
«Φιλέτα»

Σε µόλις 6,94 δισ. ευρώ αποτιµά η τρό-
ικα την περιουσία του ελληνικού ∆η-
µοσίου, σύµφωνα µε το επίσηµο ενη-

µερωτικό σηµείωµα που έστειλε το Ταµείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆η-
µοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) στις Βρυξέλλες για να δι-
απιστώσουν στην Ευρώπη την πρόοδο που 
σηµειώνεται στο «µέτωπο» των αποκρατικο-
ποιήσεων στη χώρα µας.

Η προεργασία για τα τµήµατα της δηµό-
σιας περιουσίας που θα πουληθεί και θα 
«αξιοποιηθεί» έγινε από τους τεχνικούς συµ-
βούλους των εκπροσώπων των πιστωτών 
Ευρωπαίων εταίρων µας, την τρόικα, σε 
συνεργασία µε τα εξειδικευµένα στελέχη του 
ΤΑΙΠΕ∆. Οπως φαίνεται από τον παρακά-
τω πίνακα, οι αποτιµήσεις των εισηγµένων 
εταιρειών είναι ιδιαίτερα χαµηλές, καθώς 
ορισµένες από αυτές σχετίζονται µε τις χρη-
µατιστηριακές τους αξίες οι οποίες λόγω της 
ύφεσης και της ένταξης της Ελλάδας στο µνη-
µόνιο έχουν απαξιωθεί.

Και τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως 
«φιλέτα» στην Ελλάδα έχουν βγει προς πώ-
ληση σε πολύ χαµηλές τιµές. Αξίζει να υπεν-
θυµίσουµε ότι πριν από περίπου 1,5 χρόνο, 
η εκτίµηση της τρόικας για το άµεσο όφελος 
των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποί-
ησης της ακίνητης περιουσίας ήταν στα 50 
δισ. ευρώ. Η αισιόδοξη πλέον αυτή εκδοχή 
είχε συναντήσει σκληρά «µέτωπα» από πο-

λιτικούς της τότε κυβέρνησης, αλλά και της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι µετέ-
φραζαν τα κεφάλαια αυτά ως εκποίηση της 
δηµόσιας περιουσίας.

ΑΝΙΣΗ «ΜΑΧΗ»
Οι χαµηλές τιµές για τα περισσότερα από 

τα προς πώληση ακίνητα και των ∆ΕΚΟ ευ-
νοούν σηµαντικά και µόνο τους ξένους επεν-
δυτές. Μειώνουν τον κίνδυνο της σχέσης της 
τοποθέτησης κεφαλαίων και απόδοσής τους, 
ενώ παράλληλα βρίσκονται σε πλεονεκτική 
θέση αφού διαθέτουν από τα τραπεζικά συ-
στήµατα των χωρών που δραστηριοποιού-
νται τη χρηµατοδότηση που θα απαιτηθεί για 
να υποβάλουν ανταγωνιστικές προσφορές 
και να καταστεί δυνατή η τοποθέτησή τους 
-και µάλιστα νωρίς- σε µία χώρα που επιχει-
ρεί την αναδόµησή της.

Οι Ελληνες επενδυτές που θα επιθυµού-
σαν να διεκδικήσουν µέρος της δηµόσιας 
περιουσίας δεν έχουν ίσες ευκαιρίες. ∆εν 
έχουν δηλαδή πρόσβαση σε δανεισµό, ο 
οποίος είναι αναπόσπαστο κοµµάτι προκει-
µένου ένας όµιλος να καταθέσει µια συµ-
φέρουσα για το ∆ηµόσιο οικονοµική και 
επιχειρησιακή πρόταση για κάποιο από τα 
κοµµάτια που θα αποκρατικοποιηθούν. 

Αντίθετα, η επιχείρηση της πλειοψηφίας 
των ελληνικών οµίλων είναι η εξεύρεση κε-
φαλαίων... κίνησης.

ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

για ξεπούληµα
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