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Για την κρίση χρέους της χώρας, ως ΣΜΕΧΑ πήραµε από την αρχή θέση και είπαµε πως 
το µοντέλο που χρησιµοποιούσαµε τόσα χρόνια έπρεπε να εγκαταλειφθεί. Από την 
πρώτη στιγµή ταχθήκαµε υπέρ της εξυγίανσης των δηµοσιονοµικών της χώρας, 
καταθέτοντας µάλιστα συγκεκριµένες προτάσεις.  
 
Μοναδικό συµφέρον των Ανώνυµων Χρηµατιστηριακών Εταιριών Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών ήταν και είναι η επιστροφή σε βιώσιµη ανάπτυξη, η µείωση του χρέους και ο 
µηδενισµός των ελλειµµάτων.  
 
Μόνο αν η οικονοµία της χώρας πάει καλά θα µπορέσουν και οι ΑΧΕΠΕΥ να επιβιώσουν 
και να επιστρέψουν στην κερδοφορία. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως το ελληνικό 
χρηµατιστήριο είναι ο καθρέφτης της χώρας και µόνο όταν τα οικονοµικά της είναι υγιή 
ενισχύονται οι τιµές των µετοχών και οι τζίροι του χρηµατιστηρίου.  
 
Λόγω της πείρας που διαθέτουν τα στελέχη των ΑΧΕΠΕΥ, που είναι πιστοποιηµένα από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν από µερικούς µήνες δηµιουργήθηκε κοινοπραξία για 
να µπορέσει να αποτελέσει έναν εκ των συµβούλων του κράτους.  
 
Όµως τότε (όταν έπρεπε να γίνει αποτίµηση της ATEbank και του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου) η κοινοπραξία των µελών του ΣΜΕΧΑ αγνοήθηκε. Το ίδιο διαπιστώνουµε 
µετά λύπης πως γίνεται και τώρα.  
 
Οι «δουλειές» πηγαίνουν ξανά στις ελληνικές και ξένες τράπεζες. Όταν τα χρήµατα 
φεύγουν στο εξωτερικό, η στρατιά των ανέργων θα µεγαλώνει, όπως και οι απώλειες 
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εσόδων για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.  
 
Γίνεται πλέον αντιληπτό ότι η πείρα των ΑΧΕΠΕΥ δεν µπορεί να αµφισβητηθεί. Πρόσφατα 
προσελήφθη ως σύµβουλος αποκρατικοποιήσεων ακαδηµαϊκός µε ελάχιστη εργασιακή 
εµπειρία, και µάλιστα η αµοιβή του θα γίνει σε εταιρία του εξωτερικού. Έτσι θα χαθούν 
εισφορές προς ασφαλιστικά ταµεία και φόροι.  
 
Ωστόσο, προσωπικά είµαι υπέρ της αξιοποίησης όλων όσοι µπορούν να συµβάλουν στην 
καλύτερη αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, και αν ο συγκεκριµένος σύµβουλος 
µπορεί να συµβάλει, τότε καλώς προσελήφθη. Όµως και τα µέλη του ΣΜΕΧΑ είναι 
δεδοµένο λόγω γνώσεων και πείρας πως µπορούν να συµβάλουν στην αξιοποίηση της 
δηµόσιας περιουσίας.  
 
Εµείς ως µέλη του ΣΜΕΧΑ: α) δραστηριοποιούµαστε στην Ελλάδα και γνωρίζουµε 
καλύτερα την τοπική αγορά, ενώ β) δεν έχουµε άµεσες ή έµµεσες συγκρούσεις 
συµφερόντων και γ) δεν έχουµε αλλότρια οφέλη από τρίτες δραστηριότητες.  
 
Ίσως η κυβέρνηση θεωρεί πως οι ξένοι έχουν περισσότερες γνώσεις. Όµως, οι 
αναλυτές, είτε εργάζονται στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, έχουν σπουδάσει σε 
πανεπιστήµια, έχουν µεταπτυχιακούς τίτλους και, σε τελική ανάλυση, τα µοντέλα 
αποτίµησης που χρησιµοποιούνται είναι συγκεκριµένα. Επιπλέον, οι εγχώριοι αναλυτές, 
πέραν της (σε πολλές περιπτώσεις) αλλοδαπής πιστοποίησης και εµπειρίας, έχουν λάβει 
πιστοποίηση έπειτα από εξετάσεις που έδωσαν και για τις οποίες υπεύθυνη είναι η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  
 
Οι υπηρεσίες που προσφέρουµε στους πελάτες µας είναι υψηλής προστιθέµενης αξίας, 
ισάξιας και σε πολλές περιπτώσεις καλύτερης ποιοτικά των ξένων οίκων, ενώ 
πληρώνουµε φόρους (45% επί των κερδών) και ασφαλιστικές εισφορές (44% επί των 
µισθών) στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε τους ξένους οίκους που δεν αφήνουν τίποτα 
αντισταθµιστικό στη χώρα.  
 
Είναι επίσης άµεση ανάγκη να τερµατιστεί η παραβίαση των κανόνων περί ελεύθερου 
ανταγωνισµού και να µη χρησιµοποιηθεί ξανά η µέθοδος της απευθείας ανάθεσης. Σε 
µία περίοδο όπου το πολιτικό σύστηµα δοκιµάζεται και οι πολίτες θεωρούν πως τίποτα 
δεν γίνεται στο φως και µε διαφάνεια, οφείλουµε όλοι να δείξουµε ότι η χώρα µπορεί να 
αλλάξει πρόσωπο και τακτικές.  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει τα όσα ισχυρίζεται ο ΣΜΕΧΑ περί εφαρµογής 
των κανόνων ανταγωνισµού σε περίπτωση πώλησης µετοχών του ∆ηµοσίου και 
ειδικότερα των αρχών της διαφάνειας, του µη αποκλεισµού και της αποφυγής των 
διακρίσεων.  
 
Η εφαρµογή των αρχών αυτών επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, 
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συµπεριλαµβάνοντας και την επιλογή των συµβούλων «αποτίµησης» των συµµετοχών.  
 
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρόσφατα αποδεχθεί εµµέσως τις ενστάσεις του 
ΣΜΕΧΑ περί συγκρούσεως συµφερόντων των υποψηφίων, αφού -κατά την Ε.Ε.- οι 
υποψήφιες επενδυτικές τράπεζες δεν θα αποτιµήσουν τις συµµετοχές του ∆ηµοσίου, αλλά 
θα πρέπει να περιοριστούν σε συµβουλές στρατηγικού χαρακτήρα χωρίς πρόσβαση σε 
εµπορικά και επιχειρηµατικά µυστικά των κρατικών ιδρυµάτων.  
 
Τα παραπάνω είχαν γίνει γνωστά και στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µε επιστολή την 
οποία είχε αποστείλει ο ΣΜΕΧΑ στις 24 Αυγούστου 2010 και είχε κοινοποιήσει στους 
αρµόδιους υπουργούς αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, µε αφορµή την επιλογή 
συµβούλων για την αποτίµηση συµµετοχών του ∆ηµοσίου λόγω της πρότασης που είχε 
καταθέσει η Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά της ATEbank και του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου.  
 
Αν θέλουµε να γυρίσουµε σελίδα ως χώρα και να µην αντιµετωπίσουµε ξανά τα ίδια 
προβλήµατα, οι αλλαγές πρέπει να είναι ριζικές. Και δεν πρέπει να περιοριστούµε µόνο 
στις προτεινόµενες από την τρόικα αλλαγές. Οφείλουµε να κάνουµε περισσότερα αν 
θέλουµε να δηµιουργήσουµε µία κοινωνία όπου όλοι θα έχουν το ίδιο σηµείο αφετηρίας 
και θα τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης.  
 
Οι νόµοι που περιορίζουν τον ανταγωνισµό πρέπει να αλλάξουν. Ένας από αυτούς είναι 
και ο νόµος περί αποκρατικοποιήσεων, όπου γίνεται αυθαίρετη επιλογή των 
συντονιστών - αναδόχων και των αναδόχων. Η ευκαιρία µας είναι τώρα. Θα την 
«αρπάξουµε» ή θα µείνουµε στα ίδια και θα συνεχίσουν οι «φίλοι», οι «συντεχνίες», τα 
«δικά µας παιδιά» να διατηρούν τα κεκτηµένα τους εις βάρος ολόκληρης της κοινωνίας;  
 
Καλώ την κυβέρνηση και ιδίως τον υπουργό Οικονοµικών καθώς και τον ειδικό γραµµατέα 
αποκρατικοποιήσεων για το καλό της ελληνικής οικονοµίας, για τη βιωσιµότητα των 
ασφαλιστικών οργανισµών και των ίδιων των ελληνικών επιχειρήσεων να υποστηρίξουν 
στις µελλοντικές αναθέσεις συµβούλων και τις χρηµατιστηριακές εταιρίες, δίδοντας 
ελληνική προστιθέµενη αξία.  
 
Οι Έλληνες υπουργοί πρέπει να είναι υπουργοί της Ελλάδας και να υποστηρίζουν τα 
συµφέροντα της χώρας τους, όπως σε αντίστοιχη περίπτωση ενεργούν οι ξένοι 
συνάδελφοί τους.  
 
 
* Ο κ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης είναι πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ, της NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ 
και µέλος του ∆.Σ. του ΕΒΕΑ.  
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