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Προς: τον Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ, κ.Πιερ Μοσκοβισί

Αξιότιμε κύριε Επίτροπε,
Η αδιέξοδη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα τελευταία
δύο χρόνια, σε συνδυασμό με την ατέρμονη διαπραγμάτευση επί των όρων
της β’ αξιολόγησης του τρίτου Προγράμματος (Μνημονίου) βοήθειας προς την
Ελλάδα από τους εταίρους μας, έχει οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε
πραγματική ασφυξία. Οι καταθέσεις εκρέουν προς το εξωτερικό με ραγδαίους
ρυθμούς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά, οι άνεργοι
αυξάνονται συνεχώς, οι επενδυτές αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από τη
χώρα μας.
Ειδικά τα πλήγματα που έχει καταφέρει η πολιτική Τσίπρα στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, είναι πια ανεπανόρθωτα: Μετά από
την τρίτη αχρείαστη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με την οποία το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα απαξιώθηκε πλήρως, τώρα προχωρά και στην
πώληση της ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική», του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού
της χώρας, που έχει πίσω του 126 χρόνια ιστορίας, περισσότερους από ένα
εκατομμύριο ασφαλισμένους, και σημαντική διαχρονική κερδοφορία, που
ενισχύει τόσο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (στην οποία ανήκει αυτή τη
στιγμή), όσο και για το ελληνικό δημόσιο.
Η πώληση της ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική», αποτελεί δέσμευση της Εθνικής Τράπεζας
και του ελληνικού κράτους, στο πλαίσιο της απόφασης για τις κρατικές
ενισχύσεις προς τις ελληνικές τράπεζες. Η απαξίωσή της όμως και η πώλησή
της με τίμημα πολύ χαμηλότερου της πραγματικής της αξίας, δημιουργούν
άλλο ένα αδιέξοδο, αλλά και ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητα του
ξεπουλήματος της εταιρίας. Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε πολλά σχετικά
δημοσιεύματα, δεν φαίνεται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ευρωπαϊκοί
όμιλοι.
Δυστυχώς, με την τακτική που έχει υιοθετηθεί, τίθενται σε κίνδυνο τόσο η ίδια
η εταιρία, η επιβίωσή της και οι περιουσίες των ασφαλισμένων, όσο και οι
περίπου 3.700 συνεργάτες της (εκ των οποίων 2.200 αποκλειστικοί), που
βλέπουν να απειλούνται από το φάσμα της ανεργίας. Και μάλιστα άμεσα,
δεδομένου ότι βρισκόμαστε κοντά στην εκπνοή των σχετικών προθεσμιών
που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει.
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Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών κ.Τσακαλώτος φέρεται να έχει έρθει σε
επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόμενο αυτής της επικοινωνίας παραμένει άγνωστο –
πλην τεχνητών «διαρροών» από το Υπουργείο – δεδομένου ότι ο Υπουργός
αρνείται να ενημερώσει το Κοινοβούλιο επ’αυτής, παρά τις κοινοβουλευτικές
ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει.
Ως εκ τούτου, απευθυνόμαστε σε εσάς, αιτούμενοι να αναθεωρηθεί το σχέδιο
πώλησης της ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική», αφενός μεν με παρέκταση των σχετικών
προθεσμιών, και αφετέρου με αλλαγή των όρων πώλησης, ώστε μέρος της
εταιρίας να παραμείνει στον Όμιλο της ΕΤΕ, αλλά και να ανακτηθεί η
αξιοπιστία και η πραγματική αξία της εταιρίας στην αγορά.
Παράλληλα, ζητούμε αναλυτική ενημέρωση για τον σχετικό σχεδιασμό της
Επιτροπής, ειδικά σε περίπτωση που αυτός έχει αλλάξει, κατόπιν και των
τελευταίων εξελίξεων.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη αποτελεί την κατεξοχήν μεταρρυθμιστική
παράταξη της Ελλάδας, υποστηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
πραγματική οικονομία της χώρας, τις επενδύσεις, αλλά και την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, με στόχο την στήριξη ενός
δυναμικού κοινωνικού κράτους. Είμαστε όμως αντίθετοι στο ξεπούλημα των
«φιλέτων» της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και σε κάθε εσπευσμένη
κίνηση που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους ανέργους και να κλονίσει
το κύρος της επιχειρηματικής κοινότητας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας στα αιτήματα
και τους προβληματισμούς μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε
περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία,

Με τιμή,
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
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