
ΤΑ
 Ν

ΕΑ
 Μ

ΑΚ
Η

Σ 
Θ

ΕΟ
Φ

ΙΛ
Ο

Π
Ο

ΥΛ
Ο

Σ

14 ΤΑ ΝΕΑ τ — Γ -  ι-~ι ι-ν γ- ι  Α Α Κ  I / ’“Χ  σ α β β α τ ο κ ύ ρ ια κ ο  17-18Σεπτεμβρίου20ΐι

λπ I Ιγ ^ ΙΟ  I ΙΛ Α Ν ϋ

Τι σημαίνει η ελεγχόμενη
χρεοκοπίαΟκιώ «κλειδιά» για ιο μέλλον της ελληνικής οικονομίας
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ

Τ α τελευταία δύο χρόνια ο όρος «χρεοκοπία» συχνότατα αναφέρεται -  σε συνδυασμό με την Ελλάδα -  σε όλο τον κόσμο. Μετά τη διακοπή των συνομιλιών με την τρόικα την 1η Σεπτεμβρίου, στη ζωή μας μπήκε και ο όρος «ελεγχόμενη χρεοκοπία». Από τα πιο έγκυρα χείλη μάλιστα: του αντι- καγκελάριου Ρέσλερ και της καγκελαρίου Μέρκελ. Ο  όρος είχε πρωτοακουστεί στα όργανα της ευρωζώνης, πάλι από τη Μέρκελ, το καλοκαίρι του 2010, όταν ετοίμαζε το έδαφος για τη δημιουργία του ΕδΜ. Τι σημαίνει όμως ελεγχόμενη ή συντεταγμένη χρεοκοπία και ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, στη συγκυρία που ζούμε;
Ο  Γιώργοδ Προκοπάκη$ είναι σύμβουλοί επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσηί 
και διαχείρισης πληροφοριών

Το πρώιο κύμα
ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΧΩ ΡΑ δεν μπορεί να εκπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, απλώς... χρεοκοπεί. Οι κυ- ριότερες άμεσες επιπτώσεις είναι: 
α) αδυναμία του Δημοσίου να καλύψει τις υποχρεώσεις του (νοσοκομεία, σχολεία, μισθοί υπαλλήλων), β) κατάρρευση των οικονομικών συναλλαγών με συνέπεια την κατάρρευση εσόδων, πτωχεύσεις τραπεζών και εταιρειών, εκτίναξη της ανεργίας, 
γ) μηδενισμός του εξωτερικού εμπορίου, 
δ) αδυναμία ακόμη και βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ε) ως συνέπεια όλων των προηγουμένων, κοινω νική έκρηξη.

Ο ι μειασεισμοί
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι η αδυναμία δανεισμού από τις αγορές για πολλά χρόνια, η εμπλοκή με τους δανειστές σε πολύχρονες νομικές διαμάχες, η εξασθένηση της διεθνούς θέσης της χώρας. Το όφελος είναι η μείωση του χρέους, η έκταση της οποίας οριστικοποιείται μετά τις νομικές διαδικασίες με τους δανειστές. Στην περίπτωσή μας είναι αμφίβολο το όφελος εάν η χρεοκοπία συ- νοδευθεί με αποχώρηση από την ευρωζώνη, διότι το ευρώ, νόμισμα στο οποίο έχει συναφθεί σχεδόν το σύνολο των υποχρεώσεων, θα είναι πλέον ξένο συνάλλαγμα.

Η  προετοιμασία
ΜΕΣΑ ΑΠΟ μια διαδικασία ελεγχόμενης χρεοκοπίας η χώρα, προβλέποντας το αναπόφευκτο, έρχεται σε συνεννόηση με τους δανειστές της πριν αναγκα- σθεί να κηρύξει χρεοστάσιο, ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις μιας ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας για αμφό- τερες τις πλευρές. Οι δανειστές έχουν συμφέρον να εμπλακούν στη διαπραγμάτευση ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις ζημίες τους και να καταλήξουν σε μια αξιόπιστα διαχειρίσιμη κατάσταση στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Η κατάληξη της διαπραγμάτευσης δεν μπορεί παρά να είναι σε ένα «σημείο ισορροπίας» για το οποίο οι δανειστές να έχουν πεισθεί ότι η χώρα θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις νέες υποχρεώσεις της.Οσο περισσότερο προετοιμασμένη είναι η χώρα για το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας, τόσο καλύτερα μπορεί να διαπραγματευθεί. Η προετοιμασία πρακτικά σημαίνει να έχει εξασφαλίσει η χώρα επαρκές ταμειακό απόθεμα για να καλύψει τις άμεσες υποχρεώσεις της μετά τη χρεοκοπία και συγχρόνως οικονομική (αλλά και πολιτική) στήριξη.Η  εξάρτηση
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι η χώρα είναι διασωληνωμένη στον Μηχανισμό Στήριξης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τραγικά μοναδική θέση να είναι αναγκασμένη να εκχωρήσει και τις δύο καρέκλες στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης στους δανειστές της. Η διαδικασία συντεταγμένης χρεοκοπίας ελέγχεται απολύτως από το Ε α ^ τ ο α ρ  ενώ η χώρα μας δεν διαθέτει κανένα διαπραγματευτικό χαρτί (πλην της αβέβαιης «θανάσιμης» απειλής κατά του ευρώ) και φαίνεται να χάνει και την πολιτική συμπαράσταση που είχε από παραδοσιακούς συμμάχους.
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Η  ιδιαιτερότητα
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ την ενδεχόμενη ελεγχόμενη χρεοκοπία, η περίπτωση της Ελλάδας έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: η όποια οικονομική στήριξη μπορεί να έρχεται μόνον από τους δανειστές της, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα επαρκούν μόνο για μερικές εβδομάδες. Από το σύνολο των €  355 δισ. του ελληνικού χρέους, περισσότερο από το μισό είτε κατέχεται αμέσως από την τρόικα (€ 65 δισ. δάνεια του μηχανισμού στήριξης), είτε από φορείς της ευρωζώνης των οποίων απαιτείται η ανακεφαλαιοποίηση σε περίπτωση ελληνικού χρεοστασίου (περίπου €  120 δισ. ομόλογα που κατέχουν κεντρικές και εμπορικές τράπεζες). Από το υπόλοιπο, περίπου €  100 δισ. κατέχουν ελληνικοί φορείς (τράπεζες, Ταμεία, Τράπεζα της Ελλάδος -  συμπεριλαμβάνονται τα βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια). Στα ποσά αυτά πρέπει να προστεθεί η παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ προς τις ελληνικές τράπεζες ύψους € 105 δισ. έναντι εγγυήσεων του Δημοσίου και των τραπεζών. Εκτός από το δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό χρέος προς φορείς της ευρωζώνης είναι περίπου €  160 δισ.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ  
Λ. ΠΟΛΙΤΗ

ΑΙΧΜΕΣ0  μεγάλοδ αδελφός
Η Ευρώπη τελικά είναι ακόμη ανήλικη και ανώριμη, και ας την αποκα- λούν Γηραιό Ηπειρο. Στα δύσκολα μπερδεύεται, πατάει τα κορδόνια της, σκοντάφτει στη σκάλα και τότε αρχίζουν οι κακόηχες πολυφωνικές κραυγές. Εγωισμοί, εθνικισμοί, αρχηγικά σύνδρομα και αυταρέσκεια ξεπηδούν από τα πάντα ανοιχτά ντουλάπια της ευρωπαϊκής Ιστορίας, με αποτέλεσμα να χάνεται η λογική και να ξεθωριάζει ο στόχος. Τότε παρεμβαίνει ο «μεγάλος αδελφός» να δώσει τη λύση και να επιβάλει τους νέους κανόνες.Η Ιστορία είναι χρήσιμο εργαλείο και μας θυμίζει ότι τη λή

ξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη νέα πορεία των ευρωπαϊκών κρατών την καθόρισαν οι Αμερικανοί. Εκλήθησαν γι’ αυτό τον λόγο και αφού πέ- τυχαν τον στόχο, ορίστηκαν με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ διά βίου κηδεμόνες όλων και κυρίως της Γερμανίας, που προκάλεσε την καταστροφή.Αυτή τη φορά δεν εκλήθησαν. Ηρθαν μόνοι τους για να προλάβουν την οικονομική καταστροφή. Προφανώς με το αζημίωτο. Η παραλλαγή του έργου είναι ότι τον νέο «πόλεμο» δεν τον προκάλεσε η Γερμανία αλλά αρνεί- ται να τον τερματίσει στη ζώνη της επιρροής της, που είναι οι

χώρες του ευρώ. Εχει και τη δύναμη και τα χρήματα να σβήσει τις φωτιές στον Νότο πριν αυτές φτάσουν στο Παρίσι. Η καγκελαρία όμως είναι πολιτικά αδύναμη και παγιδευμένη στον λαϊκισμό που ίδια επέτρεψε να γιγαντωθεί.Το αδύνατο σημείο του κηδεμόνα είναι ότι οι ΗΠΑ σε αυτή τη φάση της Ιστορίας τους δεν διαθέτουν τον πλούτο για νέα Σχέδια Μάρσαλ στην Ευρώπη. Διαθέτουν όμως ακόμη την επιρροή και το κύρος της υπερδύναμης. Εάν με αυτά τα όπλα καταφέρουν να ταρακουνήσουν τη Γερμανία και τους δορυφόρους της θα το μάθουμε πολύ σύντομα.Το δίλημμα
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ που τίθεται είναι: τι θα επιχειρήσουν οι εταίροι και δανειστές μας να ελέγξουν κατά τη διαδικασία ελεγχόμενης χρεοκοπίας; Το φάσμα των επιλογών είναι ευρύ: από την απομόνωση μετάδοσης του προβλήματος Ελλάδα και την εγκατάλειψη της χώρας στην τύχη της, μέχρι τον διακανονισμό με τρόπο ώστε η επόμενη μέρα να καταλήξει σε αξιόπιστα βιώσιμο χρέος με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις της χρεοκοπίας για την Ελλάδα. Κάθε λύση έχει διαφορετικό οικονομικό και πολιτικό κόστος.

Η στροφή
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ ήδη από τον Μάιο 2010 έχουν δείξει ότι η απομόνωση της Ελλάδας κάθε άλλο παρά είναι ψηλά στις προτεραιότητές τους. Πρόθεσή τους ήταν η σταθεροποίηση της κατάστασης σχετικά με το ελληνικό χρέος μέχρι το 2013-14, οπότε και θα μπορούσε να δοθεί οριστική λύση με την ενεργοποίηση του ESM. Ωστόσο, η ιδιότυπα αντιμνημονιακή πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης κατά τη διαχείριση της κρίσης οδήγησε στην αποτυχία του πρώτου πακέτου στήριξης (αντίθετα με τη διαφαινόμενη επιτυχία των παρεμβάσεων στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία) και έχει βάλει στην ημερήσια διάταξη τόσο το ζήτημα της οριστικής λύσης τουλάχιστον δύο χρόνια νωρίτερα όσο και τα σενάρια που προσεγγίζουν την εγκατάλειψη της χώρας από τους κοινοτικούς υποστηρικτές της.
0  μονόδρομος
Η ΠΡΟΩΡΗ ανακίνηση του ζητήματος της ελεγχόμενης χρεοκοπίας, λόγω της αδυναμίας ή της απροθυμίας της Ελλάδας να ανταποκριθεί στις ανειλημμένες υποχρεώσεις της, ενώ η χώρα εξακολουθεί να έχει ελλείμματα της τάξεως του 9%, με έντονα αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, την οικονομία της σε άθλια χάλια και εντελώς αναποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό, μόνο ευχάριστη προοπτική δεν είναι. Η απαρέγκλιτη εφαρμογή των συμφωνιών με τους εταίρους μας και οι ριζικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στην κοινωνία είναι μονόδρομος, για όσους επιθυμούν να μην έχει χαρακτηριστικά άτακτης χρεοκοπίας ο όποιος οριστικός διακανονισμός του χρέους. Η Ελλάδα χρειάζεται να αγοράσει χρόνο και κυρίως να τοναξιοποιήσει προς όφελος της κοινωνίας.• ... ---- *'*■·*-·* — — -
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ΤΑ ΠΙΟ hot ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Graphic Design, Photography, Interior Design, Fine Arts & Technology, 
Product Design, Comics & Cartoon, Fashion & Costume Design,
3D Animation & Multimedia Production, Marketing & Advertising.

INTERIOR
DESIGN
KI ENA SUPER CAMPUS ΓΙΑ NA TO ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ
Πριν αποφασίσεις για τις σπουδές σου, έλα πρώτα στον AKT0. Γίνε αυτός π αυτή που θα διαμορφώσει τους 
χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε. Γίνε επιτυχημένος επαγγελματίας στο χώρο ιης αρχιτεκτονικής, ταυ 
κατασκευαστικού κλάδου, του design επίπλου. Μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων, όπως αρχιτεκτονική 
σύνθεση, μελέτη κατοικίας και επαγγελματικού χώρου, διακόσμπση, οικοδομική, επανάχρηση χώρων, 
οικολογικός αχεδιασμός και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σου ανοίγει το δρόμο για το μέλλον που 
πάντα ονειρευόσουν. Ζήσε μια αξέχαστη φοιτητική εμπειρία στο πιο σύγχρονο campus στην Ελλάδα. Με 
σύγχρονα εργαστήρια και αμφιθέατρα διδασκαλίας και έμπειρους καθηγητές που διακρίνονται επαγγελματικά.

Πάρε Bachelor και Master από το διεθνούς φήμης 
Middlesex University του Λονδίνου. www.akto.gr624 θέσεις εργασίας 

πρότεινε o AKT0 φέτος 
στους αποφοίτους του.
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Κέντρο Μεχαλυκειακής Εκπαίδευσης 
Πληροφορίες: 210 5230130 (Αθήνα), 2310 221231 (Θεσσαλονίκη), e-mail: info@akto,gr

http://www.akto.gr

