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Αν υπήρχε άλλος δρόμος, τρελός είναι ο Γιώργος να πάρει τέτοια μέτρα, τα χειρότερα που πήρε 

ποτέ κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά; Προσωπικά δεν το πιστεύω

Εγινε δόγμα! Να πληρώσουν 
όλοι, εκτός από μένα...

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Γιώργο, έτσι θα το χάσεις το παιχνίδι

Ε ικόνες της καθημερινότητας από μια παράλυτη κρατική μηχανή που πορεύεται με ρυθμούς... αραμπά στη διαστημική εποχή. Τετάρτη πρωί, ΚΑ' Εφορία Αθηνών, ταμπέλα που προειδοποιεί ότι συναλλαγές γίνονται 8-12 (πριν ή μετά, τι να κάνουν άραγε οι υπάλληλοι;). Υπάλληλοι 7-8, πίσω από γκισέδες, μερικοί χαμένοι και πίσω από τις οθόνες των υπολογιστών. Φορολογούμενη γυναίκα προσέρχεται και ζητάει α) να εισπράξει μια επιστροφή 480 ευρώ και β) να πληρώσει ληξιπρόθεσμη οφειλή του ιλιγγιώδους ποσού των 67 ευρώ, υπόλοιπο του ΕΤΑΚ. Η υπάλληλος αρχικά προσπαθεί να την πείσει ότι η είσπραξη πρέπει να γίνει από την Εφορία στην ο

ποία ανήκει. Στον διάλογο που ακολουθεί η γυναίκα ζητάει τουλάχιστον να πληρώσει την οφειλή. Νέα διαπραγμάτευση, ίδια απάντηση: στην Εφορία στην οποία ανήκει. «Μα δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα», ρωτάει η υποψιασμένη γυναίκα, που διαβλέπει ότι η επιμονή της χάλασε τη διάθεση για χαρωπή λούφα της υπάλληλου. «Να συνεννοηθώ με την προϊσταμένη» είναι το τελευταίο ανάχωμα της υπαλλήλου. Συνεννοείται, επιστρέφει αλλά, ώ τι χαρά, «πέφτει το σύστημα». Μια ώρα μετά, η γυναίκα επιστρέφει στην Εφορία, αλλά το σύστημα εξακολουθεί να είναι «πεσμένο». Συγγνώμη, αλλά αν νομίζει ο Παπακωνσταντίνου ότι έτσι θα μαζέψει λεφτά, είναι πολύ γελασμένος...

ου τη βαράει άσχημα. Πολύ. Φορτώνω άγρια, που λένε. Και δεν το αντέχω όλο αυτό που γίνεται. Να ίνει ο καθένας, ανά την Ευρώπη, ,ι να μας φτύνει κανονικά. Παρά- ιγμα, τελευταίο και εξοργιστικό: «Στην λλάδα πας για διακοπές, όχι για οικονομικές συμβουλές». Σε ποιον ανή- ί  η δήλωση; Στον πολύ Ντέιβιντ Κάπρον, αρχηγό των Συντηρητικών στην ,γγλία και εν δυνάμει υποψήφιο πρωθυπουργό. Το είπε σε μια συγκέντρωση οπαδών του. Αυτοί που τον ά- κουγαν έβαλαν τα γέλια με τ ο -  αστείο-αλλά εμείς καθόλου! Γιατί καλά θα έκανε να κοιτούσε τη δική του καμπούρα: εδώ και ημέρες η Ευρωπαϊκή Έ νω ση έ χ ε ι β ά λει στο στόχαστρο τα ελλείμματα της Βρετανίας και η χώρα κινδυνεύει με κυρώσεις. Όμως αυτά που είπε ο κύριος αυτός σηματοδοτούν μία ακόμη απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στον πάτο του βαρελιού: αντικείμενο χλεύης από τον κάθε πικραμένο ανά την Ευρώπη (όπως ο προαναφερόμενος ου βλέπει τα ποσοστά του να μειώ- ονται σημαντικά και πιθανότατα να ' σει τελικά από τον Γκόρντον Μπρά- ουν)! Αμφιβάλλει κανείς ότι κάτι πρέ- ι να γίνει επιτέλους για να αποκτή- ι αυτή η χώρα αξιοπρέπεια;
Από πού θπ πληρώνονται 
οι δημόσιοι υπάλληλοι;Αμφιβάλλουν πολλοί -  αλλιώς θα είχαν βάλει όλοι το κεφάλι κάτω και θα δούλευαν να τελειώσει αυτή η ιστορία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ό σο πιο γρήγορα. Αλλά δεν το βλέπω. Περνάω προχθές από το πρώην υπουργείο Ανάπτυξης και βλέπω απ’ έξω κάτι τεράστια πανό «όχι στα άδικα μέτρα, να κα- ταργηθούν» και κάτι τέτοια. Ποιος τα έβαλε τα πανό; Ο ι υπάλληλοι του υ πουργείου προφανώς. Μάλιστα. Οι υπάλληλοι. Από πού πληρώνονται οι υπάλληλοι; Από τον κρατικό κορβανά. Σε τι αποσκοπούν τα μέτρα; Στο να μαζέψουν λεφτά, μήπως και βελτιωθεί κάπως η κατάσταση στα δημοσιονομικά. Πώς θα μαζευτούν, αν δεν εφαρμοστούν, όπως ζητούν οι υπάλληλοι; Ως διά μαγείας, αποκλείεται. Από τον ουρανό, όπως το μάννα, επίσης αποκλείεται -  αυτά μια φορά γίνονται, και αν. Με τη Θεία Χάρι πάλι, δύσκολο. Με τον Κύριο να κάνει κανένα κόλπο α λα Κανά της Γαλιλαίας, δεν το βλέπω. Άρα με μέτρα. Ναι, αλλά οι άλλοι ζητάνε να κα- ταργηθούν. Να καταργηθούν λέω κι εγώ! Χίλιες φορές. Αλλά μετά ποιος θα σας πληρώνει παλικάρια μου;
Τίποτα δεν θέλουν 
οι ταξιτζήδεςΣιγά μην απαντήσει κανείς! Εδώ, παιδί μου, τα πράγματα για τους περισσότερους είναι απλά: θέλω δωρεάν υγεία, παιδεία, προστασία, υποδομές, ασφάλεια, δίκτυα, αλλά δεν θέλω να πληρώνω, κατάλαβες; Έτσι ακριβώς! Δηλαδή, να στο περιγράψω ως εξής τι θέλω: να πληρώνουν όλοι οι άλλοι, αλλά όχι εγώ. Γιατί εγώ είμαι αλλιώς, δεν είμαι

σαν τους άλλους. Ανήκω στην τάδε κοινωνική ομάδα και στη δείνα υποομάδα, η οποία προσφέρει (λέμε τώρα) στο κοινωνικό σύνολο και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος να πληρώνω εγώ, διότι αντί της χρηματικής καταβολής εξισορροπώ με την κοινωνική προσφορά! Κολοκύθια στο πάτερο, δηλαδή, αλλά το ακούω τόσο συχνά που τρελαίνομαι. Μέχρι και οι ταξιτζήδες -  οι ταξιτζήδες!!! -  επικαλούνται την κοινωνική τους προσφορά για να μην πληρώσουν φόρους, να μη δίνουν αποδείξεις, να μην... να μην... Διερωτώμαι πού θα πάει αυτή η κατάσταση και μέχρι πότε θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Δόγμα έχει γίνει «να πληρώσουν όλοι, εκτός από μένα»! Έλεος πια...
Δίκαιη κατανομή των 
φόρων χωρίς εξαιρέσειςΑκούω δίπλα μου πολλούς να κα

ταγγέλλουν, και σωστά, ότι και η κυβέρνηση αυτή δεν απέφυγε την πε- πατημένη: έκανε εξαιρέσεις από την υποχρεω τική φορολόγηση ολόκληρων κοινωνικών ομάδων μόνο και μόνο επειδή αυτές οι ομάδες διαθέτουν κάποια δύναμη και πως αν δεν ξεσηκώνονταν και οι πέτρες, δεν θα έκανε πίσω. Ο Κ  κι εγώ μαζί τους είμαι -  με τους καταγγέλλοντες. Δυστυχώς, στην Ελλάδα ισχύει αυτό που πολλοί λένε ότι οι κανόνες υπάρχουν για τις εξαιρέσεις. Και η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέ- ου, που ανέβηκε στην εξουσία υποσχόμενη πλην των άλλων ισονομία, δίκαιη κατανομή των φόρων και αναδιανομή του πλούτου, υιοθέτησε αρχικά τις εισηγήσεις των μανδαρίνων και άφησε εκτός φορολογίας για φέτος γιατρούς, δικηγόρους, ασφαλιστές -  ό,τι δηλαδή αντιπροσωπεύει τη μεγάλη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Ευτυχώς λέμε, τελευταία στιγμή που έ

κανε πίσω. Αλλά μεγάλε, νομιμοποιείσαι να φωνάζεις όταν πληρώνεις κι εσύ. Ό χι αν είσαι (ή διεκδικείς να είσαι) εξαίρεση στον κανόνα. Έ γινα αντιληπτός;
Αν δεν βρεθεί λύση 
πάμε για μεγάλη κρίσηΤο ελπίζω , γιατί εδώ που έχουμε φτάσει δεν είμαι για τίποτε βέβαιος πια. Ούτε για τα αυτονόητα. Έχουμε κρίση, και κάτι πρέπει να γίνει, σωστά; Εκείνος ο Παπανδρέου έχει γίνει σβούρα. Μ ε το που θα δει σκάλα αεροπλάνου, πηδάει πάνω, όπως λέει κι ο φίλος μου ο Αντωνάκης. Γιατί το κάνει αυτό; Για να βρει μια άκρη για το τι θα κάνουμε. Επειδή δεν πάει άλλο. Το πράγμα είναι απλό: αν δεν βρεθεί λύση τώρα για την «ουσιαστική» στήριξη της Ελλάδας, λύση άμεσα, πάμε για μεγάλη κρίση. Από την οποία κα

νείς δεν ξέρει πώς θα βγούμε, αν ποτέ βγούμε. Δηλαδή, για να γίνω πιο κατανοητός: εδώ που φτάσαμε, μικρή σημασία έχει ποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία. Σημασία έχει να βγούμε από το τούνελ. Τα υπόλοιπα, το ποιος φταίει που φτάσαμε ώς εδώ, ποιος θα εισπράξει τα γιαούρτια, θα τα βρούμε στη συνέχεια. Σημασία έχει επίσης να λες πράγματα που μπορεί να έχουν μια βάση, να συμβάλλουν στη διέξοδο από την κρίση. Όχι να λες να απεμπλακούμε από την Ευρωπαϊκή Ένω ση (όπως λέει το ΚΚΕ) ή να αναζητηθεί άλλος δρόμος (που λέει ο Τσίπρας), αλλά χωρίς να μας λες τι κατά τη γνώμη σου πρέπει να γίνει. Και αν αυτό που λες εφάπτεται με την πραγματικότητα ή είναι «έπεα πτερό- εντα»!
Πέφτουν στην παγίδα 
όσων χαϊδεύουν το αυτιάΕπίσης αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το «πλιάτσικο» στο οποίο επ ιδίδονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Αδικα τα ανεβάζουν, σκληρά τα κατεβάζουν, και λένε στον κόσμο παραμύθια ότι «δεν θα περάσουν». Κι εγώ πιστεύω ότι τα μέτρα είναι σκληρά και πλήττουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Ό τι θα ματώσει κόσμος από αυτά και πολλοί θα υποφέρουν. Όμως όσοι πέφτουν στην παγίδα όσων τους χαϊδεύουν τα αυτιά, ας τα κλείσουν για μια στιγμή και ας σκεφτούν το αυτονόητο: υπήρχε άλλος δρόμος; Κι αν υπήρχε, τρελός είναι ο Γιώργος να πάρει τέτοια μέτρα, τα χειρότερα που πήρε ποτέ κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά; Προσωπικά δεν το πιστεύω. Τι πιστεύω; Ό τι είναι κρίμα αυτή την κρισιμότατη φάση που διέρχεται η Ελλάδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σκέφτονται με γνώμονα το μικρο- κομματικό τους συμφέρον...Του ΤΑΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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Το Βερολίνο υπονομεύει την ευρωπαϊκή λύση και η Ελλάδα 

μελετά προσφυγή στο Ταμείο στα τέλη Μαρτίου

Προς «αιματηρό» ντιλ με το ΔΝΤ
Έτοιμο το σχέδιο προσφυγής -  οδυνηροί οι όροι

Έτοιμο σε όλες του τις λεπτομέρειες είναι 
το σχέδιο προσφυγής της Ελλάδας στο Διε
θνές Νομισματικό Ταμείο -  εφ’ όσον θελή
σει να το χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση - , ε
νώ η Ένωση αναμένεται να δώσει την πολι
τική της ευλογία, έστω και απρόθυμα, συ
μπράττοντας τυπικά στη συμφωνία του 
διεθνούς οργανισμού με την Αθήνα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΕΙΡΗΝΗ Δ. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΗ απόφαση, λένε κοινοτικές πηγές, ίσως να λη- φθεί ακόμη και στη σύνοδο κορυφής της 25ης Μαρτίου. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι -  εφ’ όσον αποφασιστεί η προσφυγή -  να προτιμηθεί το «σφράγισμα» του προγράμματος αφού θα έχει εισέλθει ο Απρίλιος, οπότε η ελληνική κυβέρνηση θα έχει φτάσει στο παρά ένα της ανάγκης δανεισμού ποσού άνω των 20 δισ. και θα έχει διαπιστωθεί από όλους πως τα spread δεν υποχωρούν.Η προσφυγή της Ελλάδας στο ΔΝΤ κατέστη πιθανό σενάριο ύστερα από δυο σημαντικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Η μια αφορά στις εσωτερικές ισορροπίες της ευρωζώνης και της Ένωσης. Η επιστροφή του Βερολίνου στη θέση που είχε κατά την έναρξη της λεγάμενης «ελληνικής κρίσης», ότι, δηλαδή, το ΔΝΤ είναι το μόνο αξιόπιστο όργανο δανεισμού και επιτήρησης ταυ- τοχρόνως έγειρε αποφασιστικά την πλάστιγγα υπέρ των κρατών - μελών που «δείχνουν» το Ταμείο στην Ελλάδα. Είχαν προηγηθεί η Ολλανδία, η Ιταλία, αλλά και η Φινλανδία, μολονότι η τελευταία είναι η πατρίδα του Ό λι Ρεν, του επιτρόπου για τα οικονομικά, που κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαμορφωθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης. Εκτός ευρωζώνης, τόσο η Βρετανία όσο κι η Σουηδία υποστήριζαν εξ αρχής φανατικά τη λύση του ΔΝΤ.Έτσι, υποστηρικτές της ευρωπαϊκής λύσης έμειναν ουσιαστικά μόνον η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, επίσης μέλη της ομάδας των «προβληματικών» παιδιών της ευρωζώνης και άρα με μειωμένη διαπραγματευτική δύναμη, και η Γαλλία του Νικολά Σαρκοζί. Ο τελευταίος έχει έναν επιπρόσθετο λόγο να απεχθάνεται κάθε ανάμειξη του ΔΝΤ, πέρα από την παραδοσιακή προσήλωση των Παρισίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα: ο επικεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος- Καν, ο σοσιαλιστής πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας το 2012. Το τελευταίο που επιθυμεί, λοιπόν, ο νυν ένοικος των Ηλυσίων είναι να περιβληθεί ο Στρος- Καν με τη δόξα του σωτήρα της ευρωζώνης.Από εκεί και πέρα, ο μεν κ. Μπα-

Ο υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με τον οικονομικό σύμβουλο και υπεύθυνο μελετών του ΔΝΤ 
Ολιβιέ Μπλανσάρ (αριστερά) στο περιθώριο της πρόσφατης επίσκεψης του Γ. Παπανδρέου στην Ουάσι- 
γκτον. Εκεί συζήτησαν και συμφώνησαν τους όρους για ενδεχόμενο δανεισμό της Ελλάδας από το ΔΝΤ

ΟΛΙΒΙΕ ΜΠΛΑΝΣΑΡ0 üpxiiéKiovas ins συμφωνίοβΎ " Λ  ταν ο Ντομινίκ Στρος - Καν επέλεξε τον συ- W  μπατριώτη του Ολιβιέ Μπλανσάρ για δεξί του χέρι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν πολλοί αυτοί που παραξενεύτηκαν: ο χαρισματικός καθηγητής του Χάρβαρντ πρώτα και του MIT στη συνέχεια από καιρό εθεωρείτο «αστέρι» των μακροοικονομικών, αλλά ήταν πολύ... προοδευτικός για τα γούστα του αμερικανικού κατεστημένου. Επιπλέον, στο επιστημονικό τον έργο έδινε πάντα ιδιαίτερη σημασία σε ένα συγκεκριμένο μακροοικονομικό μέγεθος -  την ανεργία και τους τρόπους αντιμετώπισής της -  σε αντίθεση με συναδέλφους του που επικεντρώνονταν περισσότερο στο έλλειμμα ή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.Βέβαια, αυτή είναι η αντίληψη πέραν του Ατλαντικού. Διότι ο χαρισματικός κ. Μπλανσάρ δεν έχει κρύψει -  από τη δεκαετία του '90 ακόμη -  την πεποίθησή του πως η ανεργία καταπολεμάται, για

παράδειγμα, με την απελευθέρωση των απολύσεων και με τον περιορισμό των αποζημιώσεων, όπως και με τον περιορισμό της επιδοματικής πολιτικής για τους ανέργους.Από τον Σεπτέμβριο του 2009 ο καθηγητής Μπλανσάρ είχε δώσει τις ευλογίες του για τη σύνταξη εγγράφου εργασίας του ΔΝΤ, το οποίο όχι μόνον προέβλεπε το ενδεχόμενο να κινδυνεύσουν με πτώχευση και κρίση δανεισμού ανεπτυγμένες οικονομίες (σ.σ.: όπως είναι η Ελλάδα), αλλά περιέγραφε λεπτομερώς ποια πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί. Και ποια είναι αυτή; Μα, ακριβώς αυτή που υιοθετήθηκε από την Αθήνα, με π ς υποδείξεις της τριμελούς επιτροπής Κομισιόν - ΔΝΤ - Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αλλαγές, για τις οποίες επίσης έχει δεσμευθεί η Αθήνα. Και είναι οι ίδιες που ο κ. Μπλανσάρ περιέλαβε στο πρόγραμμα το οποίο ετοίμασε με τον κ. Παπακωνσταντίνου.
ρόζο έχει ξεκαθαρίσει ακόμη και δημόσια ότι το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα των χωρών κι όχι της Κομισιόν, ο δε διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν- Κλοντ Τρισέ, αν κι έχςι ταχθεί κατά της εμπλοκής του ΔΝΤ, γνωρίζει ότι και αυτός δεν έχει καμιά αρμοδιότητα επί του θέματος.
Το πολιτικό κόστος. Ηδεύ-τερη σημαντική είέλιξη που κατέ

στησε πιθανό σενάριο την προσφυγή στο ΔΝΤ έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα.Όπως έλεγαν στα «ΝΕΑ» στελέχη της Κομισιόν που μετέχουν στην επ ιτήρησ η του ελλη νικού  π ρ ο γράμματος, «είναι σαφές πως η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου χρειάζεται ένα άλλοθι για να εφαρμόσει αυτά που είναι αναγκαία για την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας, για τη μείωση του ελλείμ

ματος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας -  κι αυτό το άλλοθι δεν βρέθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Εμμέσως πλην σαφώς, κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης και εκ των υπευθύνω ν του π ρ ο γράμματος για την προσφυγή στο ΔΝΤ, έλεγε σε συνομιλητές του πως «εάν δεν πάμε στο Ταμείο, σε λίγο θα μας πάρουν με τις πέτρες ή και με τις ντομάτες στον δρόμο με τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν».

Επτά όροι για δάνειο €40 δισ.Μ ια πρώτη συμφωνία με το ΔΝΤ συνήφθη κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, όταν ο υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με τον οικονομικό σύμβουλο και υπεύθυνο μελετών του Ταμείου Ολιβιέ Μπλανσάρ. Η συμφωνία Παπακωνσταντίνου - Μπλανσάρ, που επιβεβαιώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία του Γιώργου Παπανδρέου με τον Ντομινίκ Στρος-Καν -  και για την οποία έχει ενημερωθεί ο κ. Μπαρόζο -  προβλέπει:
ΤΑ ΜΕΤΡΑΕντός του 2010 δεν απαιτείται κανένα επιπρόσθετο δημοσιονομικό μέτρο πέραν αυτών που προβλέπο- νται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας.
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΑπαιτείται η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα ήδη από το 2010, με την κατάργηση των θέσεων όλων των συμβασιούχων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα χωρίς καμία εξαίρεση, ενδεχομένως δε και με κατάργηση μόνιμων οργανικών θέσεων του Δημοσίου.
01 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΑύξηση του ορίου συνταξιοδότη- σης κατά 2 έτη άμεσα και κατά 5 έτη σε βάθος χρόνου, μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης οριζόντια, αλλά και πλήρη κάλυψη του πληθυσμού που διάγει στα όρια της φτώχειας.
ΤΟ ΕΣΥΠλήρη αναμόρφωση του συστήματος υγείας, με στόχο την ταχύρρυθμη εξοικονόμηση πολλών δισ. ευρώ.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜείωση της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης, απελευθέρωση ορίου απολύσεων, κατάργηση κλαδικών συμβάσεων και αντικατάσταση με τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, σύνδεση αμοιβών - παραγωγικότητας (σ.σ. μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα), περιορισμό διάρκειας των επιδομάτων ανεργίας.
ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΤο ποσό που θα διαθέσει στην Ελλάδα το ΔΝΤ για δανεισμό ανέρχεται σε 40 δισ. ευρώ, αλλά θα υπάρξουν δύο δόσεις.
ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΤο επιτόκιο θα είναι της τάξεως του 4,4% -  όσο δηλαδή προέβλεπε και το σχέδιο Ρεν που μπλοκάρισε η Γερμανία.
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12 ΜΑΡΤΙΟΥ
Το Νο 2 του ΔΝΤ 
λέει ότι Ελλάδα 
και Ε.Ε. μπορούν 
να χειριστούν το 
θέμα χωρίς τη 
βοήθεια του ΔΝΤ

Το εκκρεμές της Ελλάδας

Προσφυγή 
στο ΔΝΤ

Στήριξη 
από την Ε.Ε.

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Η Γερμανία απορρίπτει 
την ιδέα ευρωπαϊκού 
κεφαλαίου για 
την Ελλάδα

3 ΜΑΡΤΙΟΥ
0  επικεφαλής 
του ΔΝΤ ανησυχεί 
για την έλλειψη 
κοινής δράσης 
της Ε.Ε.

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Το ΔΝΤ δηλώνει 
έτοιμο να προσφέρει 
τεχνική βοήθεια 
στην Ελλάδα

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-
Η ΕΚΤ τάσσεται κατά 

της προσφυγής της 
Ελλάδας στο ΔΝΤ

18 ΜΑΡΤΊΟΥ
Ο Παπανδρέου λέει ότι η 
δεν θα μπορέσει να μειώσει 
τα ελλείμματα εάν συνεχίσει 
να δανείζεται με υψηλά επι 
τόκια και δηλώνει ότι προ
τιμά τη βοήθεια της Ε.Ε.

17 ΜΑΡΤΙΟΥ
Η Γ?ρμανία αλλάζει στάση και 
δεν αποκλείει τη λύση του

8 ΜΑΡΤΙΟΥ
Η Ε.Ε. εξετάζει τη 
δημιουργία Νομισματικού 
Ταμείου. Κόπρα Ε.Ε. -  ΕΚΤ 
για τον λόγο αυτό

15 ΜΑΡΤΙΟΥ
Οι υπουργοί Οικονομικών της 
ευρωζώνης συμφώνησαν για παρο 
βοήθειας στην Ελλάδα αλλά 
χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις

«Αν περάσουμε τον Ατλαντικό, κινδυνεύουμε να χάσουμε το ευρώ» εκτιμούν κάποιοι αναλυτές

«Δρόμος χωρίς επιστροφή...»
Ω ς «διαζύγιο» με την Ε .Ε . βλέπουν οι ειδικοί την προσφυγή στο Δ Ν Τ

Μιράντα Ξαφά
πρώην εκπρόσωπος της 
χώρας στο Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο

Το ΔΝΤ είναι η καλύτερη λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλάει με μια φωνή και κρύβει τις εσωτερικές της διαφωνίες πίσω από τη δήλωση ότι «η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει βοήθεια». Αλλά η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει καμία βοήθεια ώσπου να ξεκαθαρίσει τι είδους βοήθεια θα πάρει, πότε και με ποιες προϋποθέσεις. Το παιχνίδι «της γάτας με το ποντίκι» καθυστερεί την πτώση των επιτοκίων δανεισμού που θα σημειωνόταν άμεσα αν η Ελλάδα ζητούσε ενίσχυση από το ΔΝΤ.

Γ κίκας Χαρδούβελης
καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και οικονομικός σύμβουλος 
της Eurobank EFG

Η λύση του ΔΝΤ πρέπει να εξετασθεί μόνο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση «δώσει την ευλογία της», για να μην ανοίξουμε μέτωπα. Η πιο σωστή λύση είναι να προχωρήσει η  Ελλάδα στις διαρθρωτικές αλλαγές, κυρίως το Ασφαλιστικό και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Αν οι αγορές διαπιστώσουν ύστερα από 6 μήνες ότι προχωρούμε κανονικά στην εφαρμογή όσων έχουμε εξαγγείλει, θα πάψουν να επιβάλουν υψηλά επιτόκια δανεισμού.

ΟΧΙ 0ΤΟ ΔΝΤ
Γ ιάννης Στουρνάρας
γενικός διευθυντής του 
ΙΟΒΕ και καθηγητής του 
Πανεπιστημίου ΑθηνώνΜ ετά τα μέτρα που πήραμε πρέπει να επιδείξουμε ψυχραιμία. Δεν έχει νόημα να αναλωνόμαστε σε συζητήσεις για το ποιος θα μας σώσει. Δεν χρειάζεται να μας σώσει κανείς. Υπάρχει βασική πολιτική απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι μια χώρα που έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα δεν θα αφεθεί να χρεοκοπήσει. Δεν πρέπει λοιπόν να μας δημιουργεί άγχος η ανάγκη δανεισμού τον Α π ρίλιο-Μ άιο.

Παν. Ιωακειμίδης
καθηγητής Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής στο 
Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΗ επίκληση του ΔΝΤ είχε ίσως κάποιο νόημα στην αρχή, ως μέσο άσκησης πίεσης στις Βρυξέλλες, αλλά τώρα πρέπει να σταματήσει για να μη μετατραπεί η απειλή σε παγίδα στην οποία θα πέσουμε μόνοι μας. Αν καταφύγουμε στο ΔΝΤ, θα εκχωρήσουμε σε αυτό την ευθύνη για την οικονομική μας πολιτική. Το επόμενο βήμα ίσως είναι να μας σπρώξει η Ευρώπη στην έξοδο. Η Ε.Ε θα στηρίξει τελικώς την Ελλάδα, αλλά αφού προηγουμένως «χυθεί πολύ αίμα».

Κοστούμι Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχουν 
αρχίσει να μας ράβουν στις Βρυξέλλες, ενώ στην 
Αθήνα πληθαίνουν οι φωνές από αναλυτές, τραπε
ζίτες, ακαδημαϊκούς και αξιωματούχους της 
κυβέρνησης που λένε: «ΔΝΤ: Όχι, ευχαριστώ».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Π αρά τη δέσμευση για στήριξη της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Φεβρουάριου και την επεξεργασία συγκεκριμένου μηχανισμού βοήθειας από τους υπουργούς Οικονομικών, κοινοτική πηγή εκτιμά ότι το σκηνικό άλλαξε μετά την ανυποχώρητη στάση της Γερμανίδας καγκελαρίου Ά. Μέρκελ και «η προοπτική του ΔΝΤ συγκεντρώνει πλέον πολύ αυξημένες πιθανότητες».Η κ. Μέρκελ, αναφέρουν οι πληροφορίες, διαφώνησε ακόμη και με τον υπουργό Οικονομικών της, τον κ. Β. Σόιμπλε, ο οποίος -  παρά τη σκληρή στάση του έναντι της Ελλάδας -  είχε πεισθεί και είχε συναινέσει αρχικώς στη δημιουργία μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ε.Ε. Μάλιστα, σε κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται ήδη το ενδεχόμενο κοινής στήριξης της Ελλάδας από το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου όπως έγινε με την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Λετονία, οι οποίες ωστόσο δεν είναι μέλη της ευρωζώνης.Πάντως, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξακολουθούν να προκρίνουν τη λύση εντός της ευρωζώνης. Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρ- κοζί διαφωνεί με τη γερμανική θέση ότι η Ελλάδα θα πρέπει να στραφεί στο ΔΝΤ για βοήθεια και τάσσεται υπέρ μιας ευρωπαϊκής λύσης, δήλωσε χθες σύμφωνα με το Bloomberg Γάλλος αξιωματούχος.Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμφωνήσει το ταχύτερο δυνατόν σ ’ έναν μηχανισμό στήριξης της Ελλάδας είπε χθες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόζο ενό- ψει της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης. Ανάλογη έκκληση απηύθυνε και ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Ό λι Ρεν, λέγοντας ότι τώρα οι πολιτικοί ηγέτες «πρέπει να καταλήξουν σε ένα πιο συγκεκριμένο πολιτικό συμπέρασμα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο συντονισμένης δράσης». Παρ’ όλα αυτά οι περισσότεροι ειδήμονες, α- ξιωματούχοι διεθνών οργανισμών, τραπεζίτες και ακαδημαϊκοί δεν βλέπουν θετικά την προοπτική του ΔΝΤ. Πολιτικοί κυρίως λόγοι συ-

νηγορούν στο να μη διασχίσει η Ελλάδα, ένα μέλος της ευρωζώνης, τον Ατλαντικό σε αναζήτηση βοήθειας, σύμφωνα με τις απόψεις τους. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η χώρα θα απ οκοπ εί από την ευρω ζώ νη, αφού θα δια πραγματεύεται πλέον την οικονομική της πολιτική με έναν άλλο εταίρο. Αυτό σε πρώτη φάση θα αποδυναμώσει την όποια διαπραγματευτική της θέση στην Ένωση και κάποια στιγμή ενδέχεται να οδηγήσει στην έξοδό της από αυτήν, φοβούνται πολλοί.Ό σον αφορά τα οικονομικά οφέλη, κι αυτά αμφιι ¡ιούνται. Τα επιτόκια δανεισμού από το ΔΝΥ; παρά τα θρυλούμενα, θα είναι περίπου τα ίδια ή ελάνστα χαμηλότερα από εκείνα που θα έδινε η I ιπάίκή Ένωση, 4,5-5%. Εν ολί-

γοις, θα είναι το πολύ 1-2 μονάδες χαμηλότερα. Στα 25 δισ. ευρώ που θα δανειστούμε -  το πολύ -  από το ΔΝΤ η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε 250-500 εκατ. ευρώ. Ό πω ς λέει ο κ. Γκ. Χαρδούβελης, καθηγητής και οικονομολόγος της ΕπΓοήαηΙί, τα 500 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ένα υποβρύχιο που δεν θα αγοράσουμε!
Το ρίσκο. Έτσι, πολλοί πιστεύουν ότι είναι καλύτερο να ρισκάρει η χώρα να απευθυνθεί στις αγορές πληρώνοντας έστω και ακριβά επιτόκια για ένα διάστημα, προκειμέ- νου να αποφύγει το ΔΝΤ και την υποβάθμιση που αυτό συνεπάγεται. «Δεν είμαστε χρεοκοπημένη χώρα, έχουμε λόγο να πάμε στο ΔΝΤ», λένε. ...

Ακόμη όμως κι αν δεν μας κάνουν τη... χάρη οι αγορές, έμπειροι τεχνοκράτες πιστεύουν ότι η Ευρώπη τελικά θα δώσει χείρα βοήθειας. Ισ ω ς να μη γίνει αυτό στη Σύνοδο Κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα -  που είναι και το πιθανότερο -  αλλά θα γίνει αργότερα, αν πραγματικά η Ελλάδα βρεθεί σε αδυναμία χρηματοδότησης των αναγκών της. «Διαφορετικά, το κόστος και το ρίσκο θα είναι μεγάλο», σημειώνει Έλληνας αξιωματούχος διεθνούς οργανισμού. «Θα αποδειχθεί ότι η ευρωζώνη δεν έχει μηχανισμό στήριξης των κρατών - μελών της σε μια κρίση και αυτό θα είναι ένα αρνητικό μήνυμα προς τις αγορές το οποίο θα έχει επίπτωση σε άλλες χώρες με σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης, όπως η Ελλάδα». ·
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Τ
ις περασμένες τρεις εβδομάδες ο Βόλ- φγκανγκ Σόιμπλε νοσηλευόταν σε ν ο σοκομείο ύστερα από μια επέμβαση για αντικατάσταση μοσχεύματος. Ο  Γερμανός υπουργός Οικονομικώ ν, ο οπ οίος είναι παράλυτος από τη μέση και κάτω τα τελευταία 20 χρόνια  ύστερα από απόπειρα δολοφ ονίας του στις 12 Οκτωβρίου 1990, βγήκε από το ν ο σοκομείο πριν από μερικές ημέρες και συμμετείχε στο κρίσιμο για την Ελλάδα E C O FIN  της περασμένης Τρίτης. Άλλωστε, κατά την παραμονή του στο νο σ ο κ ο μ είο  εκτελοϋσ ε α π α ρέγκλιτα τα καθήκοντα του υπουργού Ο ικονομ ικών, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα με πάθος ε ντός και εκτός Γερμανίας τη συζήτηση γύρω α πό το μέλλον της ευρω ζώ νης. Κατά την άποψή του ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα πρέπ ει να  λειτουργεί με αυστηρούς όρους και π ο ινές, ενώ θεωρεί ότι οι χώ ρες που επανειλημμένα  παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόν ες  θα πρέπει να βγαίνουν εκτός ευρω ζώ νης.Α ν  κα ι π ρ ιν  απ ό τ έ σ σ ε ρ ις  μ ή ν ε ς  ό λ ο ι π ίστευαν ότι ο Σόιμπλε θα π αρέμενε ένα ς απλός βουλευτής του Χ ρ ισ τια νοδη μ οκρα τικού  Κ ό μματος, τα πράγματα ά λλα ξα ν ότα ν η  κ α γ κ ελά ριος Ά νγκελα  Μ έρ κ ελ  -  η  γυνα ίκα  π ου από π ρ ο σ τα τευό μ ενή  του το ν ε ίχ ε  εξο σ τ ρ α κ ίσ εια π ό  τ η ν  α ρ χ η γ ία  του κόμματος πριν από μια δεκαετία -  του ανέθεσε το δυσκολότερο κ υ β ερ νητικό αξίω μα μ ετά τη ν  ε π α ν ε κ λ ο γ ή  τη ς  το ν  Ο κ τώ βριο. Η  μετάβασή του από το υ π ο υρ γ ε ίο  Ε σ ω τερ ικ ώ ν  στο Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  α π οτέλεσε για  τον ίδιον πρόκληση. Σε ο λ ο σ έ λ ιδ ο  ά ρθ ρο γ ια  τ ο ν  Σ ό ιμ π λ ε  τ ο ν  π ε ρ α σ μ έ ν ο  μ ή ν α  στη «Suddeutsche Zeitung», ο συντάκτης έγραφ ε ότι ποτέ άλλοτε οι συνεργά τες του δ εν  τον ε ίχαν δ ει τόσο “ κεφάτο και χα ρ ο ύ μ εν ο ” .

Η σταδιοδρομία. Μ άλιστα, ορ ισ μένοι θ εω ρούν ότι ο Σόιμπλε, λόγω του χαρακτήρα του, αλλά και τη ς π λο ύ σ ια ς π ολιτικής του ε μ π ε ιρίας, είναι ο πραγματικός αντικαγκελάριος. Είναι, εξάλλου ο μακροβιότερος βουλευτής, αλλά και το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος της κ υ β έρνησης, ενώ  έχει π α ίξει ρόλο - κλειδί σε σ η μα ντικές στιγ μές τη ς γερ μ α ν ικ ή ς π ο λιτική ς. Υ π ήρ ξε ο κ ύ ρ ιο ς δ ια π ρα γμα τευτής του Χ έλ - μουτ Κολ για  τη συνθήκη ενο π ο ίη σ η ς με την Α να τολική Γερμα νία . Α π ό  τον Κ ολ, με το ν ο ποίο άρχισε να  εργάζεται ως επικεφ αλής του γραφ είου του το 1984, θεω ρείται ότι απ έκτησε τον ευρω παϊκό του π ροσ α να τολισμό, ενώ  συχνά τον ονόμα ζε διάδοχό του. Ό μ ω ς, η  στεν ή  του σχέση με τον Κολ τον οδή γη σ ε τελικώ ς εκτός α ρχηγία ς του Χ ρ ισ τια νοδη μ οκρα τικού  Κόμματος, την οποία είχε αναλάβει το 1998, ό ταν ο Κολ έχασε τις εκλογές. Τότε κατηγορή- θηκε ότι είχε α ναμειχθεί σε σκάνδαλο χρ η μα τοδότησης του C D U  επ ί αρχηγίας Κ ολ. Ο  ά ν θρω πος που τράβηξε τότε το χαλί κάτω από τα πόδια του ήταν η  Μ έρκελ, την οποία ο ίδ ιο ς είχε το π οθετήσει στη θ έσ η  του γ εν ικ ο ύ  γ ρ α μ ματέα του κόμματος.Π ά ντω ς, η  σ χ έσ η  του με τη ν  Μ έ ρ κ ε λ  ε π ιβίωσε. Άλλω στε, μετά την α πόπειρα δολοφ ονία ς ενα ντίον του από ένα  ψ υχικά διαταραγ- μένο άτομο, ο Σόιμπ λε έγινε πιο α νεκτικός, ε νώ  αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στη γυναίκα του, στις τρεις του κόρες και τον γιο  του. Σ υ ντηρ η τικός εκ  π επ οιθ ήσ εω ς ο Σ ό ιμ π λε, γ ε ν νή θ η κ ε το 1942, π ροέρ χετα ι από τη ν π ροτε- σταντική περιοχή της Νοτιοδυτικής Γερμανίας. Ο  πατέρας του ήταν φ οροτεχνικός σύμβουλος, ενώ ο ίδιος όπω ς και τα δύο αδέλφια του κατέχουν διδακτορικό στα νομικά.

ΒΟΑΦΓΚΑΝΓΚΣΟΙΜΠΛΕO ícrxupós ávópas πίσω από την καγκελάριο

Ο Γερμανός και η Γαλλίδα υπουργός βρίσκονται στο 

επίκεντρο της κόντρας για το ελληνικό ζήτημα

Οι αταίριαστοι 
της ευρωζώνης
Το προφίλ των πρωταγωνιστών

Πρωταγωνιστές των δύο διαφορετικών τάσεων που αναπτύσσονται στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση με επίκεντρο την παροχή οικονομικής στήριξης προς την 
Ελλάδα είναι οι υπουργοί Οικονομικών της Γαλλίας και της Γερμανίας. Αν και 
συνομιλούν καθημερινά στο τηλέφωνο, όπως δήλωσε πρόσφατα στους 
«Financial Times» η Κριστίν Λαγκάρντ, οι δυο υπουργοί δεν διστάζουν να εκ- 
φράσουν και αντίθετες απόψεις. Η  Λαγκάρντ εμφανίζεται διαλλακτική ως 
προς το ελληνικό ζήτημα, ο Σόιμπλε υιοθετεί πιο σκληρή στάση. Η  Λαγκάρντ 
καλεί τη Γερμανία να μειώσει το εμπορικό της πλεόνασμα ώστε να αμβλυν- 
θούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες στην ευρωζώνη, ο Σόιμπλε τάσσεται 
υπέρ αυστηρών ποινών που προβλέπουν ακόμα και την αποβολή από την ευ
ρωζώνη των χωρών που δεν τηρούν τους δημοσιονομικούς κανόνες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε συνομιλεί με τη Γαλλίδα 
ομόλογό του Κριστίν Λαγκάρντ στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών . /  *■ 
Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περασμένη Δευτέρα στις Βρυξέλλες

Η Γαλλίδα υπουργός Οικονομικών Κρι- στίν Λαγκάρντ στο τέλος της π ερ α σ μ έν η ς εβδομάδας κάλεσε τη Γ ερ μανία να  μειώ σει το μεγάλο εμ π ο ρικό τη ς  π λ ε ό ν α σ μ α , ώ στε να  επ ιτευ χ θ εί ι σορροπία στη ζώ νη του ευρώ. Έ σπασε έτσι μια συμφωνία που κυριαρχούσε σιω πηρά για χρόνια  μετα ξύ  τη ς γ α λλικ ή ς και γ ερ μ α ν ική ς κυ β έρ νη σ η ς ως π ρος τις μα κροοικονομικές α νισ ο ρ ρ ο π ίες  τη ς ευ ρ ω ζώ νη ς. Ή τα ν  η  δεύτερη φορά, σε διάστημα ενό ς μηνάς, που τάραζε τα νερ ά  της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής σ κ η ν ή ς, εκφ ρά ζοντα ς, μάλιστα, απ όψ εις ε υ νο ϊκ ές π ρος την ελληνική θέση. Στα μέσα Φ εβ ρουάριου, μιλώ ντας στο γαλλικό Κ οινοβ ού λιο, η  υπουργός Ο ικονομικώ ν της κυβέρνησης Σ α ρ κ ο ζί δ εν  δίστασε να  ισχυριστεί ότι έ ξ ι ε π ενδυτικοί οργανισμοί αγγλοσαξονικώ ν συμφ ερόντω ν κερδοσ κοπ ούν εις βάρος του ελλη νικού χρέους. Αλλά και οι παρεμβάσεις της κατά τω ν τραπεζικώ ν μπ όνους και υπέρ μιας πιο αυστηρής εποπ τείας του χρηματοπιστω τικού συστήματος στο πλαίσιο των συναντήσεων των ΰ20 δεν έχουν περάσ ει απαρατήρητες. Δ εν δίστασε, μάλιστα, σε μία σ υ νεδ ρ ία σ η  τω ν ϋ20 π έρσι να  απειλήσει ότι θα αποχω ρήσει. Χ ά ρ η  στην ευθύτητα και τη στάση της Λαγκάρντ, η Γαλλία  θεω ρείται
ΚΡΙΣΤΙΝ 

ΛΑΓΚΑΡΝΤΗ κολυμβήτρια που τα έβαλε με Toas 
«Kapxapíes»

ότι έχει ενισχύσει τ η  θ έ σ η  τ η ς  σ τη  δ ιεθ νή  σκακιέρα.Γ ε ν ν η μ έ ν η  στο Π α ρ ίσ ι το 1956 η Λαγκάρντ έχει ταυτιστεί με α ρκετές π ρ ω τ ιέ ς . Ω ς  υ π ο υ ρ γ ό ς  Ο ικ ο ν ο μικών από τον Ιούνιο  του 2007 είναι η  π ρώ τη γυ να ίκα  που κατέχει τη θ έσ η  αυτή ανάμεσαστις επτά πλουσιότερες οικονομίες παγκοσμίως (G7). Ή τα ν  ακόμη η  πρώ τη γυναίκα επικεφ αλ ή ς τη ς δ ιεθ ν ο ύ ς νο μ ικ ή ς εταιρεία ς Baker & M cK enzie. Υπό τη  διεύθυνσή της, η  νομική ε ταιρεία α ύξησ ε τα μεικτά της έσοδα κατά 50% το 2004. Το 2009 το α μ ερ ικα νικ ό  π ερ ιο δ ικ ό  «Forbes» τη ν  κα τέτα ξε στη 17η θ έσ η  τω ν ι σ χ υ ρ ό τερ ω ν  γ υ ν α ικ ώ ν  του κ ό σ μ ο υ , ενώ  το «Time» την έχει κατατάξει ανάμεσα στους 100 κορυφαίους ηγέτες του κόσμου. Τον περασμένο Ν ο έμβ ριο  ο ι «Financial Tim es» την επ έλεξα ν ω ς τη ν κα λύτερη υπ ουρ γό Ο ικ ο νο μ ικ ώ ν της Ευρω παϊκής Έ νω σ η ς.
Πρωταθλήτρια. Στις αρχές του 2008, οι φήμες στους πολιτικούς κύκλους του Π αρισιού ή θελαν την π ρώ ην δικηγόρο με έδρα το Σικάγο και μητέρα δύο γιω ν να παραιτείται από τη γαλλικ ή  κυ β έρ νη σ η . Π ο λλο ί θεω ρούσαν ότι είχε χάσει την υποστήριξη του προέδρου Σαρκοζί. Λ ίγους, όμως, μήνες αργότερα κατάφερε να α- ναδειχτεί σε κορυφαίο μέλος της κυβέρνησής του, κάνοντας αρκετούς να υποστηρίξουν ότι θα μπορούσε να γίνει και πρωθυπουργός. Ό πω ς φαίνεται, το αγαπημένο της μότο "σφίξε τα δόντια και χαμογέλα” που έχει πάρει από τον προπ ονητή της όταν ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Γαλλίας στη συγχρονισμένη κολύμβηση την έχει βοηθήσει στην καριέρα της.Η  κυβερνητική θητεία της Λαγκάρντ άρχισε τον Ιούνιο του 2005, όταν ο τότε Γάλλος πρω θυπ ουργός Ν τομινίκ ντε Βιλπέν της ζήτησε να α ναλάβει τη θ έσ η  τη ς υπ ουργού Εξω τερικού Ε μπ ορίου . Υπό την ιδιότητά τη ς αυτή π ροώ θησε τις γαλλικές εξα γω γές. Έ π ειτα  από σ ύ ντομη θητεία ως υπ ουρ γός Γεω ργίας και Α λιεία ς στη νέα  κυ β έρ νη σ η  Σ α ρ κ ο ζί, τοπ οθετήθηκε υπ ουργός Ο ικονομικώ ν στον ανασχηματισμό του Ιουνίου 2007, γεγονός που θεωρήθηκε ως μεγάλη προαγω γή για υπουργό που είχε ει- σέλθει στην κυ β έρ νη σ η  μόλις το 2005 και είχε π ερ ιο ρ ισ μ ένη  π ολιτική εμπειρία.


