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Ασφαλιστικό σοκ σε δύο δόσεΐ8
ΑύΕηση ορίων ηλικίαδ για τΐδ γυναίκεδ από το 2013 και υπολογισμόδ συντάξεων με βάση την τελευταία 15ετία από το 2018
ρεπορταζ
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αποσκοπούν κυρίως σε ακύ
ρωση πρόωρων συνταξιοδοτήσεΣτο κείμενό του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
ων όπως οι εθελούσιες έξοδοι στον
Ασφάλισης κ. Α . Λοβέρδος σημειώνει ό η το Eco/Fin στις 16
δημόσιο τομέα, αύξηση ορίων ηλι
Φεβρουάριου απηύθυνε επτά συστάσεις πολιτικής για το νέο
κίας συνταξιοδότησης για τις γυ
ασφαλιστικό μας σύστημα. Η έβδομη αφορούσε το
ναίκες από το 2013, περικοπές πα
χρονοδιάγραμμα της ψήφισης των σχετικών νόμων και όριζε
ροχών και σε εξεύρεση νέων πό
ως καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2010. Αρα ο
ρων για τα Ταμεία. Και
χρόνος τελειώνει...
Σε αυτά που εξασφαλίζουν τη
μακροχρόνια βιωσιμότητα του
«π αράλληλη α σ φ ά λισ η», χω ρίς
συστήματος και τα οποία θα εφαρ ακής σύνταξης για τους ανασφά με βάση τα 40 χρόνια εργασίας και
όμως να διευκρινίζεται πώς θα γί
μοστούν από το 2018. Τα εν λόγω λιστους. Ω ς βάση για τον υπολογι όχι τα 35 όπως ισχύει σήμερα.
. Το νέο στοιχείο είναι ότι για τους νει αυτό. Το πιθανότερο σενάριο
μέτρα οδηγούν σε μείωση των συ σμό της σύνταξης θα λογίζεται η
είναι να ενταχθούν όλοι οι ασφα
ασφαλισμένους από το 1993 για
ντάξεων με την εφαρμογή αντα δεκαετία ή δεκαπενταετία κατά την
ποδοτικού συστήματος προσδιο έναρξη εφαρμογής, το 2018, και τους οποίους ισχύουν τα αυξημέ λισμένοι μετά το 1993 (και οι δη
μόσιοι υπάλληλοι) στα μεγάλα ενο
ρισμού τους, σε ένταξη όλων των το σύνολο του εργατικού βίου προς να όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
ποιημένα Ταμεία που θα δημιουρτα τέλη της επόμενης δεκαετίας. Η
(65ο έτος για όλους) στον ιδιωτικό
ασφαλισμένων σε ενιαίο Ταμείο
πλήρης σύνταξη θα υπολογίζεται και δημόσιο τομέα προβλέπεται η γηθούν:
Υγείας και σε καθιέρωση προνοι-
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- Το 1ΚΑ για τους μισθωτούς.
- Ο Ο Α ΕΕ για τους ελεύθερους
επαγγελματίες και
- Ο ΟΓΑ για τους αγρότες.
«Το Βήμα» σήμερα παρουσιάζει
το πλήρες κείμενο που κατέθεσε ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνι
κής Ασφάλισης κ. Α . Λ ο β έ ρ δ ο ς
στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Ελέγ
χου (ΚΤΕ) του ΠαΣοΚ προκειμένου
να ενημερώσει και να προετοιμά
σει τους βουλευτές εν όψει της κα
τάθεσης του νομοσχεδίου.
Στο κείμενό του ο υπουργός πε
ριγράφει με μελανά χρώματα τις
αναμενόμενες εξελίξεις στο Ασφα
λιστικό προκειμένου να στηρίξει
τα μέτρα στα οποία συμφώνησε
με τις Βρυξέλλες και δρομολογεί.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Το

σωρευμένο έλλειμμα (χρέοε) του
συστήματοε συντάξεω ν κοινωνικήε ασφάλισηε θα προσεγγί
σει τιε προσεχείε δεκαετίεε ωε το
2 0 4 0 το 250% του ΑΕΠ (πάνω
από 600 δισ. ευρώ σε σημερινέε
τιμέε). Μάλιστα, οι παραπάνω
εκτιμήσειε βασίζονται σε υποθέσειε για τον ρυθμό ανάπτυΕηε
τηε οικονομίαε και το ποσοστό
ανεργίαε, οι οποίεε υπό το πρί
σμα τηε πρόσφατηε οικονομικήε
κ ρ ίσ η ε πρέπει να θεω ρηθούν
μάλλον αισιόδοΕεε. Επομένωε, η
πραγματική εικόνα είναι ακόμη
χειρότερη».

Το ττλήρε8 κείμενο Λοβέρδου npos xous βουλευτέβ του Π αΣοΚ
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ιπλό «σοκ» περιμένει τους
ασφαλισμένους με τις αλλα
γές που έρχονται σταΤαμεία
και στις συντάξεις.
Οπως αναφέρει στο κείμενο προς
τους βουλευτές του ΠαΣοΚ ο υπουρ
γός κ. Α . Λοβέρδος, «οι αλλαγέε στο

ασφαλιστικό σύστημα τηε χώραε,
για λόγουε καλύτερηε κατανόησήε
τουε, θα καταγραφούν στο παρόν
σημείωμα αρθρωμένεε σε δύο ενό
τητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τιε
αλλαγέε που θα αρχίσουν να εφαρ
μόζονται αμέσωε μετά την φήφιση
του σχετικού σχεδίου νόμου για το
Ασφαλιστικό, ενώ η δεύτερη ενότη
τα αφορά τιε αλλαγέε εκείνεε που
θα εφαρμοστούν όταν ετοιμαστεί με
τρόπο ολοκληρωμένο το νέο ασφα
λιστικό σύστημα, δηλαδή από το
2018 και μετά».
Αλλαγές άμεσης
εφαρμογής
α) Ενιαίος φορέας διαχείρισης των
αποθεματικών (αξίας 29,5 δισ. ευρώ,
συν τα κεφάλαια του Ταμείου Αλλη
λεγγύης των Γενεών), δίχως να θίγο
νται τα περιουσιακά δικαιώματα των
Φορέων Κοινω νικής Α σφ άλισης
(ΦΚΑ).
β) Καθορισμός ενιαίων μηχανισμών
ελέγχου (της ΓΤ Κοινωνικών Ασφα
λίσεων, του ΣΕΠΕ, των ΦΚΑ).
γ) Συνδιαχείριση των πόρων των κλά
δων υγείας των ΦΚΑ (μία και ενιαία
διαπραγμάτευση για όλες τις προ
μήθειες του συστήματος),
δ) Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης
Ασφαλισμένων (ΚΕΑ),
ε) Θεσμοθέτηση παράλληλης ασφά
λισης για όλες τις κατηγορίες ασφα

·+ Ενιαίο Ταμείο (Δ η μ όσ ιο - επ ιχειρ ήσ ει) για τόνε ασφαλισμένουςμετά το 1993
<+ Υποχρεωτική ενιαία ασφάλιση συνταίιούχων που εργάζονται
Απαγόρευση προγραμμάτων εθελούσιας είό δου
Χαμηλότερη σύνταίη σε πρόωρη συνταίιοδότηση
Π ρ ιμ παραμονής στην εργασία μετά την 35ετία
Ε θνική σύνταίη (προνοιακή) για όλους από το 2018
Ανταποδοτική σύνταίη που αναλογεί στον χρόνο εργασίας (15ετία) το 2018
Π λή ρη ς σύνταίη μ ε 40 χρόνια εργασίας
Ε να Ταμείο Υγείας για όλους
·+ Καταβολή εισφορών μέσω τραπεζών
λισμένων που έχουν ασφαλιστεί από
το 1993 (πρότασή μας είναι να συμπεριλάβει το μέτρο αυτό και τους
δημοσίους υπαλλήλους),
στ) Ενιαίο καθεστώς ασφάλισης συ
νταξιούχων που εργάζονται σε άλλες
θέσεις εργασίας.
η) Απαγόρευση προγραμμάτων εθε
λουσίων εξόδων. Ο μέσος όρος ηλι
κίας συνταξιοδότησης θα αυξηθεί κα
τά 2 χρόνια ως το 2015, Από 61,4 που
είναι σήμερα θα ανέλθει στα 63,5.
Να σημειωθεί πως το 2003 ήταν 62,7
αλλά η πολιτική των εθελουσίων εξό
δων της ΝΔ κατέβασε τον μέσο όρο
στα 61,4 έτη.
θ) Κεντρική επανεξέταση των ανα
πηρικών συντάξεων και εκσυγχρο
νισμός του καταλόγου βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

ι) Νέες διαδικασίες ασφάλισης για
οικόσιτο προσωπικό και αγρεργάτες.
ία) Αντικίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης.
ιβ) Θέσπιση κινήτρων παραμονής
στην αγορά εργασίας (κίνητρα πα
ραμονής μετά την 35ετία, και αντί
στοιχα για όσους παραμένουν μετά
το 65ο έτος).
ιγ) Από 1.7.2011 διεκπεραίωση από
το τραπεζικό σύστημα όλων των συ
ναλλαγών στο πεδίο των εργασιακών
σχέσεων (μισθοδοσία, απόδοση ει
σφορών).
ιδ) Ενιαίο κέντρο πληρωμής συντά
ξεων (προκειμένου να επιτευχθεί ο
ενιαίος έλεγχος της τήρησης της νο
μοθεσίας περί διπλοσυνταξιούχων).
ιε) Ρύθμιση του χρόνιου προβλήμα
τος της διαδοχικής ασφάλισης, με

σχεδιαζόμενη έναρξη εφαρμογής το

2011.
Αλλαγές που θα ισχύσουν
από την 1.1.2018
α) Θα γίνει λογιστικός διαχωρισμός
προνοιακών παροχών (σύνταξη, γε
νικές παροχές) και κατά κυριολεξία
συντάξεων.
β) Καθορισμός μιας, κοινής για όλους
τους ΦΚΑ, βασικής σύνταξης, η οποία
θα είναι σύνταξη γήρατος, με τις ευ
νόητες βέβαια εξαιρέσεις (π.χ. βα
ρέα και ανθυγιεινά) και θα καταβάλ
λεται με εισοδηματικά κριτήρια, ανε
ξαρτήτως αν ο δικαιούχος έχει θεμε
λιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή αν
θα έχει έστω και ένα ένσημο. Η βα
σική σύνταξη θα έχει προνοιακό χα

ρακτήρα και θα καταβάλλεται από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ύψος
της βασικής σύνταξης εξαρτάται από
τη σχετική πολιτική απόφαση εκάστης κυβέρνησης και, προφανώς,
από τον αριθμό των δικαιούχων,
γ) Ανταποδοτική σύνταξη. Πρόκει
ται για την κατά κυριολεξία σύνταξη,
η οποία αναλογεί στον χρόνο εργα
σίας και στις καταβληθείσες εισφο
ρές. Ο επ αναπροσδιορισμός του
ύψους της δεν θα αποτελεί θέμα ει
σοδηματικής πολιτικής, όπως είναι
σήμερα, αλλά θα καθορίζεται, δίχως
η κυβέρνηση να διαθέτει διακριτική
ευχέρεια, με όρους τιμαριθμικούς και
με συνυπολογισμό των οικονομικών
δυνατοτήτων των ΦΚΑ. Ούτε ένα έν
σημο δεν θα πηγαίνει χαμένο, ο δε
εργαζόμενος, με βάση το σύστημα
αυτό, θα καθίσταται «φύλακας» και
συνδιαμορφωτής του επιπέδου της
σύνταξής του.
δ)Βάση (χρόνος) υπολογισμού. Η δε
καετία ή δεκαπενταετία κατά την
έναρξη εφαρμογής, το 2018, και το
σύνολο του εργατικού βίου προς τα
τέλη της επόμενης δεκαετίας,
ε) Συντελεστές υπολογισμού αντα
πόδοσης. Κλιμακωνόμενοι συντελε
στές, από τα 15 ως τα 40'χρόνια. Ο
νομοθετικός προσδιορισμός των συ
ντελεστών έχει μεν πολιτικό χαρα
κτήρα, ωστόσο δεν μπορεί να αγνο
εί την οικονομική κατάσταση των
ΦΚΑ και το γεγονός ότι το σύστημα
πρέπει να είναι βιώσιμο και να μην
εξαντλεί τις δυνατότητες της εθνικής
οικονομίας. Στο υπουργείο Εργασίας
γίνονται ήδη ποσοτικοποιήσεις με
βάση δεκάδες εκδοχές, ούτως ώστε
να αποφασίσουμε με πολύ συγκε
κριμένους όρους.
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Πυρετό« επαφών για τη μινι ευρωβοήθεια
Τη σύγκληση συνόδου κορυφήδ ms ευρωζώνηδ αύριο
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Μ . Σ πινθουρακης

cms ΒριΤέλλεδ διαπραγματευόταν ojs αργά χθε8 ο Χέρμαν βαν Ρομπάι
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Π

pos την επίτευξη συμφωvias για την οικονομική ενί
σχυση m s Ελλάδαε έτειναν
χθεβ το βράδυ, σύμφωνα με όλεε ns
υπάρχουσεε ενδείξε», οι χώρεε-μέλη m s Eóivns του ευρώ. Ωστόσο αβέ
βαιο παρέμενε αν η συμφωνία θα
ολοκληρωθεί eos την αυριανή Σύνο
δο Κορυφήε m s Ευρωπαϊκήε Ενωo n s . Και
τούτο διό
Εχουν καταρτιοθεί
τι η γερματα χαρακτηριστικά
νίδ α καγκελάριοε
των δανείων προε
την Ελλάδα που θα
είναι προδιαγραφών

Ανγκελα
Μ έρκελ

Εητεί τη
δ η μ ιο υ ρ 
Δ Ν Τ , δηλαδή
γία π ρ ό 
σταδιακέε
σθετων
εκταμιεύσειε
εργαλείων
με «αντιπαροχή»
και μ η χα 
νισμών για
τη σταδιακή
την ε ν ί
υιοθέτηοη των
σχυση m s
συμπεφωνημένων
δ η μ ο σ ιο μέτρων
νομική5
πειθαρx ia s στην
Ελλάδα. Οι διαπραγματεύσεΐ5 για να
ξεπεραστούν τα εμπόδια συνεχίζο
νταν α» αργά χθε5 το βράδυ ώστε η
συμφωνία να ολοκληρωθεί από τη
σύνοδο των αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων m s Eóivns του ευρώ
που θα συγκληθεί εκτάκτο» αύριο
eras ΒρυΕέλλεε, λίγο πριν από την
έναρξη των εργασιών m s Συνόδου
Kopucpñs m s ΕΕ.
Τη σύγκληση m s δ ε ύ τ ε ρ έ στην
κοινοτική ιστορία συνόδου κορυφήε m s Eaivns του ευρώ Εήτησε
χθε5 από το Παρίσι ο πρόεδροε m s
Γαλλίαβ κ. Νικολά ΣαρκοΕί από
κοινού με τον πρωθυπουργό m s
Ianavias και προεδρεύοντα το τρέχον εΕάμηνο του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου κ. Χοσέ Aouis Θαπατέρο. Την ευθύνη για τη σύγκληση
m s συνόδου των χωρών του ευρώ
την έχει ο πρόεδροε m s ΕΕ κ. Χέρ
μαν βαν Ρομπάι, o onoios σύμ
φωνα με καλά π ληροφ ορημένεε
πηγέε διευθετούσε ο » χθεε το βρά
δυ n s τελευταίε5 λεπτομέρειεε ούτα» ώστε να είναι βέβαιοε ότι - αν
τελικόν τη συγκαλέσει - θα στεφθεί
από επιτυχία, δηλαδή θα καταλήΕει
στην υιοθέτηση ενόε πλαισίου συνδρομήε npos την Ελλάδα ικανού να
καθησυχάσει όλεε τ » ανησυχίεε
των αγορών.
Κύκλοι m s Επιτροπήε ανέφεραν
χθεε ότι έχει πλέον επιτευχθεί συμ-

Γ ερμανία
εναντίον
Eupojnns
Τ ου Γ. Π . Μ αλουχου

&

Η γερμανίδα καγκελάριοε

Ο πρόεδροβ ή » Γαλλίαβ

κυρία Ανγκελα Μ έρκελ

κ. Νικολά Σαρκοζί ζήτησε

ζητεί τη δημιουργία

τη σύγκληση τ ι» δευτερι»

πρόσθετων εργαλείων

στην κοινοτική ιστορία

για την ενίσχυση τ ι»

συνόδου κορυφήε

δημοσιονομικι» πειθαρχίαε

τι»ζώ νη s του ευρώ

Α

Ο πρόεδρε» τηε ΕΕ
κ. Χέρμαν βαν Ρομπάι
συνομίλησε με tous
αρχηγοί» πολλών χωρώνμελών τ ι» ευρωζώνι»
ώστε να είναι βέβαιε»
ότι η σύνοδε» κορυφήε
τ ι» ευρωζώνι» Ο π ρόεδροβτι»
Ευρωπαϊκι» Ετητροπι»
κ. Ζοζέ-Μ ανουέλ Μ παρόζο
με χθεσινέε δηλώ σε» του
otous «Financial Tim es»

αν τελικώε τη συγκαλέσει
- θα καταλήξει στην
υιοθέτηση ενόε πλαισίου
συνδρομήε npos
την Ελλάδα

Α ν επιτευχθεί συμφωνία
στο Ειιτο^ οιιρ, η Ελλάδα
θα έχει κάθε λόγο να
δηλώνει ευχαριστημένη,
καθό» η ΕΕ θα έχει

επανέλαΒε ότι η Ε Ε πρέπει

ικανοποιήσει το αίτημα

να σταθεί αρωγόε

του κ. Γ. Παπανδρέου «να

στην Ελλάδα

δοθεί μήνυμα σ τ» αγορέβ»

φωνία επί όλων των «τεχνικών θε
μάτων», όπο» τα χαρακτηριστικά των
δανείων προε την Ελλάδα (επιτόκια,
χρονικά περιθώρια, όροι εκταμίευτπ»
κτλ.), καθό» και οι όροι υλοποίησήε
τουε, οι οποίοι μάλλον θα είναι προ
διαγραφών ΔΝΤ, δηλαδή σταδιακέε
εκταμιεύσειε με «ανππαροχή» τη στα
διακή υιοθέτηση των συμπεφωνημέ
νων μέτρων.
Ω ε προε το ενδεχόμενο ενισχυμένηε συμμετοχήε (δηλαδή και χρηματοδοτικήε) του ΔΝ Τ στο σχέδιο
αρωγήε προε m v Ελλάδα, κύκλοι m s
Επιτροπήε ανέφεραν ότι, αν χρησι
μοποιηθεί όλο το φάσμα των «ερ
γαλείων» που σήμερα το ΔΝΤ δια
θέτει, θα μπορούσε η χρηματοδοτι
κή συνεισφορά του να είναι σχεδόν
ισόποση με την κοινοτική. Ωστόσο
στην περίπτωση αυτή ενδέχεται το

ΔΝΤ να διεκδικήσει αυξημένο ρόλο
στην επιτήρηση και στον έλεγχο τηε
ελλη νική ε ο ικονομ ία 5. Κάτι που
ασφαλά» θα ενοχλούσε τουε ιθύνοντεε των ΒρυΕελλών και τηε Φραγκ φ ού ρπ » κκ. ΜπαρόΕο και ΖανΚλοντ Τρισέ, οι οποίοι, όπο» άλ
λωστε και ο πρόεδροε m s Γαλλίαε κ.
ΣαρκοΕί (για εσωτερικούε λόγουε),
δεν θα ήθελαν να δουν τον γενικό
διευθυντή του Δ Ν Τ κ. Ντομινίκ
Στροε-Καν να μπλέκεται στα πόδια
του5 με αφορμή την επιχείρηση διάσωσηε τηε Ελλάδαε.
Εν πάση περιπτώσει, όμω5, αν τε
λ ικ ό » επιτευχθεί συμφ ω νία στο
Ετιιτ^Γουρ, η Ελλάδα θα έχει κάθε
λόγο να δηλώνει ευχαριστημένη. Και
αυτό διότι επί η » ουσίαε η ΕΕ θα
έχει ικανοποιήσει το αίτημα του πρω
θυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου «να

δοθεί στην Ελλάδα ένα γεμάτο πι
στόλι, το οποίο κατά πάσα πιθανό
τητα δεν θα χρησιμοποιηθεί». Το
«γεμάτο πιστόλι» εν προκειμένω θα
είναι η διαβεβαίωση π » ΕΕ ότι εφεξήβ, αν η Ελλάδα βρεθεί σε αδυνα
μία εδυπηρέτησηε των δανειακών
αναγκών π » , δεν τίθεται θέμα στάσηε πληρωμών, αφού έχει στη διά
θεσή τηε ποσά ικανά να καθησυχά
σουν τ » όποιεε ανησυχίε5 των αγο
ρών. Με τη διαβεβαίωση αυτή τα επι
τόκια δανεισμού τηε Ελλάδαε θα
πρέπει να αποκλιμακωθούν, σύμ
φωνα με τ » εκτιμήσε» των οικονο
μικών αναλυτών, με πολύ ταχύτερουε ρυθμούε και η Ελλάδα θα έχει
σταδιακό» τη δυνατότητα να δανεί
ζεται με όρου5 και π ροϋποθέσε»
τουλάχιστον ανάλογουε προ5 αυτούε
τηε Ιρλανδίαε.

ρ γ η σ α ν , αλλά
επιτέλουε το κα
τάλαβαν! Τ » τελευταίεε 48 όιρεε η Γερ
μανία χάνει τον πόλεμο
που ξεκ ίν η σ ε όχι εν α 
ντίον m s Ελλάδαε, αλλά
ενα ντίον του σκληρού
πυρήνα m s ευρωπαϊκήε
ενοποίησηε. Α νεξάρτη
τα από το τι θα γίνει αύ
ριο με το ελληνικό θέμα,
έν α πολύ σ η μ α ν τ ικ ό ,
φαινομενικά ετερόκλη
το, κοινό μέτωπο δημιουργείται. Τι βρίσκεται
όμα» πίσω από αυτό το
μέτωπο; Ο cpößos. Ο φόßos ότι η αλαΕονική Γερ
μανία στρέφεται πλέον
κατά τηε Eupeonns,
Δεν είναι η πρώτη φ ο
ρά. Το ίδιο ακριβό» είχε
γίνει την εποχή m s γερμανικήε επ α ν έ ν ω σ ή απλό» τότε δεν υπήρχε
ακόμη ούτε ευρώ ούτε,
πολύ περισσότερο, «χώpa-oroxos» για να φανεί
αυτό τόσο παραστατικά.
Τότε το σχήμα Βόννη /
Βερολίνο με τον βρώμι
κο πόλεμο των επιτοκίων
είχε περίπου ερημώσει
την Ευρώπη μαΕεύονταε
όλη τη ρευστότητα. Ο άγγλοε υπουργόε Οικονο
μικώ ν είχε παραιτηθεί
για αυτόν τον λόγο. Η
επανένωση m s Γερμαvias χρηματοδοτήθηκε
από όλεε τ » υπόλοιπεε
χώ ρε3, xeopis ποτέ να
ερωτηθούν γι’ αυτό.
Η Ευρώπη ολόκληρη
χρωστάει χάρη στην κυ
ρία Μέρκελ. Εστω και αρ
γά, έστω και βίαια, την
έκανε να ξυπνήσει. Tns
θύμισε ότι το Βερολίνο
πρέπει πάντα να το φ ο
βάται.
gmalouchos@tovima.gr

Τοποχηρητή omv Ελλάδα ζήτησε η Ανγκελα Μέρκελ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Γ. Γ αλιανος

πρόεδροβ τηβ ΕΕ κ. Χέρ
μαν βαν Ρομπάι είχε και
χθεε συνεχείε τηλεφωνικέε
επικοινωνίε5 με όλουε τουε άμεσα
εμπλεκομένουε στο εγχείρημα αρωγή5 προ5 την Ελλάδα, αρχήε γενομένηβ από τουε κκ. Ζοόέ-Μανου-

Ο

έλ ΜπαρόΕο, Γ. Παπανδρέου, Νικολά ΣαρκοΕί και την κυρία
Ανγκελα Μέρκελ. Σύμφωνα με κα

λά πληροφορημένεε πηγέε η γερ
μανίδα καγκελάριοε επέμενε κατά
βάση σε τρία σημεία:
Πρώτον, ότι οι ενδεχόμενεε εκταμιεύσε» προ5 όφελθ5 τηε Ελλάδαε
δεν θα έχουν αυτόματο χαρακτήρα
και θα είναι η έσχατη λύση.
Δ εύτερον, ότι στο σ χή μ α θα
συμμετέχει με αναβαθμισμένο ρό
λο το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ), το οποίο θα συνδράμει την
Ελλάδα και χρηματοδοτικά.
Τ ρίτον, ότι οι χώρεε του ευρώ θα

εισέλθουν σε διαβουλεύσε» για τη
δημιουργία επιπρόσθετων εργαλεί
ων για την ενίσχυση τηε δημοσιονομικήε πειθαρχίαε πέραν των ση
μερινών κανόνων, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εμποδίσουν την αύξη
ση των χρεών και των ελλειμμάτων
π » Ελλάδαε, τα οποία προκάλεσαν
κλυδωνισμούε στην ευρωΕώνη.
Αυτό σημαίνει ότι το Βερολίνο
δεν αρκείται στην τριμερή επιτή
ρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-

πεΕα (ΕΚΤ) και το ΔΝΤ που έχει επι
βάλει η Ευρω παϊκή Ενω ση στην
Ελλάδα και Εητεί αυστηρότερουε
μηχανισμούε, ενδεχομένο» την το
ποθέτηση τοποτηρητή στη χώρα.
Στο σημείο αυτό εστιάΕονται οι πιέσ ε » τηε Γερμανίαε, οι οποίεε απει
λούν να οδηγήσουν σε α διέξοδο
ακόμη μία σύνοδο κορυφήε τηε ΕΕ
ο » προε το «ελληνικό Εήτημα».
Ο ι γερμανικέβ α π α ιτήσ ε» δεν
ήταν, με βάση τ » υπάρχουσεε ενδεί^"·ε, εκτόε των πλαισίων που έχει

ήδη προδιαγράφει η Επιτροπή ανα
φορικά με την ενδεχόμενη βοήθεια
προε την Ελλάδα. Κατά την Επιτρο
πή οι χώρεε-μέλη τηε Εόινηε του ευ
ρώ (ή κάποιεε από αυτέε) θα συνά
ψουν για λογαριασμό τηε Ελλάδαε
δάνεια m s τάξεα» των 22 δισ. ευρώ,
τα οποία υπό την αιγίδα και τον συ
ντονισμό π » Επιτροπήε θα μπορού
σαν να τεθούν στη διάθεσή π » στην
περίπτωση που αντιμετωπίσει μείΕονα προβλήματα εξυπηρέτησι» των
διεθνών δανειακών αναγκών τηε.
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«Θα τη χρησιμοποιήσουμε μόνο αν χρειασιει»
Ο Πρωθυπουργοί διεμήνυσε οτουδ ευρωπαίουδ ηγέτεδ όπ δεν έχει σκοπό να παρατείνει για πολύ ακόμπ την αγωνία τηδ χώραδ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

Αισιοδο&ί
ο κ. Σαμαρά8

Ω

ε έσχατη λύση, και μόνο
στην περίπτωση που αντι
μετωπίσει ανυπέρβλητεε
δυσκολίεε δανεισμού από π ε αγορέε, αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τη
διαδικασία βοήθειαε που συγκρο
τεί η Ευρώπη και που πιθανότατα
θα συμφω νηθεί αύριο στιε ΒρυΕέλλεε. Στιε διαδοχικέε επικοινωνίεε που είχε χθεε ο Πρωθυπουργόε με ευρωπαίουε ηγέτεε και κοινοτικούε αΕιωματούχουε κατέστη
σε σαφέε ότι η Ελλάδα δεν ζητεί
οικονομική βοήθεια, αλλά απαιτεί
την έμπρακτη στήριΕη τηε Ευρώπηε και μια οριστική απάντηση ωε
τη λήΕη τηε
Συνόδου
Η κυβέρνηση δεν
Κορυφήε
θα δεχθεί πιο
τηε ΕΕ.
ενεργό ανάμειξη
Ο κ. Γ.
του Διεθνοΰε
Νομισματικού
Ταμείου, πέραν
τηετεχνικήε
υποστήριξηε
και τηε
παρακολούθησηε
του
Προγράμματοε
Σταθερότηταε

ΑισιόδοΕοε για την ελληνική οι
κονομία εμφανίστηκε χθεε ο πρόεδροε τηε ΝΔ κ. Αντ. Σαμαράε,
τονίζονταε από το βήμα του συ
νεδρίου τηε «International Herald
Tribune», όπ δεν φοβάται χρεο
κοπία τηε Ελλάδαε. Ο κ. Σαμαράε
επέμεινε όπ η Ελλάδα πρέπει να
αλλάΕει άμεσα και υποστήριΕε όπ
αυτό που έχει χρεοκοπήσει είναι
το πολιτικό μοντέλο βάσει του
οποίου κυβερνήθηκε τιε τελευταίεε δεκαετίεε. «Βρισκόμαστε

σε σταυροδρόμι. Τελείωσε ένα
μοντέλο κρατισμού και το στοί
χημα τώρα είναι να μετατρέ
ψουμε την κρίση σε ευκαιρία»

Παπανδρέου είχε χθεε
μαραθώ νιο
τ η λ ε φ ω ν ι
κών επικοι
νω νιώ ν με
ευρωπαίουε
εταίρουε
του. Μ εγ α 
λύτερη σ η 
μασία έχουν
οι επ α φ έε
που είχε με
τον πρόεδρο
τηε Ευρω -

παϊκήε Ενωσηε Χέρμαν βαν Ρομπάι, με τον πρόεδρο τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε Ζοζέ Μπαρόζο
και με τον πρόεδρο τηε Ευρωπάίκήε Κεντρικήε Τράπεζαε Ζαν-Κλοντ Τρισέ. Επίσηε, επικοινώνησε
με τον γάλλο π ρ όεδρο Νικολά
Σαρκοζϊ, ενώ οι συνεργάτεε του
μιλούσαν για «πολλέε απόρρητε5
επαφέε» οι οποίεε δεν ανακοινώ
θηκαν.
Στο ευρωμαρτύριο που τηε επέ
βαλαν οι εταίροι τηε η Αθήνα αντέ
δρασε με ψυχραιμία. Ο Πρωθυπουργόε, σύμφωνα με πληροφορίεε, διεμήνυσε στουε συνομιλητέε του ότι δεν έχει σκοπό να πα
ρατείνει για πολύ ακόμη την αγω
νία τηε χώραε και ζήτησε να υπάρΕει Εεκάθαρη απάντηση ωε την Πα
ρασκευή.
Μετά τη συνεδρίαση του Υπουρ
γικού Συμβουλίου ο κ. Παπανδρέου συγκάλεσε και άλλη σύσκεψη.
Σε αυτή συμμετείχαν οι κκ. X . Πα-

Ο Πρωθυπουργόε στο Υπουργικό Συμβούλιο κατέστησε σαφέε ότι στο εΕήε υπάρχει μόνο ευρωπαϊκόε
προσανατολισμόε, θέση με την οποία συμφωνεί η πλειονότητα των υπουργών (απε-μπε / μαργαρίτα κιαου)

μπούκηε, Γ. Παπακωνσταντί
νου, Δ. Δρούτσαε, Φ. Σαχινίδηε,
Κ . Θέοε, Ν . Αθανασάκηε και ο
γενικόε γραμματέαε Οικονομικών
Σχέσεων του υπουργείου ΕΕωτερικών κ. Κ . Παπαδόπουλοε. Ο κυβερνηηκόε εκπρόσωποε κ. Γ. Πεταλωτήε ενημερωνόταν τηλεφωνικώε για τα διαμειβόμενα στη σύ
σκεψη. Εκεί εκτιμήθηκε ότι η πο
λιτική τηε Αθήναε δικαιώθηκε καθώε διαμορφώνεται συμμαχία υπέρ

ενόε μηχανισμού στήριΕηε, ενώ,
όπωε ειπώθηκε, υπάρχουν ενδείΕειε ότι κάμπτονται και οι αντιστάσειε τηε κυρίαε Ανγκελα Μέρκελ
παρά τιε σκληρέε δημόσιεε τοποθετήσειε τηε. Επίσηε, αποφασίστηκε ότι ο Πρωθυπουργόε πρέπει
να προσέλθει στη Σύνοδο Κορυ
φήε με καθαρή θέση υπέρ τηε ευρωπαϊκήε λύσηε και ότι πρέπει να
επιμείνει σε ομοίωε καθαρή από
φαση για τον μηχανισμό στήριΕηε

τηε ελληνικήε οικονομίαε. Η κυ
βέρνηση, αν και ήταν η ίδια που
ανακίνησε τη λύση ΔΝΤ και τη χρη
σιμοποιούσε μέχρι πρότινοε ωε μέ
σο διαπραγματευτικήε πίεσηε, με
ταδίδεται όπ δεν θα δεχτεί πιο ενερ
γό ανάμειΕη του Ταμείου, πέραν
τηε τεχνικήε υποστήριΕηε και τηε
παρακολούθησηε του Π ρογράμματοε Σταθερότηταε.
Παρά τα μηνύματα αισιοδοΕίαε
που προσπαθεί να στείλει στην κοι-

Ομοφωνία των υπουργών για τπν ευρωπαϊκή λύση
Χθεε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Γ. Παπανδρέου φρόντισε να Εεκαθαρίσει και τη θέση τηε
κυβέρνησηε, η οποία έμοιαζε να μην μπορεί να
αποφασίσει ανάμεσα στο Διεθνέε Νομισματικό
Τ αμείο και στην ευρω παϊκή λύση. Ο Π ρω θυ
πουργόε κατέστησε σαφέε ότι στο εΕήε υπάρχει
μόνο ευρωπαϊκόε προσανατολισμόε, θέση με την
οποία συμφωνεί η πλειονότητα των υπουργών. Ο
κ. Ευ. Βενιζέλοε έχει εδώ και καιρό ταχθεί κατά
τηε λύσηε του ΔΝΤ. Αντίθετοι σε αυτή την προο
πτική ήταν και οι κκ. Θ. Πάγκαλοε, I. Ραγκούσηε, Π. Μπεγλίτηε, X . Καστανίδηε, η κυρία
Αννα Διαμανχοπούλου, καθώε και οι δύο κοι
νοβουλευτικοί εκπρόσωποι κκ. Χρ. Παπουτσήε

και Π. Ευθυμίου. Η υπουργόε Παιδείαε ζήτησε
χθεε «να ηχήσει σιωπητήριο» στουε κυβερνητικούε παράγοντεε ώσπου να υπάρΕει αποτέλεσμα
στιε διαπραγματεύσειε. Υπό το πρίσμα των τε
λευταίων εΕελίΕεων ακόμη και υπουργοί που θε
ωρούσαν ότι προέχει το εθνικό συμφέρον και για
τον λόγο αυτόν δεν μπορεί να αποκλειστεί το εν
δεχόμενο προσφυγήε στο ΔΝΤ (X. Παμπούκηε,
Γ. Παπακωνσταντίνου, Λούκα Κατσέλη) δεν
επέμειναν σε αυτή την άποψη. Πολλοί υπουργοί
έφυγαν από τη συνεδρίαση με την εντύπωση,
όπωε έλεγαν αργότερα, ότι ο κ. Παπανδρέου «περϊμενε κάτι θετικό από την Ευρώπη», μολονότι
δεν τουε άνοιΕε τα χαρτιά του.

είπε. Παράλληλα εΕέφρασε τον
φόβο του για κοινωνικέε εκρήΕειε, ενώ προέβλεψε ακόμη με
γαλύτερη ύφεση, ζητώνταε από
τον Πρωθυπουργό να υιοθετήσει
τα αναπτυΕιακά μέτρα που έχει
προτείνει.

νή γνώμη η κυβέρνηση, η κατά
σταση παραμένει πολύ δύσκολη.
Ο κ. Παπανδρέου πάντωε θα επιμείνει ότι η Ελλάδα δεν ζητεί χρή
ματα, χρειάζεται όμωε το «πιστό
λι» τηε ευρωπαϊκήε βοήθειαε επά
νω στο τραπέζι προκειμένου να
αποτρέψει περαιτέρω κερδοσκοπικέε επιθέσειε. Ο Πρωθυπουργόε
προετοιμάζεται για μια σκληρή
αναμέτρηση στιε ΒρυΕέλλεε και
έτσι στην κλειστή χθεσινή σύσκε
ψη εΕετάστηκαν αναλυτικά όλα τα
πιθανά σενάρια για τουε τρόπουε
βοήθειαε που ενδεχομένωε να του
προτείνουν οι εταίροι.
Οι συμμετέχοντεε εκτίμησαν όπ
τα επικρατέστερα σενάρια είναι
δύο: είτε να δοθούν εγγυήσειε από
κράτη-μέλη τηε ΕΕ για τον ελληνι
κό δανεισμό είτε να συμφωνηθεί
ο διμερήε ή ο πολυμερήε δανεισ μ ό ε κρατώ ν τηε ΕΕ π ρ οε την
Ελλάδα. Ο λόγοε που, όπωε έλε
γαν παράγοντεε που μετείχαν στη
σύ σ κ εψ η, τέθηκαν επί τάπητοε
όλεε οι πιθανέε προτάσειε δεν ήταν
μόνο για να μην αιφνιδιαστεί ο κ.
Παπανδρέου, αλλά και για να εκτιμηθεί ποια από τιε λύσειε αυτέε
μπορεί να οδηγήσει σε πτώση των
spreads. Αυτό είναι το θέμα που
«καίει» πρωτίστωε την κυβέρνηση.

Στη διάσωση m s ΕΛλάδαβ ηόνταραν xOes οι ayopès

Σ

τουε ρυθμούε τηε ερχόμενηε συνόδου κορυφήε τηε
ΕΕ κινήθηκαν χθεε οι αγορέε, με τιε μετοχέε στο ΧΑ να ανα
κάμπτουν μετά τιε σοβαρέε απώλειεε τηε Δευτέραε και τιε αποδόσειε των ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου να αποκλιμακώνονται
ύστερα από τρειε συνεχείε συνεδριάσειε ανόδου τουε. Σε κάθε πε
ρίπτωση η εΕασφάλιση ολοκλήρω σηε του εφετινού δανειακού
προγράμματοε με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο, θα ηρεμ ήσ ει τουε

επενδυτέε, ωστόσο αν δεν Εεκαθαρίσει το τοπίο οι διακυμάνσειε
θα παραμείνουν. Χθεε οι επενδυτέε
φαίνεται ότι «πόνταραν» σε εΕα
σφάλιση των δανείων του 2010,
οδηγώνταε σε κέρδη το ελληνικό
χρηματιστήριο και τα κρατικά ομό
λογα.
Αναλυτικότερα, η διαφορά απόδοσηε Spread) μεταΕύ ελληνικού
και γερμανικού ΙΟετούε τίτλου υπο
χώρησε στιε 250 μονάδεε βάσηε
(μ.β.) ένανπ επιπέδου άνω των 340
μ .β. τη Δευτέρα, με τη'1 απόδοση

του εγχώ ριου τίτλου να δια μ ορ
φ ώ νεται α ργά το α π όγευ μ α σε
6,30%. Πτωτικά κινήθηκαν και τα
ασφάλιστρα έναντι του κινδύνου
πτώ χευσηε τηε Ε λλά δα ε, μ ε το
Credit Default Swap (CDS) των πε
νταετών ομολόγων να πέφτει κατά
8 μ.β., στιε 328 μ.β. Οπωε τονίζουν
αναλυτέε, τιε αγορέε αυτή τη στιγ
μή κινούν η σεναριολογία και οι
εκπμήσειε που διατυπώνονται για
την τύχη που θα έχει η Ελλάδα.
Χαρακτηριστικέε είναι οι χθεσινέε δηλώσειε διευθυντή του οίκου

πιστοληπτικήε αΕιολόγησηε Fitch
Ratings, ο οποίοε μιλώνταε σε Εένο ειδησεογραφικό πρακτορείο εΕέ
φρασε πε αμφιβολίεε του για τη λή
ψη αποφάσεων στη σύνοδο κορυ
φήε αυτήε τηε εβδομά δα ε. Σ ύ μ 
φωνα με τον ίδιο, ένα ευρωπαϊκό
σχέδιο διάσωσηε δεν είναι πιθανό.
Πρόσθεσε πάντωε ότι ο οίκοε δεν
θα προχωρήσει σε υποβάθμιση τηε
οικονομίαε όσο μένει ανοιχτό το
ενδεχόμενο προσφυγήε στο Δ ιε
θνέε Νομισματικό Ταμείο.
Α π ^ την π λευ ρ ά τηε η BNP

Paribas σημειώνει όπ η Ελλάδα έχει
διορία ωε και τα μέσα Απριλίου για
να βρει τα κεφάλαια που χρειάζε
ται, εΕηγώνταε ότι ωε και το τέλοε
Μ αρτίου δ ε ν υ π ά ρχει α νά γκ η
άντλησηε ρευστότηταε από τιε αγο
ρέε. Σύμφωνα με τουε αναλυτέε
τηε γαλλικήε τράπεζαε, η ελληνική
κυβέρνηση θα χρειαστεί τουλάχι
στον 3 δισ. ευρώ ωε και το τέλοε
Α πριλίου, π ροκειμ ένου να α να 
χρηματοδοτηθούν ομόλογα που
ωριμάζουν στιε 13 του ερχόμενου
μηνόε.

