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Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ, ΚΑΘΩΣ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΓΙΝΟ

Τα πέντε εργαΑεία για να σπάσει
Τα υπέρ και τα κατά στα σενάρια της επιμήκυνσης και του «κουρέματος», με π χωρίς συμφωνία των πιστωτών. Ποιες επιπτώσεις θα είχε μια έξοδος από το ευρώ
Του ΧΡΗ ΣΤΟ Υ ΙΩ ΑΝ ΝΟ ΥΜε τα σημερινά 

δεδομένα, η 
εξυπηρέτηση 
του χρέους 
που έχει συσ
σωρεύσει το 
ελληνικό Δ η 
μόσιο (340,2 

δισ. ευρώ στο τέλος του 2010) είναι α
πό εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη. 
Μόνο το 2011 για δάνεια, τόκους κ.λπ. 
θα διαθέσουμε περίπου 48 δισ. ευρώ. 
Αρα ό,τι χρήματα και αν μαζέψει το 
Δημόσιο, ακόμα και πλεόνασμα να δη
μιουργήσει η χώρα, θα χρησιμοποιού
νται αποκλειστικά για την εξυπηρέτη
ση του χρέους και όχι για τη μείωσή 
του. Αυτό άλλωστε παραδέχονται και 
οι δανειστές μας, καθώς στο μνημόνιο 
υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση του 
χρέους έως το 2014.

Κάποιοι λένε ότι όσο πιο πολλά δά
νεια παίρνουμε από την τρόικα, τόσο 
μεγαλώνει η εξάρτηση της χώρας. Τα 
μνημονικά δάνεια συνεπάγονται εθνι
κή υποτέλεια, αφού αναγκαζόμαστε να 
δώσουμε εγγυήσεις ως προς την υλο
ποίηση του μνημονίου. Αντίθετα, το υ 
πόλοιπο του χρέους -εκτός των 110 
δισ. ευρώ της τρόικας- δεν συνεπάγε
ται εθνική εξάρτηση και μπορεί να δια
γράφει με μία κυβερνητική απόφαση.

Αλλα αυτά λένε στη θεωρία. Στην 
πράξη, η Γερμανία μας πιέζει να που

λήσουμε περιουσία. Ζπτά μάλιστα τα 
χρήματα που θα εισπράξουμε να μην 
τα δώσουμε για τη χρηματοδότηση κα
θημερινών αναγκών (να πάνε δηλαδή 
στη μείωση του ελλείμματος), αλλά για 
να επαναγοράσουμε ομόλογα σε χαμη
λές τιμές και να μειώσουμε το χρέος.

Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσι
μο και εξηγεί γιατί η τρόικα ζήτησε που
λήσεις περιουσιακών στοιχείων και όχι 
αξιοποίηση περιουσίας. Η αξιοποίπσπ 
συνεπάγεται καθυστέρηση στην άντλη
ση εσόδων. Είναι η διαφορά μεταξύ του 
πουλάω ένα σπίτι ή το ενοικιάζω για να 
εισπράττω κάθε μήνα κάποια χρήματα. 
Για την αξιοποίηση αναγκαστικά προη
γείται προετοιμασία. Εκτός εάν πουλη
θούν μελλοντικά έσοδα όπως σχεδιάζει 
να κάνει η κυβέρνηση με κάποιες δρα- 
στπριότητες (π.χ. διόδια).Ο στόχος που τέθηκε από την 

τρόικα και την κυβέρνηση για 
έσοδα 50 δια ευρώ από αποκρατικο
ποιήσεις μέχρι το 2015 είναι αδύνατο 
να επιτευχθεί, δεδομένου ότι τα τελευ
ταία 20 χρόνια, δπλαδή σε μια περίοδο 
ανάπτυξης για τη χώρα, το σύνολο των 
εσόδων από αποκρατικοποιήσεις δεν 
ξεπέρασε ούτε τα μισά του στόχου.

Δείχνει την απόγνωση της κυβέρνη
σης να βρει έσοδα έστω στα χαρτιά. 
Ενα άλλο παράδειγμα που εντάσσεται 
στο ίδιο πλαίσιο είναι οι άδειες για τη 
λειτουργία 30.000 μηχανών τυχερών

παιγνιδιών σε όλη τη χώρα, όταν αυτή 
τη στιγμή λειτουργούν 5.000 κουλοχέ- 
ρηδες σε εννιά καζίνα σε όλη τη χώρα.

Οπως πάντως λένε όλοι οι οικονομο
λόγοι, για να μπορέσει π χώρα να απο
πληρώσει το χρέος της πρέπει να δη
μιουργήσει έσοδα. Ενας τρόπος να δη
μιουργήσεις έσοδα είναι και η ανάπτυ
ξη της οικονομίας και η μεγέθυνση του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕΠ).

Ε άν το Α ΕΠ  αυξηθεί με ρυθμό με
γαλύτερο από αυτό του χρέους, 

τότε θα μειωθεί το χρέος ως ποσοστό 
του ΑΕΠ. Μ ε άλλα λόγια πρέπει η οικο
νομία να αναπτυχθεί με υψπλούς ρυθ
μούς, υψηλότερους από το επιτόκιο που 
επιβαρύνει το χρέος. Ομως το 2011 η 
πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι 
φθίνουσα, με αποτέλεσμα το χρέος να 
αυξάνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ το 
ίδιο αναμένεται να γίνει και το 2012.

Η κατάστασπ είναι ακόμα χειρότερη, 
όχι μόνο γιατί δεν υπάρχει πλεόνασμα 
αλλά γιατί η υψηλή φορολογία έχει ο
δηγήσει σε συρρίκνωση της οικονομι
κής δραστηριότητας, άρα σε μείωση 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήμα
τος (ΑΕΠ) και κατ’ επέκταση σε διεύ
ρυνση του χρέους ως ποσοστό του 
Α ΕΠ . Είναι συνεπώς επιτακτική η ανά
γκη για μείωση των βαρών.

Πώς; Με διάφορους τρόπους ή και 
συνδυασμό αυτών.Επιμήκυνση αποπϋηρωμής /

Ο ι συζητήσεις περιλαμ
βάνουν την επιμήκυν

ση της αποπληρωμής των δα
νείων που η Ελλάδα έλαβε α
πό την τρόικα, δηλαδή των 
110 δισ. ευρώ. Δεν αφορούν 
το σύνολο του χρέους (340,2 
δισ. ευρώ στο τέλος του 
2010). Με τη σημερινή μορφή 
του μηχανισμού, κάθε δόση α
πό το συνολικό ποσό των 110 
δισ. ευρώ που λαμβάνει η χώ 
ρα έχει περίοδο χάριτος τριών 
ετών και περίοδο αποπληρω
μής δύο ετών (3+2). Με δε
δομένο (μέχρι τώρα) ότι το 
μνημόνιο τελειώνει το 2013, 
τότε η εξόφληση του ποσού 
των 110 δισ. ευρώ τοποθε
τείται χρονικά έως το 2018.

Ομως κάτι τέτοιο είναι εξαι
ρετικά δύσκολο, εάνληφθεί υ
πόψη ότι το Δημόσιο πρέπει 
να αποπληρώσει 313,8 δισ. 
ευρώ την περίοδο 2011- 
2015 (55,2 δισ. ευρώ το

2011, 57,9 δισ. ευρώ το
2012, 53,2 δισ. ευρώ το
2013, 70,8 δισ. ευρώ το
2014 και 76,7 δισ. ευρώ το 
2015).

Ετσι, από τον περασμένο 
Νοέμβριο, το Ευτο§Γουρ έχει 
αποφασίσει να χορηγηθεί στην 
Ελλάδα τετραετής περίοδο χά
ριτος για κάθε δόση του δανεί
ου και επταετής περίοδος απο
πληρωμής, δηλαδή 4+7 χρό
νια, σύνολο 11, ήτοι εξόφληση 
των 110 δισ. ευρώ έως το 
2024 (2013+11=2024). Η έ
γκριση της επιμήκυνσης ανα
μένεται να δοθεί κατά τη σύνο
δο κορυφής.

Με την επιμήκυνση της πε
ριόδου αποπληρωμής ενός 
δανείου, όμως, μειώνονται 
μόνο οι δόσεις, όχι το προς α
ποπληρωμή ποσό. Εάν η επι
μήκυνση γίνει με το ίδιο επιτό
κιο, τότε η συνολική επιβά
ρυνση θα αυξηθεί για το ελλη

νικό Δημόσιο. Για παράδ ειγμα, 
εάν κάποιος δανειστεί ..000 
ευρώ με επιτόκιο 5% κ ιι έχει 
συμφωνήσει να αποπλη ιώσει 
το ποσό σε πέντε χρόνια τότε 
η συνολική επιβάρυνση (κε
φάλαιο και τόκοι) θα διατορ- 
φωθεί σε 1.135 ευρώ. Ε ίν το 
ίδιο ποσό δανείου (1.00 ) ευ
ρώ) συμφωνήσει κάποι ις να 
το πληρώσει σε έξι αν ;ί για 
πέντε χρόνια, με το ίδιο ε πιτό- 
κιο, τότε η συνολική ε ιιβά- 
ρυνση αυξάνεται σε 1.16 3 ευ
ρώ (με απλά λόγια θα ε ιιβα- 
ρυνθεί με τόκους για έν< ι επι
πλέον έτος).

Το βασικό είναι ότι,  ̂ε την 
Επιμήκυνση, η χώρα πα ιαμέ- 
νει δέσμια των βαρώ' της. 
Οσο δεν μειώνεται δρε σακά 
το χρέος, οι πολίτες και ο επι
χειρήσεις θα βιώνουν το... 
μαρτύριο της σταγόνας, ί  ιαρ- 
κής πίεση, λιτότητα, ανε ιγία, 
αποεπένδυση κ.λπ.

Μείωση ίου 
επιιοκίου
Ο φελος υπάρχει μόνο στην 

περίπτωση που παραταθεί 
η αποπληρωμή και μειωθεί το επι
τόκιο. Εάν στο παράδειγμα της 
προηγούμενης στήλης παραταθεί 
η αποπληρωμή σε έξι από πέντε 
χρόνια και το επιτόκιο μειωθεί σε 
4,5% από 5%, τότε το συνολικό 
ποσό αποπληρωμής θα διαμορ
φωθεί σε 1.147 ευρώ. Εάν το επι
τόκιο μειωθεί σε 4%, τότε το πο
σό αποπληρωμής θα διαμορφω
θεί σε 1.130 ευρώ. Τη μείωση του 
επιτοκίου δανεισμού ζητάει και η 
Ιρλανδία.

Πρακτικά η επιμήκυνση της απο
πληρωμής του δανείου και η μείω
ση του επιτοκίου διευκολύνουν το 
κράτος να πληρώσει τις υποχρεώ
σεις του. Στη λογική της μείωσης 
του επιτοκίου κινείται και το ενδε
χόμενο έκδοσης ευρωομολόγου.

Ενας άλλος τρόπος για να μειωθεί το χρέ
ος και να γίνει βιώσιμη η εξυπηρέτησή 

του, αλλά και να αναπτυχθεί η οικονομία, είναι 
το «κούρεμα» (haircut). Πώς μπορεί να γίνει 
αυτό;

Α. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ»
Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά ομόλογα τελούν 

υπό διαπραγμάτευση στη διεθνή αγορά σε τι
μές από 55% μέχρι 80% επί της ονομαστικής 
αξίας τους (100%). Με άλλα λόγια το ελληνι
κό χρέος των 340 δια. ευρώ αποτιμάται στις 
αγορές περί τα 238 δια. ευρώ εάν υποτεθεί 
ότι κατά μέσον όρο οι τιμές είναι 30% χαμη
λότερες της ονομαστικής τους αξίας. Ομως, το 
Δημόσιο δεν έχει κανένα όφελος από αυτή 
την υποτίμηση. Αντίθετα, έχει μεγαλύτερο βά
ρος. Οσο πιο χαμηλά υποχωρούν οι τιμές των 
ομολόγων τόσο υψηλότερο επιτόκιο καλείται 
να πληρώσει το Δημόσιο στις νέες εκδόσεις 
χρέους που πραγματοποιεί. Και όσο περισσό
τερο χρεώνεται τόσο δυσκολότερη γίνεται η 
αποπληρωμή με τα υψηλά επιτόκια. Ασε που 
κανένας δεν δανείζει το ελληνικό Δημόσιο για 
περισσότερο από μερικούς μήνες.

Τι θα μπορούσε να κάνει το ελληνικό Δημό
σιο ή κάποιος φορέας (π.χ. το ταμείο EFSF); 
Να επαναγοράσει ομόλογα από αυτά που έ
χουν οι πιστωτές. Εάν το ελληνικό Δημόσιο 
λάβει ένα νέο δάνειο και αγοράσει ομόλογα,
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ο φαυίίος κυκΑος ίου χρέους
Οι συνέπειες από τις κινήσεις εξυπηρέτησης χρέους

ΠΩΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 

ΚΟΥΡΕΜΑ

ν  Αμεση μείωση 
χρέους

■/Διεθνής απομόνωση

*/ Υποβάθμιση 
οικονομίας

' / Μελλοντική ανάπτυξη

/  Μείωση δόσης 

- / Αύξηση χρέους

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
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, / Αύξηση ΑΕΠ

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ 
ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ  
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

· / Μείωση δόσης 

>/Μείωση χρέους

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ

</ Υποτίμηση 

Αύξηση χρέους 
· /  Κούρεμα 

>/ Πληθωρισμός,

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ
ΚΟΥΡΕΜΑ

■*/Αμεση μείωση 
χρέους

Αρση αβεβαιότητας 

</ Ανάπτυξη

/Δημιουργία εσόδων

/ Αύξηση ΑΕΠ

/"Μείωση χρέους 
προς ΑΕΠ

Ε ίναι ένα σενάριο το οποίο 
αναφέρουν ορισμένοι 

μεγαλοεπενδυτές, αλλά και κά
ποιοι από την αριστερά. Οι 
πρώτοι θέλουν να δείξουν ότι 
δεν υπάρχει καμία σωτηρία για 
τη χώρα και ότι η οικονομία θα 
γίνει ανταγωνιστική μόνο εάν έ
χει το δικό της νόμισμα, το ο
ποίο και θα μπορεί να το υποτι
μά. Οι δεύτεροι υποστηρίζουν 
ότι με την επιστροφή στη δραχ
μή τα βάρη ή 
τις χασούρες 
δεν θα τις υ- 
ποστεί ο λαός, 
αλλά οι έχο- 
ντες και κατέ- 
χοντες.

Ενα τέτοιο 
σενάριο εκτός από το ότι χρειά
ζεται την έγκριση της Βουλής 
θα είναι αρχικά καταστροφικό 
για τη χώρα και αναγκαστικά θα 
συνδυαστεί με «κούρεμα». Επί
σης δεν θα είναι καλό για την 
Ευρώπη, καθώς το ευρώ θα α- 
νατιμηθεί αφού το «προβλημα
τικό» μέλος-κράτος θα φύγει α
πό το ευρώ. Κάτι τέτοιο θα πλή- 
ξει τις γερμανικές εξαγωγές.

Εάν υποτεθεί ότι πράγματι η 
Ελλάδα επιστρέφει στη δραχμή, 
τότε θα γίνει υποτίμηση και εν
δεχομένως 1 ευρώ, που ιαοδυ- 
ναμούσε με 340,75 δραχμές ό
ταν η χώρα μπήκε στην ΟΝΕ, να 
αντιστοιχεί σε διπλάσιες δραχ
μές, ήτοι 680. Σε αυτή την πε
ρίπτωση, το δημόσιο χρέος των

340 δια. ευρώ θα γινόταν 
115,8 τρία, δραχμές, δεδομέ
νου ότι το 50% του χρέους εί
ναι εξωτερικό, δηλαδή το έχουν 
ξένοι πιστωτές.

Αλλά θα ήταν αδύνατο το Δη
μόσιο να βρει τόσα χρήματα για 
να αποπληρώσει το χρέος. Θα 
χρειαζόταν σε αυτή την περί
πτωση να γίνει στάση πληρω
μών και αναγκαστικό «κούρε
μα» του χρέους, όπως έγινε 

στην Αργεντι
νή, για να κα
ταστεί βιώσι
μη η εξυπηρέ
τηση του υπο
λοίπου.

Η επιστρο
φή στη δραχμή 

συνεπάγεται εσωστρέφεια και 
υποανάπτυξη, καθώς οι πολίτες 
της χώρας θα αναγκαστούν να 
εγκαταλείψουν την αγορά εισα- 
γόμενων προϊόντων, από τη 
βενζίνη μέχρι τα αυτοκίνητα και 
τις ηλεκτρικές συσκευές.

Από εκεί και πέρα τα πράγμα
τα θα μπορούσαν να βελτιω
θούν εάν η χώρα δημιουργήσει 
δική της παραγωγή και αυξη
θούν οι εξαγωγές και, έτσι, α
ναπτυχθεί η οικονομία. Σε αυτή 
την περίπτωση θα επικρατού
σαν έντονες πληθωριστικές 
πιέσεις και το χρήμα (καταθέ
σεις) θα έχανε την αγοραστική 
του αξία. Αλλά η χώρα θα έ
μπαινε σε μια νέα φάση ανά
πτυξης.

Η επιστροφή 
στη δραχμή

Το αμυντικό και το επιθετικό «κούρεμα»
με τιμή π.χ. στο 70% της ονομαστικής, τότε 
δεν χρειάζεται να πληρώσει ούτε το ετήσιο 
κουπόνι (δηλαδή τον ετήσιο τόκο), ούτε την 
ονομαστική αξία του ομολόγου στη λήξη του, 
δηλαδή το 100. Ετσι, το ελληνικό Δημόσιο 
γλιτώνει αρκετά χρήματα. Ηδη η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα αγόρασε κάποια ομόλογα 
του ελληνικού Δημοσίου σε μια προσπάθεια 
να μειώσει τις κερδοσκοπικές πιέσεις. Αλλά 
αυτό έγινε σε περιορισμένη κλίμακα και δεν 
απέτρεψε την πτώση.

Αυτή τη λύση θεωρούν καλύτερη οι περισ
σότεροι οικονομολόγοι. Και υποστηρίζουν 
πως όσο γρηγορότερα τόσο το καλύτερο, για
τί η χώρα θα ξεφύγει από τη σημερινή κατά
σταση της αβεβαιότητας και της συρρίκνω
σης, που δεν οδηγεί πουθενά. Ετσι, άλλωστε, 
διασώθηκε η οικονομία των ΗΠΑ και οι μεγά
λες επιχειρήσεις που χρωστούσαν δισεκατομ
μύρια δολάρια.

Ομως αυτή τη λύση δεν τη δέχονται, ακόμη, 
πολιτικοί και τραπεζίτες. Επιπλέον είναι μια 
διαδικαοία δύσκολη οτην εφάρμογή της. 
Υπάρχουν αρκετοί παράμετροι που χρειάζεται 
να αποσαφηνιστούν. Ποιος θα δώαει τα λε 
φτά; Ποια η τιμή στην οποία θα αγοραστούν

τα ομόλογα; Ποιοι από τους πιστωτές θα δε
χθούν να πουλήσουν τα ομόλογό τους και να 
χάσουν; Μήπως αυτό δημιουργήσει το λεγό
μενο moral hazard, δηλαδή την αίαθηαη ότι 
όποιος χρωστάει δεν πληρώνει, αφού κάποι
ος θα τον σώσει;

Για παράδειγμα, ποιος θα πουλήσει τα ομό
λογα σε χαμηλή τιμή; Θα τα πουλήσουν τα α
σφαλιστικά ταμεία; Θα τα πουλήσουν οι τρά
πεζες; Οι μόνοι κάτοχοι που μπορεί να κάνουν 
κάτι τέτοιο πρόθυμα είναι ορισμένοι θεσμικοί 
επενδυτές (εταιρείες επενδύσεων, αμοιβαία 
κεφάλαια, hedge funds) που έχουν ήδη κατα
γράψει τη ζημιά ατα βιβλία τους και χρειάζο
νται μετρητά. Είναι, όμως, εξαιρετικά δύσκο
λο να το δεχθούν οι περισσότερες τράπεζες, 
γιατί η ζημιά που θα εμφανίσουν ενδέχεται να 
επηρεάσει τα ίδιά τους κεφάλαια και τους δεί
κτες κεφαλαιακής επάρκειας σε σημείο που 
θα χρειαστούν μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου. 
Σε αυτή την περίπτωση οι μέτοχοι των τραπε
ζών θα χάσουν τα χρήματά τους και θα κλη
θούν να ενισχύσουν τις τράπεζες με νέα κε
φάλαια. Εάν δεν το κάνουν, τότε οι τράπεζες 
τους θα περάσουν, έναντι πινακίου φακής, σε 
άλλους μετόχους.

Η περίπτωση των εγχώριων τραπεζών εί
ναι ενδεικτική. Οι τράπεζες κατέχουν ομόλο
γα ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας 
περίπου 55 δια. ευρώ. Εάν δεχθούν να που
λήσουν τα ομόλογό τους π.χ. στο 80% επί της 
ονομαστικής αξίας -μ ε  άλλα λόγια να δεχθούν 
haired 2 0 % - τότε η ζημιά που θα επωμι
στούν θα φθάσει τα 11 δια. ευρώ. Εάν γίνει 
κάτι τέτοιο, οι περισσότερες ελληνικές τράπε
ζες θα χρειαστούν μεγάλες αυξήσεις κεφαλαί
ου. Ορισμένες δε, όπως η Αγροτική Τράπεζα 
και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, θα εμφανί
ζουν αρνητικά ίδια κεφάλαια (καθώς οι ζημιές 
από τα ομόλογα θα είναι μεγαλύτερες από τα 
υφιστάμενα ίδια κεφάλαια) και αναγκαστικά 
θα ενταχθούν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ειδικό ταμείο που σχηματίστη
κε με κεφάλαια 10 δια. ευρώ της τρόικας για 
να βοηθήσει όσες τράπεζες δεν μπορούν να 
ικανοποιήσουν τους δείκτες κεφαλαιακής ε
πάρκειας που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος). 
Ιδιες θα είναι οι επιπτώσεις για τις ευρωπαϊ
κές τράπεζες (ανάλογα με τον βαθμό έκθεσής 
τους σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου).

Οι συνέπειες θα είναι αρνητικές και για τα 
ασφαλιστικά ταμεία, καθώς θα χάσουν μέρος

της περιουσίας τους και θα μεγαλώσει η τρύ
πα του ελλείμματος. Βέβαια κάποιοι λένε ότι 
τα ταμεία δεν θα απολέσουν περιουσία που έ
χουν αλλά περιουσία που ούτως ή άλλως έχει 
απαξιωθεί, δεδομένου ότι αρκετά ασφαλιστι
κά ταμεία στηρίζονται στις επιχορηγήσεις του 
προϋπολογισμού, δηλαδή στα δανεικά που 
παίρνει το Δημόσιο από την τρόικα.

Β. ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ»
Εάν γίνει «κούρεμα» δίχως να έχουν συμ

φωνήσει οι πιστωτές, τότε αυτό ιαοδυναμεί 
με στάση πληρωμών και αθέτηση συμφωνίας. 
Ορισμένοι αναλυτές μιλούν για ανυπολόγιστες 
συνέπειες: περιθωριοποίηση της χώρας και 
φτώχεια διάρκειας. Κάποιοι άλλοι υποστηρί
ζουν ότι η φτώχεια και η περιθωριοποίηση θα 
είναι σύντομη, διάρκειας ενός ή δύο ετών. Στη 
συνέχεια όμως η οικονομία θα αναπτυχθεί, 
καθώς δεν θα υπάρχει ανάγκη συγκέντρωσης 
φορολογικών εσόδων για την αποπληρωμή 
του χρέους. Αλλωστε, λένε, η ιστορία έχει α
ποδείξει ότι τα ανά τον κόσμο επιχειρηματι- 
κά-επενδυτικά κεφάλαια που αναζητούν απο
δόσεις επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήμα
τος, δηλαδή σε μια χώρα που αθέτησε τις υ 
ποχρεώσεις της, αρκεί να βγάλουν νέα κέρδη. 
Η αθέτηση των υποχρεώσεων θα οδηγήσει 
και σε έξοδο από το ευρώ, δηλαδή σε επι
στροφή στη δραχμή.
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άθος στοιχεία, 
πρόχειρες ε
κτιμήσεις ακό
μη και παρα
δρομές εντοπί
ζει στο μνημό
νιο η υπουρ
γός Εργασίας 

Δούκα Κατσέλπ, ενόψει του επόμε
νου γύρου των συνομιλιών με την 
τρόικα. Οι παραδοχές στις οποίες 
στηρίχτηκαν οι προβλέψεις για την 
ύφεση και τις επιπτώσεις στην α
γορά εργασίας επανεξετάζονται 
μία προς μία, καθώς πολλές από 
αυτές θεωρούνται εσφαλμένες, και 
αν δεν αλλάξουν σύντομα εκτιμά- 
ται ότι θα επιδεινώσουν και το πρό
βλημα της ανεργίας και την κατά
σταση των ασφαλιστικών ταμείων. 
Εκτός από τις κρίσιμες παραδοχές, 
υπό αμφισβήτηση μπαίνει και π 
πρόβλεψη του μνημονίου για την 
περικοπή 500 εκατ. ευρώ από τα ε
πιδόματα ανεργίας.
-  Η πρόβλεψη ότι π ανεργία θα κι
νηθεί φέτος στο 14,5% θεωρείται 
πλέον ξεπερασμένη, καθώς στο 
κλείσιμο του 2010 π ανεργία απο
τυπώθηκε από την Ελληνική Στα
τιστική Αρχή στο 14,8%. Για τα τα
μεία οι απώλειες από τις εισφορές 
υπολογίζονται σε πάνω από 200 ε
κατ. ευρώ για κάθε επιπλέον μονά
δα καταγεγραμμένης ανεργίας. Το 
πρόβλημα όμως καθίσταται μεγα
λύτερο και πιεστικότερο για τον 
ΟΑΕΔ, καθώς δεν διαθέτει αποθε- 
ματικά και τα επιδοτούμενα προ
γράμματα εξυπηρετούνται από τον 
αλληλόχρεο λογαριασμό που δια
τηρεί με το ΙΚΑ. Επιπλέον, το 2012 
ο οργανισμός, σύμφωνα με το μνη
μόνιο, θα πρέπει να περικόψει δα
πάνες της τάξεως των 500 εκατ. 
ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή εκτιμάται 
ότι είναι αδύνατον να υλοποιηθεί 
κάτω από τις παρούσες συνθήκες.

Η υπουργός Εργασίας Λούκα 
Κατσέλπ έθεσε την προη

γούμενη εβδομάδα εκ νέου το θέμα 
των περικοπών του Ο Α ΕΔ στον υ
πουργό Οικονομικών Γ. Παπακων
σταντίνου και συμφώνησαν να ζη
τηθεί επανεξέταση της σχετικής 
πρόβλεψης στην επόμενη δια
πραγμάτευση με την τρόικα. Το πο
σό των 500 εκατ. ευρώ σύμφωνα 
με την ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας δεν είχε συζητηθεί σε κα
μία από τις προηγούμενες συνα
ντήσεις με τους επικεφαλής του 
ΔΝΤ, της Ε.Ε. και του ΕΚΤ ούτε και 
των τεχνικών κλιμακίων. Σε σύ
σκεψη που έγινε την Πέμπτη στο 
υπουργείο Εργασίας υπό τον ανα
πληρωτή υπουργό Γ. Κουτρουμάνη 
και τον υφυπουργό Οικονομικών 
Φ. Σαχινίδη, με τη συμμετοχή των 
γενικών γραμματέων των δύο υ
πουργείων και υπηρεσιακών πα
ραγόντων του Γενικού Λογιστηρί
ου του Κράτους, συζητήθηκαν όλες 
οι εκδοχές για την αναφορά. Το συ
μπέρασμα που βγήκε είναι ότι π ε
πίμαχη πρόβλεψη περιελήφθη από 
παραδρομή. Τι συνέβη αναμένεται 
να αποσαφηνιστεί στην επόμενη 
συνάντηση με την τρόικα. Εάν ό
μως αυτή η παραδρομή δεν διορ
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Μέτωπο ιη ς υπουργού Δούκας Κατσέλπ και με τον Γιώργο Προβόπουλο: Τα στοιχεία τπς Τράπεζας τπς Ελλάδος δίνουν στρεβλή εικόνα για τπν αγορά εργασίας, υποστπρίζει το αρμόδιο υπουργείο
Του Μ ΠΑΜ ΠΗ Α ΓΡ Ο Λ Α Μ Π Ο Υ  agrolabos@hotmail.com

Κατσέλπ ανοίγει νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Εκτός από τον υπουργό Οικονομικών, βάζει στο στόχαστρο και τον Γ. Προβόπουλο, καθώς αμφισβητεί τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

θωθεί, ο οργανισμός θα βρεθεί σε 
αδυναμία καταβολής επιδομάτων. 
-  Παράλληλα με το θέμα του Ο ΑΕΔ  
και των επιδομάτων ανεργίας η 
Λούκα Κατσέλη ζήτησε να επανεξε
ταστούν και όλα τα στοιχεία γύρω 
από την αγορά εργασίας και το 
πραγματικό κόστος ανά κλάδο. Το 
έργο ανατέθηκε στο Παρατηρητή
ριο Απασχόλησης του ΟΑ ΕΔ και το 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, με 
χρονικό περιθώριο τα τέλη Μαρτί
ου και την επόμενη επίσκεψη του 
τεχνικού κλιμακίου . της τρόικας.

Τότε θα αξιολογηθεί π ρύθμιση για 
τις ειδικές επιχειρησιακές συμβά
σεις εργασίας και αναμένεται κλι
μάκωση των πιέσεων για περαιτέ
ρω απορύθμιση. Μέχρι σήμερα έχει 
αποσταλεί στο ΣΕΕ μόνον μία επι
χειρησιακή σύμβαση, αυτή της 
ΝΕΟΓΑΛ. Ωστόσο, πολλές επιχειρή
σεις έχουν επιλέξει την άτυπη επι
βολή επιχειρησιακών συμβάσεων, 
με ή και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
των εργαζομένων. Εάν κριθεί ότι η 
πρόσφατη ρύθμιση της κύβέρνη- 
σης δεν έχει αποδώσει, τότε μέχρι

τον Ιούλιο θα πρέπει να γίνει νέα 
νομοθετική ρύθμιση για τπ μεγαλύ
τερη μισθοδοτική ευελιξία στις επι
χειρήσεις, με στόχο πάντα την αύ
ξηση της ανταγωνιστικότητας.Στο υπουργείο Εργασίας, από 

τα στοιχεία που έχουν συγκε
ντρωθεί καταλήγουν στο συμπέρα
σμα ότι οι βασικές παραδοχές που 
είχε η τρόικα για το κόστος εργα
σίας είναι εσφαλμένες. Ως βάση ε- 
λήφθησαν τα στοιχεία της Τραπέ- 
ζπς της Ελλάδος, τα οποία όμως δεν 
αντικατοπτρίζουν τπν πραγματική

Η Λούκα

Περικοπές 500 εκατ. εκ... παραδρομής στα επιδόματα ανεργίας εικόνα αλλά τις αμοιβές που ορίζο
νται από τις συλλογικές συμβάσεις. 
Αυτές οι προβολές αμφισβητούνται, 
καθώς εκτιμάται πλέον ότι αποκλί
νουν και δίνουν στρεβλή εικόνα 
τπς αγοράς. Στην τελευταία έκθεση 
τπς ΤτΕ (Φεβρουάριος 2011), π μεί
ωση των ονομαστικών μέσων ακα
θάριστων αποδοχών το 2010 υπο
λογίζεται σε 4,7% έναντι αύξησης 
4,6% που καταγράφηκε το 2009. 
Για το 2011 προβλέπεται μείωση 
2,7%. Ο υπολογισμός αυτός έγινε 
με βάση την Εθνική Συλλογική 
Σύμβαση και τις κλαδικές του 2010 
και παίρνει ως δεδομένο ότι θα δο
θούν αυξήσεις το δεύτερο εξάμηνο 
του 2011 γύρω στο 1,8%, που προ- 
βλέπεται ότι θα είναι ο μέσος πλη
θωρισμός της ευρωζώνης.

Από τις εκθέσεις πεπραγμέ
νων του ΣΕΕ το 2010, αντι- 

θέτως, φαίνεται ότι η εφαρμογή 
των συμβάσεων δεν είναι καθολι
κή. Η γκρίζα ζώνη, δηλαδή οι α
μοιβές κάτω και από την Εθνική 
Συλλογική Σύμβαση, σε ορισμέ
νους κλάδους ξεπερνάει το 30% 
και το πραγματικό κόστος εργασίας 
είναι σημαντικά χαμηλότερο από 
αυτό που δίνεται επισήμως.

Πιο κοντά στην πραγματικότητα 
εκτιμάται ότι κινούνται οι εκτιμή
σεις του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ που δείχνουν 
συμπίεση του κόστους εργασίας γύ
ρω στο 10% μεσοσταθμικά το 2010, 
οπότε σημειώνεται ραγδαία αύξηση 
της αδήλωτης εργασίας και των ε
λαστικών μορφών απασχόλησης. 
Κατόπιν αυτών π υπουργός Εργα
σίας ζήτησε από τον πρόεδρο του 
ΣΕΕ Μ. Χάλαρπ και την επικεφαλής 
του Παρατηρητηρίου Αννα Ωρολο
γά να κάνουν έρευνα πεδίου για το 
εργατικό κόστος.

Περαιτέρω ελαστικοποίηση τπς 
αγοράς εργασίας, όπως επιμένει π 
τρόικα, θα επιτείνει το φαινόμενο 
της παραοικονομίας και παράλλη
λα θα επιδεινώσει δραματικά τα έ
σοδα των ασφαλιστικών ταμείων. 
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι πέ
ρυσι, με βάση τις πρώτες συνοπτι
κές καταστάσεις εσόδων, τα ταμεία 
είχαν υστέρηση της τάξεως των 
2-2,5 δισ. ευρώ (βλ. «Οικονομία»).

Εάν δεν αποκατασταθεί σύντο
μα η ισορροπία στην αγορά 

εργασίας και η προβλεπόμενη ροή 
εισφορών προς τα ασφαλιστικά τα
μεία, το πρόβλημα θα μετακυλιστεί 
ξανά στις δαπάνες, σενάριο που εξε
τάστηκε ενόψει της κατάρτισης του 
τριετούς προγράμματος σταθερότη
τας και απορρίφθηκε κατηγορημα
τικά από το υπουργείο Εργασίας. Το 
νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θέ
λει εξοικονόμηση της τάξεως των 
8,5 δια ευρώ από τις δαπάνες του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 
έως και το 2015. Με το σχεδίασμά 
του υπουργείου Οικονομικών το 
1/3 αυτού του στόχου πρέπει να 
προέλθει από αύξηση των εσόδων 
(εισφορές) και κατά τα 2/3 από τη 
μείωση των δαπανών. Οι τελικές ε
πιλογές της κυβέρνησης αναμένο
νται τις επόμενες μέρες και η πρώ
τη διαπραγμάτευση με την τρόικα 
στις αρχές Απριλίου.
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