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Και στο τέλος, 
αναδιάρθρωση

Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τ ον Δεκέμβριο 1989 εκτελέ- 
στηκαν ο κομμουνιστήε δι- 
κτάτοραε τηε Ρουμανίαε και 

η σύζυγόε του. Η τελευταία «με
γάλη» πράξη του Τσαουσέσκου ή
ταν η «τρέλα για την αποπληρω
μή του εξωτερικού χρέουε» τηε ω- 
ραίαε αυτήε χώραε. Ακόμη κι ό
ταν δεν υπήρχε καύσιμο για τα α
σθενοφόρα, τα οποία, λέγεται, εί- 
Χ4%&ντ°λή να μην πηγαίνουν ό- 

ο ασθενήε είχε περάσει τα ε- 
, ομήντα του χρόνια, το 1984, ο 
δικτάτοραε κατάφερε να ισοπε
δώσει το ιστορικό Βουκουρέστι 
και να κατασκευάσει ένα κυβερ
νητικό παλάτι 220 χιλιάδων τε
τραγωνικών. Ακόμη κι έτσι, η δι
κτατορία, ήδη από το καλοκαίρι 
1989, είχε αποπληρώσει το εξω
τερικό τηε χρέοε (γύρω στα 10 δισ. 
δολάρια, μόλιε, όταν το δικό μαε 
είναι στα 280 δισ.) και είχε με
τατρέψει το κρατικό έλλειμμα 
(5,3% του ΑΕΠ, το 1980) σε πλε
όνασμα 6,5% στο τέλοε εκείνηε 
τηε δεκαετίαε.

Ο λαόε είχε λιμοκτονήσει, εί
χε εκδικηθεί και έβαλε μπροστά 
να ξαναχτίσει τη ζωή του. Επι- 
σκέφθηκα, για λίγεε ώρεε το 
Βουκουρέστι, το 1984. Ξαναπήγα 
το 2003, όταν μια ακόμη ελληνι- 

ράπεζα επένδυσε στο μέλλον 
τ^υ νέου κρότουε, που ετοιμα
ζόταν για την ένταξή του, το 2007, 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Τα ι
στορικά δυστυχήματα μπορεί να 
συμβούν. Η λατρεία του κρατι- 
σμού, η ιδεολογική αποκτήνωση 
και η υποτέλεια στο χρέοε φέρ
νουν τουε λαούε πιο κοντά σε πα- 
ρόμοιεε τραγωδίεε.

Ευτυχώε για την Ελλάδα, δεν 
συντρέχει κανείε λόγοε για να 
συμβεί οτιδήποτε από εκείνα 
που χρειάστηκε να αντιμετωπί
σουν οι Ρουμάνοι. Χωρίε όμωε αυ
τό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
κίνδυνοι. Αν η χώρα μαε δεν ή
ταν μέλοε τηε διεθνούε κοινότη- 
ταε μέσω τηε Ευρωζώνηε και 
του ΝΑΤΟ, αν δεν διέθετε ισχυ- 
ρούε δημοκρατικούε θεσμούε κι 
αν ένα μεγάλο μέροε των πολιτών 
τηε δεν μισούσαν τον αυταρχισμό 
των «σωτήρων», ο κίνδυνοε μιαε 
εθνικήε τραγωδίαε θα ήταν στα
τιστικά υπαρκτόε. Μικρό δείγμα 
μόνον, είναι αυτό που συμβαίνει 
όταν κόμματα, συνδικάτα και 
συντεχνίεε διασφαλίζουν τα προ
νόμιά τουε και, ταυτοχρόνωε, 
διεκδικούν τη μεταφορά των βα
ρών στουε ώμουε των υπολοίπων. 
Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ζείτε σε μια 
χώρα στην οποία κανείε και πο
τέ δεν ζήτησε συγγνώμη ούτε για 
τα λάθη που έκανε και έφεραν τη 
χώρα ώε εδώ, ούτε για την υπο
στήριξή του (όσοι την έδωσαν) 
στο καθεστώε Τσαουσέσκου ή σε 
άλλα όμοιά του.

Στιε τελευταίεε σελίδεε τηε Τρί- 
τηε Εκθεσηε των Εμπειρογνω
μόνων του ΔΝΤ υπάρχει και πά
λι μια Ανάλυση Διατηρησιμότη- 
ταε του Χρέουε, τηε ικανότηταε 
δηλαδή του κράτουε να διατη
ρήσει τη χώρα εντόε διεθνούε α- 
γοράε. Οι αναλυτέε εξετάζουν έ 
ξι παράγοντεε που επηρεάζουν 
την έκβαση τηε μεγάληε μάχηε με 
το χρέοε. Αξίζει, επειδή δεν θα α
κούσετε ποτέ κανέναν πολιτικό 
να μιλάει γι’ αυτά σε κανένα πα

ν ράθυρο δημοσιότητοε, να γνω- 
πζε·" αυτέε τιε παρατηρήσειε. 

βασικό σενάριο, αν δηλα

δή πάνε όλα όπωε περιγράφονται 
στο Μνημόνιο, το ελληνικό χρέ
οε θα αναλογεί στο 159% του ΑΕΠ 
το 2012 και θα περιοριστεί στο 
130% το 2020. Με την πρόσφα
τη απόφαση τηε Ευρωζώνηε, το 
πρόβλημα με την έξαρση υπο
χρεώσεων χρέουε στη διετία 
2013-14, εξομαλύνεται. Ομωε, το 
βάροε του χρέουε, παραμένει το 
ίδιο. Τι θα το επηρεάσει, προε το 
καλύτερο ή το χειρότερο;

Στην πρώτη περίπτωση, η οι
κονομία θα κινηθεί με χαμηλό
τερο ρυθμό κατά μία μονάδα 
του ΑΕΠ. Αυτό θα συμβεί λόγω 
των καθυστερήσεων και τηε έλ- 
λειψηε «γενναιότηταε» στο ζή
τημα των διαρθρωτικών αλλαγών. 
Το χρέοε αυξάνεται το 2020 σε 
173% του ΑΕΠ. Αντιθέτωε, τα
χύτερη ανάπτυξη κατά μία μο
νάδα, ρίχνει το χρέοε, για την ί
δια περίοδο, στο 92%. Μέχρι 
στιγμήε, βαδίζουμε πιο κοντά 
στο πρώτο -χειρότερο- σενάριο.

Δεύτερο πρόβλημα θα προ
κόψει αν το δημόσιο ταμείο υ
ποχρεωθεί να απορροφήσει όλεε 
τιε κρατικέε εγγυήσειε που έχει 
μοιράσει, συμπεριλαμβανομέ
νων και όσων έχει χρησιμοποι
ήσει ο τραπεζικόε τομέαε (περί
που 85 δισ.). Το χρέοε εκτινάσ
σεται στο 199% του ΑΕΠ μέχρι το 
2020. Οι πιθανότητεε πραγμα- 
τοποίησηε αυτού του σεναρίου 
μεγαλώνουν αν η Ελλάδα δεν κα- 
τορθώσει να επιστρέψει στιε 
διεθνείε αγορέε κεφαλαίων στη 
διάρκεια του 2012.

Τρίτη εκδοχή, είναι να υστε
ρήσει η δημοσιονομική προσαρ
μογή, «περίπου κατά 1% του 
ΑΕΠ ετησίωε, λόγω πολιτικών πε
ριορισμών», όπωε χαρακτηρι
στικά σημειώνεται στην Εκθεση. 
Το χρέοε μειώνεται πιο σταδιακά, 
μέχρι το 142%.

Το επόμενο σενάριο υπολογί
ζει ότι το βασικό επιτόκιο υψώ
νεται κατά 2 εκατοστιαίεε μονά- 
δεε, κάτι που είναι μάλλον πιθα
νό να συμβεί, καθώε η ΕΚΤ δεί
χνει διατεθειμένη να «προλά
βει» τον πληθωρισμό, θα οδηγή
σει σε άνοδο του χρέουε μέχρι και 
το 141%.

Εισπράξειε όλου του ποσού 
των 50 δισ. από ιδιωτικοποιήσει 
στην περίοδο 2011-15 θα μειώ
σουν το χρέοε στο 134% το 2015, 
εξέλιξη που θα οδηγήσει σε μεί
ωση μέχρι 112% το 2020.

Η τελευταία υπόθεση εργα- 
σίαε, που κάνουν οι άνθρωποι του 
Ταμείου είναι να αντιμετωπίσει η 
οικονομία μαε κάποιον συνδυα
σμό, δυσμενή, από όλα τα προη
γούμενα. Καθυστέρηση στη δη
μιουργία πρωτογενούε ταμειακού 
πλεονάσματοε κατά δύο χρόνια, 
κατάπτωση εγγυήσεων 10 δισ., λι
γότερο έσοδα ιδιωτικοποιήσεων 
και αύξηση επιτοκίων του ευρώ. 
Το 2015, το χρέοε θα πετάξει στο 
181%, θα «πέσει» στο 175% το 
2020 και θα μειώνεται πολύ αρ
γά από εκεί και πέρα.

Το συμπέρασμα είναι απλό: ό
ποιο σενάριο και να επιβεβαιωθεί 
από τα παραπάνω, η Ελλάδα δεν 
έχει κερδίσει, μέχρι αυτή τη 
στιγμή, την επιστροφή τηε στιε 
αγορέε. Εκτόε αν προηγηθεί μια 
συντεταγμένη, αξιόπιστη και 
πλήρωε ελεγχόμενη αναδιάρ
θρωση χρέουε. Κανείε δεν θα μαε 
βοηθήσει αν εμείε, προηγουμέ- 
νωε, δεν δείξουμε πωε μπορούμε 
να βοηθήσουμε τον εαυτό μαε.
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