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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Ο γκουροιί των αγορών, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε την ανάγκη να προχωρήσουν οι ελληνι
κές τράπεζες σε συγχωνεύσεις προκειμένου τα νέα σχήματα να αποτελέσουν παράγοντα σταθερότητας για 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Την ίδια ώρα πρότεινε συντονισμένη αναδιάρθρωση χρέους στις χώρες της 
ευρωπαϊκής περιφέρειας και άσκησε δριμύ «κατηγορώ» στους οίκους αξιολόγησης.

»  Ο Τζ. Σόρος χαρακτήρισε σημαντικές τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Οικονομικών, έσπευσε όμως να επισημάνει ότι «υπάρχουν ακόμη 
μπροστά σημαντικές δυσκολίες».

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  ΤΟ Υ  Μ  Ε ΓΑ Α Ο Ε Π Ε Ν Α Υ Τ Η  Μ Ε  Γ. Π Α Π Α Ν Α Ρ Ε Ο Υ  Κ Α Ι  Γ. Π Α Π Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ

Αναδιάρθρωση χρέους και «γάρους» 
τραπεζών συστήνει ο Τζ. Σόρος
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ

Σ υντονισμένη αναδιάρθρωση του χρέ
ους των υπερδανεισμένων κρατών 
στην Ευρωζώνη, συγχωνεύσεις και 

στρατηγικές συνεργασίες τραπεζών, ώστε να 
αποτελέσουν παράγοντα χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και να λειτουργήσουν ως αντί
βαρο στους οίκους αξιολόγησης και άμεση 
στροφή σε αναπτυξιακές πολιτικές είναι η 
στρατηγική του Τζ. Σόρος γτα την έξοδο από 
την κρίση. Η κυβέρνηση μπορεί να απορρί
πτει, επισήμως, τη λογική του, αλλά τον α
κούει προσεχτικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ο πρωθυ
πουργός συζήτησε χθες μαζί του:

© Τις παγκόσμιες οικονομικές εξελί
ξεις.

© Τα προβλήματα στη ζώνη του ευρώ.
© Το ελληνικό ζήτημα.
© Την αναστάτωση στη λεκάνη της Με

σογείου.
Σύμφωνα με τους επιτελείς του Γ. Πα- 

πανδρέου, ο Τζ. Σόρος χαρακτήρισε σημα
ντικές π ς  προσπάθειες που καταβάλλονται 
από το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο 
Οικονομικών, έσπευσε όμως να επισημάνει 
«υπάρχουν ακόμη μπροστά σημαντικές 
δυσκολίες». Σύμφωνα με πληροφορίες, 
πιστεύει ότι το βάθος της κρίσης είναι τέτοιο 
που δεν επιτρέπει συντηρητική αγωγή.

«Χρειάζεται να προχωρήσει η διεθνής κοι
νότητα σε ανατρεπτικές κινήσεις και να 
θέσει τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα», με
ταφέρουν οι συνομιλητές του. Στο πλαίσιο 
αυτό, πέρα από το ρόλο των κυβερνήσεων, 
ο Τζ. Σόρος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
ενέργειες των τραπεζιτών. Ο μεγαλοεπεν- 
δυτής εκτιμά πως σε παγκόσμιο επίπεδο θα 
πρέπει να επιδιωχθούν συνεργασίες, παρα
τήρηση που ισχύει και για τη χώρα μας.

ΑΝ ΑΔΙΑΡΘ ΡΩ ΣΗ  Στη συνά
ντηση ήταν «παρών» και ο Γ. 
Παπακωνσταντίνου. Προκειμέ
νου να αποφευχθεί η διόγκωση 
του θέματος της αναδιάρθρωσης, 
ο υπουργός Οικονομικών έσπευ
σε να δηλώσει πως «ακόμη και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν απο
τελεί επιλογή». «Δεν μπορεί να 
είναι επιλογή, γιατί είναι μία ε
πιλογή που έχει τεράστιο κόστος 
και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Και έχει τε- 
ράσηο κόστος, όχι απλώς για π ς  τράπεζες 
-γιατί πολλές φορές λένε μερικοί, δεν πειρά
ζει, ας πληρώσουν οι τράπεζες- έχει κόστος 
για τον πολίτη, έχει κόστος για τον πιο αδύ
ναμο, έχει κόστος για την οικογένεια. Είναι 
μία επιλογή, που πραγματικά δεν συμφέρει», 
εξήγησε.

Τ γο αποφύγει τη δημιουργία οικονο

μικού πανικού και κοινωνικής αναστάτω
σης, η κυβέρνηση έθεσε χθες σε εφαρμογή 
την «επιχείρηση αισιοδοξία». Το Μέγαρο 
Μαξίμου εντόπισε εκατοντάδες δημοσιεύ
ματα που προανήγγειλαν νέες περικοπές 
και φόρους και έδωσε εντολή στον υπουργό 
Οικονομικών να ξεκαθαρίσει την κατάστα
ση. Ως πρώτη κίνηση ο Γ. Παπακωνσταντί
νου επικοινώνησε με τον Γ. Ραγκούση για 
το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο. Οι δύο υ

πουργοί συνυπέγραφαν δήλωση, 
σύμφωνα με την οποία «το υπουρ
γείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη
σης και το υπουργείο Οικονομι
κών δηλώνουν με τον πιο κατη
γορηματικό τρόπο ότι οι δημοσι
ευόμενες και μεταδιδόμενες, 
σημερινές αλλά και των τελευταί
ων ημερών, δήθεν πληροφορίες 
για θέματα μισθολογίου των δη
μοσίων υπαλλήλων δεν ανταπο- 

κρίνονται στην πραγματικότητα». Γ. Ραγκού- 
σης και Γ. Παπακωνσταντίνου έκαναν ένα 
ακόμη βήμα: «Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι 
δεν έχουν καν υποβληθεί τέτοιες προτάσεις 
από όσους έχουν επισήμως αναλάβει την 
επεξεργασία των σχετικών εναλλακτικών 
εκδοχών».

Το μόνο που δεν έκαναν ήταν να μιλή
σουν επισήμως ν  σκοπιμότητες, κάτι που

έκαναν ανεπισήμως συνεργάτες τους.
Σε ενίσχυση του υπουργού Οικονομικών 

έσπευσε χθες και ο αντιπρόεδρος της κυ
βέρνησης. «Είναι τύχη για τη χώρα να έχει 
υπουργό σαν τον Παπακωνσταντίνου», δή
λωσε στον REAL και κάλεσε όσους του α
σκούν κριτική να γίνουν πιο προσεχτικοί 
και πιο σαφείς. «Είναι μια πάρα πολύ δύσκο
λη άσκηση που προσπαθούμε να λύσουμε 
με πολλές παραμέτρους, η αντιμετώπιση 
πολλών από τις οποίες δεν εξαρτάται από 
το εσωτερικό της χώρας», επισήμανε, από 
την πλευρά του, ο Β. Έξαρχος.

ΣΥΣΚ ΕΨ ΕΙΣ  »  Όλες οι τελευταίες εξελίξεις 
και οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης 
τέθηκαν επί τάπητος σε ειδική σύσκεψη που 
έλαβε χώρα αργά το απόγευμα στο γραφείο 
του πρωθυπουργού στη Βουλή. Παρόντες 
ήτανοΓ. Παπακωνσταντίνου, ο Γ. Πεταλωτής, 
ο Π. Γερουλάνος, ο Ν. Αθανασάκης, η Ρ. 
Βάρτζελη και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσω
ποι του ΠΑΣΟΚ Π. Ευθυμίου και Χρ. Πρωτό- 
παπας. Αφού τα στελέχη ενημερώθηκαν από 
τον υπουργό Οικονομικών για το πρόγραμμα 
2012-2015 και τις αποκρατικοποιήσεις, συζή
τησαν για το πολιτικό πλαίσιο και τη διαδι
κασία με την οποία οι προτάσεις του οικονο
μικού επιτελείου θα παρουσιαστούν και θα 
τεθούν προς έγκριση από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και τη Βουλή.

Υπέρ
της συντονισμένης 

αναδιάρθρωσης 

χρεών για τα 

αδύναμα κράτη 

τάχθηκε ο 

μεγαλοεπενδυτής.
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2 :»  Στο υπουργείο Εργασίας οι ελεγκτές της τρόικας

Χθες ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου υποστήριξε πως φέτος δεν θα υπάρξουν οριζόντια μέτρα όπως αυτά 
που ελήφθησαν το 2010, μεταξύ εκείνων και η μείωση μισθών και συντάξεων στο Δημόσιο, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβολής 
νέων έκτακτων εισφορών για να καλυφθεί η υστέρηση στα έσοδα. Στο υπουργείο Εργασίας με ερωτηματολόγιο... τα στελέχη της τρόικας.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ΟΧΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ

Νέες περικοπές αία επιδόματα 
οτο Δπμόοιο και οτις ΔΕΚΟ

ΠΑΚΕΤΟ 30 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Κομισιόν: Εγκριση 
για χις εγγυήσεις 
προς τις τράπεζες

Το «πράσινο φως» για την ενί
σχυση του ελληνικού καθεστώ
τος εγγυήσεων στα πιστωτικά ι
δρύματα, με μια συμπληρωματι
κή δόση ύψους 30 δισ. ευρώ, ε- 
νέκρινε χθες η Κομισιόν, στο 
πλαίσιο των κοινοτικών κανό
νων για τις κραηκές ενισχύ
σεις. «Η αύξηση αυτή προβλέ- 
πεται ήδη στο Μνημόνιο για 
την τρίτη αξιολόγηση του προ
γράμματος οικονομικής προ
σαρμογής της Ελλάδας», ανα
φέρει σε σχετική ανακοίνωσή 
της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε. 
σημειώνει ακόμη ότι το εν λόγω 
καθεστώς εγγυήσεων αποτελεί 
τμήμα των μέτρων στήριξης στα 
πιστωτικά ιδρύματα της Ελλά
δας, στα οποία περιλαμβάνονται 
επίσης ένα καθεστώς ανακεφα- 
λοποίησης και ένα καθεστώς 
τίτλων του Δημοσίου.
Με την απόφασή της, η Επιτρο
πή έκρινε όη οι τροποποιήσεις 
των μέτρων που εγκρίθηκαν 
κατ’ αρχήν σης 19 Νοεμβρίου 
2008 κατ στη συνέχετα σης 18 
Σεπτεμβρίου 2009, στις 25 Ια
νουάριου 2010, στις 30 Ιουνίου 
2010 και σης 21 Δεκεμβρίου 
2010 είναι συμβατές με η ς ανα
κοινώσεις της Επιτροπής για 
τις κραηκές ενισχύσεις, με στό
χο την ανημετώπτση της χρη- 
ματοπιστωηκής κρίσης. Σύμ
φωνα με την Επιτροπή, στ τρο
ποποιήσεις αυτές είναι περιορι
σμένου χρόνου και έκτασης και 
προβλέπουν την καταβολή ε
παρκούς προμήθειας.
Η Επιτροπή κρίνει αυτά τα μέ
τρα κατάλληλα για την ανημε- 
τώπιση των σοβαρών στρεβλώ
σεων στην ελληνική οικονομία, 
οι οποίες δημιουργήθηκαν από 
τη χρηματοπιστωηκή κρίση και 
θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα μέ
τρα ενθαρρύνουν τη σταδτακή 
έξοδο από τα έκτακτα μέτρα 
στήριξης.
Υπενθυμίζεται όη με το νομο
σχέδιο που κατέθεσε προ ημε
ρών η κυβέρνηση αυξάνονται οι 
αρμοδιότητες των επιτρόπων 
που έχουν τοποθετηθεί σης τρά
πεζες, οι οποίοι θα έχουν δικαί
ωμα βέτο σε στρατηγικής σημα
σίας αποφάσεις, όπως είναι, για 
παράδειγμα, οι συγχωνεύσεις.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Ν έες περικοπές μισθών σε 
ΔΕΚΟ και το ευρύτερο δη
μόσιο, ειδικότερα στα επτ- 

δόματα υπαλλήλων οι οποίοι σήμε
ρα απολαμβάνουν υψηλότερες απο
δοχές από άλλους εργαζόμενους στο 
Δημόσιο με αντίστοιχα προσόντα, 
προανήγγειλε χθες ο υπουργός 
Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντί
νου. Εκτός απροόπτου, τηνΤετάρτη 
στην Αθήνα φθάνουν οι επικεφαλής 
της τρόικας, ενώ από χθες τεχνικό 
κλιμάκιο που βρίσκεται ήδη στην 
Αθήνα ξεκινά μαραθώνιο επαφών 
και διαπραγματεύσεωνγιατο πακέ
το μέτρων άνω των 25 δισ. ευρώ της 
περτόδου2011 -2015. Το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται καταρχήν στα πρό
σθετα μέτρα άνω των 4 δισ. ευρώ, 
που απαιτούνται φέτος μετά και την 
εκτίναξη του περστνού ελλείμματος 
στην περιοχή του 10,6%. Χθες το 
κλιμάκιο επισκέφθηκε του υπουρ
γείο Εργασίας όπου είχαν συζητή
σεις με συνεργάτες της υπουργού 
και σύμφωνα με πληροφορίες με
ταξύ άλλων ζήτησαν αναλυτικά 
στοιχεία για το πόσο έχουν μειωθεί 
οι μισθοί στον ιδτωηκό τομέα.

E U R O G R O U P  > > Στο άτυπο 
Eurogroup της Παρασκευής στην 
Βουδαπέστη ο Γ. Παπακωνσταντί
νου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις 
για την υπέρβαση του ελλείμματος. 
Ο υπουργός Οικονομικών, μιλώντας 
στο ραδτόφωνο της NET; υποστήρτ- 
ξε πως φέτος δεν θα υπάρξουν ορι- 
ζόνηα μέτρα όπως αυτά που λήφθη- 
καν το 2010, μεταξύ εκείνων κατ η 
μείωση μισθών και συντάξεων στο 
Δημόσιο, ενώ απέκλεισε το ενδεχό
μενο επιβολής νέων έκτακτων ει
σφορών για να καλυφθεί η υστέρη
ση στα έσοδα. Αναφερόμενος στα 
σχέδια για περαιτέρω μείωση του 
μισθολογτκού κόστους στο Δημόσιο, 
είπε πως στο πλαίστο του ενταίου 
μισθολογίου θα αρθούν οι αδικίες 
που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των 
δημοσίων υπαλλήλων. «Δεν είναι 
δυνατόν δύο δημόσιοι υπάλληλοι να 
κάνουν ακριβώς την ίδτα δουλειά, 
με το ίδιο ακριβώς επίτ " ί  εκπαί

δευσης και να παίρνουν τελείως 
διαφορετικούς μισθούς».

Ωστόσο, άφησε ανοικτό το ενδε
χόμενο οι αλλαγές να μην ισχύσουν 
αμέσως, αλλά να μεσολαβήσει με
ταβατική περίοδος. Σε κοινή ανα
κοίνωσή τους, πάντως, οι υπουργοί 
Εσωτερικών και Οικονομικών, στον 
απόηχο δημοστευμάτων περί κατάρ

γησης των δώρων στο Δημόστο, υ
ποστηρίζουν όη «δεν έχουν καν υ
ποβληθεί τέτοιες προτάσεις από ό
σους έχουν επισήμως αναλάβειτην 
επεξεργασία των σχετικών εναλλα
κτικών εκδοχών».

Από την πλευρά του, ο Γ. Πα
πακωνσταντίνου υποστήριξε πως 
η φεηνή χρονιά θα είναι το τελευ

ταίο έτος ύφεσης για τη χώρα, ενώ 
χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμο 
τον επόμενο μήνα, καθώς η κυβέρ
νηση καλείται να λάβει συγκεκρι
μένες αποφάσεις εν αναμονή της 
κατάθεσης του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου αναφοράς. Με τα έσοδα 
να βρίσκονται «στο κόκκινο» και 
το Μάρηο και την τρόικα να εμφα
νίζεται εξαιρεηκά επιφυλακηκή 
για την ανάκαμψή τους άμεσα, στο 
οικονομικό επιτελείο επικρατεί 
πυρετός συσκέψεων.

ΣΥΣΚΕΨ ΕΙΣ Σήμερα αναμένεται 
νέα σύσκεψη του οικονομικού επι
τελείου υπό το Γ. Παπακωνσταντί
νου για να «κλειδώσει» το πακέτο 
των μέτρων που θα ληφθούν φέτος. 
Μεταξύ των μέτρων που σχεδιάζο
νται είναι η επίσπευση της εφαρμο
γής του ενιαίου μισθολογίου, περι
κοπές στα κοινωνικά επιδόματα με 
εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια, κατάργηση φοροαπαλλα
γών, η θεσμοθέτηση κανόνα μίας 
πρόσληψης ανά επτά αποχωρήσεις 
αντί για πέντε που ισχύει σήμερα, 
επιβολή φόρου σε μη αλκοολούχα 
πατά και στο φυσητό αέρια και η 
μετάταξη προϊόντων στον υψηλό 
συντελεστή ΦΠΑ 23% από το χαμη
λό συντελεστή 13%.

Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων
Ο Η έκδοση ομολόγου θα γίνει σίγουρα στις αρχές του 2012, 

υποστηρίζει ο υπουργός Οικονομικών

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρά, 
εκτός απροόπτου, την ερχόμενη Τρίτη ο Οργανισμός Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους. Χθες, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνστα
ντίνου, μιλώντας στο ραδιόφωνο της NET, είπε πως η Ελλάδα θα ή
θελε και φέτος να βγει σης αγορές εκδίδοντας ομόλογο, αλλά με τα 
επιτόκια δανεισμού στα επίπεδα που είναι σήμερα αυτό είναι πάρα 
πολύ δύσκολο. Εκτίμησε, πάντως, πως αυτό, δηλαδή η έκδοση ομο
λόγου, θα γίνει σίγουρα σης αρχές του 2012. Ιδιαίτερη αναφορά έ
κανε, μάλιστα, στην έκδοση των ομολόγων διασποράς, τα οποία 
προετοιμάζουν ήδη στο υπουργείο Οικονομικών για να εκδοθούν ε
ντός του 2011. Για την έκδοση καθορίζονται τελικές λεπτομέρειες, ό
πως η έγκριση από την αμερικανική κεφαλαιαγορά, ώστε να ξεκι
νήσει το prémarketing. Οι αρχικές σκέψεις κάνουν λόγο για έκδοση 
της τάξης των 2 δισ. ευρώ με συνάρτηση της απόδοσης με την περίο
δο διακράτησης του ομολόγου από τους 'ΐούχους.


