
Πώς φθάσαμε στο σχέδιο διάσωσης
Το χρονικό των κρίσιμων 72 ωρών; όταν ο κύβος ερρίφθη και αποφασίσθηκε η ενεργοποίηση του μηχανισμού σωτηρίας της χώρας

Του Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ  Μ Α Ν ΤΕΛ Α

Στην Αθήνα εμφανίσθηκαν πριν από πε
ρίπου δέκα μέρεε. Με τιε εβπιεοηίίθ α- 
νά χείραε άρχισαν να βλέπουν κόσμο 
- όχι όποιον κι όποιον αλλά κυβερνη
τικοί^ και υπηρεσιακούε παράγοντεε, 
•πο’ 'ε δέχονταν στα γραφεία τουε, 
με ο.,^ιΐό «να τουε ενημερώσουν». Για
τί; Για την πρόθεσή τουε να «διευκο
λύνουν» τη χώρα, στο πλαίσιο τηε ε- 
πικείμενηε... αναδιάρθρωσηε του χρέ- 
ουε. Δηλαδή, πουλούσαν «καρφιά για 
φέρετρα». Τα συγκεκριμένα «γκρίζα 
κουστούμια» ήταν στελέχη σχεδόν ό
λων ανεξαιρέτωε των μεγάλων οίκων 
του εξωτερικού, που, όπωε υποδει
κνύεται, στην πράξη, πουλάνε τα πά
ντα. Από αναδοχέε και σχέδια διάσω- 
σηε, έωε πακέτα αναδιάρθρωσηε. Με 
καλύτερουε όρουε, χαμηλότερο επι
τόκιο και μεγαλύτερο διάστημα απο- 
πληρωμήε, αλλά πάντα με την ανάλογη 
προμήθεια. Στην αρχή, ελάχιστοι ήταν 
εκείνοι που τουε έβαζαν στο γραφείο 
τουε και τουε έδειχναν την καρέκλα για 
να καθήσουν. Ειδικά την περασμένη 
εβδομάδα, σχεδόν κανέναε.

Από την περασμένη Δευτέρα, όμωε, 
λί\ κλίμα των ημερών, κάτι τα δη
μοσιεύματα του ξένου Τύπου (σ. σ. εί
ναι χαρακτηριστικό ότι σε συγκεκρι
μένη οικονομική εφημερίδα υπήρχε 
αναφορά στην αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέουε σε διάσπαρτα ρε-

Τα ανησυχητικά νέα 
άρχισαν να ιρχάνουν 
σχεδόν από όλες τις 
«άκρες» της Ευρωζώνης 
και η γερμανική... 
αντίσταση άρχισε να σπάει.
πορτάζ), το κλίμα που άρχισε να δια
μορφώνεται ήταν σαφέε: «Μάλλον πά
με οριστικά για αναθεώρηση». Και μέ
σα σε αυτή την «ωραία ατμόσφαιρα», 
ξημέρωσε η μαύρη Τρίτη. Το Χρημα
τιστήριο Αθηνών ξεκίνησε τη δια
πραγμάτευσή του με έντονα πτωτικέε 
τάσειε και ασυνήθιστα μεγάλο τζίρο 
για τα δεδομένα και την εποχή. Παρ’ 
όλα αυτά, λίγοι έδωσαν σημασία. 
Από κάποια στιγμή κι έπειτα, όμωε, η 
πτώση του Γενικού Δείκτη άρχισε να 
θυμίζει ασανσέρ χωρίε φρένα και κά
που εκεί άρχισαν τα πρώτα τηλέφω
να: «Κάτι συμβαίνει με τιε τράπεζεε». 
Αλλά τι ακριβώε;

«Τίποτα ιδιαίτερο, τα συνηθισμένα», 
απαντούσαν οι ανυποψίαστοι. Οι υ
ποψιασμένοι, όμωε, άρχισαν να κοιτάνε 
προε την πλευρά των ομολόγων. Και 
όλοι μαζί φοβόταν ότι «η αγορά προ
εξοφλεί αναδιάρθρωση». Λίγη ώρα 
μετά, θα έσκαγε η ανακοίνωση τηε τρι- 
πλήε υποβάθμισηε των ελληνικών ο
μολόγων στην κατηγορία των «σκου- 
πιδιών» και το κάδρο θα γέμιζε. Οπωε 
γίνεται σε αυτέε τιε περιπτώσειε, στο 
διάστημα που μεσολάβησε έωε τα δελ
τία ειδήσεων των 8, τη σκυτάλη πή
ραν τα σενάρια και οι φήμεε. Που α
πό κάποια στιγμή και μετά άρχισαν να 
φουσκώνουν τόσο, που όλοι φοβόταν 
το «μπαμ» τηε επόμενηε μέραε, μπρο
στά στα τραπεζικά γκισέ. Οι πληρο- 
φορίεε λένε ότι από πολλέε πλευρέε - 
τραπεζικέε κι όχι μόνο- σχεδόν απαι
τήθηκε μια εμφάνιση του υπουργού Οι
κονομικών Γιώργου Παπακωνσταντί
νου για να ηρεμήσει τα πνεύματα και 
ν «ιηλώσει τουε τόνουε.

Αρχικά, λέγεται ότι από το υπουργείο 
Οικονομικών εκφράσθηκαν αντιρρή- 
σειε γι’ αυτή την παρουσίαση. Τελικώε, 
όμωε, εκάμφθησαν. Και ο επικεφαλήε

Πότε Λήγουν τα ελληνικά ομόλογα
Τα ποσά είναι σε δισ. ευρώ και αφορούν-αποκλεισιικά στις λήξεις ομολόγων σε ευρώ
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20 Μαρτίου 8 , 8 3,8

30 Μαρτίου 0,2 5,3¿

18 Μαΐου 6,5 5,35

31 Μαΐου 0,4 5,35
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19 Δεκεμβρίου 1,2 4,4

■ Η αξία ιων ομολόγων χπ Δευτέρα 26 Απριλίου. **Για.ιο 2010 έχουν ήδη αποπληρωθεί ομόλογα αξίας 8,2 δια. ευρώ. Στις χρονιές που έχουν παραλειφθεί δεν υπάρχει προς το παρόν λήξη ομολόγων.
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του οικονομικού επιτελείου, μέσω του 
κεντρικού δελτίου ειδήσεων του 
Mega, διαβεβαίωσε ότι «οι καταθέσειε 
στιε ελληνικέε τράπεζεε, μέχρι του πο
σού των 100.000 ευρώ, είναι απολύτωε 
εγγυημένεε από το κράτοε». Κατά συ
νέπεια, ισχύει ο σχετικόε νόμοε που 
είχε ψηφισθεί από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, με τη συγκατάθεση και m s 
σημερινήε. Το άγχοε και η αγωνία, ό
μωε, για το τι θα ξημέρωνε την επομένη 
μέρα, στα τραπεζικά καταστήματα, πα
ρέμενε αμείωτο.

Τελικώε, η Τετάρτη κύλησε ομαλά, 
σε αυτό το επίπεδο, αλλά υπερδρα
στήρια στο μέτωπο των spreads και τηε 
aYopás των ομολόγων, όπου για πρώ
τη φορά προσεγγίσθηκε το απίστευ
το όριο των 1.000 μονάδων βάσηε (σ. 
σ. την επομένη έσπασε κιόλαε). «Συ
νηθισμένα πράγματα» θα μπορούσε να 
πει Kánoios. Με μια διαφορά: αυτή τη 
φορά, έσπαγε ταυτόχρονα και το όριο 
των 200 μονάδων βάσηε για το ΙΟετέε 
ομόλογο m s Πορτογαλίαε, το οποίο ό
δευε ολοταχώε npos τιε 250 μονάδεε, 
παραπέμπονταε στΐ5 μέρεε Δεκεμβρί
ου, που έζησε η Ελλάδα. Κάπωε έτσι 
ξεκίνησε το ράλι και στην Αθήνα, άλ
λωστε. Με το βλέμμα στραμμένο στα 
μόνιτορ και τιε αναλύσει για ενερ
γοποίηση του φαινομένου ντόμινο σε 
όλο τον ευρωπαϊκό Νότο, οι κ. Ντομι- 
νίκ Στροε-Καν και Ζαν Κλοντ Τρισέ, ε- 
πικεφαλή5 του ΔΝΤ και τηε ΕΚΤ α
ντίστοιχα, άρχισαν να φτιάχνουν τιε 
βαλίτσεε τουε για το Βερολίνο. Απο
στολή τουε; Να πείσουν την Μπού- 
ντεσταγκ ότι «τα αστεία τελείωσαν», 
αλλά για τα καλά, αυτή τη φορά. Τε
τάρτη βράδυ ήταν εκεί. Πέμπτη πρωί 
ξεκίνησαν τον κύκλο ενημερώσεων 
των Γερμανών πολιτικών αρχηγών, την 
ώρα που στη Μαδρίτη, η κυβέρνηση 
καθησύχαζε την κοινή γνώμη, μετά την 
υποβάθμιση και τηε «δικήε τουε» οι- 
κονομίαε, ενώ στη Λισσαβώνα συνα
ντιόνταν εσπευσμένα ο πρωθυπουργόε 
και ο αρχηγόε τηε αξιωματικήε αντι- 
πολίτευσηε, προκειμένου να βρεθεί έ- 
ναε κοινόε τόποε και να ανακοινώσουν 
από μόνοι τουε μέτρα λιτότηταε, πριν 
τουε τα ανακοινώσει το... ΔΝΤ. Πριν 
γίνουν, δηλαδή, Ελλάδα.

Πίσω στο Βερολίνο, όπου τα ανη
συχητικά νέα άρχισαν να φτάνουν σχε
δόν από όλεε τιε «άκρεε» τηε Ευρω- 
ζώνηε (τα spreads άρχιζαν να ξεφεύ
γουν και στην Ιρλανδία, αλλά και στην 
Ιταλία), η γερμανική... αντίσταση άρ
χισε να σπάει. Βγαίνονταε από τιε συ- 
σκέψειε, βουλευτέε, πολιτικά στελέχη 
και αρχηγοί, άρχισαν να διαδίδουν τα 
ευχάριστα νέα: «Η Γερμανία θα συμ- 
μετάσχει στον μηχανισμό διάσωσηε 
τηε Ελλάδαε. Το τελικό πακέτο θα εί
ναι 100 με 120 δισ. ευρώ»...

Ζητούνται 200 δια 
στα επόμενα πέντε

ευρώ μέσα 
χρόνια

Από ία 275 δισ. ευρώ που έφτασε πέρυσι το 
δημόσιο χρέοε τηε χώραε, κάτι παραπάνω α
πό τα μισά (τα 141 δισ. ευρώ για την ακρί
βεια), θα πρέπει να αποπληρωθούν μέχρι το 
2015. Δηλαδή μέσα στα επόμενα πέντε 
χρόνια. Την ίδια ώρα, τα χρωστούμενα τηε 
χώραε φτάνουν μέχρι και το... 2040.

Η πιεστική αυτή κατάσταση εξηγεί και τον 
λόγο για τον οποίο όλοι οι διεθνείε οργανι
σμοί και οι αναλυτέε αναφέρουν ότι η δυ
ναμική του δημόσιου χρέουε «ναρκοθετεί» 
την οποιαδήποτε προσπάθεια αυτόνομηε διά
σωσηε τηε Ελλάδαε. Και είναι αυτή που ο
δήγησε τη χώρα στον μηχανισμό στήριξηε 
του ΔΝΤ και τηε Ε.Ε. Αξίζει επίσηε να ση
μειωθεί ότι το ποσό των 141 δισ. ευρώ, αφορά 
μόνον τιε λήξειε των ελληνικών ομολόγων που 
έχουν συναφθεί σε ευρώ. Δεν υπολογίζονται 
ούτε τα έντοκα γραμμάτια αυτήε τηε χρονιάε, 
ούτε και τα ομόλογα σε άλλο νόμισμα που υ
πολογίζονται σε περίπου 10 δισ. ευρώ. Δη
λαδή, οι δανειακέε ανάγκεε του Δημοσίου μέ- 
χοι το 2015 δεν θα είναι ιιόνον 141 δισ. ευ
ρώ, αλλά πολύ μεγαλύτερεε (τουλάχιστον 200 
δισ. ευρώ, ίσωε και 220 δισ. ευρώ), δεδομέ
νου ότι θα συμπεριληφθούν και οι ανάγκεε 
για την εξυπηρέτηση των ελλειμμάτων.

Τα νούμερα αυτά προκαλούν ίλιγγο, αλλά 
και μεγάλο προβληματισμό. Μετά το 2015, 
η κατάσταση εξομαλύνεται. Ωστόσο, είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι και οι προϋπολογισμοί α
πό το 2015 και μετά θα επιβαρυνθούν με λή- 
ξειε ομολόγων που θα εκδοθούν από σήμε
ρα και για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, ε- 
κτιμάται ότι θα υπάρξει συνεννόηση μετα

ξύ Ελλάδαε και ΔΝΤ - Ε.Ε., έτσι ώστε τα δά
νεια που θα δοθούν στη χώρα να συμφωνηθεί 
ότι θα πληρωθούν στιε χρονιέε που δεν υ
πάρχουν πολλέε υποχρεώσειε.

Μπορεί το ποσό των 120 δισ. ευρώ ή και 
λίγο παραπάνω, να εξασφαλίζει τη χρημα
τοδότηση τηε Ελλάδαε για τα επόμενα τρία 
χρόνια, έχει όμωε σημασία να δούμε πότε 
το Ελληνικό Δημόσιο θα κληθεί να ξεχρεώσει 
τα ομόλογά του στο διάστημα αυτό. Και έ
χει σημασία, γιατί τα δανεικά από το ΔΝΤ 
και την Ε.Ε. θα έρχονται σε δόσειε και ε
φόσον η κυβέρνηση θα έχει επιτύχει τουε 
στόχουε που θα τηε έχουν τεθεί. Το εφιαλ
τικό σενάριο πλέον είναι να χρειάζεται ε
πιτακτικά κεφάλαια η Ελλάδα και να μην πλη
ροί τιε προϋποθέσειε για να λάβει την επό
μενη δόση του δανείου.

Μετά την 19η Μαΐου του 2010, η επόμε
νη κρίσιμη ημερομηνία είναι στιε 20 Μαρ
τίου του 2011. Τότε, λήγει 3ετέε ομόλογο ύ- 
ψουε 8,8 δισ. ευρώ, ενώ σε ένα περίπου χρό
νο από τώσα (στιε 18 Μαΐου) θα πρέπει να 
πληρωθούν 6,5 δισ. ευρώ. Το 2011, υπάρχει 
και τον Αύγουστο μία μεγάλη λήξη (6 δισ. ευ
ρώ), ενώ τον Δεκέμβριο λήγει ομόλογο ύψουε 
4,6 δισ. ευρώ.

Το 2012 και συγκεκριμένα στιε 20 Μαρτίου, 
υπάρχει η μεγαλύτερη λήξη ομολόγου (14,5 
δισ. ευρώ) και άλλη μία τον Αύγουστο (7,8 
δισ. ευρώ). Τον Φεβρουάριο του 2013 θα πρέ
πει να εξοφληθούν 5,8 δισ. ευρώ και τον Μάιο 
άλλα 10,5 δισ. ευρώ, ενώ τον Αύγόυστο λή
γει ομόλογο ύψουε 5,9 δισ. ευρώ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

,. .
Τα δανεικά από το ΔΝΤ και την Η. θα έρχονται σε δόσεις και εφόσον η κυβέρνηση θα έχει επι
τύχει τους στόχους που θα της έ> υν τεθεί.

4 οικονομολόγοι 
για την κρίση

«Η επιστημονική έρευνα έχει 
αποδείξει ότι το σημερινό δη
μοσιονομικό και παραγωγικό 
πρόβλημα της χώρας δεν οφεί
λεται στο επίπεδο μισθών και 
συντάξεων» αναφέρουν σε 
κοινή διακήρυξή τους οι οικο
νομολόγοι κ. Γ. Δραγασάκης, Κ. 
Βεργόπουλος, Πέτρος Λινάρ- 
'■•'■εΡυλμόν και Σ. Ρομπόλης.

,ωρούμε ότι οφείλεται κατά 
κύριο και αποκλειστικό λόγο 
στη δανειακή μεγέθυνση της 
δημόσιας και ιδιωτικής κατανά
λωσης, στις υπερτιμολογήσεις 
των κρατικών προμηθειών, στις 
φοροαπαλλαγές προς τις επι
χειρήσεις που στέρησαν από έ
σοδα τον Κρατικό Προϋπολογι
σμό, στην ανισοκατανομή του 
εισοδήματος, στην απελευθέ
ρωση της φοροδιαφυγής και 
στην κατάρρευση του μηχανι
σμού ελέγχου είσπραξης των 
εσόδων του κράτους, στην ει- 
σφοροδιαφυγή, την ευέλικτη, 
την αδήλωτη και ανασφάλιστη 
εργασία και στη συρρίκνωση 
του τεχνολογικού και καινοτο- 
μικού δυναμικού της χώρας».

«Αντίσταση» αλλά με... μέτρο α
Της Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α Σ  Κ Ο Ψ ΙΝ Η

Κλίμα ανοχήε και υπομονήε ευ
ρύτατων τμημάτων τηε ελληνικήε 
κοινωνίαε και των εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα, τιε ΔΕΚΟ και 
στον «στενό» δημόσιο τομέα κα- 
ταγράφηκε σε πρόσφατη έρευνα 
τηε εταιρείαε νΡΙΙΟ.

Σε αντίθεση με τη σφοδρότητα 
των μέτρων, τον τρίδυμο (εργα
σιακό, ασφαλιστικό, φορολογι
κό) χαρακτήρα τουε και την τριε- 
τή διάρκειά τουε, αυτό που κα
ταγράφεται ωε κυρίαρχη τάση εί
ναι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, 
σε αυτή τη φάση, παρά μόνο για 
θυσίεε από όλουε. Με τιε απα- 
ντήσειε αποκαλύπτεται η μεγάλη 
επιφυλακτικότητα στην απεργία, 
ωε μορφή αντίδρασηε στα μέτρα, 
ακόμη και από εργαζόμενουε του 
δημόσιου τομέα που δεν διακιν
δυνεύουν τη συνέχιση τηε εργα- 
σιακήε τουε θέσηε. Εάν, όμωε, για 
τουε δημόσιουε υπαλλήλουε αρ
χίζει να αποκτά μεγάλη βαρύτη
τα η απώλεια του ενόε ημερομι
σθίου λόγω απεργίαε (ισχνά ήταν 
τα ποσοστά στην τελευταία κι
νητοποίηση τηε ΑΔΕΔΥ), για τουε 
εργαζόμενουε του ιδιωτικού τομέα,

που αντιμετώπιζαν πάντα με ε- 
πιφυλακτικότητα τιε απεργίεε, ο 
έντονοε φόβοε τηε απόλυσηε και 
η αυξανόμενη αβεβαιότητα που 
εκδηλώθηκε ήδη από τουε πρώ- 
τουε μήνεε τηε οικονομικήε κρί- 
σηε, λειτουργεί αποθαρρυντικά για 
δυναμικέε μαζικέε μορφέε ανυ- 
πακοήε στα μέτρα.

Απαξίωση των συνδικάτων
Οπωε προκύπτει από τα ευρή

ματα τηε έρευναε, το «αίσθημα α- 
δυναμίαε επιρροήε των εξελίξε
ων... η απουσία πίστηε στον συν
δικαλισμό και η απαισιοδοξία 
που γεννάται υπό το βάροε μιαε 
ασφυκτικήε και οικονομικά α- 
διέξοδηε καθημερινότηταε, υ
περνικά την όποια διάθεση κι- 
νητοποίησηε».

Το κλίμα αυτό ενισχύεται από 
την απαξίωση των συνδικάτων και 
από τη δυσκολία να καλύψουν το 
αίσθημα αυτοσυντήρησηε των 
μελών τουε. Είναι, λοιπόν, σε θέ
ση οι συνδικαλιστικέε οργανώσειε 
με τιε κινητοποιήσειε που ξεκινούν 
κάπωε πιο οργανωμένα από την 
24ωρη πανελλαδική απεργία τηε 
Τετάρτηε να ανακόψουν το κλίμα 
ανοχήε και υπομονήε τηε κοινω-

ό τα συνδικάτα
νίαε απένντι στα οδυνηρά μέτρα 
που συνι εύουν τη ρευστοποίη
ση του π :έτου στήριξηε τηε ελ
ληνικήε ( :ονομίαε; Μια απάντη
ση στο ε( τημα, διατυπωμένο με 
έμμεσο τ( το, αναζητήθηκε και α
πό τουε ε: ροσώπουε τηε τρόικαε 
στιε συντήσειε που είχαν με 
τουε προι τουε τηε ΓΣΕΕ και των 
συνδικαλτικών οργανώσεων.

Παρά ττ πρωτοφανή έκταση 
και το πε εχόμενο των μέτρων, 
τιε κινηιτοιήσειε του ΠΑΜΕ 
και τιε ιι/έε διαδηλώσειε του 
ΣΥΡΙΖΑ σ ν Αθήνα, η απάντηση 
που προκ τει είναι αρνητική. Τα 
συνδικάυ ιντιστοιχίζονται στην 
πολυδιάσ|ση συμφερόντων που 
χαρακτη; ξι την ελληνική κοι
νωνία καΒεν μπορούν να λει
τουργήσω ωε ενοποιητικόε 
κλοιόε, ιό η αριστερά του 
ΣΥΡΙΖΑ π διαθέτει ακόμη ένα 
βαθμό επ· οήε έχει απολέσει τη 
δυνατότη να πείσει εδώ και και
ρό, ασχο? μενη με τα εσωκομ
ματικά τη ροβλήματα. Οσο για 
το ΠΑΜΕ, ται βέβαιο ότι θα συ
νεχίσει κα ι εντείνει κυρίωε στα 
λιμάνια κσε όσουε χώρουε ε
λέγχει κοτ τά πρωτοβάθμια σω
ματεία, τ ι θεαματικούε λεο-

νταρισμούε. Με ορατό το ενδε
χόμενο να παρατηρηθούν φαινό
μενα κοινωνικού αυτοματισμού, 
για το ΚΚΕ στουε χώρουε εργα- 
σίαε, υπάρχει πάντα η πιθανότη
τα να έλθει σε σύγκρουση και με 
τμήματα που δεν πείθονται από 
το δόγμα τηε απόλυτηε αλήθειαε 
και που, εκτόε των άλλων, το ε
μποδίζει να δημιουργήσει γέφυρεε 
με όλουε όσοι είναι εκτόε τηε στε- 
νήε επιρροήε του.

Ωστόσο, και οι αποσπασματικέε 
και οι αδιαμεσολάβητεε αντιδρά- 
σειε θα συνεχιστούν. Η έκτασή 
τουε θα κριθεί από τον βαθμό α
νοχήε τηε κοινωνίαε, που φυσικά 
καμιά έρευνα δεν μπορεί να προ- 
βλέψει την οροφή τηε, σε μια τό
σο απρόβλεπτη και μοναδική ι
στορική συγκυρία για τη χώρα.

Η νέα κυβέρνηση 
έχασε πολύ χρόνο 
και ενέργεια, 
επενδύοντας 
στην πολιτική 
διαπραγμάτευση.

Προειδοποιήσεις 
από τις τράπεζες
Του Γ ΙΑ Ν Ν Η  Π Α Π Α Δ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η

Σε οριακό σημείο βρίσκεται το τραπεζικό σύστημα υπό την 
ασφυκτική πίεση που προκαλεί η βίαιη περιδίνηση τηε ελ
ληνικήε οικονομίαε. Ο συγχρονισμόε χρόνιων προβλημά
των, οι πανίσχυρεε δυνάμειε που απελευθερώνουν οι αγο- 
ρέε και κυρίωε οι ατυχείε χειρισμοί που έχουν γίνει, δεν α
φήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίαε.

Σύμφωνα με επιτελικά στελέχη τραπεζών, η άμεση χο
ρήγηση τηε οικονομικήε βοήθειαε και η ουσιαστική ανα
βάθμιση των πόρων του χρηματοδοτικού πακέτου είναι α
πολύσατε απαραίτητα για τη σταθεροποίηση τηε κατάστα- 
σηε. Αν αυτό δεν συμβεί άμεσα, η επόμενη ημέρα για τη 
χώρα δεν έχει καμία σχέση με τιε εμπειρίεε των τελευταί
ων δεκαετιών. Ακόμα χειρότερα, ορατόε είναι ο κίνδυνοε 
οικονομικήε «επιδημίαε» στον ευρωπαϊκό Νότο, θέτονταε 
υπό ασφυκτική πίεση το κοινό νόμισμα και δημίου ργώνταε 
αμφιβολίεε για την επιβίωση τηε Ευρωζώνηε.

Την προηγούμενη εβδομάδα, παρά την ενεργοποίηση του 
μηχανισμού στήριξηε Ε. Ε. - ΔΝΤ το spread συνέχισε να δι
ευρύνεται, ενώ οι μετοχέε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κυ
ρίωε οι τραπεζικέε, βρέθηκαν σε πορεία ελεύθερηε πτώσηε. 
Ο λόγοε είναι ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα νούμερα 
δεν... βγαίνουν. Εκτιμούν ότι οι 
στόχοι του προγράμματοε στα- 
θερότηταε δεν μπορούν να ε
πιτευχθούν, όχι μόνο διότι εί
ναι φιλόδοξοι (στο σκέλοε των 
εσόδων) αλλά κυρίωε γιατί αμ
φιβάλλουν ότι υπάρχει το επι
τελείο και ο μηχανισμόε για την 
αποτελεσματική εφαρμογή 
των μέτρων. Επιπλέον, η νέα 
κυβέρνηση έχασε πολύ χρόνο 
και ενέργεια επενδύονταε
στην πολιτική διαπραγμάτευση και δεν έκανε τίποτα για 
την αντιμετώπιση τηε βασικήε ανησυχίαε των αγορών: την 
περιστολή των ανεξέλεγκτων δαπανών του Δημοσίου.

Μήνεε μετά την ανάληψη τηε εξουσίαε, όταν το φάσμα 
τηε χρεοκοπίαε πλησίαζε απειλητικά, και παρά τιε ασφυ- 
κτικέε πιέσειε από όλεε τιε πλευρέε, τα... γενναία μέτρα τηε 
κυβέρνησηε ήταν περιορισμένα στο σκέλοε των εσόδων. 
Δεκάδεε φωνέε προειδοποιούσαν από το 2008, και πολύ νω
ρίτερα, για την επικίνδυνη πορεία τηε χώραε και τιε ανα- 
πόδραστεε επιπτώσειε, ωστόσο κανείε δεν ήθελε να ακούσει. 
Πέραν τηε βούλησηε, η οποία από μόνη τηε δεν λύνει προ
βλήματα, η κυβέρνηση δεν έχει να επιδείξει πολλά. Χαρα
κτηριστικό τηε δεινήε δημοσιονομικήε κατάστασηε στην 
οποία έχουμε περιέλθει, είναι ότι οι αγορέε αγνοούν όχι μό
νο τιε καθησυχαστικέε διαβεβαιώσειε των ελληνικών αρ
χών, γεγονόε αναμενόμενο δεδομένηε τηε αναξιοπιστίαε 
του κρατικο-κομματικού μηχανισμού, αλλά και τιε δηλώ- 
σειε του προέδρου τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρική Τράπεζαε (ΕΚΤ) 
Ζ. Κ. Τρισέ και άλλων αξιωματοΰχων ευρωπαϊκών χωρών, 
που υπογραμμίζουν κατηγορηματικά ότι η Ελλάδα δεν θα 
χρεοκοπήσει και δεν θα κηρύξει παύση πληρωμών. Τ’ 
γορέε αγνοούν επιδεικτικά αυτέε τιε διαβεβαιώσειε και 
θημερινά ενισχύεται η εκτίμησή τουε ότι το σχέδιο σωτη- 
ρίαε, ακόμα και αν ενεργοποιηθεί έγκαιρα, δεν αρκεί για 
τη διάσωση m s Ελλάδαε. Προβλέπουν ότι η στάση πληρωμών 
και η αναδιάρθρωση του χρέουε δύσκολα θα αποφευχθούν, 
με δεδομένη τη δεινή οικονομική κατάσταση τηε χώραε, 
την ανικανότητα του εγχώριου πολιτικού συστήματοε αλ
λά και την ανικανότητα συγκροτημένηε ευρωπαϊκήε α
ντίδρασηε στη βάση όχι ενόε χρονοβόρου συμβιβασμού των 
ισχυρών κρατών, αλλά τηε λήψηε των άριστων αποφάσε
ων για το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Εν πολλοίε οι κερ- 
δοσκόποι ποντάρουν ακριβώε εκεί: στην απουσία ενόε κοι
νού ευρωπαϊκού συμφέροντοε και τα κατακερματισμένα συμ
φέροντα του κάθε κράτουε-μέλουε, τα οποία είναι μεταξύ 
τουε αντικρουόμενα.

Ετσι, στον σοβαρό κίνδυνο ρευστότηταε που αντιμετω
πίζουν οι εγχώριεε τράπεζεε, ήρθε να προστεθεί το φάσμα 
τηε αναχρηματοδότησηε των υποχρεώσεων του ελληνικού 
δημοσίου. Με τη διατραπεζική αγορά να είναι κλειστή εδώ 
και μήνεε για τιε ελληνικέε τράπεζεε, η ΕΚΤ παρείχε όλο το 
απαραίτητο οξυγόνο για την επιβίωσή τουε. Ωστόσο, υπάοχει 
μια σταθερά που συσπειρώνει τιε κυβερνήσειε σε όλ<| 
κόσμο για άμεση βοήθεια, απομακρύνονταε το ενδεχόμε
νο κατάρρευσηε: αν η Ελλάδα πέσει, όχι μόνο θα χάσουν 
πάρα πολλά λεφτά πάρα πολλοί (κράτη, τράπεζεε, ασφαλι
στικά ταμεία, ιδιώτεε κ. ά.), αλλά θα απελευθερωθούν α- 
ποσταθεροποιητικέε δυνάμειε για το παγκόσμιο σύστημα 
πολλαπλάσιαε έντασηε των δυνάμεων που προκάλεσε η κα
τάρρευση m s Lehman, τον Σεπτέμβριο του 2008.

g. papadogiannis@gmail. com

Η λεκτρονικό Βιβλιοπω λείο

www. p ap aso tirio u . gr
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Οι τέσσερις οδηγίες σωτηρίας του ΟΟΣΑ
Τι προτείνει ο Οργανισμός στη χώρα μας στο πρώτο μέρος του σχεδίου δράσης για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης

Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η Ελλάδα δεν θα πετύχει t o u s  δημο
σιονομικού s στόχουε και u s  δεσμεύ
σ ε ι  xns έναντι in s  Κομισιόν εάν δεν 
προχωρήσει άμεσα σε ριζική ανα
διάρθρωση xns δημόσιαδ διοίκησηδ

' σε αλλαγή xns κουλτούραδ στον 
, σπο λειτουργίαε xns. Στο συμπέ

ρασμα aufö καταλήγει το πρώτο μέ- 
pos του σχεδίου δράσηε για την α
ναμόρφωση xns δημόσιαδ διοίκησηδ 
που ετοιμάζει ο ΟΟΣΑ για την Ελλά
δα και παρουσιάζει σήμερα η «Κ». Η 
εξειδίκευση των μέτρων θα ολοκλη
ρωθεί στα τέλη του καλοκαιριού και 
το πλήρεδ σχέδιο θα δοθεί στην ελ
ληνική κυβέρνηση το φθινόπωρο. 
Το σχέδιο δράσηδ περιλαμβάνει τέσ
σερα δέσμε5 μεταρρυθμίσεων oxous 
εξήδ τομείδ:

Πρώτον, στη γενική κυβέρνηση και 
τον συντονισμό των υπουργείων, κα
τά τα πρότυπα xns Bpsxavias, xns Νέ-

Είναι αδύνατη η εξυγίαν
ση ιης οικονομίας, αν 
~ ]ν γίνει αναδιάρθρωση 
της δημόσιας διοίκησης, 
προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ.
as Ζηλανδίαδ και xns Ιρλανδία5. Για πα
ράδειγμα, δεν μπορεί να προωθηθεί με
ταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, χωρίδ 
τη συμμετοχή των υπουργείων Εργα- 
aias και Υγείαδ.

Δεύτερον, στον δημόσιο τομέα 
και xous δημόσιου s υπαλλήλου5, σύμ
φωνα με τα μοντέλα xns NopßnYias, 
του Βελγίου και xns Πορτογαλία5. Στό- 
xos είναι η καλύτερη αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού και η μείωση 
xns σπατάληδ.

Τρίτον, στην παροχή των δημόσιων 
υπηρεσιών npos xous πολίτε3 κατά τα 
πρότυπα των ΗΠΑ, Βρετανίαδ, Κανα
δά και Αυστραλία5. Θα πρέπει να εν- 
θαρρύνονται υπηρεσίε5 κατά τα πρό
τυπα των ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησηδ 
Πελατών), δηλαδή η παροχή υπηρε
σιών μιαδ oxäons (one stop shop).

Τέταρτον, στην Τοπική Αυτοδιοί
κηση βάσει των μοντέλων που εφαρ
μόστηκαν με επιτυχία σε Νορβηγία, 
Τσεχία, Πολωνία και Βρετανία. Για πα
ράδειγμα, το σχέδιο «Καλλικράτη» 
μπορεί να αποδειχθεί πολύ αποτελε
σματικό, αρκεί να συνοδευτεί με α- 
ντίστοιχεδ αλλαγέδ στον τρόπο διοί
κησηδ και «επικοινωνίαδ» με τον υ
πόλοιπο δημόσιο τομέα. Θα μπορού
σε να ακολουθήσει το μοντέλο xns Δα- 
vias, στην οποία οι ίδιοι οι δήμοι α
ποφάσιζαν με noious θα συγχωνευ- 
θούν. Αυτό θα άμβλυνε προβλήματα 
συνεργασίαδ.

Επιλογή μοντέλων
Μέχρι σήμερα ο ΟΟΣΑ έχει επιλέξει 

από διάφορα κράτη τα μοντέλα που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλά
δα oxous διάφορουδ τομείδ. Και αυτό 
διότι κάθε χώρα έχει διαφορετικά δο
μικά προβλήματα και χαρακτηριστικά 
και δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθεί έ
να μοντέλο για όλεδ xis μεταρρυθμίσει. 
Επίσηδ, ο Οργανισμόδ Οικονομική5 Συ- 
νεργασίαε και Ανάπτυξηδ (ΟΟΣΑ) έχει 
εντοπίσει xis αδυναμίεε του δημόσιου 
τομέα στην Ελλάδα και έχει κωδικο-
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ΠΗΓΗ: ΟΟΣΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συμβουλές
Ο ΟΟΣΑ προτείνει τη δημιουργία 
και τη δημοσίευση ενός βιβλίου 
με «Οδηγίες Χρήσεως για τα 
Υπουρνικά Συμβούλια». Αυτό θα 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικτ  ̂
που θα πρέπει να τηρούνται υ 
τους υπουργούς, όταν φέρουν 
θέματα στα υπουργικά συμβού
λια. Οι «οδηγίες χρήσεως» θα 
πρέπει να μοιραστούν σε όλους 
τους υπουργούς, σε όλους του 
γενικούς γραμματείς και να γίνει 
εσωτερική διανομή σε όλα τα υ
πουργεία. Το μοντέλο αυτό εφαρ
μόζεται με επιτυχία σε Βρετανία, 
Ολλανδία, Ιρλανδία και Καναδά.
Για παράδειγμα, οι οδηγίες χρή
σεως θα περιγράφουν το πώς θα 
εισηγείται ένας υπουργός ένα θέ
μα ή μία μεταρρύθμιση. Κάθε θέ
μα προς συζήτηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται με ανάλυση των επι
πτώσεων (όφελος και κόστος) σε 
οικονομία, κοινωνία κ.λπ„ και από 
νομική γνωμάτευση. Ολα τα υ
πουργεία θα πρέπει να διαμορ- . 
φώσουν ένα μακροπρόθεσμ'  ̂
πλάνο δράσεων που θα περιλαμ
βάνει μεταρρυθμίσεις, διαδικα
σίες υλοποίησης και στόχους με 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα 
(π.χ. για τα επόμενα τρία με πέ
ντε χρόνια). Κάθε χρόνο θα δημο
σιοποιείται και θα ενκρίνεται από 
τη Βουλή η έκθεση προόδου, κα
τά τα πρότυπα της Φινλανδίας.

Ενα διαβατήριο για τις εταιρείες κι άλλες δράσειςποιήσει το γενικό πλαίσιο των προ- 
τάσεων-ρέτρων.

Οι βασικέδ διαπιστώ σει axis οποί- 
εδ καταλήγει ο ΟΟΣΑ είναι οι εξήδ:

•  Πρέπει να διατυπωθούν ξεκάθα
ροι κανόνεδ με τη μορφή «οδηγιών 
χρήσεις»  (manual) που θα διέπουν 
xous πάντεδ στην κρατική μηχανή: α
πό xous υπουργούδ μέχρι τον τελευ
ταίο υπάλληλο.

•  Ολο το πακέτο των μεταρρυθμί
σεων θα πρέπει να ενταχθεί κάτω α
πό ένα στρατηγικό πλαίσιο και να μην 
πραγματοποιούνται αποσπασματικά, 
αναλαμβάνονταδ κάθε υπουργείο ξε
χωριστά διαφορετικέδ πρωτοβουλίεε.

•  Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να 
καταρτίσει μία ατζέντα-πλάνο μα
κροπρόθεσμων στόχων, μεταξύ των 
οποίων θα περιλαμβάνεται το νέο μο
ντέλο ανάπτυξηδ όπου θα στηριχθεί 
η ελληνική οικονομία τα επόμενα 
χρόνια.

•  Να ενισχυθεί η ποιότητα των πα
ρεχόμενων υπηρεσιών npos τον πο
λίτη.

•  Να υπάρξει αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι
κού στον δημόσιο τομέα, όπου εντο
πίζονται μεγάλεδ διαφορέδ στο επί
πεδο γνώσεων και ικανοτήτων.

•  Να ενισχυθεί η διαφάνεια στη δια
δικασία xns θεσμοθέτησηδ νέων ρυθ
μιστικών πλαισίων.

•  Να απλοποιηθεί η δομή xns δη
μόσιαδ διοίκησηδ από τη γενική κυ
βέρνηση μέχρι την Τοπική Αυτοδιοί
κηση.

•  Συμμετοχή στελεχών από όλα τα 
υπουργεία στη διαδικασία των με
ταρρυθμίσεων και στην επίτευξη των 
στόχων.

Το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα 
είναι να δημιουργήσει ένα φιλικό πε
ριβάλλον προδ τΐδ επιχειρήσει, το ο
ποίο να στηρίζει την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Οπωδ επιση
μαίνει ο ΟΟΣΑ, ο ιδιωτικόδ τομέαε 
στην Ελλάδα υποφέρει από τη γρα
φειοκρατία και την έλλειψη συντο
νισμού μεταξύ των δημόσιων οργα
νισμών και υπηρεσιών. Σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον είναι δύσκολη η ανα
στροφή τηδ ύφεσηδ και η επίτευξη 
των στόχων του προγράμματοδ στα- 
θερότηταδ και ανάπτυξηδ, με αρνη- 
τικέδ συνέπειεδ στην αγορά εργασίαδ. 
Για τον σκοπό αυτό προτείνει τη συ
νεργασία - ένωση των διαφόρων ε
μπορικών επιμελητηρίων στην Ελλά
δα. Καλό θα ήταν να υπάρξει ένα ε
πιμελητήριο, το οποίο θα εξυπηρετεί 
τα μέλη του σε όλεδ τΐδ περιοχέδ κα
τά τα πρότυπα των ΚΕΠ. Επίσηδ, πρέ
πει να υπάρξει μία ενιαία ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που θα συνδέει τΐδ επι
χε ιρή σ ει με τΐδ εφορίεε, τα επιμε
λητήρια, τα ασφαλιστικά ταμεία, τΐδ 
εποπτικέδ αρχέδ κ.λπ. Σε πρώτη φά
ση, αυτό μπορεί να γίνει μέσω του 
Ταχίδηεΐ του υπ. Οικονομικών. Ο 
μηχανισμόδ αυτόδ θα μειώσει κατα- 
κόρυφα τη γραφειοκρατία και θα ε
πιταχύνει τΐδ διαδικασίεδ (π.χ. αδει- 
οδοτήσεΐδ, πιστοποιητικά, βεβαιώσεΐδ 
κ.λπ.), ενώ θα γίνουν πιο αποτελε
σματικοί οι έλεγχοι (φόροι, εισφορέδ 
κ.λπ.). Αυτό άλλωστε έχει δείξει η ε
μπειρία από Πορτογαλία, Βέλγιο και 
Μεξικό, αλλά και από τη Νορβηγία, η

Εποπχεία πανιού
Προτείνεχαι «οριζόντια» και 
«κάθετη» συνεργασία των υ
πουργείων σε όλα τα επίπεδα 
για την προώθηση των μεταρ
ρυθμίσεων. Γι’ αυτό πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα συμβούλιο 
γενικών γραμματέων, που θα 
συνεδριάζει κάθε έξι με οκτώ ε
βδομάδες υπό την προεδρία του 
γραμματέα της κυβέρνησης. 
Σκοπός του συμβουλίου είναι να 
ελέγχει την πρόοδο των μεταρ
ρυθμίσεων σε όλα τα υπουρ
γεία, να εντοπίζει τα προβλήμα
τα και να δίνει λύσεις στο πλαί
σιο του προγράμματος σταθερό
τητας και του σχεδίου δράσης 
για την αναμόρφωση της δημό
σιας διοίκησης. Αντίστοιχες συ
ναντήσεις και συμβούλια σε τα
κτική βάση, π.χ. κάθε εβδομάδα 
ή κάθε δύο μήνες, θα γίνονται 
μεταξύ κατώτερων στελεχών. Η 
πρόοδος θα ελέγχεται βάσει 
βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθε
σμων και μακροπρόθεσμων στό
χων. Οπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, 
αυτό που κυρίως λείπει από την 
ελληνική δημόσια διοίκηση είναι 
οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Το 
σύστημα που προτείνει ο ΟΟΣΑ 
λειτουργεί σε ΗΠΑ, Βρετανία, Ν. 
Ζηλανδία, Ιρλανδία, Βρετανία, 
Καναδά και Αυστραλία.

οποία έχει δημιουργήσει ειδικό portal 
στο Διαδίκτυο για τον σκοπό αυτό. Το 
μέτρο μπορεί να γίνει πιο αποτελε
σματικό εάν κάθε επιχείρηση απο
κτήσει έναν μοναδικό αριθμό «ταυ- 
τότηταδ» που θα αποτελεί το διαβα
τήριο για όλεδ xis υπηρεσίεδ, υπουρ
γεία, αρχέδ κ.λπ. Ο ΟΟΣΑ προτείνει 
σταθερότητα στο θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει xis επιχειρήσεις. Παράλληλα,, 
θα πρέπει να ακολουθείται συγκε
κριμένη μεθοδολογία, όταν πρόκειται 
να γίνει μία θεσμική αλλαγή. Στην 
Ελλάδα, οι συχνέδ αλλαγέδ στη νο
μοθεσία γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώ
στε πολλοί επιχειρηματίεδ δεν ενη
μερώνονται γι’ αυτέδ. Αυτό, με τη σει
ρά του, κάνει πιο δύσκολη και πιο πε
ρίπλοκη την εφαρμογή των νέων κα
νόνων. Ενα ακόμα εμπόδιο αποτελεί 
το γεγονόδ ότι το θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει xis επιχειρήσει «προέρχεται» 
από πολλά υπουργεία. Σχεδόν όλα.

Παιδεία και ανάπτυξη
Σύμφωνα με το πρόγραμμα στα- 

θερότηταδ και ανάπτυξηδ, η Ελλάδα 
καλείται να υιοθετήσει το μοντέλο α
νάπτυξηδ που θα την κάνει εμπορι
κό και επενδυτικό κόμβο, με βασικούδ 
πυλώνεδ τον τουρισμό και τη ναυτι
λία. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ αναρωτιέται πώδ 
θα γίνει αυτό με τΐδ υπάρχουσεδ α
γκυλώσει, χωρίδ συνεργασία μετα
ξύ αυτών των κλάδων. Enians, α
πουσιάζει,η σύνδεση με την «πράσι
νη ανάπτυξη» και την καινοτομία, και 
το πώδ θα υλοποιηθεί. Επιπλέον, το

εκπαιδευτικό σύστημα τηδ Ελλάδαδ 
θα πρέπει να προσανατολιστεί προδ 
το νέο μοντέλο ανάπτυξηδ. Συνεπώδ, 
το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει 
να συνδεθεί με τη (μελλοντική) αγο
ρά εργασίαδ. Αυτόδ είναι έναδ ακόμη 
τομέαδ για μεταρρυθμίσει.

Δημόσιες υπηρεσίες
Στο πρόγραμμα,σταθερότητας, και. 

ανάπτυξηε προβλέπεται πάγωμα προ
σλήψεων και μείωση των συμβασι- 
ούχων, αλλά δεν υπάρχουν αναφορέδ 
στη διαφάνεια και στη λογοδοσία. Οι 
προσλήψειδ στο Δημόσιο πρέπει να 
γίνουν πιο διαφανείδ. Επίσηδ, να 
προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία στίδ 
μετακινήσει εργαζομένων ανάλο
γα με τΐδ ανάγκεδ κάθε οργανισμού 
σε συνάρτηση με τα προσόντα τουδ. 
Αυτό θα επιφέρει σταδιακά μείωση 
των δημοσίων υπαλλήλων. Ο αριθμόδ 
των υπαλλήλων θα πρέπει να είναι α- 
νάλογοδ των αναγκών του οργανι
σμού. Επιπλέον, πρέπει να υπάρξει 
διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και να 
εμπλουτιστεί το Δημόσιο με υπαλ- 
λήλουδ που θα διαθέτουν διαφορετι
κά προσόντα. Ακόμη, πρέπει να α
ναθεωρηθεί το σύστημα των προα
γωγών και να βελτιωθούν οι διοικη- 
τικέδ ικανότητεδ των ανώτερων στε
λεχών. Τα μοντέλα σε Βέλγιο, Γαλλία, 
Καναδά, Ν. Ζηλανδία και Σουηδία μπο
ρούν να αποτελέσουν τΐδ βάσεΐδ για 
την Ελλάδα.

Lstergiou@ kathimerini.gr

Αν αναζητούμε τη «Lehman Brothers» της Ευρώπης, τότε η Ισπανία συγκεντρώνει τις 
περισσότερες πιθανότητες, στη λογική του «πολύ μεγάλη για να σωθεί». Αντιθέτως, η 
περίπτωση της χώρας μας μοιάζει περισσότερο με την Bear Stearns -στη φωτογραφία 
τα κεντρικά της γραφεία στη Νέα Υόρκη- που διασώθηκε την τελευταία στιγμή μέσω ε
ξαγοράς από την J&P Morgan έναντι πινακίου φακής. Βέβαια, στην περίπτωση της Ελλά
δας, η διάσωση θα στοιχίσει κάτι παραπάνω, με ή χωρίς αναδιαπραγμάτευση χρέους...

Γιατί η Ελλάδα είναι τελικά η «Bear Steams» και γιατί 
η Ισπανία μπορεί να γίνει «Lehman Brothers» της Ευρωζώνης
Τ η ς  ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Εν μέσω in s  καταιγίδαδ που σαρώ
νει την Ελλάδα, είναι χρήσιμο να ε
ντοπίζει κανείδ noios αρθρώνει κά
θε επιχείρημα, προκειμένου να α
ξιολογήσει τΐδ επιλογέδ του και t o u s  
κινδύνουδ που ελλοχεύουν. Αυτό ι
σχύει ιδιαίτερα για την πρόταση α
ναδιάρθρωσή του δημοσίου χρέουδ, 
καθώδ παρά την προσφυγή στο 
ΔΝΤ και την Ε.Ε., όλο και περισσό
τεροι υποστηρίζουν ότι το κόστοδ Tns 
ελληνικήδ κρίσηδ χρέουδ θα πρέπει 
να το αναλάβει η χώρα και οι ομο
λογιούχοι Tns.

Αυτό π ιστεύει η Wall S treet 
Journal, που εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν 
είναι η Lehman Brothers, αλλά η 
Bear Steams tns Ευρωζώνηδ: Οτι δη
λαδή η σωτηρία m s  xciipas pas δεν 
θα αποτρέψει μια ευρωπαϊκή κρίση, 
αλλά θα δημιουργήσει αντίστοιχο 
«ηθικό κίνδυνο» με εκείνον που εί
χε η σωτηρία m s  Bear Steams. 
Επόμενοδ στόχοδ των αγορών, υ
ποστηρίζει, θα είναι η Ισπανία, η ο
ποία, ωδ πολύ μεγάλη για να σωθεί, 
θα είναι η πραγματική Lehman 
Brothers tn s  Ευρωζώνηδ.

Στην ίδια πρόταση καταλήγουν και 
κάποιοι Ελληνεδ, εντόδ και εκτόδ Tns 
κυβέρνησηδ - για διαφορετικούδ πά- 
ντωδ λόγου s. Αναλογιζόμενοι το κό
στοδ m s εξυπηρέτησηδ του δημοσίου 
χρέουδ και προκαταλαμβάνονταδ 
την αδυναμία του ελληνικού οικο
νομικού μοντέλου να αλλάξει, εκτι

μούν ότι μία αναδιάρθρωση του 
χρέουδ είναι αναπόφευκτη. Κάποιοι, 
μάλιστα, την θεωρούν και επιθυμη
τή, καθώδ το κόστοδ θα επωμισθούν 
οι «υπεύθυνοι» ομολογιούχοι - όχι οι 
Ελληνεδ που καλούνται «αδίκωδ» να 
πληρώσουν το κόστοδ των μέτρων 
που ζητούν το ΔΝΤ και η Ε.Ε. (Tous 
ομολογιούχουδ «δείχνουν» και οι 
Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτεδ, οι ο-

0 Τζορτζ Σόρος 
προειδοποιεί ότι ενδεχό
μενη αναδιάρθρωση 
του χρέους θα πλήξει 
ανεπανόρθωτα 
την εμπιστοσύνη 
στα ελληνικά ομόλογα.
ποιοι ζητούν να αναλάβουν οι γερ- 
μανικέδ τράπεζεδ, που κατέχουν ελ
ληνικά ομόλογα, μέροδ του κόστουδ 
στήριξηδ m s  Ελλάδαδ.)

Στο επιχείρημα ότι μία αναδιάρ
θρωση του χρέουδ θα πλήξει τΐδ ελ- 
ληνικέδ τράπεζεδ, αντιτείνουν ότι θα 
πρέπει και αυτέδ να αναλάβουν το κό
στοδ που τουδ αναλογεί. Οι συνέπειεδ 
για την ισχύ και την ανεξαρτησία του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματοδ, 
καθώδ και των υπηρεσιών που θα 
προσφέρει στην ελληνική οικονομία, 
φαίνονται πολύ θολέδ για να συνυ- 
πολογισθούν. Ούτε συνεκτιμάται η

πλήρηδ κατάρρευση m s  εμπιστο- 
σύνηδ στα ελληνικά ομόλογα που α
νοίγεται ωδ ορατό ενδεχόμενο, κα
θώδ το ελληνικό κράτοδ θα πρέπει βε- 
βαίωδ να επιστρέψει, κάποια στιγμή, 
στίδ αγορέδ για χρηματοδότηση.

Ο Τζορτζ Σόροδ, έναδ επενδυτήδ 
που στο παρελθόν έχει βάλει το χε
ράκι του σε άλλεδ χρηματοοικονο- 
μικςδ καταιγίδεδ και γνωρίζει τον τρό
πο λειτουργίαδ των αγορών, προει
δοποιεί με φιλική -μέχρι στιγμήδ- διά
θεση ότι η αναδιάρθρωση του χρέ- 
ous θα πλήξει ανεπανόρθωτα την ε
μπιστοσύνη στα ελληνικά ομόλογα. 
Το ίδιο φοβάται και ο γενικόδ διευ- 
θυντήδ του ΙΟΒΕ Γ. Στουρνάραδ, που 
από την επόμενη ήδη ημέρα m s 
προσφυγήδ τόνιζε στην «Κ» ότι θα ή
ταν εξαιρετικά επικίνδυνη και πρέ
πει να αποτραπεί.

Κι ενώ έκτοτε ο επικεφαλήδ του 
ΔΝΤ και οι αξιωματούχοι m s  Ε.Ε. α
πορρίπτουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, 
δεν λείπουν και εντόδ m s  Ευρωζώ- 
vns εκείνοι που ζητούν να αφεθεί η 
Ελλάδα στην τύχη m s. Δεν πρόκει
ται μόνο για εκδικητικούδ Γερμανούδ 
που ζηλεύουν τον ελληνικό τρόπο ζω- 
ήδ. Οπωδ υποστηρίζει ο Ντάνιελ 
Γκροδ, επικεφαλήδ του κέντρου Ευ
ρωπαϊκών Σπουδών Πολιτικήδ 
(CEPS), η Ευρωζώνη δεν θα διαλυθεί 
αν αφήσει την Ελλάδα να καταρ- 
ρεύσει. Αντιθέτωδ, υπό προϋποθέσειδ 
μία «άστατη» χρεοκοπία m s  Ελλά
δαδ θα άφηνε το ευρώ σε καλύτερη 
κατάσταση, με ισχυρότερουδ θε-

σμούδ και κανόνεδ δημοσιονομι- 
κήδ πειθαρχίαδ.

Τι θα σήμαινε όμωδ αυτό για την 
Ελλάδα; Ο κ. Γκροδ περιγράφει τΐδ συ
νέπειεδ με ανατριχιαστική ακρίβεια: 
Την επόμενη μέρα, οι ελληνικέδ 
τράπεζεδ δεν θα είχαν πλέον πρό
σβαση στίδ δραστηριότητεδ ανα- 
χρηματοδότησηδ m s ΕΚΤ, διότι δεν 
θα γίνονταν δεκτά τα ελληνικά ο
μόλογα ωδ ενέχυρα, αφού αμέσωδ θα 
υποβιβαζόταν σε επίπεδο junk - κά
τι που ήδη έκαιγε ο οίκοδ S&P... Η 
Ελλάδα, προβλέπει, θα έμοιαζε πε
ρισσότερο με το Μαυροβούνιο, που 
έχει υιοθετήσει το ευρώ χωρίδ να εί
ναι μέλοδ m s  Ευρωζώνηδ. Τα ,»'ηί- 
σματα του ευρώ θα συνέχιζαν _ .τ
ιτλοφορούν στη χώρα, αλλά κάθε ευ
ρώ κατάθεσηδ σε μία ελληνική τρά
πεζα θα είχε μικρότερη αξία απ’ ό,τι 
στίδ άλλεδ τράπεζεδ m s Ευρωζώνηδ, 
αφού οι ελληνικέδ τράπεζεδ αμέσωδ 
θα γίνονταν αναξιόχρεεδ. Οπωδ λέ
ει χαρακτηριστικά, μέχρι να επα- 
νέλθει το αξιόχρεο m s χώραδ, η Ευ
ρωζώνη θα είχε χάσει, de facto, ένα 
από τα μέλη m s.

Για την ώρα, αυτό δεν είναι παρά 
ένα δυσοίωνο σενάριο. Είναι όμωδ 
κρίσιμηδ σημασίαδ να γίνει προσε
κτική αξιολόγηση των όσων διακυ- 
βεύει μία αναδιάρθρωση του χρέουδ. 
Πόσω μάλλον που, όπωδ γράφει η 
International Herald Tribune, για 
τουδ επενδυτέδ αυτό δεν είναι παρά 
έναδ ευγενικόδ τρόποδ να χαρακτη
ρίσει κανείδ τη χρεοκοπία...
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