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Η δημοσιονομική 
ασφυξία κλονίζει 
την Ευρωζώνη
Τα σκληρά μέτρα λιτότητας απειλούν 
την ανάκαμψη και καταποντίζουν το ευρώ

Τα προγράμματα δημοσιονομικά λι- 
τότηταε που εξήγγειλαν τη ν  περα
σμένη Πέμπτη οι κυβερνήσει τηε 
Πορτογαλίαε και τηε Ισπανίαε, οι δυο 
πλέον αδύναμοι κρίκοι τηε Ευρω
ζώνηε μετά την Ελλάδα, οδηγούν τιε 
αγορέε στη ν εκτίμηση ότι τα  σκλη
ρά μέτρα λιτότηταε που υιοθετούνται 
για τη  μείωση τω ν  ελλειμμάτων θα 
εξολοθρεύσουν κάθε ixvos ανά- 
καμψηε στη  ζώνη  του ενιαίου ευ
ρωπαϊκού νομίσματοε. Ετσι, από 
το ν  φόβο του δημοσιονομικού ε- 
κτροχιασμού, οι αγορέε πέρασαν 
στην ανησυχία για βαθύτερη ύφεση 
σ τη ν  Ευρωζώνη, με θύμα το  ευρώ.

Η αρνητική ανάγνωση του μηνύ- 
ματοε που έστειλαν οι κυβερνήσειε 
Μαδρίτηε και Λισσαβώναε δείχνει ό- 
■γι η Ισπανία και η Πορτογαλία απο- 

ελούν το ν  επόμενο σταθμό τηε 
κρίσηε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
κλίμα ευφορίαε που είχε δημιουρ- 
γηθεί μετά τη ν ανακοίνωση του πα
κέτου στήριξηε τω ν  αδύναμων οι
κονομιών τηε Ευρωζώνηε από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΔΝΤ, ύψουε

Οι αγορές φοβούνται 
ότι η εκτεταμένη 
δημοσιονομική κρίση 
θα στραγγαλίσει κάθε 
δυναμική ανάπτυξης 
στην Ευρώπη.
σχεδόν ενόε τρίο, ευρώ, αντεστρά- 
φη μέσα σε λίγεε ώρεε. Η μετα
στροφή αυτή είχε ωε αποτέλεσμα την 
εκδήλωση σαρωτικού κύματοε ρευ
στοποιήσεων τη ν  Παρασκευή στιε 
διεθνείε αγορέε, καθώε κυριάρχησαν 
φόβοι πωε η εκτεταμένη δημοσιο
νομική κρίση θα στραγγαλίσει κάθε 
δυναμική ανάπτυξηε σ τη ν Ευρώπη, 
θέτονταε σε κίνδυνο την πορεία τηε 
παγκόσμιαε ανάπτυξηε αλλά και 
την ύπαρξη τηε ίδιαε τηε Ευρωζώνηε.

Μεγάλο πλήγμα δέχτηκε το ευρώ. 
Την Παρασκευή υποχώρησε έωε 
και στα  1,2359 δολ., δηλαδή στα  χα
μηλότερα επίπεδα που έχουν κατα
γράφει από τη  χρεοκοπία τηε 
Lehman Borthers στα  μέσα Σεπτεμ
βρίου του 2008. Στο κόκκινο έκλει
σαν οι γενικοί δείκτεε τω ν  ευρω
παϊκών χρηματιστηρίων, με τον  δεί
κτη IBEX στη  Μαδρίτη να υποχωρεί 
κατά 6,64% και τουε πανευρωπαϊκούε 
ESTX 50 και FTSE Eurotop-300 να ε
πωμίζονται απώλειεε 4,71% και 3,5%, 
αντίστοιχα. Εντονεε πτωτικέε τάσειε 
επικράτησαν στον  τραπεζικό κλάδο, 
όπωε και σ τον  κλάδο πρώτων υλών 
εξαιτίαε τηε αποδυνάμωσηε τηε τι- 
μήε του αργού στη  Νέα Υόρκη κατά 
5%, περίπου.

Οι υπουργοί Οικονομικών του G7 
πραγματοποίησαν την ίδια ημέρα τη
λεδιάσκεψη, αλλά δεν επιβεβαιώθη-

κε εάν αντικείμενο τω ν  διαβουλεύ- 
σεων ήταν η επέκταση τηε δημο- 
σιονομικήε κρίσηε από τη ν Ελλάδα 
στον υπόλοιπο κόσμο. Ενδεικτικό εί
ναι, πάντωε, πωε οι αμερικανικοί δεί
κτεε Dow Jone8 και Standard & 
ΡοοΓ’ε 500 σημείωναν απώλειεε τηε 
τάξεωε του 1,5% και 2% από τιε πρώ- 
τεε ώρεε τηε συνεδρίασηε. Ο δείκτηε 
PSI στο Χρηματιστήριο τηε Λισσα- 
βώναε εμφάνισε απώλειεε 3,7%. Στο 
Μιλάνο, ο ΜΙΒ έκλεισε με πτώση 5%. 
Ο τραπεζικόε κλάδοε δέχθηκε ισχυ- 
ρέε πιέσειε, με τιε μετοχέε τω ν Credit 
Agricole και Société Generale, δυο 
τραπεζών με σημαντική έκθεση σε ο
μόλογα τω ν  «ασθενών» οικονομιών 
τηε νότιαε Ευρώπηε, να εξασθενούν 
κατά 6,5% και 8,6%, αντίστοιχα.

Εκτιμήσεις ΔΝΤ
Σύμφωνα με τιε τελευταίεε προ- 

βλέψειε του ΔΝΤ, το χρέοε του G7 θα 
αυξηθεί στο 110% του ΑΕΠ έωε το 
2015 από το 73% που ίσχυε το 2007, 
δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο στη 
μεταπολεμική περίοδο, παροτρύνο- 
νταε τιε κυβερνήσειε να το  περιορί
σουν για την αποτροπή μιαε αύξη- 
σηε τω ν επιτοκίων και επιβράδυνσηε 
τω ν  ρυθμών ανάπτυξηε. Ωστόσο, ο 
Κάρλο Κοταρέλι, υπεύθυνοε δημο
σιονομικών υποθέσεων σ το  ΔΝΤ, ε- 
πεσήμανε ότι στιε εκτιμήσειε αυτέε 
δεν περιλαμβάνονται τα  τελευταία 
μέτρα Ισπανίαε και Πορτογαλίαε.

Εν μέσω τηε έντονηε αβεβαιότη- 
ταε που επικρατεί στιε αγορέε, ο οί- 
κοε π ιστοληπτικήε αξιολόγησηε 
Μ οοάγ’ε ανακοίνωσε τη ν  Παρα
σκευή ότι οι πιθανότητεε νέαε υ- 
ποβάθμισηε τηε Ελλάδαε υπερβαί
νουν το  80%. Ηδη, η Μ οοάγ’ε ε
ντάσσει από τιε 2 Απριλίου την Ελλά
δα σ τη ν κατηγορία A3. Ο Γιόσεφ 
Ακερμαν, διευθύνων σύμβουλοε τηε 
Deutsche Bank, εξέφρασε αμφιβολίεε 
για το  εάν η Ελλάδα έχει τη  δυνα
τό τη τα  να αποπληρώσει το  χρέοε 
τηε, καλλιεργώνταε ακόμη περισ
σότερο το  έδαφοε για σενάρια που 
θέλουν τη  χρεοκοπία τηε χώραε. Ο 
Πολ Βόλκερ, έναε από τουε στενούε 
οικονομικούε συμβούλουε του Λευ
κού Οίκου και πρώην πρόεδροε τηε 
Fed, διατύπωσε φόβουε για διάλυση 
τηε Ευρωζώνηε, ενώ  ο Κινέζοε πρό
εδροε, Γουέν Τζιαμπάο, εκτίμησε ό
τ ι είναι τρω τά  τα  θεμέλια τηε πα- 
γκόσμιαε ανάκαμψηε διότι επιδει
νώνετα ι η δημοσιονομική κρίση.

Το κλίμα αβεβαιότηταε ενισχύθηκε 
περαιτέρω από τη  διαρροή πληρο
φοριών που ήθελαν τη  Γαλλία να α
πειλεί με αποχώρηση από το  ευρώ 
κατά τη  διάρκεια τω ν  διαπραγμα
τεύσεων για τη  σύσταση του ευρω
παϊκού μηχανισμού στήριξηε αξίαε 
1 τρισ. ευρώ για τη  στήριξη τω ν  «α
δυνάτων» τηε Ευρωζώνηε, κάτι που 
αργότερα διέψευσε η καγκελάριοε 
τηε Γερμανίαε, Αγκελα Μέρκελ.

ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Ευρωζώνη Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία Πετρέλαιο
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Ισοτιμία ευρώ/δολαρίου
8 Δεκεμβρίου 
Η Fitch υποβαθμίζει
ίο  ελληνικό χρέος 

ι,5ο— σχο ΒΒΒ+

1,44 —

13 Μαρτίου
Ο Ελληνας πρωθυπουργός
προειδοποιεί όχι η Αθήνα 
δεν θα μπορέσει να μειώσει 
χο έλλειμμα αν χο κόστος 
δανεισμού παραμείνει 
υψηλό και ίσως χρειαστεί 
να καχαφύγει σχο ΔΝΤ

ι ι  Απριλίου 
Οι υπουργοί
Οικονομικών 
χης Ευρωζώνης 
εγκρίνουν 
πακέχο βοήθειας 
30 δισ. ευρώ 
για χην Ελλάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

14 Ιανουάριου 
Η Ελλάδα 
καχαθέχει χο 
Πρόγραμμα 
Σταθερότητας

29 Ιανουάριου 
Αξιωματούχοι
Ελλάδας και Ε.Ε. 
επιμένουν όχι δεν 
υπάρχει περίπτωση 
ελληνικής 
πτώχευσης ή 
ευρωπαϊκής 
οικονομικής 
βοήθειας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

27 Απριλίου 
Η Standard &
Poor’s μειώνει χη 
βαθμολογία του 
ελληνικού χρέους 
σε junk
(“σκουπίδια”) και 
υποβαθμίζει χην 
Πορτογαλία

14 Μαΐου

1,2379

9 Φεβρουάριου 
Οι κυβερνήσεις 
χης Ε.Ε. 
συμφωνούν 
κατ' αρχήν 
σε βοήθεια 
χης Ελλάδας

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Η Moody’s
απειλεί 
με νέα 
υποβόθμιση 
χην Ελλάδα

25 Μαρτίου 
Ο πρόεδρος χης ΕΚΤ
ανακοινώνει όχι θα 
συνεχίσει να δέχεται 
τα ελληνικά ομόλογα 
ως εγγυήσεις για χην 
αναχρημαχοδόχηση 
των τραπεζών

ΜΑΡΤΙΟΣ

23 Απριλίου 
0  Γ. Παπανδρέου
ζητεί ενεργοποίηση 
του πακέτου βοήθειας 
Ε.Ε.-ΔΝΤ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ a 12 ■ 13 ■ 14I Γ
0 Γ. Παπανδρέου 
ανακοινώνει χη 
συμφωνία Ελλάδας 
με Ε.Ε.-ΔΝΤ για 
πακέτο βοήθειας 
110 δισ. ευρώ

Τρία ατομα χανουν 
χη ζωή χους στην 
εμπρηστική 
επίθεση στη Μ8Γϋη

Η Ισπανία 
ανακοινώνει 
νέο ιμέχρα 
λιτόιι:ηχας

Γ
Η Πορχογαλίο 
εξαγγέλλει 
μέτρα λιχόχηχας 
σχα πρότυπα 
χης Ελλάδας

Πηγή: Thomson Reuters

Ενισχύεται 
ο φόβος χων 
ογορών όχι χα 
μέτρα λιχόχηχας 
θα επιδεινώσουν 
χην ύφεση στην 
Ευρώπη

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το άγχος της Ευρώπης 
βυθίζει το ενιαίο νόμισμα

Η εικόνα 
των αγορών 
την Παρασκευή 
ήταν χειρότερη 
και από αυτήν 
της ημέρας 
που κατέρρευσε 
η Lehman 
Brothers.
Την ίδια ώρα 
κάποιοι
βλέπουν πλέον 
την ισοτιμία 
του ευρώ με 
το δολάριο 
στο 1 προς 1, 
υπό το βάρος 
των προβλη
μάτων της 
νότιας Ευρώπης.

Το ναδίρ τηε τελευταίαε διετίαε πλη σίασε 
το  ευρώ λόγω τηε διάχυτηε ανησυχίαε 
για το  μέλλον τηε Ευρωζώνηε, ενώ  οι 
κερδοσκόποι οδήγησαν στα  ύιψη τα  
συμβόλαια CDS (Credit Default S waps) 
τω ν  ομολόγων, τα  οποία καλύπτουν 
τουε επενδυτέε από το ν  κίνδυνο χρε- 
οκοπίαε μιαε χώραε.

Αναλυτέε τηε αγοράε σε δηλώσει^ τουε 
σε διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία 
προδικάζουν ελεύθερη πτώση τόιυ ενι
αίου ευρωπαϊκού νομίσματοε, υπ ολογί- 
ζονταε πλέον ότι θα λυγίσει υπό το βά- 
ροε των δημοσιονομικών προβλημάτων 
τω ν χωρών τηε νότιαε Ευρώπηε και θα 
φθάσει την ισοτιμία με το δολάρ ιο στο 
1 προε 1. Η ισοτιμία του ευρώ ένανπι του 
δολαρίου διαμορφώθηκε τη ν Παρα
σκευή στα 1,2359 δολάρια, ενώ ιέναντι 
του γιεν υποχώρησε στα 113,77 γιεν.

Avo5os των spread
Παράλληλα, τα  spread τω ν ομο λόγων 

Ελλάδαε, Ισπανίαε, Πορτογαλίαε και Ιτα- 
λίαε ακολουθούσαν τη ν Παρασκ ευή α
νοδική πορεία, αντανακλώνταε τη ν  κρί
σιμη δημοσιονομική κατάσταση · χων οι
κονομιών, τη ν  ίδια ώρα που ο ι αντί- 
στοιχεε αποδόσειε τω ν  αμερικανικών 
και τω ν  γερμανικών ομολόγων εμφά
νιζαν πτώση, καθώε θεωροΰντ αι συ
γκριτικά ασφαλέστερεε τοποθετιήσειε. 
Ενώ οι αποδόσειε τω ν  διετών ομολόγων 
του γερμανικού Δημοσίου κινή θηκαν 
πτωτικά, με τη ν τιμή τουε να δ ιαμορ-

φώνεται στο 126,72, το  spread τίτλων 
του ελληνικού Δημόσιου διαμορφώθηκε 
στιε 515 μονάδεε βάσηε, αντανακλώ
νταε άνοδο 73,3 μονάδων από την 
προηγούμενη ημέρα. Αντιστοίχωε στην 
πορτογαλική αγορά ομολόγων το  
spread τω ν  1 θετώ ν τίτλω ν  έφθασε τιε 
181 μονάδεε βάσηε, ενώ  τω ν  αντί
στοιχων ιαππανικών τιε 110 μονάδεε βά
σηε. Η σχέση τιμήε και απόδοσηε ή 
spread ενόε ομολόγου κινούνται αντι- 
στρόφωε. Η απόδοση του ΙΟετούε α
μερικανικού ομολόγου υποχωρούσε 
τη ν  Παρασκευή στο  3,43% από το 
3,54% που είχε καταγραφεί την Πέμπτη.

Φόβοι για ντόμινο
Η μεγάλη έκθεση τω ν  τραπεζών 

τηε νότιαε Ευρώπηε σε ελληνικά, ι
σπανικά και πορτογαλικά ομόλογα ε
ντείνει του φόβουε για φαινόμενο ν τό 
μινο σ τη ν περιοχή, καθώε τα  προβλή
ματα δείχνουν να διογκώνονται.

Εκθεση του οίκου πιστοληπτικήε α- 
ξιολόγησηε Moody’s αποκάλυψε ότι οι 
τράπεζεε τηε Πορτογαλίαε έχουν πολύ 
μεγάλεε θέσειε σε ελληνικά ομόλογα σε 
σχέση με τη ν  κεφαλαιακή τουε βάση.

Ειδικότερα, οι επενδύσειε σε ελληνικά 
ομόλογα αναλογούν σ το  23% τω ν  κε
φαλαίων τουε, ενώ το  αντίστοιχο πο
σοστό  τω ν  ιρλανδικών και τω ν  γαλλι
κών τραπεζών περιορίζεται στο 13%, 
επίπεδο που είναι αρκετά χαμηλότερο.

BLOOMBERG, REUTERS
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Μεγάλη πτώση πετρελαίου

Στα χαμηλότερα επίπεδα χων τελευταίων 
τριών μηνών υποχώρησε η τιμή του αργού 
πετρελαίου στη Νέα Υόρκη την Παρα
σκευή λόγω του κλίματος αβεβαιότητας 
που επίσκιασε την προοπτική ανάκαμψης 
της παγκόσμιας οικονομίας, με το ΔΝΤ να 
προβλέπει το δημόσιο χρέος του Θ7 θα 
φθάσει μέχρι το 2015 στο υψηλότερο επί
πεδο από τον Β - Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μάλιστα, η τιμή του πετρελαίου κατέγρα 
ψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από 
τις 4 Φεβρουάριου, φθάνοντας το 4,8%, 
ενώ απώλειες παρουσιάστηκαν και στην 
αγορά των μετάλλων. Χαρακτηριστικά, η 
τιμή του χαλκού στην αγορά του Λονδίνου 
κινήθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 
7 Μαΐου, ενώ στο ναδίρ της τελευταίας ε
βδομάδας βρέθηκαν οι τιμές του νικελίου 
και του μολύβδου.
Ανησυχίες επικράτησαν ακόμη και για την 
οικονομία της Κίνας, ηου είναι η μοναδική 
με διψήφια ποσοστά ανάπτυξης και είναι 
ο μεγαλύτερος καταναλωτής μετάλλων 
στον κόσμο.
Μια πρωτοβουλία του Πεκίνου να λάβει 
δραστικά μέτρα για να αποτρέψει μια από
τομη ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσε
ων και την υπερθέρμανση της οικονομίας 
θα σηματοδοτούσε μείωση της ζήτησης ό
ταν άλλες οικονομίες κινούνται σε ισχνούς 
ρυθμούς ανάπτυξης.

(
Αρνητικές σκέψεις
Οι επενδυτές δεν έδωσαν βάρος στην α
νακοίνωση στοιχείων για αύξηση των λια
νικών ηωλήσεων και της βιομηχανικής πα
ραγωγής στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 
Απριλίου, αγνοώντας το γεγονός ότι η συ
γκεκριμένη οικονομία παρουσιάζει τη με
γαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου. Την 
Παρασκευή, η τιμή του αρνού στη Νέα 
Υόρκη υποχώρησε στα 71,09 δολάρια ανά 
βαρέλι, παρατείνοντας τις εβδομαδιαίες 
απώλειες στο 5,4%.
Στο Λονδίνο, η τιμή του χαλκού έκλεισε 
στα 6.925 δολάρια ανά τόνο, από τα 7.160 
δολάρια που ίσχυαν στην προηγούμενη 
συνεδρίαση. Πτωτικές τάσεις υπήρξαν και 
στις αγορές αγροτικών εμπορευμάτων.
Μερίδα οικονομολόγων έχει διατυπώσει 
ανησυχίες για το πόσο βιώσιμη είναι η α
νάπτυξη στην πραγματική οικονομία, ανε
ξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν 
στις αγορές. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημο
σιονομικό έλλειμμα στις ΗΠΑ θα διαμορ
φωθεί φέτος στο 11% του ΑΕΠ, κάτι που 
ηρομηνύει αύξηση της φορολογίας σε ε
πιχειρήσεις και νοικοκυριά, θέτοντας υπό 
αμφισβήτηση μια σταθερή αύξηση της 
ζήτησης σε βασικές ύλες.

Ρευστοποιήσεις
Το αρνητικό κλίμα πίεσε και τιε τιμέε του χρυσού, 
ύστερα από συνεχή ρεκόρ. Αργά την Παρασκευή 
ανεκόπη το  ράλι τηε τιμήε του, αφού είχε φθά- 
σει σ το  ρεκόρ τω ν  1.249,50 δολαρίων και πλέ
ον ανά ουγγιά, με τουε επενδυτέε του πολύτιμου 
μετάλλου να ρευστοποιούν τα κέρδη τουε, α- 
κολουθώνταε τιε έντονεε  πτωτικέε τάσειε που 
κυριάρχησαν στιε υπόλοιπεε αγορέε.

Σ τη  Ν έα  Υόρκη, η  τιμή του χρυσού παρου
σίασε απώλειεε έωε και 2,4%, καθώε ακόμη και 
το  πλέον διαχρονικό επενδυτικό καταφύγιο δεν 
μπόρεσε να  α ντισ τα θε ί σ το  κύμα ρευστοποι
ή σ εω ν  που σάρω σε τα  χρηματιστήρια  και τιε 
αγορέε μετάλλων.

Σύμφωνα με τη  Commerzbank, η τιμή του χρυ
σού θα φθάσει το  «ψυχολογικό όριο» τω ν  1.250 
δολαρίων ανά ουγγιά. Λόγω  φόβων για τη ν  ε
ξέλιξη τω ν  δημοσιονομικών προβλημάτων στη ν 
Ευρωζώνη και τιε αλυσιδωτέε αντιδράσειε που 
μπορεί να  προκληθούν, ο χρυσόε επανέρχεται 
σ το  προσκήνιο.

Πώς η κρίση δημιουργεί ουρές για μια ράβδο χρυσού σε Ζυρίχη και Γενεύη
,_ιστορικά υψηλά διαπραγματεύεται η τιμή του πολύτιμου μετάλλου που λειτουργεί για πολλούς ως τέλειο επενδυτικό καταφύγιο

Πρώτα η ασφάλεια
Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής αβεβαιότητας, 
η τιμή του χρυσού εκτοξεύεται στα ύψη, καθώς οι επενδυτές 
καταφεύγουν στο πλέον διαχρονικό επενδυτικό καταφύγιο.

11 Μαΐου 2010

1.218,75
δολ./ουγγιά

11 Μαρτίου 2010

1.108
δολ./ουγγιά

Παγκόσμια παραγωγή 
σε κέρματα χρυσού ο
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Ο,ιι λάμπει δεν είναι χρυσόε - αλλά ο χρυ
σόε σίγουρα λάμπει. Και τώρα τελευταία 
πολύ περισσότερο, ανακτώνταε την πα
λιά,του αίγλη, εκείνη που γοήτευσε τυ- 
χοδιώκτεε και εξακολουθεί να προσελ
κύει επενδυτέε κάθε διαμετρήματοε, έ
ωε και απλούε καθημερινούε ανθρώπουε 
σε περιόδουε κρίσηε. Κανέναν δεν αιφ- 
νιδίασε η εκτίναξη που -με όλεε τιε πα
λινδρομήσει- σημείωσε μέσα στην ε
βδομάδα η τιμή του πολύτιμου μετάλλου 
στα επίπεδα άνω τω ν 1.240 δολαρίων η 
ουγγιά. Ηταν απολύτωε αναμενόμενη και 
προαναγγελθείσα ήδη από το 2008, όταν 
οι κραδασμοί του παγκόσμιου χρημα
τοπιστωτικού συστήματοε και η συνε- 
πα >υθη ύφεση άρχισαν να κλονίζουν
κάθε εμπιστοσύνη στιε αγορέε και στα 
νομίσματα.

Το κύροε τω ν σύνθετων και εξαιρετι
κά σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων 
διαβρώθηκε, η αίγλη τω ν μερισμάτων 
θάμπωσε και αναδύθηκε εκ νέου η γοη
τεία τηε απτήε αξίαε του χρυσού.

Σύμφωνα με στοιχεία τηε συμβου- 
λευτικήε εταιρείαε συναλλαγών πολυτί
μων μετάλλων ϋΕΜδ, πέρυσι οι αγορέε 
χρυσού έφθασαν σε παγκόσμιο επίπεδο 
τουε 228,5 τόνουε, καταγράφονταε ι- 
λιγγιώδη άνοδο από τουε 77,4 τόνουε 
στουε οποίουε είχαν φθάσει το 2000. Η 
τάση για διαμόρφωση τω ν τιμών του σε 
νέα επίπεδα διεφάνη τα τέλη του περα
σμένου έτουε, όταν η Τράπεζα τηε 
Ινδίαε αγόρασε 200 τόνουε χρυσού από 
το  Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο αντί 6,7 
δισ. δολαρίων, που ισοδυναμούν με

1.045 δολάρια η ουγγιά. Τελευταία το «α- 
σφαλέε καταφύγιο» τω ν  επενδυτών 
φαίνεται να προσφέρει τη μοναδική διέ
ξοδο από τη  γενικευμένη ανασφάλεια 
την οποία καλλιεργούν η φημολογία πε
ρί επικείμενηε επέκτασηε τηε κρίσηε 
χρέουε και οι επιθέσειε κατά του ευρώ 
από αγορέε και οικονομολόγουε αδιευ
κρίνιστων προθέσεων, που προαναγ
γέλλουν την κατάρρευση τηε Ευρωζώ
νηε. Ακόμη και σε ευρώ, η τιμή του χρυ
σού εγγίζει τα 1.000 ευρώ και έχει ση
μειώσει άνοδο σχεδόν 26% από την αρ
χή του 2010. Ευνόητο είναι πωε συ- 
μπαρασύρει και τιε μετοχέε εταιρειών 
χρυσωρυχείων όπωε εκείνεε των Βαιτκϋτ

Gold Corp και Newmont Mining Corp.
Προσωρινά τη  Δευτέρα αναχαιτί

στηκε η συλλήβδην στροφή τω ν επεν
δυτών στον χρυσό. Οι μετοχέε πήραν την 
ανιούσα, από την Κίνα μέχρι την Αμε
ρική, καθώε υπερίσχυσε η αισιοδοξία 
πωε το πακέτο τω ν 750 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη των δημοσιονομικά προβλη
ματικών μελών τηε Ευρωζώνηε θα έδι
νε τέλοε στην αβεβαιότητα. Ετσι, η τι
μή του υποχώρησε προσωρινά στα 
1.200 δολάρια η ουγγιά, και κάποιοι έ- 
σπευσαν να προαναγγείλουν την πτώ
ση του στο εγγύε μέλλον.

Εναε εξ αυτών, ο Τζούλιο Τζέσοπ, α- 
ναλυτήε τηε Capital Economics του

Το κύρος των σύνθετων 
και εξαιρετικά σύγχρονων 
επενδυτικώιν προϊόντων 
διαβρώθηκε, η αίγλη των 
μερισμάτων' θάμπωσε 
και αναδύθηκε εκ νέου 
η γοητεία της απτής αξίας 
του χρυσού.
Η άνοδος της τιμής του 
ήταν πια αναμενόμενη.

Λονδίνου, προέβλεψε πωε ο χρυσόε θα 
υποχωρήσει κάτω από τα 1.000 δολάρια 
η ουγγιά μέσα στο έτοε, εκτόε κι αν πράγ
ματι πτωχεύσει κάποια μεγάλη οικονο
μία ή καταρρεύσει το δολάριο. Δεν άρ
γησε, όμωε, να επανέλθει η ανησυχία για 
ενδεχόμενη επέκταση τηε κρίσηε στην 
Ευρώπη, και μαζί τηε επέστρεψε ο χρυ
σόε στην ανοδική του πορεία...

Διαπραγματευτέε εμπορευμάτων και 
νομισμάτων αναφέρουν πωε την ισχυ
ρότερη τάση στροφήε στον χρυσό επι
δεικνύουν τιε τελευταίεε ημέρεε Γερμανοί 
και Ελβετοί επενδυτέε. Στην αγορά ε
μπορευμάτων τηε Φρανκφούρτηε, οι 
διαπραγματευτέε χρυσού εκτιμούν πωε

τιε τελευταίεε 10 ημέρεε η ζήτηση είναι 
τριπλάσια, έωε και τετραπλάσια, από τη 
συνήθη. Εικάζουν πωε αντανακλά την α
νησυχία τω ν Γερμανών επενδυτών για 
ενδεχόμενη όξυνση των πληθωριστικών 
πιέσεων μετά την απόφαση τηε Ευρω- 
παϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε να δράσει κα
ταλυτικά στην κρίση χρέουε, αγοράζο- 
νταε ομόλογα του δημοσίου χωρών τηε 
Ευρωζώνηε. Στη Γενεύη και τη Ζυρίχη, 
άλλωστε, η ζήτηση για χρυσά νομίσμα
τα και μικρέε ράβδουε χρυσού εκτινά
χθηκε τιε τελευταίεε 10 ημέρεε στα υ
ψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο 
ετών. Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγο
ρά, η κατάσταση/ίναι πρωτόγνωρη, αν 
και στη χώρα μαε είναι ελεύθερη η διε
νέργεια συναλλαγών σε χρυσό από · 
2000. Εδώ και περίπου ένα μήνα έτειναν 
να εξαντληθούν τα αποθέματα λιρών κο- 
πήε 1974 και μετά. Προκειμένου να ι
κανοποιηθεί η ζήτηση, επιστρατεύονται 
πλέον λίρεε κοπήε 1990 και μετά.

Από τιε περιόδουε στη διάρκεια τω ν 
οποίων κινήθηκε ανοδικά ο χρυσόε, ξε
χωρίζουν οι δύο πετρελαϊκέε κρίσειε, του 
1974 και του 1979-80, η πρώτη με την 
άνοδο του πληθωρισμού και η δεύτερη 
με τη  σοβιετική εισβολή στο Αφγανι
στάν. Επίσηε, η διετία 1982-83, με την 
κρίση χρέουε του Τρίτου Κόσμου, και 
οι εποχέε αποδυνάμωσηε του δολαρίου 
τη  διετία 1985-87 και το 2002, όταν ή
ταν διάχυτη η ανησυχία για επικείμε
νη εισβολή στο Ιράκ. Από το 2006 και 
μέχρι τα μέσα του 2008 η άνοδοε πυ- 
ροδοτήθηκε από την εκτίναξη τω ν τι
μών τω ν  εμπορευμάτων. Κάπωε έτσι 
φτάνουμε στο σήμερα...
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Τα βάρη στους ιδιώτες
Του ΜΠΑΜΠΗ Π ΑΠΑΛΗ ΜΗΤΡΙΟΥ

Ενα νομοσχέδιο κατώτερο των περιστάσεων
Του ΜΑΝΟΥ ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗ*

Κ άποιοι επιμένουν στον μύθο ότι το 
Πρόγραμμα Διάσωσηε δεν προ
βλέπει κάτι το  δυσάρεστο για τον 

ιδιωτικό τομέα. Ακόμη και κάποιεε 
πλευρέε τηε κοινωνίαε, προσεκτικέε και 
καλοπροαίρετεε, που αντιλαμβάνονται 
βεβαίωε τουε κινδύνουε και τουε πε- 
ριορισμούε, έβλεπαν όμωε το κράτοε ωε 
α· 'ύμπι και σωτήρα από τιε κακου
χίες ιηε αγοράε. Μέχρι και μεταξύ τω ν  
υποστηρικτών τηε αγοράε καλλιερ
γούνται αυταπάτεε και απογοητεύσειε 
και όχι, δυστυχώε, συναγερμοί σχεδίων 
αλλαγήε και, επομένωε, διεξόδου από 
τη ν κρίση του κάκιστου επιχειρηματι
κού προτύπου.

Η αλήθεια είναι περιπλοκότερη. Το κό- 
στοε που θα κληθεί να πληρώσει ο ι- 
διωτικόε και ανταγωνισπκόε τομέαε τηε 
οικονομίαε είναι εξαιρετικά βαρύ. Το με
γαλύτερο μέροε τω ν αυξήσεων στουε έμ- 
μεσουε φόρουε θα βγει από τη ν τσέπη 
τω ν νοικοκυριών που λαμβάνουν το  ει
σόδημά τουε στον μη κρατικό τομέα τηε 
οικονομίαε. Μισθωτοί, επαγγελματίεε, α- 
γρότεε, έμποροι και άλλοι επιχειρημα-

Βάσει όσων παρουσίασαν 
τεχνοκράτες της 

Τριμερούς, μέχρι ίο  2014 
ο ιδιωτικός τομέας 
θα μεταφέρει στα κρατικά 
ταμεία ποσό που θα 
πλησιάσει τα 15 δισ. ευρώ.

τίεε θα πληρώσουν κάτι περισσότερο α
πό τα  3/5 του πρόσθετου φορολογικού 
βάρουε. Πρόχειροε υπολογισμόε, στη βά
ση όσων παρουσίασαν οι τεχνοκράτεε 
τηε Τριμερούε, δείχνει ότι μέχρι το 2014, 
ο ιδιωτικόε τομέαε θα μεταφέρει στα κρα
τικά ταμεία ποσό που θα πλησιάσει τα 
15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Είναι σωστό  να προσθέσουμε στο ωε 
άνω ποσό τα  4/5 τηε μείωσηε τω ν  δα
πανών για συντάξειε, δηλαδή άλλα 4 δι
σεκατομμύρια. Εξάλλου, ενώ  στιε  εκ- 
θέσειε του Μνημονίου υπολογίζεται ό
τ ι η νέα έκτακτη εισφορά επί τω ν  κερ- 
δοφόρων κατά το  2009 επιχειρήσεων 
θα φτάσει τα  600 εκατ. (έχει ήδη ει- 
σπράξει επί τω ν  κερδών 2008 ποσό 900 
εκατ.) μπορούμε να εμπιστευθούμε τον 
υπολογισμό τηε έγκριτηε εξειδικευμέ- 
νηε εταιρείαε Ηεΐΐαεΐβί:, η οποία ανε
βάζει τον  υπολογισμό μεταξύ 1,2 και 1,4 
δισ. ευρώ.

Σημειώστε πωε η συνολική «διόρ
θωση», όπωε τη ν  προβλέπει (απαιτεί, 
αν θέλετε!) το  Πρόγραμμα Σωτηρίαε, α
νέρχεται σε 30 δισ. ευρώ. Επομένωε, τα 
2/3 αυτήε τηε προσπάθειαε θα βγουν 
από τη ν  «τσ έπ η » του ιδιωτικού τομέα 
και όχι του κρατικού τομέα τηε οικο- 
νομίαε. Αντιπαρέρχομαι τιε κρίσειε 
σαε για το  ποια θα ήταν η δίκαιη κα
τανομή τηε αναγκαίαε διόρθωσηε. Η α
γανάκτηση θα μπορούσε να μετριαστεί 
αν η παρούσα κυβέρνηση έβαζε το  κρά
το ε  να  προσπαθήσει π ερ ισσότερο  
σ τη ν  πλευρά τηε περικοπήε τω ν  δα
πανών, δηλαδή να  εξο ικονομήσει 
πραγματικά κεφάλαια, ανθρώπινουε 
πόρουε και, τελικά, φόρουε.

Δυστυχώε, το  Πρόγραμμα προβλέπει 
εξοικονόμηση σε κρατικέε δαπάνεε ύ- 
ψουε μόλιε 5,6 δισ. Οπου όμωε το 1,5 δισ. 
αφορά τη ν  αρχική περίοδο (2011 - 
2013) αναδιοργάνωσηε του «Καλλι
κράτη», ενώ η εξοικονόμηση από τη μεί
ωση του αριθμού τω ν  δημοσίων υπαλ
λήλων, κυρίωε λόγω του μηδέποτε ε
φαρμοσμένου κανόνα τω ν  5:1 αποχω
ρήσεων / προσλήψεων, εκτείνεται μό
λιε σε δύο έτη (2012-2013) και αναμέ- * 
νετα ι να  αποφέρει το  γλίσχρο ποσό του 
1,1 δισεκατομμυρίου.

Η χειριστή και πιο δραματική επί
πτωση του Προγράμματοε δεν βρίσκε
ται στουε λογαριασμούε του κράτουε, 
αλλά στη ν πραγματική ζωή και δεν εί
ναι άλλη από τη ν  καταστροφή εκα
τομμυρίων ημερών εργασίαε πολλών χι
λιάδων ανθρώπων. Αφού η κρατικο-κομ- 
ματική ασυδοσία ξεχαρβάλωσε πλήρωε 
το ν  ήδη διαλυμένο παραγωγικό ιστό, η 
δημοσιονομική κρίση γίνεται το  βαρί
δι τηε πραγματικήε οικονομίαε. Ελάχι
στοι συνδυάζουν στη σκέψη τουε ότι μια 
ανεργία που χτυπάει 20% δεν σημαίνει 
απλώε ότι έναε στουε πέντε πολίτεε στε
ρείται τη ν  ευκαιρία μιαε απασχόλησήε 
του. Αλλά ότι το  ποσοστό αυτό προκύ
πτει αποκλειστικώε και μόνον λόγω τηε 
ανεργίαε που υπάρχει σ τον  ιδιωτικό το
μέα. Μ όνον εκεί προκύπτει η αδυναμία 
πρόσληψηε και πραγματοποιείται ο 
κίνδυνοε απόλυσηε. Αφού στον  δημό
σιο ούτε προσλήψειε θα γίνονται -γ ια  
ένα διάστημα- ούτε, βεβαίωε, θα απο
λυθεί κανείε!

Το άλλο κόστοε που συστηματικά α- 
ποκρύπτεται από δημοσιολογούντεε 
και πολιτικούε αφορά σ τη  μείωση τω ν  
εισοδημάτων, όπωε αυτή προβλέπεται 
να  επιβληθεί «διά  νόμου» και σ τον  ι
διωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, ενώ α- 
μέσωε τώρα θα γίνουν συζητήσειε με 
σκοπό τη ν αναθεώρηση του «πλαισίου 
διαπραγματεύσεων τω ν μισθών», στο τέ
ταρτο τρίμηνο του έτουε το Κοινοβού
λιο θα υιοθετήσει νόμουε για τη  «με
ταρρύθμιση του πλαισίου διαπραγμα
τεύσεων», με σκοπό τη  «μείωση τηε α- 
μοιβήε τηε υπερωριακήε εργασίαε», 
την «εισαγωγή μισθών κάτω από τον κα- 
τώ τατο», αλλά και ρυθμίσειε που θα «εγ- 
γυώνται ότι οι τρέχοντεε κατώτατοι μι
σθοί θα παραμείνουν σταθεροί σε ο- 
νομαστικούε όρουε για τρία χρόνια».

Ακόμη, σημαντικό κόστοε, πάντοτε 
με τη  μορφή τηε απώλειαε εγγυημένων 
εισοδημάτων, θα κληθούν να καταβά
λουν πάμπολλεε κατηγορίεε ελευθέρων 
επαγγελμάτων. Νομικοί, φαρμακοποιοί, 
συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτονεε, μη
χανικοί, μεταφορείε, εγχώριοι εφοπλι- 
στέε και ορκωτοί λογιστέε ρητώε ανα- 
φέρονται σ τιε  προβλέψειε που υπο
στηρίζουν το  Μνημόνιο.

Σε όλα τα  παραπάνω, ο ιδιωτικόε το 
μέαε θα πληρώσει ακριβά το ν  ορθολο
γισμό σε πολλούε, κρίσιμουε, τομείε του 
ευρύτερου κρατικού τομέα. Από τη ν τι
μή του ηλεκτρικού, μέχρι το πραγματικό 
κόστοε τηε Υγείαε και τηε Παιδείαε. Ο 
δρόμοε είναι μακρύε και, το  χειρότερο, 
τραχύε. Οσο ταχύτερα καταλάβουμε πό
σο επείγει η αναδιοργάνωση του κρά
τουε και η αυστηρή περικοπή τηε σπα- 
τάληε του, τόσο... φθηνότερα θα μαε κο
στίσει και τόσο  λιγότερο θα πονέσει σε 
όρουε κοινωνικήε μιζέριαε.

EUROLAND

Πρόκληση για τα ρεγάλα μυαλά
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΟΦΩΛΟΥ

Γ ο μείζον και πιο κρίσιμο για το μέλ
λον τηε χώραε θέμα είναι η ανά
πτυξη. Εκεί θα πρέπει να  επικε

ντρωθούν πλέον τα  μεγάλα μυαλά του 
πολιτικού και του οικονομικού κόσμου 
και όχι στα  spreads. Αυτή είναι η πρό
κληση και σε αυτήν επάνω θα κριθούν 
οι αξίεε και οι ικανότητεε τηε πολιτικήε 
και τηε οικονομικήε ελίτ του τόπου. Η 
δημαγωγία και οι ανέξοδεε τηλεοπτικέε 
ατάκεε κατέρρευσαν και στα  μάτια και 
στη  συνείδηση του ελληνικού λαού, μα
ζί με την καταβαράθρωση του κλεπτο- 
κρατικού και κρατικο-δίαιτου μοντέλου 
ανάπτυξηε. Φτάνουν πια οι ανοησίεε... 
Ολοι θα πρέπει να θυμηθούμε ότι κα- 
νέναε, ακόμη και πιο έξυπνοε, οικονο- 
μολόγοε και κανέναε διεθνήε περί τα οι
κονομικά οργανισμόε δεν διαθέτει και 
δεν υποδεικνύει μία γενική και καθολικά 
αποδεκτή συνταγή ανάπτυξηε, η οποία 
” πορεί να έχει εφαρμογή σε οποιαδή- 

οτε χώρα, φτωχή ή πλουσιότερη, του 
Βορρά ή του Νότου. Οπου και όταν στο 
παρελθόν επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο, τα 
αποτελέσματα ήταν τραγικά. Οι παρά- 
γοντεε που επιδρούν στην ανάπτυξη και 
διαμορφώνουν τη ν οικονομική πρόοδο 
διαφέρουν θεμελιακά από χώρα σε χώ
ρα, από οικονομία σε οικονομία. Συν
δυάζονται με τα  συγκριτικά πλεονε
κτήματα που διαθέτει η κάθε χώρα, με 
τη ν  ιστορία τηε, με το ν  συγκεκριμένο 
χρόνο, τιε κοινωνικέε τηε αξίεε, τη  γε
ωγραφική τηε θέση κ. λπ. Δ εν  χρειάζε
ται λοιπόν να περιμένουμε το  μάννα εξ 
ουρανού, διότι απλούστατα δεν υπάρ
χει στιε οικονομίεε. Δουλειά χρειάζεται 
και υπάρχει περιθώριο δήμιουργικότη- 
ταε, που θα κρίνει το μέλλον τηε χώραε 
μαε. Το ζητούμενο για την ανάπτυξη (και 
το  δύσκολο) είναι ότι στην Ελλάδα χρει
άζεται εκ βάθρων αλλαγή του οικονο
μικού μοντέλου. Θα πρέπει λοιπόν οι πο-

λιτικοί μαε να καθήσουν σε ένα τραπέζι 
με τουε ανθρώπουε τηε οικονομίαε και 
να ανοίξουν καινούργιουε δρόμουε για 
τον  τόπο. Ηδη, ορισμένοι επιφανείε τηε 
οικονομίαε έχουν διατυπώσει σοβα- 
ρέε προτάσειε για τη ν ανάπτυξη. Αε α
νοίξει έναε τέτοιοε διάλογοε γονιμότη- 
ταε από τη ν  κυβέρνηση. Τούτη τη ν ώ 
ρα προέχει να  δημιουργηθεί ένα ισχυ
ρό συναινετικό πλαίσιο, το  οποίο θα α
ναζητήσει διεξόδουε για να μη βυθιστεί 
η ελληνική οικονομία σ τη ν  ύφεση, με 
ό, τι αυτό συνεπάγεται σε συρρίκνωση 
εισοδημάτων και θέσεων εργασίαε στο 
(πολύ κοντινό) μέλλον. Αυτή είναι η προ
τεραιότητα. Εμείε θα πρέπει να δώσουμε 
τιε λύσειε. Τα ίδια τα κράτη καθορίζουν 
τιε τύχεε του ε ... Και απέναντι σε αυτή 
τη ν  πρόκληση δεν μπορεί να  φυγομα
χεί η αντιπολίτευση, με στείρεε και α- 
νιστόρητεε τοποθετήσειε. Η Ελλάδα 
χρειάζεται τώρα δουλειά, νέεε ιδέεε, πρω- 
τοβουλίεε και συστράτευση δυνάμεων 
για την οικονομία. Τα εύκολα τελείωσαν, 
και τελείωσαν οριστικά. Το κράτοε, με 
τη  σημερινή του μορφή, το σημερινό του 
μέγεθοε και το ν  σημερινό του ρόλο χρε
οκόπησε και καταβαραθρώθηκε ηθικά. 
Το κράτοε δεν μπορεί να παίξει πλέον 
τη ν ατμομηχανή τηε ανάπτυξηε. Δ ιότι 
δεν υπάρχουν λεφτά, παρά μόνο υπέ
ρογκα χρέη και σε λίγα χρόνια σταμα
τούν και τα  κεφάλαια που έρχονταν α- 
φειδώε τη ν  τελευταία εικοσαετία από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση (τα κοινοτικά πα
κέτα). Τον ρόλο τηε λοκομοτίβαε κα
λείται πλέον και πρέπει να  το ν  παίξει ο 
ιδιωτικόε τομέαε τηε οικονομίαε, και
νούργιοι κλάδοι, ανταγωνιστικοί, με διε
θνή ζήτηση, που θα προσελκύσουν ση
μαντικά ξένα  επενδυτικά κεφάλαια, 
που θα δημιουργήσουν χιλιάδεε και- 
νούργιεε θέσειε εργασίαε. Χρειάζονται 
νέοι στόχοι, νέεε πρωτοβουλίεε...

0 α θεωρήσω δεδομένο (αν και 
φοβάμαι ότι για τη ν πλειονό
τη τα  τηε κοινήε γνώμηε δεν 

είναι) ότι η μεταρρύθμιση τω ν  συ
ν τά ξεω ν  είναι αναγκαία. Το ισχύον 
ασφαλιστικό είναι ίσωε το  πιο πα- 
Θογόι/Ό «υποσύστημα» του κοινω
νικού μοντέλου τηε Μεταπολίτευ- 
σηε: ένα  σύστημα που ευνοεί λίγουε 
πολύ, πολλούε άλλουε λιγότερο, 
και κληροδοτεί δυσθεώρητα ελ
λείμματα στη  γενιά τω ν παιδιών μαε 
- σ το  όνομα πάντοτε τηε αλληλεγ- 
γύηε τω ν  γενεών!

Το ό τ ι ένα τέτο ιο  σύστημα υπε
ρασπίζονται τα  συνδικάτα του ευ
ρύτερου δημόσιου τομέα, τα  κόμ
ματα τη ε  Αριστεράε, οι επαγγελμα- 
τικέε οργανώσειε, το  βαθύ ΠΑΣΟΚ 
και η λαϊκή δεξιά, δεν μπορεί να  ερ- 
μηνευθεί παρά μόνο ωε τεκμήριο α- 
νευθυνότηταε και κοινωνικού ε
γωισμού, με όση «αγωνιστική» ρη
τορεία και αν επενδύεται.

Με αυτή τη ν έννοια, το  ασφαλι
στικό νομοσχέδιο που ετοίμαζε το  
υπουργείο Εργασίαε ήταν μια ευ
καιρία. Στο παρελθόν φροντίσαμε να 
ακυρώσουμε κάθε απόπειρα εκλο- 
γίκευσ ηε του ασφαλιστικού (έκθε
ση Σπράου, προτάσειε Γιαννίτση 
κτλ.). Α ε  τα  καταφέρναμε τουλάχι
σ τον  τώρα.

Δρστυχώε, το  ασφαλιστικό νομο
σχέδιο που δόθηκε στη  δημοσιότη
τα/ην περασμένη Δευτέρα αυτή την 
ευκαιρία τη  σπαταλά.

Πρώτ ον, παρά την υπόσχεση -ή, για 
κ ιποιουε, την απειλή- ότι πάμε σε έ- 
ν  ι σύστημα τριών μόνο ταμείων (μι- 
σ Ιω τών, αγροτών και αυτοαπασχο- 
λ υμένταν), τελικά οι δημοσιογράφοι, 
ο υπάλ/ιηλοι τηε Τραπέζηε τηε Ελλά- 
ί >ε, καθώε και οι ιατροί, δικηγόροι 
και μηχανικοί θα ασφαλίζονται σε χω- 
κηστούε; φορείε. Για ποιο λόγο; Κανείε 
/δεν μαε1 το  έχει εξηγήσει. Υποθέτω για 

'  τον ίδιο λόγο που είχε επιτραπεί στουε 
υπαλλήλουε τω ν ΔΕΚΟ να ασφαλί
ζονται χωριστά (αλλά σήμερα, που τα 
ταμεία τουε είναι ελλειμματικά, να 
πληρώνονται οι συντάξειε τουε από 
τον κρατικό προϋπολογισμό), για 
τον ίδιο λόγο που το Ταμείο Νομικών 
είχε εξαιρεθεί από την υποχρέωση 
καταβολήε ΛΑΦΚΑ, για τον ίδιο λό
γο που το  ΤΣΜΕΔΕ εισπράττει πο
σοστό ερπί του προϋπολογισμού δη
μοσίων έργων, και άλλα πολλά. Φαί
νεται ότι, παρά τιε φλυαρίεε περί «αλ
λαγή.·; ΓνελίΒηε» κηι «ιστορική·; πι-

Εστω και με 80 χρόνια > 
καθυστέρηση, ας 
εφαρμοστεί ο ιδρυτικός 
νόμος του ΙΚΑ για ενιαία 
ασφάλιση για όλους.

θύνηε», η πελατειακή λογική χαίρει 
άκραε υγείαε!

Δεύτερον, η διεθνήε εμπειρία, αλ
λά και η απλή λογική δείχνουν ότι η 
βασική σύνταξη, ακριβώε επειδή 
χρηματοδοτείται από το κράτοε, θα 
πρέπει να χορηγείται με τη συμπλή
ρωση ενόε ενιαίου ορίου ηλικίαε. Το 
ποιο θα είναι το ενιαίο όριο είναι θέ
μα επιλογήε: προτιμάμε χαμηλότερο 
ποσό νωρίτερα ή υψηλότερο ποσό αρ
γότερα; Αυτό που είναι ανεπίτρεπτο 
είναι να δίνεται η βασική σύνταξη 
στην ηλικία που επιλέγει κάθε α- 
σφαλισμένοε. Αυτό προβλέπει το 
νομοσχέδιο. Με άλλα λόγια, κάποιοι 
θα παίρνουν τη  (μη ανταποδοτική!) 
βασική σύνταξη στα 55, άλλοι στα 60, 
άλλοι στα 65 κ.ο.κ. Είναι φανερό ότι 
μια τέτοια ρύθμιση αδικεί όσουε μέ
νουν στη δουλειά περισσότερα χρό
νια (στόχοε, υποτίθεται, τηε κυβέρ- 
νησηε), δίνει κίνητρα για πρόωρη συ- 
νταξιοδότηση και ανεβάζει το κόστοε. 
Λέγεται ότι τη ν  ζητούσε επίμονα η 
ΓΣΕΕ. Μπορεί να είναι αλήθεια. Η ευ
θύνη όμωε βαρύνει την κυβέρνηση.

Τρίτον (και χειρότερον), η αναλο
γική σύνταξη του νομοσχεδίου δεν

είναι ούτε αναλογική ούτε πολύ πε
ρισσότερο ανταποδοτική. Αντιθέ- 
τωε, οι συντελεστέε απόδοσηε των ει
σφορών κλιμακώνονται (από 0,7% σε 
3% ανά έτοε) ανάλογα με τον  αριθ
μό τω ν  ετώ ν ασφάλισηε και με την 
ασφαλιστική κλάση.

Περί κοινωνικής δικαιοσύνης
Ενα παράδειγμα για ασφαλισμέ- 

νουε με 30 έτη ασφάλισηε. Στην 1η 
ασφαλιστική κλάση (μηνιαίεε απο- 
δοχέε έωε 850 ευρώ) το ποσοστό α- 
ναπλήρωσηε διαμορφώνεται σε 22%, 
και το ύψοε τηε αναλογικήε σόντα- 
ξηε σε 186 ευρώ. Στην 6η ασφαλι
στική κλάση (μηνιαίεε αποδοχέε από 
1.600 ευρώ έωε 1.800 ευρώ) το  πο
σοστό αναπλήρωσηε γίνεται 33%, και 
το ύψοε τηε αναλογικήε σύνταξηε 553 
ευρώ. Στην ανώτατη 12η ασφαλιστική 
κλάση (μηνιαίεε αποδοχέε άνω τω ν 
4.200 ευρώ), το ποσοστό αναπλήρω
σηε είναι 46%, δηλ. το ύψοε τηε α- 
ναλογικήε σύνταξηε 1.922 ευρώ. Με 
40 έτη ασφάλισηε, το ποσοστό ανα
πλήρωσηε κυμαίνεται από 31% σε 
72% για την 1η και τη  12η ασφαλι
στική κλάση αντιστοίχωε.

Με ποια λογική θεσμοθετούνται δυ
σανάλογα υψηλότερεε συντάξειε για 
τουε υψηλόμισθουε από ό,τι για τουε 
χαμηλόμισθουε; Με καμία λογική. 
Από όσο γνωρίζω, δεν ισχύει πουθε
νά στον κόσμο. Πρόκειται για σοβα
ρό ατόπημα που παραβιάζει και την 
ανταποδοτικότητα και την κοινωνι
κή δικαιοσύνη.

Διαβάζουμε στιε εφημερίδεε ότι η

πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίαε ανθίσταται στιε πιέσειε 
τηε τρόικαε τω ν  επιτηρητών. Μάλι
στα. Ισωε θα ήταν προτιμότερο να ε- 
πεδείκνυε το ίδιο ηρωικό πνεύμα α- 
ντίστασηε στα κάθε λογήε λόμπι που 
πιέζουν για ειδικέε ρυθμίσειε και χα- 
ριστικέε διατάξειε. Οι πιέσειε τουε, και 
η προθυμία τω ν  κυβερνήσεων να α- 
νταποκριθούν σε αυτέε, οδήγησα" 
στη  δημιουργία του πελατειακό 
κράτουε παροχών, τα «σπασμένα» του 
οποίου πληρώνουμε σήμερα.

Παρ’ όλα όσα λέγονται και γρά
φονται εδώ και καιρό, περιθώρια για 
ένα βιώσιμο και δίκαιο κοινωνικό κρά
τοε υπάρχουν ακόμη και σήμερα. 
Αρκεί κρίσιμεε μεταρρυθμίσειε όπωε 
αυτή να σχεδιάζονται με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον, μακριά από πε- 
λατειακέε πιέσειε.

Με αυτή τη ν έννοια, το νομοσχέ
διο του υπουργείου Εργασίαε απο- 
δεικνύεται κατώτερο τω ν περιστά
σεων. Εστω και την ύστατη στιγμή, 
η κυβέρνηση θα πρέπει να αποκα- 
ταστήσει τιε αρχέε μιαε βιώσιμηε και 
δίκαιηε μεταρρύθμισηε. Εστω και με 
80 χρόνια καθυστέρηση, αε εφαρ
μοστεί ο ιδρυτικόε νόμοε του ΙΚΑ για 
ενιαία ασφάλιση για όλουε. Βασυαί 
σύνταξη, με εισοδηματικά κριτήρια 
ή χωρίε, αλλά πάντωε από την ίδια η
λικία για όλουε. Αναλογική σύνταξη 
εξίσου ανταποδοτική για όλουε. Σή
μερα - αύριο θα είναι αργά.

* 0 Μόνος Μαισαγγάνης διδάσκει κοινωνική 
πολιτική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πόσο εφικτή είναι τι έξοδος από την ΟΝΕ
Των RODRIGO OLIVARES-CAMINAL*, ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΚΚΟΡΗ**, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ*

0 σκοπός του άρθρου αυτού είναι 
δι ττόε. Apxucá να αναλύσει τιε 
δυσκολίεε που ανακύπτουν 

με το να ¡είναι μια χώρα μέλοε τηε Οι- 
κονομικήε και Νομισματικήε Ενωσηε 
(ΟΝΕ), με έμφαση στην Ελλάδα, και 
ποιεε είνα ι οι επιπτώσειε τηε λεγό- 
μενηε «ιεσωτερικήε υποτίμησηε». 
Δεύτεροι/, θα εξηγήσει πώε η ανα
μόρφωση του χρέουε θα συμβάλει 
στην υποστήριξη τω ν  μηχανισμών 
τηε δημοσιονομικήε αποκατάστασηε 
και τηε χρηματοδότησηε από εξω- 
τερικούε πόρουε σε εταιρικό αλλά και 
κρατικό επίπεδο.

Η θεαιρία τηε Βέλτιστηε Νομι
σματικήν Ζώνηε (OCA-Optimum 
Currency Area) αναπτύχθηκε κυ
ρίωε από τον νομπελίστα οικονομο
λόγο Robert Mundell. Το βασικό σκε
πτικό είνα ι ότι η OCA είναι μια γεω
γραφική περιοχή σ τη ν οποία η α- 
ποδοτικόιιητα τηε οικονομίαε αυξά
νεται εάν υπάρχει ένα κοινό νόμισμα. 
Η θεωρία αυτή περιγράφει τα ιδανι
κά χαρακτηριστικά για μια συγχώ
νευση νο μισμάτων ή για τη  δημι
ουργία ενόε νέου ενιαίου νομίσμα- 
τοε. Τα τέσσερα  συνήθη αναφερό- 
μενα χαρακτηριστικά για μια επιτυ
χή νομισμ ατική ένωση είναι: (1) α
πρόσκοπτη μετακίνηση εργατών ε- 
ντόε τηε νομισματικήε ζώνηε, (2) α
πρόσκοπτη μετακίνηση κεφαλαίων 
εντόε τηε ζώνηε και ελαστικότητα 
στουε μισθούε που θα οδηγήσουν σε 
αποδοτική χρήση κεφαλαίων και 
πρώτων υλών, (3) παρόμοιουε οι- 
κονομικούε κύκλουε (όταν μια χώρα 
εμφανίζει ανάπτυξη ή ύφεση, οι άλ- 
λεε χώρεε στη ζώνη παρουσιάζουν 
και αυτέε ανάπτυξη ή ύφεση αντί- 
στοιχα) που επιτρέπουν την ύπαρξη 
μιαε κοινήε κεντρικήε τράπεζαε η ο
ποία δύναχαι να προωθήσει τη ν  α
νάπτυξη σι: περιόδουε ύφεσηε και να 
περιορίσει πληθωριστικέε τάσειε σε 
περιόδουε ανάπτυξηε, καΓ(4) ένα σύ
στημα διασποράε του ρίσκου όπωε 
ένα αυτόματο σύστημα μεταφοράε 
ρευστότηταε σε περιοχέε ή τομείε τηε 
οικονομίαε που έχουν πληγεί.

Μια χώρα-μέλοε μιαε τέτοιαε έ- 
νωσηε έχει δύο περιορισμούε. Δεν έ
χει έλεγχο σ τη  νομισματική τηε πο
λιτική (δυν ατότητα να τυπώσει χρή
ματα). Επίσηε, δεν έχει τη δυνατότητα 
να ελέγχει το  επιτόκιο το οποίο κα
θόριζα το κόστοε δανεισμού στην εγ
χώρια οικονομία. Οι δύο αυτέε αλ- 
ληλένδετεε νομισματικέε πολιτικέε 
καθορίζονται στην περίπτωση τηε 
ΟΝΕ από τη ν  Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα («ΕΚΤ»).

Λιτότητα και αυστηρά 
μέτρα είναι οι μόνες 
επιλογές για 
την Ελλάδα. Δυστυχώς, 
ο θεός Διόνυσος 
δεν θα κερνάει νέκταρ 
και αμβροσία 
για κάποιο διάστημα.

Ωε μέσο μείωσηε του κόστουε του 
χρήματοε και ενεργοποίησηε τω ν οι
κονομιών που είναι στην ΟΝΕ, η ΕΚΤ 
μείωσε το βασικό επιτόκιο αναχρη- 
ματοδότησηε από 4,25% τον Ιούλιο 
του 2008 σε 1% από τον Μάιο 2009.

Δυστυχώε οι χώρεε που αναφέ- 
ρονται ωε PIIGS (Πορτογαλία, Ιρλαν
δία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία) εί
ναι σε διαφορετικό σημείο του οι
κονομικού κύκλου από τιε κεντρικέε 
χώρεε τηε ΟΝΕ, όπωε η Γερμανία και 
η Γαλλία. Με δεδομένη την υπάρ- 
χουσα αναπτυξιακή τάση τω ν δύο 
προαναφερόμενων χωρών οι αγορέε 
φαίνεται ότι έχουν ήδη συμπεριλά- 
βει στιε στρατηγικέε τουε μια αύξη
ση ίση με 25-50 μονάδεε βάσηε στο 
βασικό επιτόκιο τηε ΕΚΤ μέσα στο 
πρώτο μισό του 2011. Οι παρενέρ- 
γειεε μιαε τέτοιαε αύξησηε για τιε οι- 
κονομίεε τω ν χωρών PIIGS όπου η α
νεργία έχει ήδη φτάσει διψήφια 
νούμερα (σχεδόν ίση με 20% στην 
Ισπανία και 12% στην Ελλάδα με αυ
ξητική τάση) παραμένει υπό συζή
τηση. Ο συνδυασμόε υψηλών επι
τοκίων και μέτρων λιτότηταε που α
ποσκοπούν στη  μείωση του δημο
σιονομικού ελλείμματοε και συνεπώε 
στον έλεγχο του δημόσιου χρέουε δύ- 
ναται να καταστεί τοξικόε, προκα- 
λώνταε πολλά ερωτήματα.

Στιε 2 Μαίου 2010 η Ελλάδα επι
σημοποίησε την παροχή βοήθειαε α
πό την ΟΝΕ και το Διεθνέε Νομι
σματικό Ταμείο (ΔΝΤ), μέσω τηε ε- 
νεργοποίησηε του τέταρτου βασικού 
χαρακτηριστικού τηε OCA: ένα σύ
στημα διασποράε του ρίσκου. Μια 
γραμμή ρευστότηταε ίση με 110 
δισ. ευρώ θα καταστεί διαθέσιμη για 
τα επόμενα τρία χρόνια (80 δισ. ευ
ρώ από την ΟΝΕ και 30 δισ. ευρώ α
πό το ΔΝΤ). Αυτό το πακέτο βοήθει- 
αε βελτιώνει τη ν  έλλειψη ρευστότη
ταε (αφού η αναχρηματοδότηση του 
βραχυπρόθεσμου χρέουε θα επιτευ
χθεί χωρίε την ανάγκη προσφυγήε 
στιε αγορέε). Παρ’ όλα αυτά, περαι-

τέρω μέτρα λιτότηταε αξίαε 30 δισ. 
ευρώ (σχεδόν 12 με 13% του ΑΕΠ) 
πρέπει να εφαρμοστούν.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα δεν έ
χει έλεγχο στο νόμισμά τηε ώστε να 
εξαγοράσει την έξοδο από την κρίση 
(μέσω τηε τύπωσηε χρημάτων, υπο
τίμησηε του νομίσματοε και εξωγε- 
νούε πληθωρισμού) και με δεδομένο 
ότι τα επιτόκια μπορεί να αυξηθούν 
στο εγγύε μέλλον, η εσωτερική υπο
τίμηση (δηλαδή σημαντική μείωση μι
σθών και τιμών) αποτελεί τη  μόνη 
βιώσιμη λύση. Αυτή η λύση εγείρει 
το ερώτημα ποιεε είναι οι επιπτώσειε 
εσωτερικήε υποτίμησηε.

Εδώ μπορούμε να  χρησιμοποιή
σουμε τη  Λ εττονία  σαν μια ενδια
φέρουσα υπόθεση εργασίαε, η οποία 
παρόλο που έχει δικό τηε νόμισμα, 
το  νόμισμα αυτό έχει σταθερή συ
ναλλαγματική αξία (pegged) με το  
ευρώ δημιουργώνταε συναλλαγμα- 
τικέε ομοιότητεε με τουε περιορι- 
σμούε που αντιμετωπίζει η Ελλάδα 
ωε μέλοε τηε ΟΝΕ.

Τα τελευταία δύο χρόνια η Λ εττο
νία είχε μια ιστορική πτώση στο ΑΕΠ 
περισσότερο από 25%. Η πτώση αυ
τή  υποσκελίζει την ύφεση στιε ΗΠΑ 
κατά τη  διάρκεια τηε Μεγάληε Υφε- 
σηε το 1929-1933. Με την εσωτερι
κή υποτίμηση η ρύθμιση επιτυγχά
νεται μέσω μείωσηε τω ν  τιμών και 
τω ν μισθών. Με τη ν ανεργία στην 
Λεττονία να φτάνει το 22%, η διαδι
κασία αυτή δεν είναι εύκολη.

Η Αργεντινή σε μια παρόμοια πε
ρίπτωση το 1999-2001 οδηγήθηκε σε 
βαθιά ύφεση (άνω του 20% η μείω
ση στο ΑΕΠ) καθώε προσπαθούσε να 
ρυθμίσει την οικονομία τηε υπό ένα 
σύστημα σταθερήε συναλλαγματικήε 
ιροτιμίαε, όπου το νόμισμά τηε ήταν 
pegged στο δολάριο. Με τα επιτόκια 
να αυξάνονται έτσ ι ώστε να χρημα
τοδοτηθεί το έλλειμμα -που οδηγεί 
σε αυξανόμενο δημόσιο χρέοε- αυ
τή  η ρύθμιση ήταν αδύνατο να γίνει 
και το ν  Δεκέμβριο 2001 η χώρα 
χρεοκόπησε οδηγώνταε την στην α
ποδέσμευση του νομίσματοε τηε α
πό το  δολάριο.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που 
θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα είναι η 
επιτυχήε εφαρμογή τω ν  σκληρών 
μ έτρων (έτσ ι ώ σ τε  να  δανειστεί τα 
χρήματα και να  αποφύγει τιε επιρ- 
ρεπείε συνθήκεε στιε  οποίεε βρί
σκεται). Μπορεί να υπάρξει διάλο
γοε για  το ν  σω σ τό  τρόπο εφαρμο- 
γήε τω ν  μέτρων, αλλά όχι για το  αν 
τα  μέτρα πρέπει να  εφαρμοστούν. 
Οι διονυσιακέε μέρεε ευημερίαε,

που οι Ελληνεε μπορούσαν να α
ποκτήσουν αυτό που αναφέρεται 
σ το ν  τραπεζικό και χρηματοοικο
νομικό χώρο ωε a free lunch, έχουν 
τελειώσει. Κανέναε δεν θα θελήσει 
να  παράσχει σω τηρία  χωρίε α
ντάλλαγμα. Τώρα οι πολιτικοί πρέ
πει, σ τη  προσπάθειά τουε να  εξέλ- 
θει η χώρα από τιε δυσμενείε αυτέε 
συνθήκεε, να  αντιμετωπ ίσουν ε- 
ξαγριωμένουε ψηφοφόρουε οι ο
ποίοι νιώθουν τη ν  αυστηρότητα 
τω ν  μ έτρων σ τη ν  τσέπη  τουε.

Η εμπειρία σε άλλεε χώρεε απέδειξε 
ότι η διαδικασία αυτή δεν θα είναι εύ
κολη. Για παράδειγμα στην Αργεντινή 
υπήρξαν πάνω από πέντε πρόεδροι 
μέσα σε ένα μήνα, καθώε και ανα- 
ρίθμητεε διαδηλώσειε και εξεγέρσειε 
με πολύ σημαντικέε πολιτικέε και κοι- 
νωνικέε συνέπειεε.

Υπάρχει όμωε ακτίνα ελπίδαε t 
ορίζοντα. Αναμόρφωση του χρ<__ _ε 
δύναται να μειώσει κάποια από την 
πίεση προκαλούμενη από την εσω
τερική υποτίμηση λόγω τηε μείωσηε 
τηε υποχρέωσηε αποπληρωμήε σε πα
ρούσα αξία. Η Τζαμάικα είναι ένα ε
ξαίρετο παράδειγμα όπου το  κόστοε 
του επιτοκίου και τηε αποπληρωμήε 
του χρέουε ήταν μεγαλύτερο από τα 
έσοδα τηε χώραε. Μέσω μιαε οικει- 
οθελούε εγχώριαε ανταλλαγήε χρέουε 
στιε αρχέε του 2010, η Τζαμάικα α- 
πώλεσε κάποιο μέροε τηε υποχρέω
σηε αποπληρωμήε του χρέουε.

Ακολουθώνταε το παράδειγμα αυ
τό, η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλ- 
λευθόίΛΗ ρευστότητα που τηε πα- 

Γ η ΟΝΕ και το ΔΝΤ και να κά- 
[ μια οργανώμένη αναμόρφωση του 

¡ίρέουε (μέσω οικειοθελούε ανταλ- 
ιολογιών) η οποία δεν θα ε- 

5εασει τα  προϊόντα ασφα οε 
κινδύνου (CDS8) που είναι συνοεδε- 
μένα στα ελληνικά ομόλογα (και κα
τόπιν συνεννοήσεωε με τιε ελληνικέε 
τράπεζεε για την αποφυγή σοβαρών 
μη ελεγχόμενων ζημιών).

Λ ιτότητα και αυστηρά μέτρα είναι 
οι μόνεε ετπλογέε για την Ελλάδα. Δυ
στυχώε, ο θεόε Διόνυσοε δεν θα κερ
νάει νέκταρ και αμβροσία για κάποιο 
διάστημα.
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κοι Sovereign Debt Expert Ηνωμένα Εθνη 
(Conference on Trade & Development)
** Αναπληρωτής καθηγητής, Reading 
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