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Το πακέτο 
διάσωσης  ̂
«καίει» 
και την Ε.Ε.
Σε εκκρεμότητα η συμμετοχή των ιδιωτών 
επενδυτών -  Συνάντηση αύριο στη Ρώμη

Εξι εναντίον ενός στις Βρυξέλλες

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Παρασκηνιακές διαβουλεύσειε μεταξύ 
κυβερνήσεων και τραπεζών βρίσκο
νται σε πλήρη εξέλιξη τιε τελευταί- 
εε ημέρεε σε ολόκληρη την Ευρωζώνη 
για το θέμα τηε συμμετοχήε του ι
διωτικού τομέα στο νέο πακέτο διά- 
σωσηε τηε Ελλάδαε, ενώ αύριο συ- 
ναντώνται στη Ρώμη στελέχη μεγά
λων τραπεζών με τον επικεφαλήε τηε 
Οικονομικήε και Νομισματικήε Επι- 
τροπήε κ. Βιτόριο Γκρίλι.

Με καθυστέρηση δύο σχεδόν μη
νών, την κατάσταση στην Ελλάδα να 
έχει φτάσει σε οριακό σημείο και α
ντιμέτωποι με τον κίνδυνο μιαε ελ- 
ληνικήε κατάρρευσηε με ανεξέλεγκτεε 
επιπτώσειε στην Ευρωζώνη και εκτόε 
αυτήε, οι Ευρωπαίοι ηγέτεε κάλεσαν 
την Παρασκευή τουε υπουργούε Οι
κονομικών τουε «να ολοκληρώσουν 
τιε εργασίεε για τα εκκρεμή ζητήμα
τα (σ.σ. για το νέο πακέτο βοήθειαε

Ε π ιτα χύνοντα ι δραματικά  
ο ι δ ιαδικασίες γ ια  
να επ ιτευχθ ε ί συμ φ ω νία  
σ το  έκ τακτο  E urogroup  
σ τ ις  3 Ιουλ ίου  ή  σ τη ν  
τα κ τικ ή  συνεδρ ίαση  

σ τις  11 του  ίδ ιου  μήνα.

προε την Ελλάδα) ώστε οι αποφάσειε 
να ληφθούν στιε αρχέε Ιουλίου».

Επί τηε ουσίαε, η Ευρωζώνη επι
ταχύνει δραματικά τιε διαδικασίεε για 
να επιτευχθεί συμφωνία στο έκτακτο 
Eurogroup τηε 3ηε Ιουλίου, ή στην τα
κτική συνεδρίαση τηε 11ηε του ίδι
ου μήνα. Εάν κάτι τέτοιο δεν κατα
στεί εφικτό, η αβεβαιότητα θα πα- 
ραταθεί πιθανότατα μέχρι τον Σε
πτέμβριο, καθώε τον Αύγουστο όλο 
το σύστημα υπολειτουργεί, ενώ σε κά- 
ποιεε χώρεε κλείνουν τα κοινοβούλια, 
που θα πρέπει να εγκρίνουν το νέο 
πακέτο.

Εάν θεωρηθεί δεδομένο ότι η Βου
λή θα ψηφίσει το Μεσοπρόθεσμο και 
τον εφαρμοστικό νόμο αυτή την ε
βδομάδα, τα εκκρεμή ζητήματα είναι 
το εξήε ένα: η συμμετοχή των ιδιω
τών, με τρόπο που δεν θα θεωρείται 
πιστωτικό γεγονόε, δηλαδή μια Βιέν
νη II για το ελληνικό Μνημόνιο II.

Από την περασμένη Τετάρτη, όλοι. 
οι εμπλεκόμενοι, κυβερνήσειε, ευ
ρωπαϊκοί θεσμοί, διεθνείε φορείε 
εκπροσώπησηε του χρηματοπιστω
τικού τομέα, μεμονωμένεε τράπεζεε 
και ασφαλιστικέε εταιρείεε και, φυ
σικά, διεθνείε οίκοι αξιολόγησηε έ

χουν κινητοποιηθεί. Τα υπουργεία Οι
κονομικών τηε Γερμανίαε, τηε Γαλ- 
λίαε, τηε Ισπανίαε και τηε Ολλανδίαε 
έχουν παραδεχθεί σχεδόν επισήμωε 
ότι άρχισαν διαβουλεύσειε με τιε τρά- 
πεζέε τουε προκειμένου να διαπι
στώσουν πόσα από τα ελληνικά ο
μόλογα που έχουν στη διάθεσή τουε 
λήγουν από φέτοε έωε το 2014 και τι 
μέροε αυτών και με ποιουε όρουε θέ
λουν να τα αντικαταστήσουν με νέα.

Ωστόσο, οι δυσκολίεε που υπάρ
χουν στο εγχείρημα είναι πολλέε και 
πρέπει να αντιμετωπισθούν εντόε των 
ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων 
μιαε εβδομάδαε.

Οι τράπεζεε
Το πρώτο ερώτημα είναι εάν θα 

συμμετάσχουν οι ιδιώτεε επενδυ- 
τέε. Οσο μεγαλύτερη είναι η συμμε
τοχή των τραπεζών, των ασφαλιστι
κών εταιρειών και των hedge funds 
τόσο μικρότερη θα είναι η συμμετο
χή των κυβερνήσεων στο νέο πακέ
το χρηματοδότησηε. Δεδομένου όμωε 
ότι η διαδικασία θα πρέπει να είναι 
άτυπη, εθελοντική, και να μη συνιστά 
πιστωτικό γεγονόε, η συμμετοχή εν
δέχεται να είναι μικρή. Γι’ αυτό από 
πολλούε ιδιώτεε επενδυτέε τίθεται το 
θέμα τηε χορήγησηε κάποιου κινή
τρου (credit enhancement) προκει
μένου να διατηρήσουν την έκθεσή 
τουε σε ελληνικό πιστωτικό κίνδυνο. 
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι η 
εγγύηση των νέων ελληνικών ομο
λόγων που θα αγοράσουν, από το 
EFSF, που έχει πιστοληπτική αξιο
λόγηση ΑΑΑ. Ωστόσο, οι κυβερνήσειε 
τηε Ευρωζώνηε είναι κατ’ αρχήν αρ- 
νητικέε σε μια τέτοια προοπτική. Το 
θέμα θα απασχολήσει την άτυπη συ
νάντηση που θα έχουν αύριο στη Ρώ
μη, στελέχη τραπεζών με εκπροσώ- 
πουε τηε Ευρωζώνηε. Επικεφαλήε των 
τραπεζιτών θα είναι ο κ. Τσαρλ Ντα- 
λάρα, γενικόε διευθυντήε του 
Institute o f International Finance, ε- 
νόε φορέα που εκπροσωπεί 400 επι- 
χειρήσειε του χρηματοπιστωτικού το
μέα απ’ όλο τον κόσμο.

Ο κ. Νταλάρα συναντήθηκε την Τε
τάρτη με τον πρωθυπουργό Γ. Πα- 
πανδρέου και τον υπουργό Οικονο
μικών κ. Ε. Βενιζέλο. Την Ευρωζώνη 
θα εκπροσωπήσει ο κ. Βιτόριο Γκρί
λι, ο Ιταλόε πρόεδροε τηε Οικονομι- 
κήε και Νομισματικήε Επιτροπήε 
(EFC), στην οποία συμμετέχουν οι α- 
ναπληρωτέε των υπουργών Οικονο
μικών (από την Ελλάδα ο κ. Γ. Ζαν- 
νιάε). Οι συζητήσειε είναι άτυπεε και 
έχουν ωε στόχο να βρεθεί μια λύση 
που θα οδηγήσει σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών στο 
πακέτο βοήθειαε.

Συμφωνίες 
και... απειλές
Iba μια συμφωνία που «αγορά- 
I :ι» χρόνο, για την Ευρωζώνη, 
ι  σιε να αποκτήσει ta εργαλεία 
V α να ελέγξει την αναδιάρθρω- 
t π του χρέους ενός κράτους- 
\ έλους έκανε λόγο π Γερμανίδα 
κ ιγκελάριος Αγκελα Μέρκελ σε 
σ ινέντευξή της στο πρώτο γερ- 
μ ινικό κανάλι ARD, αναφερόμε- 
νη στο αποτέλεσμα της Συνό
δου Κορυφής. Η κ. Μέρκελ είπε 
ότι η συμφωνία κερδίζει χρόνο 
και για την Ελλάδα ώσπου να 
μπορέσει να επιστρέφει στις α
γορές, ενώ απέρριψε κάθε εν
δεχόμενο «κουρέματος» του 
ελληνικού χρέους, τονίζοντας ό
τι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
παρενέργειες. «Δεν έχουμε α
κόμη αυτή τη στιγμή τα εργα
λεία για να κάνουμε κάτι τέτοιο 
τόσο ελεγχόμενα, ώστε να μην 
είναι πάρα πολλοί εκείνοι στην 
Ευρώπη που θα πληγούν», είπε 
η κ. Μέρκελ.
Εξάλλου σε χθεσινή συνέντευ
ξή του στη «Φρανκφούρτερ 
Αλνκεμάινε» το μέλος του Δ.Σ. 
της ΕΚΤ Γιούργκεν Σταρκ, επα
νέλαβε την απειλή ότι αν η ελ
ληνική Βουλή δεν εγκρίνει το 
Μεσοπρόθεσμο, δεν θα κατα
βληθεί η 5η δόση. Στην παρατή
ρηση, ότι απειλές θα πρέπει να 
διατυπώνονται όταν υπάρχει η 
δυνατότητα και η βούληση υλο
ποίησή τους απάντησε: «Ακρι
βώς γι’ αυτό είμαι ευτυχής για 
το γεγονός ότι το ΔΝΤ συμμετέ
χει στο πρόγραμμα διάσωσης 
της Ελλάδας».

Του απεσταλμένου μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Το μεσημέρι τηε Πέμπτηε, λίγο πριν 
ο κ. Γ. Παπανδρέου ξεκινήσει από την 
Αθήνα για τιε Βρυξέλλεε, ειδοποιή
θηκε ότι πριν από τη σύνοδο και το 
δείπνο που θα ακολουθούσε, ο κ. Χέρ- 
μαν βαν Ρομπέι θα συγκαλούσε μια 
έκτακτη συνάντηση στο γραφείο 
του με τη  συμμετοχή όλων τω ν  βα
σικών «παικτών» του ελληνικού προ- 
βλήματοε. Λίγο μετά τιε 6 το  από
γευμα, πρώτοε στο γραφείο του κ, Ρβ- 
μπέι έμπαινε ο άρτι αφιχθείε από το 
Λουξεμβούργο κ. Ζαν-Κλοντ Γϊουνκέρ. 
Ακολούθησαν οι κ.κ. Ζαν-Κλοντ Τρι- 
σέ, Αγκελα Μέρκελ, Νικολά Σαρκοζί 
και τελευταίοε ο Ζοζέ Μπαρόζο.

Οι έξι τουε, για 20 λεπτά, δίχωε τη 
συνοδεία συμβούλων (πλην του κ. Ρο- 
μπέι), μίλησαν για τη ν ανάγκη να 
βρεθεί μια λύση για το  πρόβλημα τηε 
Ελλάδαε, να καθοριστεί μια κοινή 
στάση μεταξύ τουε ώ σ τε η σύνοδοε 
να μη μετατραπεί σε πεδίο πολύω
ρων και άγονων αντιπαραθέσεων. Εν 
τάχει αποφασίστηκε το  πλαίσιο βά
σει του οποίου η Ελλάδα θα πρέπει 
να κάνει πολλά και να το αποδεικνύει 
πριν από την εκταμίευση τηε κάθε 
δόσηε.

Επειτα κάλεσαν στο γραφείο τον κ. 
Γ. Παπανδρέου, ο οποίοε εισήλθε μό- 
νοε και για 15 λεπτά συνομίλησε με 
τουε ηγέτεε. Δεν υπήρχαν πολλά πε
ριθώρια για το ν  Ελληνα πρωθυ
πουργό, ο οποίοε βεβαίωε για ακόμη 
μία φορά ήλθε αντιμέτωποε με την 
ανησυχία των Ευρωπαίων ηγετών για 
τιε εσωτερικέε πολιτικέε εξελίξειε. 
Ανησυχία, η οποία εκδηλώθηκε και 
την επόμενη ημέρα, μετά τη γνω
στοποίηση τω ν απειλών καταψήφι- 
σηε του Μεσοπρόθεσμου από βου- 
λευτέε τηε κυβερνητικήε πλειοψη-

φίαε. Μετά 15 λεπτά, ο Ελληναε 
πρωθυπουργόε εξήλθε του γραφείου 
και κατευθύνθηκε προε τη ν  κυρίωε 
σύνοδο. Λίγο αργότερα, ακολούθησαν 
και οι υπόλοιποι.

Το βασικό πλαίσιο τηε συζήτησηε 
τω ν  επτά, και έπειτα και τω ν  27, ή
ταν βεβαίωε η έγκριση τηε πέμπτηε 
δόσηε, το νέο δανειακό πλαίσιο και 
το  ακανθώδεε ζήτημα τηε συμμετο- 
χήε τω ν ιδιωτών στη «διάσωση» τηε 
Ελλάδαε, στα πρότυπα τηε λεγόμενηε

Η  έκ τα κ τη  συνά ν τη ση  
σ το  γραφείο  
του  Βαν Ρ ομ π έι, 
η  άμυνα Π απα νδρέου  
και η  έγκ ρ ιση  
τη ς  π έμ π τη ς  δόσης.

Πρωτοβουλίαε τηε Βιέννηε. Ωε προε 
το νέο δάνειο, ορισμένεε πηγέε α
νέφεραν ότι στη  συνάντηση τω ν ε
πτά ζητήθηκε από τον κ. Παπανδρέου 
να καταθέσει ακόμη και την Παρα
σκευή τη σχετική αίτηση, η οποία έ
πειτα θα πήγαινε και στο ΔΝΤ. Ο 
πρωθυπουργόε επιφυλάχθηκε ώστε 
να συζητήσει, όπωε φέρεται να είπε, 
ορισμένεε τεχνικέε λεπτομέρειεε με 
τον  υπουργό Οικονομικών.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση αυ
τή θα είναι έτοιμη εντόε τηε εβδο- 
μάδοε, ώστε να συζητηθεί στο κρί
σιμο Ευπ^τουρ τηε 3ηε Ιουλίου αλ
λά και στο Δ.Σ. του ΔΝΤ στιε 8 του μη- 
νόε. Ο κ. Παπανδρέου είχε νωρίτερα 
κάνει μια σύσκεψη τηε τελευταίαε 
στιγμήε με τουε συνεργάτεε του 
που τον συνόδευαν στο ταξίδι: τουε 
νέουε υπουργούε Εξωτερικών κ. Στ. 
Λαμπρινίδη και Επικρατείαε κ. Ηλ.

Μόσιαλο και τουε δύο συμβούλουε 
του κ. Γ. Γληνό και Λ. Παπαδήμο.

Ο τελευταίοε περίμενε ήδη από το 
πρωί τηε Πέμπτηε τον πρωθυπουρ
γό στιε Βρυξέλλεε. Παρά τη  σθεναρή 
αντίσταση του κ. Παπαδήμου στα κε- 
λεύσματα του κ. Παπανδρέου να α
ναλάβει το  υπ. Οικονομικών, οι σχέ- 
σειε μεταξύ τω ν δύο ανδρών δεν φαί
νεται να έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα. 
Πηγέε προσκείμενεε σ τον πρωθυ
πουργό ανέφεραν μάλιστα ότι ο κ. Πα- 
παδήμοε ήταν παρών σε όλεε τιε δια-
πράγμαΐΕύθΕίδ έκυ lEteinsi&jY μη
νώ ν για τη  διεκδίκηση του νέου δα
νείου με ευνοϊκούε όρουε.

Πίσω από τιε πόρτεε πάντωε, οι ο
μόλογοί του δεν άφησαν στον κ. Πα
πανδρέου πολλέε επιλογέε. Τα μέτρα 
λιτότηταε έπρεπε να γίνουν αποδε
κτά. Η επιτυχία μάλιστα τω ν διαρ
θρωτικών αλλαγών (όπωε λ.χ. οι α
ποκρατικοποιήσει) συνδέθηκε ά
μεσα με την εκταμίευση τω ν δόσεων 
ανά τρίμηνο. Ο κ. Παπανδρέου επα
νέλαβε πάντωε την άρνησή του για 
τη χορήγηση εμπράγματων εγγυή
σεων προε τουε δανειστέε και εταί- 
ρουε μαε.

Με την εξαίρεση τηε Φινλανδίαε 
και τηε Σλοβακίαε, δεν φαίνεται να 
υπήρξε ιδιαίτερη πίεση προε αυτή την 
κατεύθυνση. Και τούτο, διότι οι δύο 
αυτέε χώρεε δεν είχαν τη συμπαρά
σταση που άλλοτε είχαν από τη Γερ
μανία, η οποία βεβαίωε μαζί με τη Γαλ
λία δίνει συνήθωε τον τόνο στιε συ- 
νομιλίεε. Είναι σαφέε ότι για ακόμη 
μία φορά το ελληνικό πρόβλημα μο
νοπώλησε μια σύνοδο κορυφήε η ο
ποία είχε θεωρητικά συγκληθεί για άλ
λο λόγο. Μετά το πιεστικό -για  τον 
κ. Παπανδρέου- βράδυ στιε Βρυξέλ
λεε, «ξεκλείδωσε» η 5η δόση και α
ποφασίστηκε να χορηγηθεί στην 
Ελλάδα το νέο δάνειο...

«Δεν βγαίνει το Μνημόνιο» Αγανακτούν ξανά οι Γερμανοί

Ο Ζοζέ Μπαρόζο και ο Νικολά Σαρκοζί συμμετείχαν στη 15λεπτη κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Ελληνα πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου.

Συνέντευξη οτον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΛΛΙΣ

Τη στιγμή που οι ευρωπαϊκέε κυβερ- 
νήσειε επεξεργάζονται τη φόρμουλα 
που θα επιτρέψει την εκταμίευση τηε 
πέμπτηε δόσηε τον Ιούλιο και την πα
ροχή ενόε νέου γιγαντιαίου προ- 
γράμματοε χρηματοδότησηε τηε χώ- 
ραε που θα αγγίζει τα 100 δισ. ευρώ 
μέχρι τον Σεπτέμβριο, ο Μοχάμεντ Ελ 
Εριάν, επικεφαλήε τηε ΡΙΜ(ΙΟ, του με
γαλύτερου επενδυτικού κεφαλαίου 
στον κόσμο που διαχειρίζεται ομόλογα 
αξίαε 1,2 τρισ., μιλώνταε στην «Κ» χα
ρακτηρίζει το Μνημόνιο αναποτελε
σματικό και απορρίπτει τη συνταγή 

ιρόικαε για λύση μέσω νέαε χρη- 
μαίοδότησηε. Θεωρεί, δε, ότι τα ε
πόμενα τρία χρόνια η διαχείριση 
των προβλημάτων για «κάποιεε ευ- 
ρωπαϊκέε οικονομίεε, ιδιαίτερα την ελ
ληνική, θα είναι μέσω χρεοκοπίαε».
-  Σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεται 
η Ελλάδα;

-  Η Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο ξε
χωριστά αλλά αλληλοεπηρεαζόμενα 
προβλήματα: ένα υπερβολικό χρέοε 
και την αδυναμία να αναπτυχθεί. Το 
Μνημόνιο που έχει προτείνει η τρόι
κα δεν προσφέρει αποτελεσματικέε λύ- 
σειε σε κανένα από τα δύο αυτά προ
βλήματα.
-  Πώε αποτιμούν οι αγορέε την πα
ροχή νέαε χρηματοδότησηε;

-  Ο νέοε δανεισμόε θα συσσωρεύ
σει νέο χρέοε το οποίο θα εξακολου
θεί να είναι πολύ ακριβό με δεδομέ
νη την οικονομική κατάσταση τηε χώ- 
ραε, επιπλέον του υπάρχοντοε και ή
δη υπερβολικού παλαιού χρέουε. Επί- 
σηε, στην πορεία θα αντικατασταθούν 
ιδιωτικέε πιστώσειε με πιστώσειε α
πό ευρωπαϊκέε κυβερνήσειε και το 
ΔΝΤ, η διαχείριση των οποίων θα εί-

Ο σο  α ιω ρείτα ι το  υ π ερβ ο 
λικό χρέος, νέο ι επενδυτές  
δεν θα π ροσεγγ ίσουν  τη ν  
Ελλάδα, δηλώ νει σ τη ν  « Κ »  
ο Μ οχά μ εν τ Ε λ Εριάν, ε π ι
κεφαλής τη ς  Ρ ΙΜ Ο Ο .

ναι ακόμη πιο δύσκολη στο μέλλον.
-  Η Ελλάδα εφαρμόζει επώδυνα μέτρα.

-  Οσο συνεχίζεται να αιωρείται το 
υπερβολικό χρέοε, νέοι επενδυτέε δεν 
θα προσεγγίσουν την Ελλάδα. Η ευ- 
ρεία λιτότητα που επιβάλλεται στην 
ελληνική κοινωνία, ακόμη και αν α
ποδεχθεί εφικτή, αυτό που θα πετύ- 
χει θα είναι να συρρικνώσει κι άλλο 
μια ήδη δοκιμαζόμενη οικονομία.
-  Πώε αποτιμάτε το πρόγραμμα στα- 
θεροποίησηε;

-  Η αναλογία που χρησιμοποιείται 
ευρέωε είναι ότι το Μνημόνιο στην κα
λύτερη των περιπτώσεων θα «σπρώ
ξει την κατάσταση» (kick the can 
down the road) για λίγο. Νομίζω ότι 
μια καλύτερη εικόνα είναι το σπρώ
ξιμο μιαε χιονοστιβάδαε προε τα κά
τω. Δύο πράγματα θα συμβούν: η χιο
νοστιβάδα, δηλαδή το πρόβλημα, θα 
μεγαλώνει και η δυναμική θα αυξά
νεται και θα γίνεται περισσότερο α
νεξέλεγκτη.
-  Ομωε, πολλά από αυτά που προ
βλέπει το Μνημόνιο δεν έχουν γίνει.

-  Απλά σκεφτείτε ότι μόλιε ένα χρό
νο μετά το τεράστιο πακέτο διάσωσηε 
τηε Ελλάδαε, και παρά τιε σκληρέε θυ- 
σίεε του πληθυσμού, όλοι οι δεΐκτεε 
είναι χειρότεροι. Και όχι μόνο σε α- 
πόλυτουε αριθμούε, αλλά και σε σχέ
ση με τιε προσδοκΐεε τηε ελληνικήε 
κυβέρνησηε και τηε τρόικαε. Στην πο
ρεία η επίλυση των δύο προβλημάτων 
-κρίση χρέουε και απουσία ανάπτυ- 
ξηε- έχει καταστεί πιο δύσκολη τόσο 
σε ό, τι αφορά τον σχεδίασμά όσο και 
την υλοποίηση.
-  Πώε κρίνετε τη στάση τηε ΕΚΤ και 
του κ. Τρισέ;

-  Τώρα που έχει μολυνθεί ο ισολο- 
γισμόε τηε, η ΕΚΤ έχει μετατραπεί α
πό μέροε μιαε ενδεχόμενηε λύσηε για 
την Ελλάδα, σε μια περίπλοκη πτυχή 
του προβλήματοε.

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Το φάσμα των πρόωρων εκλογών α
ντιμετωπίζει πλέον όχι μόνον ο Ελλη
ναε πρωθυπουργόε, αλλά και η Γερ
μανίδα καγκελάριοε Αγκελα Μέρκελ, 
αφού η ελληνική κρίση τείνει να α- 
ναδευτθεί σε υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα 
για τη συνοχή του κυβερνητικού τηε 
συνασπισμού. Στιε 10 Ιουνίου, η γερ
μανική βουλή είχε αποφασίσει ότι στο 
νέο πακέτο βοήθειαε προε την Ελλά
δα θα συνδράμουν υποχρεωτικά και ι- 
διώτεε πιστωτέε, προκειμένου να μην 
επωμιστεί το κόστοε αποκλειστικά ο 
Γερμανόε φορολογούμενοε. Ωστόσο, 
μία εβδομάδα αργότερα, κατά τη συ
νάντησή τηε με τον Γάλλο πρόεδρο Νι- 
κολά Σαρκοζί, η Μέρκελ εμφανίστηκε 
διαλλακτική, προσθέτονταε ότι η συμ
μετοχή ιδιωτών θα πραγματοποιηθεί 
σε «εθελοντική βάση», όπωε επιθυ
μούσαν κυρίωε η ΕΚΤ και το Παρίσι.

Η αλλαγή πλεύσηε ενόχλησε τα 
μάλα τουε εταίρουε τηε στη γερμανι
κή πρωτεύουσα. Ο υπεύθυνοε των 
Ελευθέρων Δημοκρατών (FDP) για θέ-, 
ματα Οικονομικών, Φρανκ Σέφλερ, έ- 
σπευσε να καταγγείλει ότι δεν είναι αυ
τή η συμμετοχή των ιδιωτών που ζή
τησε το Μπούντεσταγκ. Στο ίδιο μή- 
κοε κύματοε και ο Χριστιανοκοινωνι- 
στήε Βαυαρόε πρωθυπουργόε Χορστ 
Ζεέχοφερ, ο οποίοε είπε στο Spiegel ό

τι είναι καιρόε να ξεκινήσει επιτέλουε 
αυτή η συμμετοχή των ιδιωτών. Αν τον 
Σεπτέμβριο δεν καταφέρει να συ
σπειρώσει τα κόμματα του κυβερνη
τικού τηε συνασπισμού, τότε η Μέρ
κελ θα κληθεί να προσφύγει πρόωρα 
στιε κάλπεε.

Η Bild φιλοξένησε πρόσφατα άρθρο 
με τίτλο: «Οι Γερμανοί αναρωτιού
νται: Για τουε Ελληνεε υπάρχουν χρή-

Αν η  Μ έρ κ ελ  δεν σ υ σ π ε ι
ρώ σε ι τα κόμματα του  κυ
β ερνη τικού  τη ς  συνα σπ ι
σμού, θα κληθεί 
να π ροσφ ύ γε ι πρόω ρα  
σ τ ις  κάλπες.

ματα, για τουε Γερμανούε;». Η Γερμα
νία παρουσιάζει θετικούε ρυθμούε α- 
νάπτυξηε και το FDP διεκδικεί τώρα φο- 
ροαπαλλαγέε για μεσαία και χαμηλά ει
σοδήματα, μία από τιε κεντρικέε προ- 
εκλογικέε του υποσχέσειε. Η πολιτική 
των φοροελαφρύνσεων θα ήταν εφικτή, 
«αν δεν υπήρχε η ελληνική κρίση», ό
πωε διευκρίνισε ο ηγέτηε των Ελευ
θέρων Δημοκρατών, Φίλιπ Ρέσλερ.

Με δική τουε ευθύνη οι Γερμανοί πο
λιτικοί καταδεικνύουν τουε Ελληνεε ωε 
υπεύθυνουε για την παρατεταμένη κα

κοδαιμονία των ασθενέστερων στρω
μάτων στη Γερμανία. Οπωε γράφει η γερ
μανική επιθεώρηση Der Spiegel: «Ενα 
ρήγμα διατρέχει την ήπειρο. Ανάμεσα 
σε εκείνουε που χρειάζονται όλο και πε
ρισσότερα χρήματα και στουε άλλουε, 
οι οποίοι καλούνται να τα πληρώσουν. 
Ετσι οι Ελληνεε αγανακτούν με τουε Γερ
μανούε, οι Γερμανοί με τουε Ελληνεε 
κ.λπ. με αποιέλεσμα το πολιτικά ειρη
νικό σχέδιο τηε Ε.Ε. να κινδυνεύει να 
καταλήξει σε μία οικονομική σύρραξη 
μεταξύ των λαών».

Το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχουε 
του έγκριτου περιοδικού που έχε’ 'ν  
τίτλο «Ξαφνικά και αναμενόμενε ο 
επικήδειοε του Ευρώ» απεικονίζει το 
φέρετρο του ενιαίου νομίσματοε σκε
πασμένο με την ελληνική σημαία. Το 
επιθετικό άρθρο που θεωρεί ότι «η ΟΝΕ 
εξελίσσεται στη μεγαλύτερη απειλή για 
το μέλλον τηε Ευρώπηε» προκάλεσε συ- 
ζητήσειε στη Γερμανία και απασχόλησε 
αρκετέε τηλεοπτικέε εκπομπέε. Ακό
μη και στο εσωτερικό του περιοδικού 
Der Spiegel πυροδότησε έντονεε α- 
ντιπαραθέσειε με τουε μισούε συντά- 
κτεε του σχετικού κομματιού να κα
τηγορούν τουε άλλουε μισούε, που... α
ποκηρύσσονται ωε «νεοφιλελεύθε
ροι» από τουε πρώτουε, ότι υιοθέτησαν 
μία ακραία θέση η οποία δεν εκφρά
ζει όλουε τουε δημοσιογράφουε τηε ε- 
πιθεώρησηε.
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Ο διπλός σκόπελος της κυβέρνησης
«Κλειδί» για τ ι ς  εξελίξεις ο Νοέμβριος, όταν και θα ολοκληρωθεί η τετραετής θητεία του κ. Γ. Παηανδρέου στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ

Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

«Μέρα με την ημέρα» διαμορφώνεται πλέ
ον 'λιτικόε σχεδιασμόε του Μεγά
ρου ..„αξίμου, καθώε ουδείε εκ των ε
πιτελών του πρωθυπουργού κ. Γ. Πα- 
πανδρέου μπορεί ι̂ α διαβεβαιώσει ότι 
η κυβέρνηση θα υπερβεί τον σκόπελο 
τηε ψήφισηε του μεσοπρόθεσμου προ- 
γρόμματοε και του εφαρμοστικοϋ νό
μου, την τρέχουσα εβδομάδα.

Η αισιοδοξία που επικρατούσε στο 
κυβερνών κόμμα, ότι μετά την ανάληψη 
του υπουργείου Οικονομικών από τον 
κ. Ευ. Βενιζέλο η ένταση στουε κόλπουε 
τηε «πράσινηε» Κ.Ο. θα είχε εκτονωθεί, 
εξανεμίστηκε αιφνιδιαστικά την Πα
ρασκευή το πρωί. Τότε, τόσο ο βου- 
λευτήε τηε Α' Θεσσαλονίκηε κ. Θ. Ρο-

μπόπουλοε όσο και ο βουλευτήε Κο- 
ζάνηε κ. Αλ. Αθανασιάδηε δήλωσαν ό
τι δεν προτίθενται να ψηφίσουν το Με
σοπρόθεσμο. Ηδη ο κ. Βενιζέλοε, συ
νομίλησε μαζί τουε την Παρασκευή για 
να τουε μεταπείθει, σε συνεννόηση με 
τον πρωθυπουργό, ενώ το ίδιο θα κά
νει κι αύριο. Ορισμένοι εκ των συνερ
γατών του κ. Παπανδρέου δεν απέ
κλειαν ωστόσο οι δηλώσειε των δύο 
βουλευτών να πυροδοτήσουν φυγό- 
κεντρεε τάσειε και για άλλουε βου- 
λευτέε. Ο κ. Π. Κουρουμπλήε, χθεε στο 
ΣΚΑΙ, είπε ότι έστειλε σημείωμα με 15 
σημεία στον κ. Βενιζέλο και περιμένει 
τιε δεσμεύσειε τηε κυβέρνησηε, αλλιώε 
άφησε κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό.

Πάντωε, σε σύσκεψη που πραγμα
τοποιήθηκε προχθέε το πρωί στη Βου

λή, αποφασίστηκε πωε το ΠΑΣΟΚ θα 
παραμείνει στη θέση το Μεσοπρόθε
σμο να ψηφιστεί με 151 ψήφουε, πα
ρά τιε προτάσειε των κ. κ. Γ. Καρα- 
τζαφέρη και Ντόραε Μπακογιάννη, να 
υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία 180 
βουλευτών. Και τούτο, καθώε με δε
δομένη την αρνητική στάση του κ. Αντ. 
Σαμαρά μια τέτοια επιλογή σημαίνει εκ 
των πραγμάτων πρόωρεε εκλογέε, τιε 
οποίεε ο κ. Γ. Παπανδρέου φέρεται να 
μην επιθυμεί στην παρούσα φάση.

Μάλιστα, πληροφορίεε φέρουν τον 
πρωθυπουργό να σχεδιάζει με 151 
ψήφουε να έλθει προε κύρωση και το 
νέο Μνημόνιο που θα συνοδεύει την 
παροχή πρόσθετηε βοήθειαε μέχρι το 
2014. Στο συγκεκριμένο σημείο είναι 
προφανέε ότι ο κ. Γ. Παπανδρέου έχει

διαφορετυατ άποψη, όχι μόνον από τον 
κ. Ευ. Βενιζέλο, αλλά και από άλλα κο
ρυφαία στελέχη, όπωε οι κ. Ανδρ. Λο- 
βέρδοε, X. Καστανίδηε και Μιλτ. Πα- 
παϊωάννου, που είχαν ταχθεί υπέρ τηε 
έγκρισηε με αυξημένη πλειοψηφία 
και του πρώτου Μνημονίου, πριν από 
ένα χρόνο.

Η προσέγγιση του κ. Γ. Παπανδρέ
ου -που πάντωε λέγεται ότι δεν έχει α
νοίξει σε καμία σύσκεψη τα χαρτιά του 
για τον τρόπο ψήφισηε του νέου Μνη
μονίου- φέρεται να είναι συνδεδεμένη 
με τη θέση ότι στην παρούσα φάση η 
χώρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να οδηγηθεί σε πρόωρη προσφυγή στιε 
κάλπεε. Αυτή η άποψη έχει μάλιστα και 
ορισμένουε ένθερμουε θιασώτεε στο ε
σωτερικό τηε κυβέρνησηε, όπωε οι κ.

κ. Γ. Ραγκούσηε. Αννα Διαμαντοπούλου 
και Δημ. Ρέππαε.

Η επιλογή του κ. Παπανδρέου να α
ποτραπεί ει δυνατόν η προσφυγή στιε 
κάλπεε δεν είναι άσχετη με το γεγονόε 
ότι ο πρωθυπουργόε θέλει η συμφωνία 
για τη νέα δανειοδότηση τηε χώραε να 
φέρει την προσωπική του σφραγίδα. 
Παράλληλα, στο Μέγαρο Μαξίμου προ- 
σμετριέται ότι με βάση τιε τρέχουσεε 
δημοσκοπήσειε είναι πιθανόν η χώρα 
να οδηγηθεί σε ακυβερνησία ή το 
ΠΑΣΟΚ να περάσει στα έδρανα τηε α- 
ντιπολίτευσηε. Το τελευταίο ενδεχό
μενο είναι μάλιστα συνδεδεμένο και με 
την προσωπική πορεία του κ. Γ. Πα
πανδρέου: Εχει περάσει απαρατήρητο, 
αλλά τον Νοέμβριο ολοκληρώνεται η 
τετραετήε θητεία του κ. Γ. Παπανδρέ

ου στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Είναι 
προφανέε πωε εντελώε διαφορετική θα 
είναι η πορεία των πραγμάτων, εάν ο 
κ. Παπανδρέου παραμένει πρωθν 
πουργόε και διαφορετική εάν το 
ΠΑΣΟΚ έχει περάσει στα έδρανα τηε 
αντιπολίτευσηε ή η χώρα έχει οδηγη
θεί σε κυβέρνηση συνεργασίαε με 
πρωθυπουργό άλλο πρόσωπο.

Σε αντίθεση με τον χρόνο τω ν ε
κλογών, ειλημμένη είναι η απόφαση του 
κ. Γ. Παπανδρέου για τη διεξαγωγή δη- 
μοψηφίσματοε με αντικείμενο την α
ναμόρφωση του πολιτικού συστήματοε. 
Ο πρωθυπουργόε εκτιμά πωε μέσω των 
αλλαγών θα προσεγγίσει ένα ευρύτε
ρο ακροατήριο, πέραν του χώρου του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά και θα κατευνάσει το κί
νημα των «Αγανακτισμένων».

Βίοι παράλληλοι 
u ε Ελλάδα 
και Βρετανία
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Υπάρχουν μερικέε φορέε που η Ιστορία 
όχι μόνον επαναλαμβάνεται ωε φάρ
σα, αλλά θα έλεγε κανείε ότι αλλάζει 
και τόπουε, σαν να ταξιδεύει ετερο- 
χρονισμένα. Η ιδέα του παραλληλισμού 
του «ζεύγουε» Τόνι Μπλερ - Γκόρντον 
Μπράουν και του «δίδυμου» Γ. Πα
πανδρέου - Ευ. Βενιζέλου προέκυψε ε
ντελώε αυθόρμητα μετά την ανάδει
ξη του τελευταίου στην οικονομική α- 
ντιπροεδρία. Και όμωε, όσοι την α- 
κούσαν από τον αρχικό εμπνευστή τηε 
έκαναν την ίδια σκέψη. Οτι στην πο
λιτική, εντέλει, τα πρόσωπα είναι 
που γράφουν την ιστορία. Σε συν
δυασμό βέβαια με τουε αντιπάλουε 
τουε -ενδοκομματικούε ή μη- και, κυ- 
ρίωε, τιε συγκυρίεε που καλούνται να

Ο μ ο ιό τη τες  και δ ιαφορές  
σ τη  «σ χ έ σ η »  των Τ. Μ η λ ερ
-  Γκ. Μ π ρά ου ν  με 
αυτήν τω ν  Γ. Π απανδρέου
-  Ευ. Βενιζέλου.

αντιμετωπίσουν, όπωε τόσο εύστοχα 
παρατήρησε κάποτε ο αείμνηστοε 
Κων. Καραμανλήε.

Είναι πραγματικά εκπληκτικό πόσεε 
ομοιότητεε έχουν τα ζεύγη Μπλερ και 
Μπράουν με τουε Παπανδρέου και Βε
νιζέλο. Πρώτον, ανήκουν στον υποτι
θέμενο ίδιο ιδεολογικό χώρο (υποτι
θέμενο, διότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί 
να ισχυρίζεται ότι είναι... σοσιαλιστι
κό κίνημα). Δεύτερον, υπήρξαν κατά 
ζεύγη δεινοί εσωκομματικοί εχθροί. Τρί
τον, όταν οι νικητέε απο κάθε χώρα τα 
βρήκαν δύσκολα, κατ’ ουσίαν παρα
χώρησαν τα  κυβερνητικά σκάφη 
στουε αντιπάλουε - μη γελιόμαστε, αυ
τό συνέβη την τελευταία εβδομάδα στη 
χώρα μαε. Και τέταρτον, αφορμή για 
να έρθουν οι πάνω κάτω αποτέλεσε μια 
οικονομική κρίση η οποία βέβαια ου- 
δεμία σχέση είχε στη Βρετανία με αυ
τήν που αντιμετωπίζει η χώρα μαε.

Κάπου εδώ όμωε τελειώνουν οι 
ριτωμένοι» παραλληλισμοί και αρ

χίζει η πραγματική ιστορία που δείχνει 
το πόσο διαφορετικά γράφεται, ανα- 
λόγωε των ηγετών τηε. Οταν το 1994 
πέθανε ο ηγέτηε των Εργατικών Τζον 
Σμιθ, οι Τόνι Μπλερ και Γκόρντον 
Μπράουν συμφώνησαν να μη διεκδι- 
κήσουν από κοινού του χρίσμα, αλλά 
για το καλό του κόμματοε να αναλά
βει την προεδρία του κόμματοε ο ήδη

δημοφιλέστεροε. Λέγεται μάλιστα ό
τι υπήρξε και συμφωνία μεταξύ τουε 
να παραχωρήσει ο πρώτοε την ηγεσία 
στον δεύτερο, η οποία ωστόσο δεν τη
ρήθηκε λόγω τηε τρομερήε απήχησηε 
που είχε η πρώτη τετραετία Μπλερ. 
Την οποία, σημειωτέον, στήριξε ανα
φανδόν ο Μπράουν επικροτώνταε α
κόμη και τη σύγκρουση του Μπλερ με 
τα εργατικά βρετανικά συνδικάτα...

Να θυμηθούμε τι συνέβη στην 
Ελλάδα το 2007 δεν είναι δύσκολο. Με
τά την ήττα του ΠΑΣΟΚ ο κ. Βενιζέ
λοε μετέβη στο Ζάππειο ωε «επόμενοε 
ηγέτηε τηε Δημοκρατικήε Παράταξηε» 
και λίγο αργότερα ομιλούσε περί «πρι
γκιπικών προνομίων» θέλονταε να «ε
ξευτελίσει» τον αντίπαλό του. Μετά τη 
βαρύτατη ήττα του δε, του πήρε κά
να χρόνο για να αντιληφθεί ότι θα ή
ταν μάλλον ένα αποτυχημένο εγωι
στικό πείσμα να συγκροτήσει το πε
ριβόητο «Ρεύμα» του και «επέστρεψε» 
ωε στρατιώτηε στο ΠΑΣΟΚ.

Αε επιστρέψουμε όμωε και πάλι στη 
Βρετανία. Μετά τη δεύτερη τετραετία 
του ο Τόνι Μπλερ άρχισε να αμφι
σβητείται εντονότατα, λόγω κυρίωε 
των «πολεμικών» επιλογών του στην 
εξωτερική πολιτική. Αφορμή, ωστόσο, 
για να λάβει τη μεγάλη απόφαση ήταν 
η κατάρρευση τηε αμερικανικήε 
Lehman Brothere που επαπειλούσε ευ- 
θέωε τιε βρετανικέε τράπεζεε. Και τό
τε με μια απλή ανακοίνωση παραχώ
ρησε την πρωθυπουργία στον υ
πουργό Οικονομικών Μπράουν, ο ο- 
ποίοε όλοι αναγνωρίζουν πλέον ότι κα
τόρθωσε κάτι πραγματικά απίστευτο. 
Ενώ γνώριζε ότι δεν θα έχει καμία τύ
χη να επανεκλεγεί πρωθυπουργόε 
συγκρούσθηκε σκληρότατα με όλο το 
βρετανικό τραπεζικό κατεστημένο το 
οποίο υποχρέωσε να προβεί σε αυξή- 
σειε του μετοχικού του κεφαλαίου και 
σε καρατομήσειε των προνομίων των 
στελεχών του, με συνέπεια να απο
σοβήσει τον κίνδυνο διάχυσηε τηε 
κρίσηε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και 
βεβαίωε έχασε τιε εκλογέε...

Το τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλά
δα και κυρίωε το τι θα συμβεί την ε- 
παύριο είναι απρόβλεπτο. Με δεδο
μένο, ωστόσο, ότι τα πολιτικά χαρί
σματα του Τόνι Μπλερ μάλλον δεν 
μπορούν να συγκριθούν με αυτά του 
Γ. Παπανδρέου και το γεγονόε ότι ο κ. 
Βενιζέλοε δεν είναι καν οικονομολό- 
γοε, όπωε ο κ. Μπράουν, αλλά συ- 
νταγματολόγοε, θα έλεγε κανείε ότι η 
μόνη μαε ελπίδα είναι ο ελληνικόε (ή 
έστω ο βρετανικόε) Θεόε να βάλει το 
χέρι του...

Οι κρίσιμες ημερομηνίες

ν
27 Ιουν ου

Κατάθεση εφαρμοσιικού νόμου 
για τα νέα μέτρα

30 Ιουνίου
Ψήφιση εψαρμοστικού 

νόμου

29 Ιουνίου
Ψήφιση του γενικού πλαισίου 
του μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος

3 Ιουλίου
Εκτακτο Ετιπ^Γοτιρ 
για.την έγκριση της εκταμίευσης 
της επόμενης δόσης, εφόσον 
έχουν ψηφιστεί τα νέα μέτρα

Μέσα Ιουλίου —
Εφόσον όλα έχουν κυλήσει 

ομαλά, θα γίνει συζήτηση για το 
νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας 

και την εφαρμογή 
του Μνημονίου II 

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
των stress tests για τις τράπεζες, 

που δεν αποκλείεται να 
πυροδοτήσουν εξελίξεις άμεσα

Ο
Σεπτέμβριος
Επάνοδος της τρόικας για τον 
επίσημο τριμηνιαίο έλεγχο. 
Στο «τραπέζι» θα βρεθεί 
και η τροποποίηση του 
φορολογικού συστήματος

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το πρόβλημα 
των αντιπροέδρων

Στα προβλήματα που είναι πιθανό 
να αντιμετωπίσει το Μαξίμου τις επό
μενες ημέρες είναι οι σχέσεις του κ. 
θ. Πάγκαλου με τον κ. Ευ. Βενιζέλο.
0 αντιπρόεδρος αποφεύγει για την 
ώρα κάθε ευθεία αιχμή για τον νέο υ
πουργό Οικονομικών (και συν-αντι- 
πρόεδρό του πλέον), ευχόμενος μά
λιστα διά του περιβάλλοντος του 
«κάθε επιτυχία τον κ. Βενιζέλο, γιατί 
από αυτή συναρτάται και η επιτυχία 
της χώρας».
Ωστόσο, όσοι συνομίλησαν τις τελευ
ταίες ημέρες είτε με τον κ. Πάγκαλο 
είτε με τους στενούς συνεργάτες του 
διέκριναν ότι ο αντιπρόεδρος θέλησε 
να καταστήσει απολύτως σαφείς τις 
απόψεις του για την έξοδο της χώρας 
από την κρίση, ορίζοντας έτσι τρόπον 
τινά και τι θα αποτελούσε αιτία προ
στριβών του και με τη νέα κυβέρνη
ση, αλλά κυρίως με τον νέο υπουργό 
Οικονομικών. Μεταξύ άλλων ο κ. Πά
γκαλος υπογραμμίζει τις τελευταίες 
μέρες ότι θεωρεί επιτακτική ανάγκη 
όχι μόνον την επιτάχυνση της συγχω
νεύσεων και των καταργήσεων των ά
χρηστων φορέων του Δημοσίου, αλλά 
ότι τις θεωρεί «δώρον άδωρον» αν 
δεν συνοδευθούν με τις απολύσεις ό
σων δημοσίων υπαλλήλων αποδει- 
χθεί εμπεριστατωμένα ότι δεν υπάρ
χει κανένας λόγος μετάταξής τους σε 
άλλη υπηρεσία. Μια φράση που του 
αποδίδεται καταδεικνύει ακριβώς το 
σκεπτικό του: «Είναι χίλιες φορές 
καλύτερο να προσλάβουμε έστω λί
γους νέους ανθρώπους με προσόντα 
στο Δημόσιο παρά να μετατάξουμε ε
κατοντάδες αχρήστους, απλώς νια να 
λέμε ότι δεν κάνουμε απολύσεις». 
Ακόμη πιο φωτογραφική για τον κ. 
Βενιζέλο είναι και μια φράση που ε
παναλαμβάνει ο κ. Πάγκαλος υπο
γραμμίζοντας ότι «είναι τεράστιο 
σφάλμα να καλλιεργούμε υπερβολι
κές προσδοκίες όταν ξέρουμε τη με
γάλη πιθανότητα να διαψευσθούν». 
Καλεί έτσι εμμέσως και το Μαξίμου 
να λέει την πάσα αλήθεια στους πολί
τες, ενώ υποστηρίζοντας ότι το πρό
βλημα της εισφοροδιαφυγής εντοπί
ζεται πρωτίστως στις διαλυμένες αρ
μόδιες υπηρεσίες «δείχνει» ακριβώς 
την προτεραιρότητα που θα έπρεπε 
να έχει ο κ. Βενιζέλος.
Τέλος, ο αντιπρόεδρος φέρεται τις 
τελευταίες ημέρες να υπογραμμίζει 
ότι κάθε περίοδος πολιτικής αστάθει
ας αυτομάτως μεγαλώνει το έλλειμμα 
και επομένως επιβαρύνει την οικονο
μία. Χαρακτηρίζει δε ως μια τέτοια 
περίοδο αυτή που δοκίμασε τη χώρα 
την προηγούμενη εβδομάδα και υπο
νοεί ότι τούτο δεν συνέβη μόνον με 
ευθύνη της αντιπολίτευσης, αλλά και 
λόγω εσφαλμένων κινήσεων του Μα
ξίμου...

ΚΩΝ. ΖΟΥΛΑΣ

Εξω... δεν τα πήγε καλά ο νέος υπουργός Οικονομικών
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑ ΡΚΑ Π Α Ν Ν Η

Η ομιλία του νέου υπουργού Οικονομι- 
κ 1 κ. Ευάγγελου Βενιζέλου την Τρί- 
τ. ο βράδυ στη Βουλή ικανοποίησε σε 
σημαντικό βαθμό τουε βουλευτέε του 
ΠΑΣΟΚ. Δεν συνέβη, όμωε, το ίδιο και 
με τουε ξένουε ομολόγουε του. Κατά την 
παρθενική εμφάνιση του κ. Βενιζέλου 
στο Ε υ^ το τιρ  την προηγούμενη Κυ
ριακή και Δευτέρα, 24 ώρεε πριν, οι ε- 
ντυπώσειε το λιγότερο που μπορούν να 
χαρακτηρισθούν ήταν... μέτριεε.

Το φταίξιμο δεν είναι βεβαίωε όλο 
του νέου υπουργού Οικονομικών. Η α
ξιοπιστία τηε ελληνικήε κυβέρνησηε 
(και γενικότερα των Ελλήνων πολιτι
κών) έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα τουε 
τελευταίουε μήνεε, κυρίωε εξαιτίαε τηε 
αδυναμίαε να εκπληρωθούν δεσμεύσειε 
που έχουν αναληφθεί.

Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει εξα
νεμιστεί η δυνατότητα τηε κυβέρνη

σηε να διαπραγματευτεί, τουλάχιστον 
σε αυτό το σημείο. Ο κ. Βενιζέλοε φαί
νεται ότι δεν εκτίμησε σωστά το ε
ξαιρετικά αρνητικό κλίμα που έχει δια
μορφωθεί στο Ευπ^τουρ.

Το πρώτο λάθοε του υπουργού Οι
κονομικών ήταν ότι παρέβλεψε το γε
νικό δόγμα τηε Ευρωζώνηε απέναντι 
στην Ελλάδα. Πρώτα η Αθήνα θα εκ
πληρώνει τιε υποχρεώσειε που έχει α
ναλάβει και μετά οι εταίροι θα ακο
λουθούν δίνονταε ανταλλάγματα. 
Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπο
ρούμε να κάνουμε και κάποια άλλα που 
δεν μπορούμε είπε ο κ. Βενιζέλοε την 
Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με τρειε 
Ευρωπαίουε διπλωμάτεε που επιθυ
μούν να διατηρήσουν την ανωνυμία 
τουε. Η αντίδραση των υπουργών Οι
κονομικών τηε Ευρωζώνηε ήταν άμεση 
και έντονη.

Το δεύτερο λάθοε του ήταν ότι μί
λησε πολύ για τιε αλλαγέε που θέλει να 
προωθήσει στο πλαίσιο του μεσο-

Οι αποκρατικοποιήσεις ήταν σημείο 
τριβής μεταξύ του Eurogroup και του κ. 
Ευάγγελου Βενιζέλου.

Ο  κ . Ευάγγελος Β εν ιζέλος  
παρέβλεψ ε το  «δ ό γ μ α »  
πω ς πρώ τα η  Α θήνα  
εκ π λη ρώ νε ι τ ις  
υποχρεώ σεις  τη ς  απέναντι 
σ τη ν  Ε υρώ π η  και μετά  
ζη τε ί ανταλλάγματα.

πρόθεσμου προγράμματοε. Πίστευε ό
τι η Ελλάδα μπορεί να έχει απαιτήσειε 
από τουε εταίρουε τηε και δεν είχε συ
νειδητοποιήσει ότι στην παρούσα φά
ση η ελληνική κυβέρνηση είναι αντι
μέτωπη με τελεσίγραφο και το μόνο 
που μπορεί να κάνει είναι να εκπλη
ρώσει αυτά που τηε ζητούν, είπε αρ
γότερα στιε Βρυξέλλεε έναε διπλωμά- 
τηε. Δεν υπάρχει περιθώριο για δια
πραγμάτευση, είπαν οι ομόλογοί του 
στον κ. Βενιζέλο.

Το άλλο σημείο τριβήε ήταν η προ
σπάθεια του υπουργού Οικονομικών 
να πείσει τουε συναδέλφουε του ότι 
το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 
πρέπει να εκτελεστεί με πιο αργούε 
ρυθμούε. Στο σημείο αυτό αντέδρα
σε πολύ έντονα ο συνήθωε ψυχρόε ε- 
πίτροποε Οικονομικών και Νομισμα
τικών Υποθέσεων κ. Ολι Ρεν. Ακο
λούθησε λογομαχίά, που έληξε με τον 
κ. Ρεν να λέει στον κ. Βενιζέλο ότι 
«πρέπει να σεβαστείε αυτά που έχουμε 
συμφωνήσει.

Απομόνωση
Η εντύπωση που σχηματίστηκε στο 

Eurogroup ήταν ότι ο κ. Βενιζέλοε εί
χε στο μυαλό του μια εσωτερική α
τζέντα, την οποία θέλησε να προω
θήσει, μη αντιλαμβανόμενοε ότι η ώ
ρα δεν ήταν κατάλληλη για απαιτήσειε. 
Ο τόνοε που χρησιμοποίησε δεν ήταν 
ο σωστόε, λέει έναε διπλωμάτηε. Στη 
συζήτηση για τη διαμόρφωση τηε

δήλωσηε του Ευπ^τουρ που δημο
σιοποιήθηκε τα ξημερώματα τηε Δευ- 
τέραε ο Ελληναε υπουργόε Οικονομι
κών δεν συμμετείχε καθόλου. Ηταν ου
σιαστικά απομονωμένοε.

Πλέον στην επόμενη συνεδρίαση 
του EuΓogΓoup στιε 3 Ιουλίου ο κ 
νιζέλοε θα πρέπει να παρουσιάσει ια 
αποτελέσματα που του ζητήθηκαν, δη
λαδή την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου. 
Οσον αφορά το θέμα των ιδιωτικο- 
ποιήσεων, απ’ ό, τι φαίνεται το μήνυ
μα το έλαβε, αφού τη Δευτέρα 20 Ιου
νίου το κλίμα που επικρατούσε στην 
ελληνική αντιπροσωπεία ήταν ότι 
πρέπει επειγόντωε να παρουσιαστούν 
αποτελέματα και σε αυτό το μέτωπο.

Ωστόσο, η συνέχεια θα είναι ακόμη 
δυσκολότερη για τον υπουργό Οικο
νομικών. Θα πρέπει να αποδείξει 
στουε συναδέλφουε του ότι μπορεί να 
εφαρμόσει το Μνημόνιο πολύ αποτε
λεσματικότερα απ’ ό, τι εφαρμόστηκε 
το τελευταίο εξάμηνο.

A
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Οι Ευρωπαίοι δεν λύνουν 
το «ελληνικό θέμα», απλά 
παρατείνουν την αγωνία
Ο ’  ηγέτες της Ε.Ε. αρνούνται να παραδεχθούν 
οτι η χωρά αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη της

THE ECONOMIST **

Η Ευρωπαϊκή Ενωση φαίνεται πωε 
έχει υιοθετήσει έναν νέο κανόνα: 
Εάν ένα σχέδιο δεν αποδίδει, πα
ραμένει προσκολλημένη σε αυτό. 
Παρά tous χιλιάδεε διαδηλωτέε 
στην Αθήνα, παρά την αναταρα
χή στιε αγορέε, οι Ευρωπαίοι η- 
γέτεε έχουν καταρτίσει ένα ορ
γανωμένο χρονοδιάγραμμα για 
την επίλυση των προβλημάτων τηε 
Ευρωζώνηε. Την επόμενη εβδο
μάδα είναι πιθανόν να εγκρίνει η 
Ελλάδα το νέο πακέτο μέτρων και 
μετά να λάβει την επόμενη δόση 
των 12 δισ. ευρώ του προγράμ- 
Γ 'ε σωτηρίαε των 110 δισ. ευ- 
pu., αιν οποία χρειάζεται ώε τα μέ
σα Ιουλίου. Εάν υποτεθεί πωε οι 
Ευρωπαίοι, για να περισώσουν την 
εικόνα τουε, συμφωνήσουν σε 
μία «εθελοντική» συμμετοχή των 
ιδιωτών πιστωτών, ώστε να ικα
νοποιηθούν οι Γερμανοί, τότε θα 
ακολουθήσει δεύτερο πακέτο κά
που 100 δισ. Με αυτήν την πα
ρέμβαση η Ελλάδα θα επιβιώσει έ- 
ωε το 2013, όταν τεθεί εν ισχύι ο 
μόνιμοε Ευρωπαϊκόε Μηχανισμόε 
Σταθερότηταε.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή στρατη
γική τηε άρνησηε, δηλαδή η μη α
ποδοχή πωε η Ελλάδα δεν δύνα- 
ται να αποπληρώσει τα χρέη τηε, 
δεν μπορεί πλέον να στηρυαεί. Οι 
λόγοι είναι τρειε. Πρώτον, η πο
λιτική, η οποία παρεμποδίζει την 
επίλυση τηε κρίσηε, δημιουργεί α
κόμα πιο τοξικό περιβάλλον και οι 
Ελληνεε δεν βλέπουν τιε αγωνίεε 
τουε να έχουν τέλοε. Η κυβέρνη
ση τηε χώραε έδωσε μάχη να ε
ξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνηε, 
καθώε το μεγαλύτερο κόμμα τηε 
αντιπολίτευσηε δεσμεύθηκε να κα
ταψηφίσει το πρόγραμμα λιτότη- 
ταε, ενώ και ορισμένα μέλη του κυ- 
βερνώντοε κόμματοε διατυπώ
νουν τιε αντιρρήσειε τουε. Εν τω

μεταξύ, οι Γερμανοί ψηφοφόροι έ
χουν τρομοκρατηθεί στην προο
πτική ενόε ακόμα πακέτου διά- 
σωσηε τηε Ελλάδαε.

Δεύτερον, οι αγορέε έχουν πει- 
σθεί πωε η όλη σύγχυση δεν φέρ
νει αποτελέσματα. Τα 8pread των 
ελληνικών ομολόγων εν συγκρίσει 
με τα αντίστοιχα γερμανικά είναι 
κατά οκτώ μονάδεε υψηλότερα α
πό ό,τι το 2010. Οι επενδυτέε γνω
ρίζουν ότι η Ελλάδα, τηε οποίαε το 
χρέοε ισούται με σχεδόν το 160% 
του ΑΕΠ, είναι αφερέγγυα. Οι ι- 
διώτεε επενδυτέε απομακρύνο-

0 Economist επιχειρη
ματολογεί υπέρ την 
οργανωμένης αναδιάρ
θρωσης του ελληνικού 
χρέους, με στόχο 
τη μείωσή του 
στο 80% του ΑΕΠ.
νται από έναν τόπο, όπου η χρε
οκοπία και η υποτίμηση θεωρού
νται επικείμενεε, προσφέρονταε ε- 
λάχιστεε πιθανότητεε στην οικο
νομία να αναπτυχθεί. Οσο περισ
σότερο καθυστερεί μία αναδιάρ
θρωση χρέουε, τόσο περισσότερα 
θα οφείλει η Ελλάδα και τόσο πε
ρισσότερο θα υποφέρουν οι φο
ρολογούμενοι.

Τρίτον, οι φόβοι μετάδοσηε του 
«ιού του χρέουε» μεγαλώνουν α
ντί να εξασθενούν. Οι πρώιμεε ελ- 
πίδεε ότι μόνο η Ελλάδα θα χρει
αστεί διάσωση εξανεμίστηκαν, 
όταν βρέθηκαν στην ίδια μοίρα και 
η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Η 
Ευρωζώνη προσπάθησε να τρα
βήξει διαχωριστικέε γραμμέε, αλ
λά τιε τελευταίεε εβδομάδεε οι α- 
νησυχίεε έθεσαν και πάλι στο στό
χαστρο των αγορών την Ισπανία

και την Ιταλία. Αν και οι Ευρωπαίοι 
ηγέτεε προσπαθούν να αρνηθούν 
την αναγκαιότητα τηε χρεοκοπίαε, 
πληθαίνουν οι φωνέε, οι οποίεε την 
υποστηρίζουν. Η προοπτική αυτή 
όμωε θα ήταν καταστροφική για 
τη χώρα και την Ε.Ε.

Υπάρχει μία εναλλακτική, για 
την οποία ο Economist έχει επί μα
κράν επιχειρηματολογήσει και εί
ναι η οργανωμένη αναδιάρθρωση 
του ελληνικού χρέουε με μείωσή 
του στο 80% του ΑΕΠ. Δεν θα προ- 
κληθεί σοκ στιε αγορέε, οι οποίεε 
από καιρό περιμένουν μία χρεο
κοπία, και αυτό είναι σημαντική 
διαφορά με την περίπτωση τηε 
Lehman. Οι τράπεζεε, οι οποίεε 
διατηρούν ακόμα μεγάλο μέροε ελ
ληνικών ομολόγων, είναι σήμερα 
σε καλύτερη κατάσταση να α
πορροφήσουν τιε ζημίεε από ό,τι 
πέρυσι. Βέβαια, ακόμη και μία ορ
γανωμένη αναδιάρθρωση θα ήταν 
επικίνδυνη. Εάν γινόταν τώρα, θα 
αποκρυσταλλώνονταν οι ζημίεε για 
τράπεζεε και φορολογούμενουε 
στην Ευρώπη. Ούτε για την Ελλά
δα θα ήταν σωστό, καθώε η οικο
νομία τηε είναι σε βαθιά ύφεση και 
εμφανίζει πρωτογενέε έλλειμμα. 
Ακόμα κι αν αναδιαρθρώσει το χρέ
οε τηε και υιοθετήσει τιε επιβαλ- 
λόμενεε αλλαγέε από την Ε.Ε. και 
το ΔΝΤ, θα χρειάζεται έξωθεν 
βοήθεια για χρόνια. Αυτό σημαίνει 
πωε θα υφίσταται μεγαλύτερο δη
μοσιονομικό έλεγχο από τιε Βρυ- 
ξέλλεε, μεταλλάσσονταε την Ευ
ρωζώνη σε μία ακόμα πιο πολιτι
κά ενοποιημένη λέσχη. Ακόμα 
και αν αυτό δε σημάνει ένα υπερ- 
κράτοε με το δικό του υπουργείο 
Οικονομικών, οι Ευρωπαίοι ηγέτεε 
δεν έχουν αρχίσει να εξηγούν τιε 
ενδεχόμενεε επιπτώσειε όλων αυ
τών στουε ψηφοφόρουε τουε. Του
λάχιστον, όμωε, η Ελλάδα και οι α
γορέε θα έχουν ένα σχέδιο με πι- 
θανότητεε επιτυχίαε.

«Παρά τους χιλιάδες διαδηλωτές στην Αθήνα, παρά την αναταραχή στις 
αγορές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν καταρτίσει ένα Οργανωμένο χρονοδιά
γραμμα για την επίλυση των προβλημάτων της Ευρωζώνης. Οσο περισσό
τερο καθυστερεί μία αναδιάρθρωση χρέους, τόσο περισσότερα θα οφεί
λει η Ελλάδα και τόσο περισσότερο θα υποφέρουν οι φορολογούμενοι».

Η «ύβρις» του κοινού νομίσματος

THE ECONOMIST

Ακόμα κι αν π Ελλάδα διασωθεί, η διεθνής κοινότητα θα έχει 
στραμμένη την προσοχή της στη μακροπρόθεσμη επιβίωση του 
ευρώ. Η τραγωδία της Ελλάδας είναι το αναπόφευκτο αποτέλε
σμα της ύβρεως των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι επέβαλαν κοι
νό νόμισμα και κοινό επιτόκιο σε ασύμβατες μεταξύ τους οικονο
μίες. Οι ευρωφεντεραλιστές, όπως ο πρώην Βέλγος πρωθυπουρ
γός, Γκυ Φερχόφσταντ, θεωρεί πως η απάντηση είναι να κινηθεί 
η Ευρώπη προς μία ομοσπονδιακή δομή Ηνωμένων Πολιτειών 
(της Ευρώπης). Ωστόσο, η όποια αντιπαραβολή και σύγκριση χω
λαίνει, εφόσον η Ευρωζώνη δεν έχει τη μορφή ομοσπονδιακού 
κράτους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, εξού και 
λαμβάνονται με αγωνιωδώς αργό ρυθμό. Οι δημοσιονομικές με
ταφορές κεφαλαίων είναι πολύ μικρότερες στην Ε.Ε. από ό,τι στις 
ΗΠΑ και δεν βοηθούν τις χώρες να απορροφήσουν τους ξαφνι
κούς κραδασμούς. Οσο για τη Γερμανία η ιδέα μιας στενότερης 
δημοσιονομικής ενοποίησης είναι ανάθεμα. Το πώς θα επιτευχθεί 
αυτή η ενοποίηση παραμένει ερώτημα, αλλά η κρίση στην Ευρω
ζώνη επαναφέρει το θέμα. Οπως το έχει θέσει Ευρωπαίος αξιω- 
ματούχος, «είμαστε σπηλαιολόγοι παγιδευμένοι σε τούνελ, οπότε 
πίσω δεν μπορούμε να πάμε παρά μόνον μπροστά».

Ο νέος πρόεδρος 
της ΕΚΤ και 
το γαλλικό αίτημα
Το «πράσινο φως» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έλαβε την 
Παρασκευή η υποψηφιότητα του Μάριο Ντράγκι για την προ
εδρία τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε. Οταν και οι υ
πουργοί Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε εγκρίνουν τον διορισμό 
του, κάτι που αναμένεται να γίνει στη Σύνοδο του Ιουλίου, 
ο Ιταλόε κεντρικόε τραπεζίτηε θα χρισθεί και επισήμωε ~ 
διάδοχοε του Ζαν-Κλοντ Τρισέ μετά τη λήξη τηε θητείαε τ. 
τελευταίου στα ηνία τηε ΕΚΤ, στα τέλη Οκτωβρίου. Ο διο- 
ρισμόε Ντράγκι ήταν αναμενόμενοε, εφόσον αφενόε ήταν 
ο μοναδικόε υποψήφιοε διάδοχοε του κ. Τρισέ, αφετέρου η 
στήριξη που είχε λάβει ήταν ευρύτατη. Μοναδικό «αγκάθι» 
για τον διορισμό του ήταν το αντάλλαγμα που φέρεται να 
ζητούσε η Γαλλία για να συναινέσει, το οποίο δεν ήταν άλ
λο από την παραίτηση του έτερου Ιταλού μέλουε του εξα- 
μελούε εκτελεστικού συμ
βουλίου τηε ΕΚΤ, Λορέντζο 
Μπίνι Σμάγκι, ώστε να υ
πάρξει γαλλική εκπροσώπη
ση σ ’ αυτό μετά τη λήξη τηε 
θητείαε του κ. Τρισέ. Ο κ.
Μπίνι Σμάγκι αρνούνταν ώε 
την Πέμπτη να εγκαταλείψει 
τη θέση του. Ομωε, σε μια 
αιφνίδια εξέλιξη, σε επαφέε 
που είχε την Παρασκευή με 
τον Γάλλο πρόεδρο, Νικολά 
Σαρκοζί, και τον πρόεδρο 
τηε Ε.Ε., Χέρμαν βαν Ρο- 
μπέι, φέρεται να τουε ενη
μέρωσε ότι θα αποχωρήσει 
στα τέλη του έτουε. Κύκλοι 
προσκείμενοι στην υπόθεση 
φέρουν τον κ. Μπίνι Σμάγκι 
να επιθυμεί να αποφΰγει την 
εντύπωση ότι οι πιέσειε που 
του ασκήθηκαν υπονομεύουν 
την ανεξαρτησία τηε ΕΚΤ, και 
επομένωε πιστεύει ότι πρέπει 
να εγκαταλείψει τη θέση του 
μόνο για μια άλλη ισοδύνα
μου κύρουε. Εκτιμάται ότι θα 
του προσφερθεί η ηγεσία 
τηε ιταλικήε Κεντρικήε Τρά
πεζαε, απ’ όπου θα διατηρή
σει δικαίωμα ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο τηε ΕΚΤ. Ο 
Ιταλόε πρωθυπουργόε, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, δήλωσε ότι εί
ναι έναε από τουε τρειε υποψηφίουε διαδόχουε του κ. Ντρά- 
γκι στην ιταλική κεντρική τράπεζα.

Ο κ. Βαν Ρομπέι εξέφρασε την πεποίθηση πωε ο τελευ- 
ταίοε «θα ασκήσει ισχυρή και ανεξάρτητη την ηγεσία τηε 
ΕΚΤ», ενώ η Γερμανίδα καγκελάριοε, Αγκελα Μέρκελ, α- 
πέρριψε κάθε νύξη ότι οι εθνικέε κυβερνήστε αποπειράθηκαν 
να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία τηε ΕΚΤ. Στην ΕΚΤ, ο 
κ. Ντράγκι αναμένεται να υιοθετήσει τη σκληρή στάση του 
προκατόχου του απέναντι στον πληθωρισμό. Ο διορισμόε 
του λειτούργησε καθησυχαστικά για τιε αγορέε, εφόσον δί
νει τέλοε στην αβεβαιότητα μηνών ωε προε τη γραμμή που 
προτίθεται να ακολουθήσει η ΕΚΤ για την έξοδο τηε Ευ
ρωζώνηε από την κρίση. σοφία ςκουλικαρη

Ο Ιταλός Μάριο Ντράγκι, ε 
πικεφαλής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας από τον 
Νοέμβριο.

0 Μάριο Ντράγκι 
αναλαμβάνει 
εν μέσω πιέσεων 
της Γαλλίας για 
παραίτηση του 
έτερου Ιταλού 
μέλους της ΕΚΤ.
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Πώς έφτασε η Ελλάδα στον «γκρεμό»...
Μελέτη - καταπέλτης του Harvard για την ανικανότητα όλων των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης στην οικονομική πολιτική

Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ρυθμίσειε που ήταν απαραίτητες. Η 
«Επανίδρυση του Κράτους από τον 

Οι κρατικοποιήσεις εν μια νυκτί και η αϋ- Κώστα Καραμανλή περιορίστηκε στην
ξη σ η τω ν  αμυντικών δη πανών του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή ακύρωσαν- 
τα πλεονεκτήματα τηε αναπτυξιακήε 
ώθησηε και τηε ευρωπαϊκήε προοπτι- 
κήε που πέτυχε τότε η Ελλάδα. Ο λαϊ- 
κκτυόε του Ανδοέα Παπανδοέου κα- 
τέστρεψε τα οφέλη από την αναδια
νομή του εισοδήματοε και τη βελτίω
ση του βιοτικού επιπέδου, βάζονταε τα 
θεμέλια στον δημοσιονομικό εκτρο- 
χιασμό. Οι επόμενεε κυβερνήσει (Οι- 
κουμενική, Κ. Μητσοτάκη) προσπά
θησαν να διαχειριστούν την κρίση, χω-

«απογραφή». Η σημερινή κυβέρνηση 
θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει τιε 
αγορές για τιε ανεπάρκειεε τηέ Ελλά
δαε σε όλουε τουε τομείε και για τον 
δημοσιονομικό εκτροχιασμό, όμωε, η 
ειλικρίνεια λειτούργησε ανάποδα και 
οι αγορέε έβαλαν την Ελλάδα στη «μαύ
ρη λίστα», εκτινάσσονταε τα 8preads 
και τα CDS των ομολόγων.

Αυτή θα μπορούσε να ήταν η σύ
νοψη τηε 36σέλιδηε μελέτηε του 
Harvard με τίτλο «Ελληνική Κρίση: 
Τραγωδία ή Ευκαιρία;». Οι συγγραφείε,

ρίε επιτυχία. Εξαίρεση αποτέλεσην στ—.ο καθηγητήε Dante Roscini και οι οι-
κυβερνήσειε του Κ, Σημίτη, οι οποίεε 
πέτυχαν νοικοκύρεμα τ ων δημοσιο- 
νδ'μικώνΤαλΧδ'μπροστά στίΓβϊάσύνη 
για την ένταξη τηε χώραε στην ΟΝΕ, 
δεν έγιναν εκείνεε οι δομικέε μεταρ-

κονομολόγοι Jonathan Schiefer και 
Κωνσταντίνοε Δημητρίου, προσπα
θούν να απαντήσουν στο ερώτημα αυ
τό, αφού μελέτησαν την ιστορική 
διαδρομή τηε Ελλάδαε από το... 324 μ Χ

Χάθηκαν τεράστιες 
ευκαιρίες με τις οποίες 
θα μπορούσε να μετατρα
πεί η χώρα μας στη μεγα
λύτερη οικονομική 
δύναμη της Μεσογείου - 
αν όχι όλης της Ευρώπης.

Εν προκειμένω, ιδιαίτερη αναφορά θα 
πρέπει να γίνει στη μεταπολεμική πε
ρίοδο, η οποία αναφέρεται ωε οικο
νομικό θαύμα. Σύμφωνα με τη μελέτη, 
ο Χίτλερ «στέγνωσε» τη χώρα και μό
νο από την πείνα προκλήθηκαΥ 
250.000 θάνατοι. Ομωε, η Ελλάδα, 
προσφέρονταε ξεχωριστή φυσική ο
μορφιά και κουλτούρα, έγινε έναε ση-

μαντικόε τουριστικόε προορισμόε, ε
νώ ταυτόχρονιΓπρΌυείλκυσε μεγαλεε 
επενδύσειε, κυρίωε στη ναυτιλία. Το 
τουριστικό και το ναυτιλιακό συνάλ- 
λαγμα, αλλά και τα εμβάσματα από τουε 
ρετανάστεε στο εξωτερικό, συνέβαλαν 
στην αύξηση των συναλλαγματικών α
ποθεμάτων και στην εκτίναξη του ρυθ
μού ανάπτυξηε. Την περίοδο 1950- 
1970, το κατά κεφαλήν εισόδημα των 
Ελλήνων αυξανόταν με μέσο ετήσιο 
ρυθμό τηε τάξηε του 6%,_Μετά την 
πτώση τηε χούνταε, ακολούθησαν α
κόμα πισυψηΛΟΐ ρυθμοί ανάπτυξηε: 8% 
σε ετήσια βάση.

Στη μεταπολίτευση ιδρύεται η Ν.Δ. 
από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή 
και το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Πα- 
πανδρέου. Ο Καραμανλήε έδωσε με
γάλη έμφαση στιε υποδοιιεε και στην 
ένταξη τηε Ελλάδαε στην τότε ΕΟΚ. 
Ομωε, προε το τέλοε τηε θητείαετοΤΤΓ

φοβούμενοε την ανερχόμενη σοσια
λιστική δύναμη του ΠΑΣΟΚ και του 
Ανδρέα Παπανδρέου, προχώρησε σε 
κρατικοποιήσει, αύξησε τιε εξοπλι- 
στικέε δαπάνεε. Το δημοσιονομικό έλ
λειμμα ήταν λιγότερο από 3% του ΑΕΠ, 
ο ρυθμόε ανάπτυξηε έφτασε στο 
7,8% το 1978 και η ανεργία κυμαινό
ταν μεταξύ 2% και 3% του εργατικού 
δυναμικού. Η Ελλάδα τελικά έγινε το 
ένατο μέλοε τηε ΕΟΚ τον Ιανουάριο 
του 1981.

Το επόμενο μεγάλο ίοαιε ήταν η έ
νταξη τηε χώραε στην ΟΝΕ. Το 1993, 
τα ελληνικά επιτόκια ήταν 16 ποσο- 
στιαίεε μονάδεε υψηλότερα από εκεί
να τηε Γερμανίαε και το χρέοε ήταν 
110% του ΑΕΠ. Ο^Σηηίτηε αποκατέ
στησε την ανεξαρτησία τηε Τραπέζηε 
τηε Ελλάδοε, διευρίγΕχη φοοολονική 
βάση, -ενίσχυσε και εκσυγχρόνισε, 
τουε φοροελεγκτικοΰε1άηχανϊομούε~δΤ

νονταε ακόμα και τη δυνατότητα να 
(¡¿¡Αλαμβάνουν. Καθιερωθήκαν οι η- 
λεκτρονικέε δ ιασταυρώσει και οι 
δεΐνιΓατοληπτικοί Φορολογικοί έλεγχοι, 
αλλά και οι τακτικοί έλεγχοι στιε με- 
νάλεε επιχειρήσει.

Ετσι, από πρωτογενέε έλλειμμα 
(πλην τόκων) 5,1% του ΑΕΠ το 1990 δή
μιου ονήθηκε πλεόνασμα 4,2% του 
ΑΕΠ το 1994, το οποίο διατηρήθηκε μέ
χρι το τέλοε τηΤδεκηετίπε

Στιε 3 Μάίου 2000, η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή αποφασίζει την ένταξη τηε 
Ελλάδαε στην ΟΝΕ, καθώε πληροί ό
λα τα κριτήρια, πλην του δημοσίου χρέ- 
ουε. Το δημοσιονομικό έλλειμμα (με 
τουε τόκουε) ήταν μόλιε 1,6% του ΑΕΠ 
και ο πληθωρισμόε στο 2%. Η Ελλάδα ' 
πληρούσε όλα τα κριτήρια του Μάα- 
στριχτ και εντάχθηκε στο ευρώ τον Ια
νουάριο του 2001, με την υποστήριξη 
του 70% του ελληνικού λαού. .

Δεκαετία ’80: 
Η εποχή 
του λαϊκισμού

Το 1981 το ΠΑΣΟΚ κερδίζει με εντυ
πωσιακή διαφορά τη Νέα Δημοκρατία 
και ο Ανδρέαε Παπανδρέου αναλαμ
βάνει πρωθυπουργόε. Η μελέτη του 
Harvard χαρακτήριζα τη δεκαετία του 
1980 «εποχή του λαϊκισμού». Το 
ΠΑΣΟΚ ήθελε την ενίσχυση τηε κοι- 
νωνικήε προστασίαε και την αναδια
νομή του ασοδήματοε. Μεταξύ άλλων, 
πέρασε νόμουε για την προστασία του 
συνδικαλισμού, ίδρυσε το Εθνικό Σύ
στημα Υγείαε, ενώ θεσμοθετήθηκε η 
αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρ
μογή των μισθών για την προστασία 
έναντι του πληθωρισμού και προ- 
στατεύθηκαν νομικά οι υπάλληλοι α
πό τ ι  απολύσει, βλέπονταε παράλ
ληλα μεγάλεε αυξήσει αποδοχών.

Ο δημόσιοε τομέαε γιγαντώθηκε και 
πολλέε επιχειρήσει κρατικοποιήθη
καν, ενώ ιδρύθηκε ο Οργανισμόε 
Ανασυγκρότησηε Επιχειρήσεων ό
που εντάχθηκαν σε αυτόν 21 προ- 
βληματικέε του ιδιωτικού τομέα, σχε
δόν απ’ όλουε τουε κλάδουε τηε ελ- 
ληντκήε οικονομίαε: ναυπηγεία, τσι
μέντα, κλωστοϋφαντουργία, χάρτου, 
πλαστικά. Κατά τη δεκαετία του 1980, 
οι δημόσιεε δαπάνεε εκτινάχθηκαν α
πό το 29% του ΑΕΠ στο 49% και το δη
μοσιονομικό έλλειμμα κατά μέσο όρο 
στο  10% του ΑΕΠ. Οι κρατικέε εγ- 
γυήσειε προε ιδιωτικέε και δημόσιεε 
επιχειρήσει έφτασαν στο 32% του 
ΑΕΠ το 1989, εκ τω ν οποίων οι μισέε 
κατέπεσαν στη δεκαετία του 1990. Στο 
μεταξύ, ο ρυθμόε ανάπτυξηε επιβρα
δύνθηκε σε λιγότερο από 1%. Το δη
μόσιο χρέοε τριπλασιάστηκε από 28% 
το 1980 στο 89% του 1990. Οι τόκοι για 
τη ν εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέ- 
ουε αυξήθηκαν στο 10% το 1990, α- 
πειλώνταε από τότε τη βιωσιμότητα 
του χρέουε.

Οι πετρελάίκέε κρίσει τηε δεκαετίαε 
του 1970 και η αύξηση του χρήματοε 
στη δεκαετία του 1980 εκτίναξαν τον 
πληθωρισμό στο 20%. Σε αυτό συνέ
βαλε η αυτόματη τιμαριθμική ανα
προσαρμογή τω ν μισθών, την οποία 
καθιέρωσε το ΠΑΣΟΚ από το 1981, αλ
λά και οι υποτιμήσει τηε δραχμήε με 
την οποία ξεπεράστηκαν τρειε κρίσειε 
του ισοζυγίου πληρωμών. Πάντωε, η 
ανεργία παρέμενε χαμηλότερα από τον 
μέσο όρο τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε.

Ανεργία
Ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού,
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Η εικόνα 
της ελληνικής 

οικονομίας 
από το 1970

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΥΡΩΠΗΣ
Είναι αξιοσημείωτη η χαμηλή παραγωγικότητα που συνοδεύεται
από υψηλό εργατικό κόστος και μεγάλη κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη.

Κυβερνήσεις

0  Δικτατορίας, Κ. Καραμανλή, Γ. Ράλλη 

Ο  Γ. Ράλλη 

Ο  Α. Παπανδρέου 

Ο  -. Ζολώτα 

Ο  Κ. Μητσοτάκη 

Ο  Κ. Σημίτη 

φ  Κ. Καραμανλή 

©  Κ. Καραμανλή, Γ. Παπανδρέου 

Ο  Γ. Παπανδρέου

ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

19,3
1970-1979 

ΠΗΓΕΣ: Harvard, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ζ~Λ 2007 9 9 L  Ψ 9 U Φ { £ ) 1 1
ρ  % του ΑΕΠ της Ευρωζώνης 137,5 100 2,5 27 21 22,8 11,7 17,1 1,9

Κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη (ευρώ) 25.000 27.300 22.900 28.900 27.000 29.000 26.200 25.900 19.600
Παραγωγικότητα (ευρώ/ώρα) 28,4 32,7 18,2 39,7 40,9 39,1 23,6 28,2 13,8

Κόστος εργασίας (2000=100) 110,5 111,6 124,5 99,3 114,3 119,7 124,3 121,3 118,9
Δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη 1,85 1,88 0,58 2,53 2,07 1,78 1,27 1,18 U7

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (% πληθυσμού) 30 30,8 26,2 26,5 41,5 38,5 39,5 18,6 19,8

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οικονομικό 
θαύμα με 
παθογένειες

Μολονότι η ελληνική οικονομία ση
μείωσε τεράστια πρόοδο μετά τον Δεύ
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο, «έπασχε» α
πό χρόνιεε και δομικέε «ασθένειεε». 
Από κατεστραμμένη χώρα μετά τον 
Πόλεμο, το κατά κεφαλήν εισόδημα 
το 2008 ήταν στα 20.000 ευρώ και το 
2009 εκτινάχθηκε στα 27.000 ευρώ. 
Το προσδόκιμο όριο ζωήε αυξήθηκε 
στα 80 έτη, που είναι το υψηλότερο 
στην Ευρώπη. Από το 2001 έωε το
2008 ο μέσοε ετήσιοε ρυθμόε ανά
πτυξηε ήταν 3,9%, δηλαδή διπλάσιοε 
από τον μέσο όρο τηε Ε.Ε. Ομωε, οι 
παθογένειεε τηε ελληνικήε οικονομίαε 
δεν την αφήνουν να εξελιχθεί. Σύμ
φωνα με τη μελέτη του Harvard, αυ- 
τέε είναι:

1. Η δημιουργία και το «κουκού- 
λωμα» των ελλειιιιιάτων. Το 1,6%*' 
του 1999 τελικά αναθεωρήθηκε σε 
3,1% και το έλλειμμα του 3,7% για το
2009 που το ΠΑΣΟΚ το υπολόγισε στο 
12,5%, τελικά κατέληξε στο 15,5%. Τ ο ' 
υψηλό έλλειμμα του 2009 ήταν κυρίωε 
αποτέλεσμα τηε αδυναμίαε είσπραξηε 
φόρων, ενώ οι προεκλογικέε περίοδοι 
ήταν εποχέε διορισμών. Η μελέτη κα
ταγράφει ότι πριν από τιε εκλογέε του 
2009 προστέθηκαν 27.000 εργαζόμε
νοι στο Δημόσιο, χωρίε να υπάρχει 
γραφείο για όλουε.

2. Αφιλόξενο περιβάλλον για επι
χειρήσει και επενδύσει.~

ς. Ανισόρροπη ανάπτυξη. Συνε- 
χήε περιορισμοε του πρωτογενόύε και 
του δευτερογενούε τομέα και ενίσχυση 
των υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά τη δια
μόρφωση του ΑΕΠ.

4. Ο υδροκέφαλοε δημόσιοε τομέ- 
αε και το ιιΨηλό ηισθΓλογικό κόστοε^ 
του Δημοσίου, σε συνδυασμό με το 
γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό σύ
στημα.

5. Η ρν τρ τη ιιπ τη  φ ρ ρη 8 ιη φ ^ γτΐ| η Ο

ΠΟΙΟ σύμφωνα με μελέτη του Bro
okings, αν ήταν η μισή, η Ελλάδα δεν 
θα αντιμετώπιζε ποτέ δημοσιονομι
κό πρόβλημα. Η φοροδιαφυγή οφεί
λεται σε μεγάλο βαθμό στον υψηλό α
ριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

6. Η χαμηλή ωοιαία παραγωγικός 
τητα (μΐκρότερηκατά 44% του μέσου 
ευρωπαϊκοΐΓήρου), ίσώελόγω τού~με>~ 
γάλου αριθμού μικρομεσαίων και αυ
τοαπασχολουμένων.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ.  ΑΝΑΛΥΣΗ από τη ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ

Κρίσιμα πολιτικά διλήμματα
Αντίστροφη μέτρηση

«Το ένα κόμμα αμφισβητούσε τα 
στατιστικά στοιχεία του άλλου», α
ναφέρει η μελέτη του Harvard. Το 
2004 η κυβέρνηση της Ν.Δ. ηρο- 
χωράει σε απογραφή, η οποία α
ποκάλυψε ότι το έλλειμμα ήταν υ
ψηλότερο και η Ελλάδα εντάχθη
κε σε καθεστώς υπερβολικού ελ
λείμματος. Αν και βγήκε από την 
επιτήρηση το 2007, ύστερα από α
ναθεώρηση του ΑΕΠ, το έλλειμμα 
της Ελλάδα ποτέ δεν έπεσε κάτω 
από το 3%. Μολονότι η Ν.Δ. είχε 
υποσχεθεί επανίδρυση του κρά
τους, δεν κατάφερε να προχωρή
σει σε μεταρρυθμίσεις. Αύξησε 
τον ΦΠΑ, δεν μπορούσε να μειώ
σει την ανεργία και έχασε ευρω
παϊκούς πόρους.

’-~Τσ ι2009 το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις ε
κλογές και προσπαθώντας να ενι- 
σχύσει την αξιοπιστία της Ελλάδος 
αποκαλύπτει ότι το έλλειμμα δεν 
ήταν στο 3,7% που έλεγε η Ν.Δ., 
αλλά στο 12,5%. Παραδέχεται επι- 
σήμως στις Βρυξέλλες ότι υπάρχει 
έλλειμμα αξιοπιστίας, μικρή παρα
γωγικότητα και ότι η διαφθορά και 
η φοροδιαφυγή έχουν διαστάσεις 
επιδημίας. Για να κερδίσει την ε
μπιστοσύνη των αγορών πέρασε 
από τη Βουλή τρία πακέτα μέτρων 
λιτότητας για τη μείωση του ελ
λείμματος...

Οι δαιμονικά «απελευθερωμένεε» ελ- 
πίδεε -και οι δικέε μου και τηε κοι- 
νωνίαε- ενδεχομένωε να πραγματω- 
θούν. Μπορεί το δράμα τηε χώραε να 
πάρει σύντομα τέλοε. Ισωε, κάποτε, 
στο μέλλον να θυμόμαστε με απο
στροφή αυτή τη δόλια και ανίκανη κυ
βέρνηση του Μνημονίου και του Με
σοπρόθεσμου, σαν μια αντιδημο- 
κρατική παρέκκλιση από εκείνεε που 
πολλέε φορέε στην Ιστορία προκά- 
λεσαν πράξειε αντίστασηε - από τουε 
ίδιουε τουε βουλευτέε του κυβερνώ- 
ντοε κόμματοε.

Την ευκαιρία θα έχουν οι βουλευτέε 
του ΠΑΣΟΚ να «ρίξουν» τη μεταλλαγ
μένη κυβέρνηση Παπανδρέου, όταν θα 
έλθει προε ψήφιση στη Βουλή την Τε
τάρτη το Μεσοπρόθεσμο. Ομολογου- 
μένωε, θα ασκηθούν έντονεε πιέσειε 
στουε βουλευτέε και μπλα... μπλα... 
μπλα... Υστερα, όμωε, από τιε εφιαλ- 
τικέε συνέπειεε που βιώνει η ελληνι
κή κοινωνία και η χώρα, οι βουλευτέε 
δεν είναι πια ούτε αφελείε ούτε «α
θώοι». Φυσικά, με την Ελλάδα και στο 
Μνημόνιο 2 και ξανά χρεοκοπημένη 
δεν χρειάζεται να είναι κανείε Κέινε για 
να καταλάβει τι πάει στραβά.

Αυτό το σκηνικό σύγχυσηε, θυμού, 
αδυναμίαε και απόγνώσηε, που τρο
φοδοτείται καθημερινά από την πο

λική τηε κυβέρνησηε, ακυρώνει όποια 
προσπάθεια, απ’ όπου κι αν προέρ
χεται. Γνωρίζουμε πωε, όταν νοσεί το 
οικονομικό σύστημα, νοσεί χειρότε
ρα το πολιτικό και οδηγείται σε φαύ- 
λεε συναλλαγέε. Γνωρίζουμε πωε α
φήνει ελεύθερη την εργοδοσία να ε
πιστρέφει τιε συνθήκεε εργασίαε 
στην εποχή τηε δουλείαε.

Η εικόνα μιαε κυβέρνησηε που α
δυνατεί να χειριστεί όσεε υποχρεώσειε 
μαε επιβάλλει η περίφημη τρόικα, εί
ναι αρκούντωε θλιβερή. Η κοινωνία α
ντιλαμβάνεται τώρα ότι τόσο το δια
βόητο Μνημόνιο όσο και αυτά που α
κολουθούν... έχουν εξελιχθεί σε ε- 
φιάλτεε, καθώε το επαχθέε χρέοε 
τηε Ελλάδαε είναι εντελώε αδύνατον 
να εξυπηρετηθεί χωρίε να σπάσει η 
σπονδυλική στήλη τηε οικονομίαε. Και 
μόνο το γεγονόε ότι η πολιτική του 
Μνημονίου, με όλη την οδύνη και την 
οργή που συσσωρεύει στην ελληιπκή 
κοινωνία, κατάφερε να ανεβάσει το 
χρέοε από το 126% γύρω στο 150%, 
καταδεικνύει το απόλυτο αδιέξοδο.

Για εκείνουε που ακόμη τρέφουν 
αυταπάτεε, η πλήρηε υποταγή του 
κράτουε και τηε πολιτικήε του από τον 
Γιώργο Παπανδρέου στιε Βρυξέλλεε 
και την τρόικα με το πρόσχημα τηε 
διάσωσηε τηε χώραε εξυπηρετεί αυ-

Η εκτίμηση του Μάρτιν 
Φελντστάιν, ότι η 
χρεοκοπία της Ελλάδας 
είναι αναπόφευκτη, δεν 
παραβιάζει ανοικτές 
θύρες και προειδοποιεί 
ότι καθυστερείται για να 
μη παρασυρθούν σε 
χρεοκοπία και άλλες 
χώρες όπως η Ιρλανδία.
τό το είδοε τηε αλλοτριωμένηε οικο- 
νομικήε - τεχνοκρατικήε σκέψηε. 
Αρνούνται σκόπιμα να δουν πόσο εί
ναι μάταιο να πιστεύουν ότι αυτοί που 
την ανέλαβαν εργολαβικά θα μπορέ
σουν να χαρίσουν τη «σωτηρία» 
στον λαό.

Φαντάζονταν οι δυστυχείε λαοί ό
τι θα επωφελούνταν από μια γενναι
όδωρη κοινωνική αντίδραση, που θα 
τουε έβγαζε από την κόλαση τηε τρα- 
πεζικήε κρίσηε και τηε ανεργίαε, για 
να ανακαλύψουν πωε καθηλώθηκαν 
οι χώρεε τουε σε δημοσιονομική πει
θαρχία με επώδυνεε κοινωνικέε συ-

νέπειεε για τουε πολλούε και με εν- 
δημικέε κοινωνικέε κρίσειε.

Οντωε, σε ιλαροτραγωδία έχει με
ταλλαχθεί το όραμα τω ν πολλών. 
Μια αρχιτεκτονική των εθνών, που, 
αφού διάβηκαν ποταμούε αίματοε, ε
νώνονται με το ειρηνικό ιδεώδεε τηε 
επικοινωνίαε τω ν ανθρώπων και των 
ιδεών. Ονειρο τω ν ποιητών που κρά
τησε ζωντανή τη φλόγα τηε ελπίδαε 
στιε πιο ζοφερέε στιγμέε τηε ανθρω- 
πότηταε. Οραμα των γενεών που ξύ
πνησαν μέσα από τη φρίκη, με την ελ
πίδα να ζήσουν σε μια Ευρώπη όπου 
η ευημερία θα ήταν σχεδόν υποχρε
ωτική. Μα, ξαφνικά, ο ποιητήε μαε σαν 
να ξυπνάει με έναν εφιάλτη: Μια ση
μαία, έναε ύμνοε, ένα νόμισμα, πολ
λέε συνθήκεε, μια Λερναία Υδρα με εί
κοσι εφτά κεφάλια, ένα παζάρι. Χάοε.

Είναι γνωστό ότι έχουμε χρεοκο
πήσει το κράτοε και το γνωρίζει η σα
θρή κυβέρνηση του Μνημονίου. 
Ωστόσο, επιταχύνεται και τυπικώε σε 
περίπτωση που η Ελλάδα αποτύχει να 
εκπληρώσει τιε υποσχεθείσεε μεταρ
ρυθμίσει. Προφανώε, η εκτίμηση 
του Μάρτιν Φ ελντστά ιν στουε 
«Financial Τίιηεε» ότι η χρεοκοπία τηε 
Ελλάδαε είναι αναπόφευκτη, δεν πα
ραβιάζει ανοικτέε θύρεε. Ο καθηγητήε 
του Χάρβαρντ προειδοποιεί ότι η ελ

ληνική χρεοκοπία καθυστερείται για 
να μην παρασυρθούν σε χρεοκοπία και 
άλλεε χώρεε όπωε η Ιρλανδία, η Πορ
τογαλία και πιθανώε η Ισπανία. Η πρό
κληση, αναφέρει ο καθηγητήε στην 
ανάλυσή του με τον τίτλο «Αναβάλ- 
λονταε την αναπόφευκτη χρεοκοπία 
τηε Ελλάδαε», είναι να καθυστερήσει 
αρκετά η χρεοκοπία ώστε να μπορέ
σουν να αντέξουν οι τράπεζεε και οι 
άλλοι πιστωτέε τιε διαγραφέε χρεών 
από την Ελλάδα.

Το υπέρογκο δημόσιο χρέοε στην 
Ελλάδα υποδηλώνει ότι είναι απα
ραίτητη μια αναδιάρθρωσή του. Αλλά, 
οι συστημικέε αντιδράσειε που θα προ- 
καλούνταν από μια τέτοια απόφαση 
στιε τράπεζεε τηε Ελλάδαε και τηε δυ- 
τικήε Ευρώπηε, θα ήταν ενδεχομένωε 
ανεξέλεγκτεε. Οι ειδικοί επισημαίνουν 
πωε αυτό που χρειάζεται είναι η α
ποκάλυψη τηε αληθοϋε εικόναε των 
τραπεζικών ισολογισμών. Μετέπειτα 
θα πρέπει να γίνει, εκεί όπου είναι α
παραίτητο, αναδιάρθρωση κεφαλαίων 
και χρέουε σε μεγάλεε τράπεζεε υπό 
την εποπτεία τω ν κυβερνήσεων. Ετσι 
αντέδρασαν οι ΗΠΑ στην τραπεζική 
κρίση των δεκαετιών ’80 και ’90, η Σου
ηδία το 1992-93, η Ιαπωνία το 2002- 
03 και οι ΗΠΑ ξανά με τα τεσ τ αντο
χών τω ν τραπεζών το 2009.
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