
Ε νας πρώτος κύκλοι έκλεισε για 
την Ελλάδα με τη σημαντική α
πόφαση τηε συνόδου κορυφήε 

τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε στιε 21 Ιου
λίου. Από το 2010 ώε τον Ιούλιο 2011 
κυριάρχησε η αγωνία για το αν η χώ
ρα θα καταφέρει να σταθεί όρθια ή θα 
καταντήσει απόβλητη, χρεοκοπημέ
νη, κατεστραμμένη. Η αναζήτηση α
ναλογιών με την πτωχευμένη Αργε
ντινή  του 2001 ήταν καθημερινή ε
νασχόληση του διεθνούε Τύπου.

Επί ενάμιση χρόνο η Ελλάδα φλέρ- 
ταρε με σενάρια οικονομικήε κατα- 
στροφήε. Πλήθοε διεθνών αναλυ
τών προεξοφλούσαν χρεοκοπία και ε
πιστροφή στη δραχμή. Πανικόβλητοι 
πολίτεε τραβούσαν τιε καταθέσειε 
τουε. Σοβαροί επενδυτέε δίσταζαν να 
δεσμεύσουν κεφάλαια. Επιχειρηματίεε 
ηε ρεμούλαε, που έβγαλαν τα λεφτά 

εουε έξω, ανυπομονούσαν να επι
στρέφουν σε μια χρεοκοπημένη χώ
ρα για να αγοράσουν κοψοχρονιά. Ολα 
αυτά μπήκαν στο περιθώριο την ε
πομένη τηε 21ηε Ιουλίου, που έ
φτιαξε μια ασπίδα σταθερότηταε και 
προστασίαε γύρω από την Ελλάδα. Πό
σο καιρό θα κρατήσει, εξαρτάται 
πια κυρίωε από μαε.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου πήρε την Ελλάδα από την τρι
κυμία και την ακούμπησε σε ήρεμα 
νερά. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι η
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καταιγίδα έπαψε να μαίνεται ούτε ό
τι η Ελλάδα δεν θα καταλήξει ξανά στο 
μέλλον να παλεύει με τα κύματα. Κερ
δίσαμε όμωε ζωτικό χρόνο για να ε
πισκευάσουμε το σαπισμένο σκαρί 
τηε οικονομίαε και του κράτουε μαε. 
Με τη νέα χρηματοδότηση, το ψαλί- 
δισμα μέρουε του χρέουε, τιε εγγυή- 
σειε για τιε τράπεζεε, την παράταση 
του χρόνου αποπληρωμήε, το χαμη
λό επιτόκιο, και το γενναίο μακρο
χρόνιο πρόγραμμα αναπτυξιακήε 
στήριξηε, η Ελλάδα θα έχει την πο
λυτέλεια να αγνοήσει οίκουε και 
Κασσάνδρεε, έχονταε εξασφαλισμέ
νη χρηματοδότηση για τα επόμενα 
χρόνια. Μια ασφάλεια που απολαμ
βάνουν σε μικρότερο βαθμό Πορτο
γαλία και Ιρλανδία, και καθόλου 
Ισπανία και Ιταλία.

Η Ελλάδα πήγε στη διαπραγμά
τευση τηε 21ηε Ιουλίου περιμένονταε 
τα χειρότερα και επέστρεψε έχονταε 
αποσπάσει περισσότερα από όσα 
μπορούσε να ελπίζει. Οι εταίροι μαε, 
και ιδίωε η Γερμανία, που έχει υποστεί 
χυδαίεε επιθέσειε από τα ελληνικά 
MME, επιστράτευσαν γενναία αλλη
λεγγύη προε την Ελλάδα, παρότι δεν 
έκαναν το επιπλέον βήμα να απλώ
σουν την ομπρέλα προστασίαε στην 
Ισπανία και την Ιταλία. Βοήθησε και 
ο κίνδυνοε κοινωνικήε έκρηξηε και η 
δημαγωγική ανευθυνότητα τηε αντι-

Η  οικονομική καταιγίδα 
συνεχίζει να μαίνεται 
στην Ευρωζώνη.
Η  Ευρώπη, που έφτιαξε
επιτέλους ένα πλαίσιο
ασφάλειας
για την Ελλάδα,
δεν κατάφερε να κάνει
το ίδιο για το σύνολο
της ευρω-περιφέρειας.

πολίτευσηε, που ωθεί τουε Ευρωπαί- 
ουε ηγέτεε να στηρίξουν αφειδώε την 
κυβέρνηση Παπανδρέου. Βοήθησε 
και ο συνδυασμόε δεινήε οικονομικήε 
κατάστασηε, περιορισμένου κόστουε 
διάσωσηε, και φιλότιμηε προσπάθει- 
αε νοικοκυρέματοε. Βέβαια, η κατα
στροφική έκβαση δεν έχει αποκλειστεί 
για το μέλλον. Εάν όμωε επέλθει, θα 
οφείλεται όχι πια σε ατύχημα ή απλή 
ολιγωρία, αλλά σε δική μαε, βαριά, α
συγχώρητη αποτυχία. Ή  στην (ελά
χιστα πιθανή) επικράτηση μιαε δυ- 
ναμικήε διάλυσηε του ευρώ.

Η οικονομική καταιγίδα συνεχίζει 
να μαίνεται στην Ευρωζώνη. Τα δυ
σκολότερα κεφάλαια του δράματοε ξε
διπλώνονται καθώε Ιταλία και Ισπα
νία δέχονται επιθέσειε που ωθούν τα 
επιτόκια τω ν ομολόγων τουε πάνω α
πό το 6%. Τέτοια επιτόκια είχαν ο
δηγήσει Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορ
τογαλία σ τον μηχανισμό διάσωσηε. 
Η Ευρώπη, που έφτιαξε επιτέλουε έ
να πλαίσιο ασφάλειαε για την Ελλά
δα, δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο για 
το σύνολο τηε ευρω-περιφέρειαε.

Αλλά, όταν βλέπει κανείε να πλήτ
τονται οικονομίεε υψηλήε δημοσιο- 
νομικήε πειθαρχίαε, όπωε η Ιταλία και 
η Ισπανία, καταλαβαίνει πόσο ση
μαντικό είναι το πέρασμα τηε Ελλά- 
δαε, στιε 21/7, σε ζώνη σταθερότηταε. 
Καταλαβαίνει επίσηε ότι η κρίση

τηε Ευρωζώνηε έχει βαθύτερεε αιτίεε: 
στιε δομικέε ανισορροπίεε και ατέλειεε 
τηε ΟΝΕ, στα κενά εποπτείαε και ρύθ- 
μισηε τω ν  χρηματαγορών.

Μόνο η δύναμη τηε διαπραγμά- 
τευσηε και τω ν πολιτικών λύσεων 
μπορεί να εξηγήσει πώε η Ελλάδα των 
μεγάλων ελλειμμάτων δανείζεται τώ 
ρα με 3,5% επιτόκιο, ενώ Ιταλία και 
Ισπανία τω ν πρωτογενών πλεονα
σμάτων με επιτόκια άνω του 6%. Δα
νείζονται με 6% για να δανείσουν την 
Ελλάδα με 3,5%. Είναι παραλογι- 
σμόε! Αλλά, ευτυχώε, είναι παραλο- 
γισμόε υπέρ μαε!

Αυτή η ευνοϊκή έκβαση είναι α
ποτέλεσμα σώρευσηε πολιτικού κε
φαλαίου. Προέκυψε γιατί η Ελλάδα, πα
ρά τιε αντιξοότητεε, επέμεινε στον 
δρόμο τω ν δεσμεύσεων του Μνημο
νίου και του Μεσοπρόθεσμου, όπωε 
και οι άλλεε οικονομίεε τηε ευρω-πε- 
ριφέρειαε. Γράφαμε τον Μάιο του 
2010: «Δ εν αποκλείεται μια λύση α- 
ναδιάρθρωσηε στο τέρμα του πρώτου 
δρόμου, ενώ είναι εξαιρετικά πιθανή 
η επιμήκυνση του χρέουε. Αλλά τότε 
θα ήταν μια λύση συναινετική και ορ
γανωμένη σε επίπεδο Ε.Ε. Στη δια
πραγμάτευσή τηε θα προσέλθουμε με 
απείρωε μεγαλύτερη διαπραγματευ
τική ισχύ από εκείνη μιαε χώραε κα- 
τεργαραίων που μέχρι χθεε εξαπα- 
τούσε τουε εταίρουε τηε» («Οι τρειε

δρόμοι», «Καθημερινή», 16.5.2010).
Και σημειώναμε ένα μήνα πριν: «Το 

εισιτήριο για τη στενότερη ενοποίη
ση είναι να μείνουμε στον δρόμο των 
υποχρεώσεών μαε. Μόνο τηρώνταε 
σαν συνεπείε Ευρωπαίοι τουε κανό- 
νεε, μπορούμε να επιδιώξουμε τα νέα 
άλματα, χωρίε τα οποία η έξοδόε μαε 
από την κρίση είναι σχεδόν αδύνατη. 
Να διεκδικήσουμε, δηλαδή (α) μια ευ
ρωπαϊκή πολιτική διαχείριση του 
χρέουε, μια σεισάχθεια, και (β) ένα 
πρόγραμμα αναπτυξιακήε τόνωσηε, 
“σχεδίου Μάρσαλ” , προε τη χειμαζό
μενη από την ύφεση ευρω-περιφέρεια» 
(«Οι Ελληνεε φίλοι του κ. Σταρμπάτι», 
«Καθημερινή», 10.7.2011).

Να αποτολμήσουμε μία ακόμα 
πρόβλεψη. Οσο η κρίση απλώνεται σε 
Ιταλία και Ισπανία, κάποια μορφ* ευ
ρωομολόγου πλησιάζει. Η λύο ια 
την Ελλάδα (Ευρω-δανειστήε τελευ- 
ταίαε προσφυγήε για τα κράτη-μέλη, 
συμμετοχή των τραπεζών στο κόστοε) 
ούτε «εξαιρετική» θα είναι ούτε «μο
ναδική». Είναι το πρόπλασμα αυρια
νών διευθετήσεων, στην πορεία στε- 
νότερηε συνοχήε και διάσωσηε του 
ευρώ. Μέχρι τότε πρέπει κι εμείε να 
έχουμε νοικοκυρέψει το σπίτι μαε.

* 0 κ. Γ. Παγουλάτος είναι καθηγητής Ευρω
παϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονο
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Ακίνητα προς άμεση 
εκμετάλλευση

Την άμεση εκμετάλλευση των ακι
νήτων φιλέτων του Δημοσίου σχε
διάζει ο υπουργός Οικονομικών, 
προκειμένου να τηρηθεί το αυστη
ρό χρονοδιάγραμμα των αποκρατι
κοποιήσεων. Ο κ. Βενιζέλος έχει το
νίσει κατ’ επανάληψη ότι η Ελλάδα 
«εννοεί αυτό για το οποίο δεσμεύε
ται» και προκειμένου να επιτευ
χθούν οι μηνιαίοι στόχοι θα πρέπει, 
με κάποιον τρόπο, να επισπευσθούν 
οι εισπράξεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επ 
σπευση θα προέλθει ακριβώς απ. 
την άμεση εκμετάλλευση αυτών των 
ακινήτων, κάτω από ειδικές προϋπο
θέσεις και ένα νέο νομοθετικό πλαί
σιο αξιοποίησης. Προς τούτο έχουν 
ήδη δοθεί κατευθύνσεις για αλλα
γές ακόμη και σε όρους δόμησης 
και έκδοσης οικοδομικών αδειών, 
προκειμένου αφενός να μειωθεί η 
χρονική διάρκεια της όλης διαδικα
σίας, αφετέρου να αυξηθεί σημαντι
κό ο βαθμός ελκυστικότητας των α
κινήτων αυτών για τους υποψήφι
ους επενδυτές. Οπως άλλωστε είπε 
ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας κ. 
Ρόσλερ στην πρόσφατη συνάντησή 
του με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Μ. 
Χρυσοχόίδη, «η Γερμανία θα μπο
ρούσε να παίξει συμβουλευτικό ρό
λο, με το γερμανικό κέντρο επενδύ
σεων Germany Trade and Invest να 
συμβάλει στην εξεύρεση επενδυ
τών για την Ελλάδα».
Κατά τα άλλα, ο βασικός, όσο και θε
ωρητικός για πολλούς, στόχος για 
είσπραξη 50 δισ. ευρώ μέχρι το 
2015 παραμένει, όπως ακριβώς πα
ραμένει και η ανάγκη επίδειξης από 
ελληνικής πλευράς κάποιων απτών 
δειγμάτων επιτάχυνσης της όλης 
διαδικασίας, πριν από την απόλυτη 
συγκεκριμενοποίηση της συμφω
νίας για το δεύτερο πακέτο στήριξης 
της Ελλάδας από την τρόικα. Ενδιά
μεσος στόχος είναι η συγκέντρωση 
έως τα μέσα του 2014 σχεδόν 30 
δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις. 
Εχουν ήδη εισπραχθεί 390 εκατ. ευ
ρώ από τον OTE και έως το τέλος 
Σεπτεμβρίου θα προστεθούν άλλα 
900  με 950 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό αυτόν μέχρι 
και τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έ 
χουν υλοποιηθεί έξι αποκρατικοποι
ήσεις και άλλες 17 μέχρι το τέλος 
του 2011, ώστε να εισπραχθούν φέ
τος συνολικά 5 δισ. ευρώ ή 2,2% 
του ΑΕΠ. Ετσι, το Ταμείο Αξιοποίη
σης της Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου ή η Ειδική Γραμματεία 
Αποκρατικοποιήσεων θα πρέπει μέ
χρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να εισπρά- 
ξουν 1,3 δισ. ευρώ.

Καλυμμένες 
οι δανειακές
ανάγκες \\
ιης Ελλάδας
Καθησυχαστικός σε δηλώσεις του στην «Κ » 
ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος

Τον ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εξασφαλισμένες είναι οι δανειακέε α- 
νόγκεε τηε χώραε τούε επόμενουε μή- 
νεε δηλώνει στην «Κ» ο αντιπρόεδροε 
τηε κυβέρνησηε και υπουργόε Οικο
νομικών Ευάγγελοε Βενιζέλοε.

Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για 
την Ευρώπη, και παρά τουε φόβουε ό
τι η νέα κερδοσκοπική κρίση μπορεί 
να αναθεωρήσει τα σχέδια τηε Ελλά- 
8. Ρηε αποφάσειε τηε συνόδου κο- 
ρυφηε τηε 21ηε Ιουλίου, ακόμα και την 
εκταμίευση τηε έκτηε δόσηε, η κυ
βέρνηση εμφανίζεται καθησυχαστική. 
Συγκεκριμένα, ο υπουργόε Οικονομι
κών Ευάγγελοε Βενιζέλοε με δήλωσή 
του στην «Κ» επισημαίνει ότι «οι δα- 
νειακέε ανάγκεε τηε Ελλάδαε και για 
τη μεταβατική περίοδο είναι καλυμ- 
μένεε. Εμείε, όμωε, πρέπει να κάνου
με τη δουλειά μαε και να δείξουμε, ι- 
δίωε σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, 
ότι είμαστε συνεπείε, αποτελεσματι
κοί και υπεύθυνοι».

Ωστόσο, σημειώνει ότι αυτά που 
συμβαίνουν διεθνώε τιε τελευταίεε η- 
μέρεε, δηλαδή οι πιέσειε ειε βάροε με
γάλων χωρών τηε Ευρωζώνηε, όπωε 
η Ιταλία, η πτώση των χρηματιστη
ριακών δεικτών, όλα όσα συνθέτουν 
μια νέα οξεία φάση τηε χρόνιαε πια 
διεθνούε οικονομικήε κρίσηε ανα- 
δεικνύουν την πολύ μεγάλη σημασία 
του έχουν οι αποφάσειε τηε 21ηε Ιου- 
.ίου για τη βιωσιμότητα του ελληνι- 
ού δημόσιου χρέουε. Ο κ. Βενιζέλοε 
νίζει ακόμα ότι «οι αποφάσειε αυ- 
; είναι ένα νεογνό που βρίσκεται τώ- 
στη θερμοκοιτίδα και βασική μαε 
οιμνα είναι να του επιτρέψουμε να 
απτυχθεί, προκειμένου να απο- 
σει τουε καρπούε που θέλουμε». 
Ιάντωε, σε κάθε περίπτωση, οι α-

ναταράξειε για την ελληνική οικονο
μία θα είναι απρόβλεπτεε όπωε α- 
πρόβλεπτεε είναι και οι εξελίξειε διε
θνώε. Η Ευρωζώνη αισθάνεται «να χά
νει το χαλί κάτω από τα πόδια τηε» 
με όλεε τιε επιλογέε να είναι πλέον α- 
κριβότερεε, ίσωε και πιο επικίνδυνεε. 
Ισωε ακριβώε αυτό προσπάθησε να 
προλάβει ο επίτροποε Οικονομικών 
και Νομισματικών Υποθέσεων Ολι Ρεν, 
ο οποίοε έσπευσε την Παρασκευή να 
ανακοινώσει ότι το ερχόμενο φθινό
πωρο θα δημοσιοποιηθεί έκθεση για 
τη σκοπιμότητα έκδοσηε από τιε 
χώρεε ομολόγων που θα στηρίζονται 
απ’ όλη την Ευρωζώνη.

Αφετηρία η Ελλάδα
Ολεε αυτέε οι εξελίξειε «κρέμονται 

σε μια κλωστή». Κάτι που επισημαί
νει και ο υπουργόε Οικονομικών ο ο
ποίοε υποστηρίζει ότι: «Η διαπραγ
μάτευση είναι λεπτή, δύσκολη, πρέ
πει να διεξάγεται με πολύ επαγγελ
ματικό και προσεκτικό τρόπο, καθώε 
εμπλέκονται κράτη, διεθνείε θεσμοί 
και όλοε ο διεθνήε ιδιωτικόε χρημα- 
τοπιστωτικόε τομέαε. Ολοι, όμωε, έ
χουν αντιληφθεί -και τώρα εκ των 
πραγμάτων το επιβεβαιώνουν- ότι η 
επίλυση του ελληνικού προβλήματοε, 
που είναι μία μικρή πτυχή του ευ
ρωπαϊκού και του διεθνούε προβλή
ματοε, είναι αναγκαία προϋπόθεση για 
την αποτελεσματική διαχείριση του 
συνολικού προβλήματοε. Υπό την έν
νοια αυτή, η Ελλάδα μπορεί να λει
τουργήσει ωε αφετηρία για την υ
πέρβαση τηε ευρωπαϊκήε κρίσηε δη
μοσίου χρέουε. Αυτό είναι ένα ση
μαντικό επιχείρημα που με προσε
κτικό και λελογισμένο τρόπο μπο
ρούμε να χρησιμοποιούμε».

Αυτό που διερωτώνται, πάντωε,

«Ολοι έχουν αντιληφθεί 
ότι η επίλυση του ελληνι
κού προβλήματος είναι 
αναγκαία προϋπόθεση 
για την αποτελεσματική 
διαχείριση του συνολικού 
προβλήματος».

πολλοί είναι πώε η Ιταλία και η 
Ισπανία θα μπορέσουν να συνει
σφέρουν στιε δόσειε του δανείου των 
110 δισ. ευρώ, τη στιγμή που οι ίδιεε 
δανείζονται με επαχθέστερουε ό-

ρουε. Τι θα γίνει στην περίπτωση που 
οι δύο ανωτέρω χώρεε κάνουν χρή
ση του δικαιώματόε τουε και δεν συ
νεισφέρουν (εφόσον δανείζονται με 
υψηλότερα επιτόκιο) το τμήμα που 
τουε αναλογεί για την έκτη δόση των 
8 δισ. ευρώ; Παράγονταε του υ
πουργείου Οικονομικών αναφέρει 
ότι αυτό το κενό που θα μπορούσε εν- 
δεχομένωε να δήμιου ργηθεί, καλύ
πτεται αυτόματα από τιε υπόλοιπεε 
χώρεε τηε Ευρωζώνηε.

Πάντωε οι πιο αισιόδοξοι υποστη
ρίζουν ότι η κρίση των τελευταίων η
μερών θα μπορούσε να επιταχύνει τιε 
αποφάσειε στην Ευρώπη ακόμα και 
την ολοκλήρωση τηε ανταλλαγήε ο

μολόγων εντόε του Αυγούστου και την 
ενίσχυση του μηχανισμού από τον ο
ποίο θα δανείζεται η Ελλάδα.

Ισωε η άφιξη τηε τρόικαε, στιε 22 
Αυγούστου, να γίνει υπό νέουε όρουε, 
ενώ δεν αποκλείεται οι αποφάσειε τηε 
τελευταίαε συνόδου κορυφήε να αλ
λάξουν άρδην εξαιτίαε πιθανήε έκ
δοσηε ευρωομολόγου που θα βοη
θήσει το σύνολο των χωρών τηε Ευ
ρωζώνηε. Σε διαφορετική περίπτωση, 
οι νέοι ευνοϊκοί όροι σε επίπεδο επι
τοκίων και επιμήκυνσηε του χρόνου 
αποπληρωμήε, θα ισχύσουν από τη 
δόση του Δεκεμβρίου, ενώ οι τεχνι- 
κέε λεπτομέρειεε θα ολοκληρωθούν 
τον Σεπτέμβριο.

«Οι δανειακές ανάγκες της Ελλάδας και για τη μεταβατική περίοδο είναι καλυμμένες. Εμείς, όμως, πρέπει να κάνουμε τη 
δουλειά μας και να δείξουμε, ιδίως σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, ότι είμαστε συνεπείς, αποτελεσματικοί και υπεύθυνοι», 
τόνισε στην «Κ» ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ Θ Ε Μ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΚΑΙ Ρ0ΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Εφαρμόστε επειγόντως 
και πλήρως όλα τα μέτρα
Μπορείτε να πετύχετε ριζική μείωση του χρέους, λέει ο γ.γ. του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία

Συνέντευξη στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΚΟΥ

Ο γενικός γραμματέας του Οργανι- 
σν Οικονομικήε Συνεργασίαε και 
Αναιι τ υ ξ «  (ΟΟΣΑ) Ανχελ Γκουρία βρέ
θηκε στην Αθήνα για την παρουσία
ση ms έκθεσηε του διεθνούε οργα
νισμού για την Ελλάδα, ενώ το αμε
ρικανικό Κογκρέσο ενέκρινε την αύ
ξηση του ορίου χ ρ έ ο «  των ΗΠΑ και 
ξεκινούσε η «επίθεση» στα ιταλικά και 
τα ισπανικά spreads. Εν μέσω μιαε ι
διαιτέρα« κρ ίσ ιμ « συγκυρίαε, τόνι
σε στην «Κ» ότι το δημόσιο xpéos πιέ
ζει ôXes u s  xcbpes του ΟΟΣΑ. «Είναι 
σημαντικό τώρα να διατηρήσουμε μια 
πολύ λεπτή ισορροπία, ώστε να συ- 
νεχισθεί η ανάκαμψη, ενώ την ίδια 
στιγμή θα συνεχίζουμε τη διαδικασία 
δημοσιονομική5 προσαρμογή5 - και 
αυτό περιλαμβάνει και την Ελλάδα», 
τόνισε. Σύμφωνα με τον κ. Γκουρία, 
υπάρχει ζωή μετά το xpéos: «Είμαι Με
ξικάνο s, μια χώρα που αντιμετώπισε 
no>Aés κρίσε« xpéous, και μπορώ να 

ήαβεβαιώσω γι’ αυτό. Χρειάζεται 
O^ais να παλέψετε εναντίον των συ
ντεχνιακών συμφερόντων για να α
ντιμετωπίσετε τη δημοσιονομική κρί
ση. Οχι μόνο για να μειώσετε το xpé
os, αλλά και cos προϋπόθεση για την 
ανάκαμψη. Διότι ο απώτεροε στόχοε 
είναι η ανάπτυξη, οι θ έσ ε « εργασίαε 
και το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο».

Μήπωε όμα« το ελληνικό xpéos δεν 
είναι βιώσιμο ούτε μετά το δεύτερο πα
κέτο σ τήρ ιξή  που συμφώνησε η Σύ- 
voôos Kopucpùs ms Ευρωζώνηε; 
«Ακόμη και πριν από το δεύτερο πα
κέτο σ τήρ ιξή  ras Ελλάδαε, ο ΟΟΣΑ 
σχεδίασε έναν οδικό χάρτη, μια στρα
τηγική, με τον οποίο μπορείτε να μει
ώσετε το xpéos από το 140% του ΑΕΠ 
σε λιγότερο από 60% μέχρι το 2035, 
σε 24 χρόνια. Οχι αύριο, αλλά σε μία 
γενιά. Η απάντησή μου λοιπόν είναι 
ότι είναι εφικτό. Το έχουμε σχεδιάσει, 
και aas δίνουμε τον τρόπο, πότε και 
πώε. Μπορείτε να πετύχετε. Σχετικά 
με το πακέτο, τώρα: η συνεισφορά των 
επίσημων πιστωτών είναι αξιοθαύ
μαστη, διότι επιμηκύνουν την ωρί- 
μανση και μειώνουν τα επιτόκια. Αυ
τό δίνει στην Ελλάδα περισσότερο 
χρόνο. Η συνεισφορά των ιδιωτών εί
ναι ακόμη άγνωστη, as την παρακο
λουθήσουμε στενά ώστε να διασφα
λίσουμε ότι μπορεί να αποτελέσει μέ- 
oos ras λύ σ «. Αλλά είναι voipis ακόμη, 

" " ’ ’στα σχετικά

Μεταρρυθμίσεις 
στα πάντα, τώρα

Ο ΟΟΣΑ σχεδίασε έναν οδικό χάρτη, με τον οποίο μπορείτε να μειώσετε το χρέος 
από το 1 40%  του ΑΕΠ σε λιγότερο από 6 0 %  μέχρι το 2035, σε 24 χρόνια, σε μια 
γενιά, λέει ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ανχελ Γκουρία.

Ερωτηθείς από πού πρέπει να ξεκι
νήσει η Ελλάδα, ο κ. Γκουρία ανα
φέρει... τα πάντα: «Η μείωση του 
ελλείμματος, η αύξηση των εσόδων, 
η μείωση του κόστους, η κατάργηση 
επιδοτήσεων, προνομίων και απαλ
λαγών που δόθηκαν σε προνομιού
χες ομάδες... Είναι ενθαρρυντικό ότι 
κινείστε στη σωστή κατεύθυνση σε 
μια ευρεία γκάμα θεμάτων, και δεν 
λέτε πού θα εστιάσουμε, αλλά ότι 
πρέπει να εστιάσουμε σε όλα! Κά
ποια αφορούν περισσότερο την αυ
ριανή ημέρα, αλλά αν θέλετε να μι
λήσετε για μεθαύριο, όπως στην εκ
παίδευση, θα πρέπει να αναλάβετε 
δράση από σήμερα. Κάποια χρειά
ζονται μια εβδομάδα, άλλα έναν μή
να, άλλα ένα έτος, άλλα μία γενιά. 
Ξεκινήστε όμως σήμερα!»
Οι μεταρρυθμίσεις όμως συναντούν 
αντιδράσεις. Ποια είναι η υπόσχεση 
ώστε να υποστηρίξει η ελληνική 
κοινωνία τα μέτρα, ακόμη κι αν αυτά 
σημαίνουν ότι κάποιες ομάδες θα 
χάσουν τα προνόμιά τους; «Το ζήτη
μα είναι ποιος κερδίζει και ποιος χά
νει με τις μεταρρυθμίσεις. Αν μία ο
μάδα απολαμβάνει ειδικά προνόμια, 
όπως περιορισμοί στον ανταγωνι
σμό, δεν θέλει να αλλάξει το status 
quo. Αλλά αν όλη η κοινωνία ωφε
λείται, τότε πρέπει το δικό της συμ
φέρον να αντιταχθεί σε εκείνο της 
μικρής ομάδας. Τότε η συλλογική 
σοφία, όπως αυτή αντιπροσωπεύε
ται από τους πολίτες, τη Βουλή και 
την κυβέρνηση, πρέπει να αναλάβει 
δράση. Η ουσία είναι σημαντική, αλ
λά το ίδιο και ή επικοινωνία. Διότι ό
σοι έχουν συμφέροντα είναι καλά 
οργανωμένοι, και παρουσιάζουν την 
επίθεση στα συμφέροντά τους ως 
μία επίθεση στο κοινό καλό. Συμβαί
νει όμως ακριβώς το αντίθετο, όταν 
επιτίθεσαι σε μια προνομιούχο ομά
δα ωφελείς την κοινωνία. Ξέρω ότι 
αντιδρούν, αλλά γι’ αυτό χρειάζεται 
πολιτικό κουράγιο».

Χρειάζεταιν τλέψετε

νεχίσετε το πρόγραμμα μεταρρυθμί
σεων. Τώρα αυτό επεκτείνεται σε πολ- 
λούε τομείε, κάτι που πρέπει να γίνει. 
Το ερώτημα όιια« είναι πόσο καλά θα

γραμμα είναι πολύ νέο. Υπάρχει ένα 
δραματικό παράδειγμα πολιτικήε 
βούλησηε: όταν έγινε γνωστό ότι υ
πάρχει απόκλιση στου*----1------ ---

Πυκνώνουν οι επαφές 
μεταξύ τραπεζών 
για συγχωνεύσεις
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΤΕΛΑ

I i
Η παρουσία ras Blackrock στην Ελλά
δα τον ερχόμενο μήνα, ίσωε, τελικά, 
αποδειχθεί κομβική, από ποKkts α
πόψε«, για την επόμενη μέρα του ελ
ληνικού τραπεζικού συστήματοε. Κι 
αυτό γιατί εκτιμάται ότι θα επιταχύ
νει τ «  εξελίξε« npos την κατεύθυν
ση ras συγκέντρωσηε του κλάδου. 
Εννοείται, μέσω συγχωνεύσεων και 
στρατηγικών συμμαχιών. Ελλείψει ε
ναλλακτικών λύσεων -καθά« η προο
πτική του Ταμείου Χρηματοπιστωτι- 
κήε Σταθερότηταε εξακολουθεί να εί
ναι αποκρουστική για το εγχώριο 
τραπεζικό λόμπι- και με την ανάγκη 
εξεύρεσηε κεφαλαίων να καθίσταται 
σχεδόν αδήριτη, η προοπτική των με
τοχικών συνεργασιών κερδίζει ολοέ
να και π ερ ισσότερο ί növraus.

Ειδικά κατά τα τελευταία 24ωρα, ό- 
π τ «  πληροφορείται η «Κ», καθά« τα 
ζεύγη των συνομιλητών αρχίζουν να 
συγκεκριμενοποιούνται εν μέσω του 
θ έρ ο «. Η αίσθηση που υπάρχει είναι 
ότι τα χρονικά περιθώρια δεν επι
τρέπουν πολυτέλειεε αναβολών. Και 
μάλλον είναι απόλυτα« δικαιολογη
μένη, ιδιαιτέρα« αν επαληθευτεί στην 
πράξη η πρόβλεψη που γίνεται ncas «ό, 
τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι το τέ- 
λοε Αυγούστου ή το αργότερο αρχέε 
Σεπτεμβρίου».

Αν το αποτέλεσμα των ελέγχων που 
θα κάνει η Blackrock τον επόμενο μή
να καταστήσει την αύξηση των προ
βλέψεων για επισφάλειε5 επιτακτική, 
η αναζήτηση κεφαλαίων, για τον 
σκοπό αυτό, θα αποδειχθεί εξαιρετι- 5 
κά δύσκολη αποστολή. Υπό τ «  πα- 
ρούσεε συνθήκεε, οι δυνατότητε5 
που προσφέρονται δεν είναι άλλωστε 
και πολλέε. Οπότε, η μία απ’ αυτέε, που 
προβλέπει στρατηγπ^ συμμαχίεϊ, θα 
εξαντληθεί. Τουλάχιστον, σε επίπεδο 
α ν ίχ νευσ « προθέσεων.

Διερευνητικέβ συζητήσει
Ηδη, λοιπόν, οι σχετικέε -διερευ

νητικού ακόμα επιπέδου- συζητήσε« 
έχουν ξεκινήσει. Οι πληροφορίεε, για 
παράδειγμα, επιμένουν ότι μετά την τε
λευταία αποτυχημένη απόπειρα προ
σέγγισή  ms Εθνικήε με την Alpha 
Bank, που έληξε öncas έληξε, τον πε
ρασμένο Φεβρουάριο έπειτα από ένα 
μήνα μυστικών διαβουλεύσεων, το 
σενάριο το οποίο εξετάσθηκε ήταν αυ
τό pias ενδεχόμενηε προσέγγισ« με
ταξύ Alpha Bank και Eurol"'Tit F.fe (σ.

Αυτό το «αργότερα» λέγεται ότι πλη
σιάζει. Εννοείται πα« κι από τα δύο μέ
ρη, η προοπτική διαψεύδεται. Μόνο 
που δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο, αν 
αυτό γίνεται: α) επειδή, όντα« δενυ- 
φίσταται κανένα ενδιαφέρε ί) ε
πειδή, όπα« γίνεται συνήθωδ σε αυ- 
τέ5 τ «  περιπτώσε«, επιχειρείται να 
θολώνονται τα νερά ή γ) επειδή υ
πάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να 
μην είναι γνωστό σε ό λ ο «  το τι α
κριβά« διημείφθη αναφορικά με το ζή
τημα είτε στο πρόσφατο παρελθόν εί
τε τώρα. Οπότε μπορεί να διαψεύδουν 
την προοπτική από απλή άγνοια.

Βέβαιο«, το γεγονό5 ότι ενδεχομέ- 
να « να γίνονται κάπο«5 συζητήσε«, 
δεν συνεπάγεται αυτομάτωε ότι θα κα
ταλήξουν, απαραιτήτωε, κατά τρόπο 
θετικό κιόλα5. Αυτό τουλάχιστον έχει 
διδάξει η έο « τώρα εμπειρία. Ωε γνω
στόν, αρκεί να μεσολαβήσει «κάτι»,

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ελληνικών 
Τραπεζών, κ. Βασίλης Ράπανος, συνα
ντήθηκε δύο φορές με τον πρωθυ
πουργό μέσα σε ένα μήνα.

Οι έλεγχοι σπς τράπεζες 
που θα κάνει η ΒΙαοϊιτοοΙι 
τον επόμενο μήνα 
εκτιμάται ότι θα 
επιταχύνουν τις εξελίξεις 
προς την κατεύθυνση τηι 
συγκέντρωσης του κλάδε

που για τ ο «  πολλού5 δεν παίζει 
κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, αλλά για τ 
λ ίγ ο «  είναι κρίσιμο, για να τινάξε 
πάντα στον αέρα. Ωστόσο, όπο« ε


