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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Ετοιμάζουν 
σενάρια 
για κάθε 
ενδεχόμενο
Η  απόπειρα επαναδιαπραγμάτευσης του νέου 
πακέτου βοήθειας εξόργισε τους εταίρους

Των ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ, ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Υστερα από την αποτυχημένη απόπειρα τηε κυβέρνησηε να επαναδιαπραγ- ματευθεί xous στόχουε του Μνημονίου και τουε όρουε του νέου πακέτου βοή- θειαε, οι ευρωπαίκέε κυβερνήσειε εμφανίζονται αποφασισμένεε περισσότερο από ποτέ να μην κάνουν εκπτώσειε στην αξιολόγηση για τη συνέχιση τηε χρη- ιτοδότησηε στην Ελλάδα. Και ανασύρουν από τα συρτάρια τουε σενάρια τεχνοκρατών για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου.Οι εϋλογεε αμφιβολίεε ωε προε τη δυνατότητα τηε ελληνικήε κυβέρνησηε να φέρει σε πέραε το Μνημόνιο γίνονται για πολλούε βεβαιότητα. Ο πανικόε που δημιούργησε στιε διεθνείε αγορέε την Παρασκευή μια ανυπόστατη φήμη περί χρεοκοπίαε το Σαββατοκύριακο οδήγησε τα spreads και τα CDS σε νέα ιστορικά υψηλά και προκάλεσε θεαματική βουτιά του ευρώ. Η φήμη διαψεύ- στηκε, αλλά η ευκολία με την οποία υιοθετήθηκε από την αγορά δείχνει ότι η εμπιστοσύνη στιε δυνατότητεε τηε Ελλάδαε να βγει από την κρίση βρίσκεται στο ναδίρ και αυτό δεν αφορά μόνο τιε αγορέε, αλλά και τιε κυβερνή- σειε. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η Γερμανία έχει προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να μην πάρει η Ελλάδα την 6η δόση και νέα βοήθεια με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε χρεοκοπία, επιβάλλονταε ένα «κούρεμα» 50% στο χρέοε τηε. Σε αυτή την περίπτωση, η παραμονή τηε Ελλάδαε στο ευρώ θα εξαρτηθεί από τη διάθεση των εταίρων να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση, καλύπτονταε τουλάχιστον τιε λήξειε των ομολόγων.Το ενδεχόμενο να μην καταβληθεί η 6η δόση και η Ελλάδα να οδηγηθεί σε στάση πληρωμών είναι ορατό.
Αίτημα αναθεώρησήΑυτή τη φορά, οι ευρωπαίκέε κυ- βερνήσειε και η τριμερήε των δανειστών δεν είναι πρόθυμεε να κάνουν τα «στραβά μάτια» στιε αστοχίεε, τιε εκ- πτώσειε, τιε παλινωδίεε, και την παρελκυστική τακτική τηε ελληνικήε κυβέρνησηε. Πολλώ δε μάλλον δεν μπορούσαν να αποδεχθούν το αίτημα μιαε επίσημηε αναθεώρησηε των στόχων του Μεσοπρόθεσμου και του δεύτερου πακέτου βοήθειαε. Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε το βράδυ τηε περασμένηε Δευτέραε στη συνεδρίαση των εκπροσώπων των υπουργών Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε από τον Ελληνα ομόλογό τουε κ. Γιώργο Ζανιά και προκάλεσε οργή. Πολύ περισσότερο επειδή συνο- δεύθηκε από μια έμμεση απειλή ότι εάν το αίτημα απορριφθεί, η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει επειδή η κυβέρνηση δεν ππορεί πολιτικά να πάρει πρόσθετα μέ-α. Και χρεοκοπία τηε Ελλάδαε σημαίνει αποσταθεροποίηση τηε Ευρω-

Τέλη Αυγούστου
Τα ταμειακά διαθέσιμα ίου 

κράτους ήταν περίπου 
2,5 δισ. ευρώ.

13 Σεπτεμβρίου
Αναμένεται έκδοση εντόκων 

γραμματίων.

ζώνηε. Σύμφωνα με πληροφορίεε, οι εκπρόσωποι όλων των χωρών ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν οποιαδήποτε αλλαγή και πωε είναι σε θέση να προστατεύσουν τιε τράπεζέε τουε και τιε άλλεε αδύναμεε χώρεε τηε Ευρωζώνηε.
Μπαράζ δηλώσεωνΑκολούθησε ένα μπαράζ δηλώσεων μέσω των οποίων οι ευρωπαίκέε κυ- βερνήσειε:

1. Δεσμεύθηκαν δημόσια ότι δεν θα εγκρίνουν τη δόση του δανείου και το νέο πρόγραμμα βοήθειαε εάν η Ελλάδα δεν επιτύχει τουε στόχουε του Μ νημονίου.
2. Εστειλαν μήνυμα προε την Ελλάδα ότι δεν φοβούνται αποχώρησή τηε από το ευρώ εάν δεν μπορεί να εκπληρώσει τιε υποχρεώσειε τηε. Η δήλωση του υπουργού Οικονομικών τηε Γερμανίαε κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ότι η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να είναι μέλσε τηε Ευρωζώνηε ήταν αδιανότητη λίγο καιρό πριν.
3. Εηισήμαναν ότι η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση αλλεπάλληλων αποτυχιών, σε αντίθεση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία.Η κυβέρνηση είχε ειδοποιηθεί ε- γκαίρωε για το κλίμα που υπήρχε. Ο δι- οικητήε τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε κ. Γιώργοε Προβόπουλοε φέρεται να είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό αναλυτικά για όσα λέγονταν στη Φρανκφούρτη και τιε ευρωπαίκέε πρωτεύ- ουσεε. Επίσηε, σύμφωνα με πληροφορίεε είχε ενημερωθεί και από στέλεχοε του ΔΝΤ. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών επέμειναν να οδηγήσουν τη διαπραγμάτευση με την /?|5οϊκα σε αδιέξοδο. Το έκαναν δε υπό τιε χειρότερεε δυνατέε συνθήκεε:
1. Τα ρευστά διαθέσιμα του Δημοσίου είναι οριακά και επαρκούν μόλιε έωε τα μέσα Οκτωβρίου.
2. Στο διάστημα αυτό δεν υπάρχουν λή- ξειε ομολόγων, γεγονόε που σημαίνει ότι η τρόικα μπορεί να καθυστερήσει την καταβολή τηε δόσηε για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίε η στάση πληρωμών, που εκ των πραγμάτων θα κηρύξει η Ελλάδα, να επηρεάσει τουε κατόχουε ελληνικών ομολόγων και να ενεργοποιήσει ασφάλιστρα κινδύνου.Το τεχνικό κλιμάκιο τηε τρόικαε θα επιστρέφει πιθανότατα στιε 13 Σεπτεμβρίου και οι επικεφαλήε στιε 18 του μήνα. Ενδεικτικό των εντολών που έχουν και τηε στάσηε που θα κρατήσουν στιε επαφέε τουε στην Αθήνα με τα κυβερνητικά στελέχη είναι το εξήε: ενημερώθηκαν ότι εάν τελικά δεν μπορούν να κάνουν θετική αξιολόγηση, θα πρέπει να παρατείνουν την παραμονή τουε στην Ελλάδα και πέραν τηε 23ηε Σεπτεμβρίου προκειμένου να εξηγήσουν στην ελληνική κοινή γνώμη γιατί δεν θα καταβληθεί η 6η δόση.

22 Σεπτεμβρίου
Η ρευστότητα του Δημοσίου 

πέψτει κάτω από 
το 1 δισ. ευρώ.

Δεκέμβριος
Θα πρέπει 

να αποπληρωθούν 
ομόλογα ύψους 

8 δισ. ευρώ.
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6 Σεπτεμβρίου
Το Δημόσιο εξέδωσε έντοκα 
γραμμάτια και άντλησε 1,3 δισ. 
ευρώ. Ωστόσο, την Πέμπτη,
8 Σεπτεμβρίου, δεν άντλησε 
άλλα 300 εκατ. ευρώ 
όπως αναμενόταν, 
αλλά 155 εκατ. ευρώ.

Μέσα Σεπτεμβρίου
Τα ταμειακά διαθέσιμα 
θα παραμείνουν στα επίπεδα 
των 3 δισ. ευρώ, εφόσον 
όλα κυλήσουν ομαλά.

17 Οκτωβρίου
Εάν δεν έχουν εισρεύσει 
κεφάλαια από τον μηχανισμό 
στήριξης, τότε τα ταμειακά 
διαθέσιμα του κράτους 
θα βρεθούν σε αρνητικό 
έδαφος.

Πώς
διαμορφώνεται 
η ρευστότητα 
του ελληνικού 
Δημοσίου

smssiss

Σε ποια θέματα ρίχνει 
βάρος η τρόικα

Τις επόμενες ημέρες ία τεχνικά κλι
μάκια της τρόικας θα βρίσκονται 
στην Αθήνα, περνώντας από «κόσκι
νο» το τι έκανε η κυβέρνηση στο 
διάστημα που της δόθηκε για να κα
θορίσει τα νέα μέτρα. Το σημαντικό
τερο όλων για την τρόικα φαίνεται 
να είναι η πρόοδος του υπουργείου 
Οικονομικών στην κατάρτιση των 
προβλέψεων για το 2012 και ο καθο
ρισμός των νέων μέτρων που θα λη- 
φθούν του χρόνου για να εηιτευχθε; 
ο στόχος μείωσης του ελλείμματος. 
Αυτό «έδειξαν» και τα στελέχη του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
(ΔΝΤ) τις τελευταίες μέρες κατά τη 
διάρκεια των επαφών που είχαν με 
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, κα
θώς ζητούσαν μετ’ επιτάσεως να 
μάθουν τι σχεδιάζει η κυβέρνηση 
να κάνει για να εξασφαλίσει ότι δεν 
θα υπάρχουν του χρόνου αντίστοι
χα προβλήματα με τα τωρινό. Δε
δομένου, όμως, ότι ακόμα δεν έ
χουν οριστικοποιηθεί οι προβλέ
ψεις για τα μεγέθη του φετινού 
προϋπολογισμού, το αίτημά τους 
δεν ικανοποιήθηκε.
Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν 
πως τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας 
που θα είναι στην Αθήνα αυτήν την 
εβδομάδα, έχουν επιφορτιστεί με το 
«έργο» της πλήρους και διαρκούς 
πληροφόρησης του άτυπου 
Ευπ^τουρ και Εεοίίη που θα γίνου» 
στην Πολωνία στις 16 και 17 Σεπτεμ
βρίου. Τα υψηλόβαθμα στελέχη της 
τρόικας θα έρθουν στην Αθήνα στις 
17 Σεπτεμβρίου και αναλόγως με το 
πού θα έχουν καταλήξει οι υπουργοί 
Οικονομικών της Ευρωζώνης, θα συ
νεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με
ταξύ του Ελληνα υπουργού Οικονο
μικών, κ. Ευ. Βενιζέλου και των 
τριών εκπροσώπων από το ΔΝΤ (κ.
Π. Τόμσεν), την Ε.Ε. (κ. Μ. Μορς) και 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(κ. Κ. Μαζούχ).Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΟρατός ο κίνδυνος σχάσης πληρωμών

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Ακόμη πιο κοντά σε ιηα ενδεχόμενη στάση πληρωμών στο εσωτερικό έχει φτάσει η Ελλάδα. Η δόση του Σεπτεμβρίου, ύψουε 8 δισ. ευρώ, δεν έχει έρθει -και δεν φαίνεται πωε θα έρθει σύντομα ή ολόκληρη- τα φορολογικά έσοδα του κράτουε δεν είναι αρκετά για να καλύψουν όλεε τιε ανάγκεε του και οι τράπεζεε έστειλαν μέσα στην εβδομάδα σαφέε μήνυμα ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουν να καλύπτουν τιε εκ- δόσειε εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στον βαθμό που το έκαναν. Το μείγμα αυτό θα μπορούσε να απειλήσει ακόμα και την καταβολή μισθών και συντάξεων, ενώ ήδη έχει δοθεί εντολή να μη γίνουν οι άλλεε πληρωμέε. Οι πληροφορίεε αναφέρουν ότι ακόμα κι αν μέσα στην εβδομάδα το Δημόσιο καταφέρει να αντλήσει 2 δισ. ευρώ από τα έντοκα που θα εκδώσει, στιε 22 Σεπτεμβρίου τα ταμειακά διαθέσιμα θα υποχωρήσουν κάτω από το 1 δισ. ευρώ και στιε 18 Οκτωβρίου θα βρεθούν σε αρνητικό έδαφοε, εάν δεν εισρεύσουν κεφάλαια από τον μηχανισμό στήριξηε.Δηλαδή, σε ένα μήνα και κάτι μέρεε το κράτοε θα είναι «μείον» κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ενώ εάν δεν καλυφθεί η έκδοση εντόκων γραμματίων που είναι προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα, τότε αυτό θα συμβεί πολύ νωρίτερα. Στα τέλη του τρέχοντοε μήνα.Γίνεται αντιληπτό ότι εφόσον δεν προχωρήσει η κυβέρνηση γρήγορα σε

νεα μέτρα και στην άμεση εφαρμογή τουε, ικανοποιώνταε τουε όρουε που έχουν συικοωνηθεί ιιε την τοόικα βάσει Μνημονίου και Μεσοπρόθεσμου Προ- γράμματοε, τότε πολύ σύντομα το κράτοε δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει βασικέε ανάγκεε του προε το εσωτερικό. Ηδη έχει δοθεί εντολή να μην γίνεται καμία άλλη πληρωμή λειτουρ-
Αν δεν εισρεύσουν 
κεφάλαια από τον 
μηχανισμό στήριξης, 
τα ταμειακά διαθέσιμα τον 
κράτους επαρκούν έως τις 
18 Οκτωβρίου το αργότερο.γικών και μεταβιβαστικών δαπανών, μέχρι οι δανειστέε να ξανανοίξουν τη ροή χρηματοδότησηε.
Οι υποχρεώσειΣε ό,τι αφορά τιε υποχρεώσειε τηε Ελλάδαε προε το εξωτερικό (τόκοι, λή- ξειε ομολόγων και εντόκων) δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα. Αυτό, για δύο λόγουε:

1. Γιατί δεν υπάρχουν λήξειε ομολόγων που θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Η επόμενη προγραμματισμένη αποπληρωμή ομολόγων είναι τον Δεκέμβριο. Τότε το Δημόσιο θα πρέπει να ξεχρεώσει περί τα 8 δισ. ευρώ. Από τώρα μέχρι εκείνη τη στιγμή, όμωε, δεν υπάρχει

κάποιο ομόλογο που λήγει, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνοε χρεοκοπίαε.
2. Γιατί εκτιμάται πωε η τρόικα δεν θα αφήσει την Ελλάδα να μην καλύψει τιε υποχρεώσειε τηε για τόκουε και έντοκα γραμμάτια που λήγουν μέχρι τον Δεκέμβριο. Δεδομένου ότι η Ευρωζώνη δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπάρξει πτώχευση μιαε χώραε που βρίσκεται στο ευρώ, υπάρχουν σενάρια κα- ταβολήε μέρουε των 8 δισ. ευρώ, που είναι η δόση του Σεπτεμβρίου, ώστε να καλυφθούν τα απολύτωε απαραίτητα μέχρι να συμμορφωθεί η κυβέρνηση και να κάνει όσα πρέπει να γίνουν.

Οι τράπεζεεΤο αρνητικό αυτό κλίμα έρχεται να επιβαρύνει και η στάση των ελληνικών τραπεζών, που δεν «αντέχουν» πλέον να στηρίζουν τιε εκδόσειε εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. Ηδη, δύο τράπεζεε έχουν ενεργοποιήσει τον μηχανισμό άντλησηε ρευστότηταε από την Τράπεζα τηε Ελλάδοε (τον γνωστό Emergency Liquidity Assista- nce -  ELA), αντλώνταε 2 δισ. ευρώ η μία και 3 δισ. ευρώ η άλλη.Μάλιστα, πληροφορίεε αναφέρουν ότι μέροε των κεφαλαίων αυτών χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστούν έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου την περασμένη εβδομάδα.Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι και οι τράπεζεε πλέον δεν μπορούν να συνεχίσουν να δανείζουν το κράτοε. Το αντίθετο μάλιστα. Θα πρέπει να μει-

ώσουν την έκθεσή τουε στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου. Βάρει του νέου κανονισμού τηε Ευ- ρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε (ΕΚΤ), μέσα στο έτοε η ΕΚΤ θα δέχεται ωε ενέχυρο για να παρέχει ρευστότητα στιε ελληνικέε τράπεζεε, έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου ύψουε 3,3 δισ. ευρώ συνολικά. Ηδη, η έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου ανέρχεται σε περίπου 12 δισ. ευρώ και μέσα στουε ε- πόμενουε τρειε μήνεε θα πρέπει να μειωθεί δραστικά.Για τον λόγο αυτό και οι τράπεζεε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε δεν α- νταποκρίθηκαν στην κάλυψη των συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών των γραμματίων που εξέδωσε το Δημόσιο την Τρίτη. Αντί να δα- νείσουν το Δημόσιο 300 εκατ. ευρώ, παρείχαν 155 εκατ. ευρώ. Προε το παρόν, η εξέλιξη αυτή δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, όμωε, αποτελεί ένα σαφέε μήνυμα προε την κυβέρνηση ότι στιε επόμενεε εκδόσειε γραμματίων (είναι προγραμματισμένο να δημοπρα- τηθούν γραμμάτια εντόε τηε εβδομά- δαε και άλλεε δύο φορέε τον Οκτώβριο) θα είναι μικρότερη η συμμετοχή τουε από ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα.Να σημειωθεί, ότι ο Οργανισμόε Δια- χείρισηε Δημοσίου Χρέουε (ΟΔΔΗΧ), από τιε αρχέε του έτουε προχωράει σε δύο δημοπρασίεε εντόκων γραμμο Γ κάθε μήνα, με σκοπό να εξασφαλ^ει την ταμειακή ρευστότητα του κράτουε.«Υστατη ευκαιρία για την Ελλάδα»...
Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

<{Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Αν η Αθήνα εφαρμόσει τα μέτρα που εξήγγειλε τον Ιούνιο και στιε αρχέε τηε εβδομάδαε, θα υπάρξει πολύ θετική ανταπόκριση από την Ευρωζώνη. Αν όχι... Πλέον, όλα εξαρτώνται από την Αθήνα», λέει αξιωματούχοε από κράτοε-μέ- λοε τηε Ευρωζώνηε, περιγράφονταε το κλίμα που επικρατεί στιε Βρυξέλλεε. Η αξιοπιστία τηε ελληνικήε κυβέρνησηε Αχει πλέον πέσει στο ναδίρ μετά μήνεειλυσιεργίαε και εμφανούε απροθυμίαε να τηρήσει τα συμφωνηθέντα με τουε εταίρουε μαε.Κάθε περιθώριο καλήε θέλησηε έναντι τηε Ελλάδαε εξαντλήθηκε στην καταβολή τηε πέμπτηε δόσηε και στη Σύνοδο Κορυφήε του Ιουλίου. Πλέον οι δανειστέε μαε δεν είναι ούτε κατ’ ελά- χιστον διατεθειμένοι να δεχθούν υπο- σχέσειε και εξαγγελίεε. Απαιτούν απτά δείγματα γραφήε μέχρι το τέλοε Σεπτεμβρίου. Στιε ευρωπαίκέε πρωτεύ- ουσεε το κλίμα για την Ελλάδα επιδεινώνεται σταθερά. Οι εταίροι μαε διαπιστώνουν κάθε τρίμηνο ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να εφαρμόσει το Μνημόνιο. Η εμφάνιση τηε Ιταλίαε στο προσκήνιο

τηε κρίσηε δεν ευνοεί την Αθήνα. Αν εξακολουθήσουμε να κάνουμε τα στραβά μάτια με την Ελλάδα πολύ σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα με τουε Ιταλούε, είναι ο φό- βοε σε πολλέε πρωτεύουσεε, σίγουρα στο Βερολίνο και τη Χάγη.Στη σύντομη πρώτη επίσκεψή τουε στην Αθήνα οι επικεφαλήε τηε τρόικαε
«Ολα εξαρτώνται από την 
Αθήνα», είναι το μήνυμα 
από την Ευρώπη, όπου 
η αξιοπιστία της 
ελληνικής κυβέρνησης 
έχει πέσει στο ναδίρ.βρήκαν τελείωε απροετοίμαστη την ελληνική πλευρά. Ή  μάλλον τελείωε απρόθυμη να δείξει έργο. Η αντίδραση των Ευρωπαίων εταίρων μαε ήταν πολύ έντονη ολόκληρη την εβδομάδα. Η Γερμανίδα καγκελάριοε κ. Αγκελα Μέρ- κελ προειδοποίησε ότι αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι δεν πρόκειται να υπάρξει καταβολή τηε επόμενηε δόσηε, ενώ ο Γερμανόε υπουργόε Οικονομικών κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για

πρώτη φορά είπε ανοιχτά ότι αν η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει διάθεση να συμμορφωθεί με τουε κανόνεε τηε Ευρωζώνηε, τότε αργά ή γρήγορα θα βρεθεί εκτόε. «Δεν νομίζω ότι όσο η χρεοκοπία τηε Ελλάδαε αποτελεί συστημική απειλή για την Ευρωζώνη, κάποιοε θα αποτολμούσε να τη σπρώξει στον γκρεμό. Σε έξι μήνεε όμωε τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά», εκτιμάει ο αξιωματούχοε.Σε αυτό το εχθρικό κλίμα οι επικε- φαλήε τηε τρόικαε αναμένονται στην Αθήνα. «Ο στόχοε για τη μείωση του ελ- λείμματοε το 2011 στο 7,7%-7,8% είναι εφικτόε, υποστηρίζουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί», εξηγεί στην «Κ» α- ξιωματούχοε τηε Κομισιόν αναφερό- μενοε στην ατυχή προσπάθεια τηε Ελλάδαε να ζητήσει αναπροσαρμογή των δημοσιονομικών στόχων για το 2011 και το 2012. Οι πρόσφατεε εξαγ- γελίεε του υπουργού Οικονομιών κ. Βενιζέλου φαίνεται ότι ικανοποιούν σε σημαντικό βαθμό τιε απαιτήσειε τηε Επι- τροπήε στο μέτωπο των ιδιωτικοποιή- σεων. «Θέλουμε όμωε να δούμε ποσο- τικοποίηση των μέτρων που πρόσφατα εξαγγέλθηκαν και θέλουμε να δούμε πολύ περισσότερεε λεπτομέρειεε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του

2012», προσθέτει. Και βεβαίωε η τρόικα θέλει να δει αμέσωε πρόοδο στο μέτωπο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπωε την απελευθέρωση τηε α- γοράε εργασίαε και το άνοιγμα των «κλειστών» επαγγελμάτων.Ερωτηθείε για το αν θα ληφθούν νέα μέτρα λιτότηταε για το 2011, ο αξιω- ματούχοε τηε Κομισιόν αποφεύγει να απαντήσει λέγονταε ότι αυτό θα φανεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησηε. «Αν δεν εκπληρωθούν οι στόχοι, η χρηματοδότηση μπορεί να διακοπεί», προσθέτει εξηγώνταε ότι η τρόικα δεν έχει την εξουσία να διαπραγματευθεί αλλαγή των στόχων για το έλλειμμα. Αν όμωε η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε δείξει τέτοια απροθυμία να τιμήσει το δικό τηε μέροε τηε συμφωνίαε, τότε η κατάσταση θα ήταν πιο εύκολη. Ισωε οι εταίροι μαε να συμφωνούσαν να δώσουν περιθώριο ενόε ακόμη χρόνου, προκειμένου να μειώσουμε το έλλειμμά μαε κάτω από το 3%, κάτι που πρέπει να επιτύχουμε μέχρι το τέλοε του 2014. «Ακόμη και τώρα όμωε, η θετική ανταπόκριση τηε Αθή- ναε θα προκαλούσε ενθουσιασμό και μεγάλη ανακούφιση», λέει ο αξιωματού- χοε τηε Ευρωζώνηε. Το περιθώριο που έχουμε στη διάθεσή μαε είναι πλέον μόλιε είκοσι ημέρεε.

Ο κ. Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ.

Και σενάρια διαδοχής του Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ
Ο πρόεδρος ίου Eurogroup κ. Ζαν Κλοντ Γι- 
ουνκέρ αναμένεται να αποχωρήσει από τη 
θέση του, με την ολοκλήρωση της θητείας 
του στότέλος του χρόνου, ανέφερε η γερ
μανική έκδοση των Financial Times (FTD) ε 
πικαλούμενη διπλωματικές πηγές, μια ημέ
ρα μετά την παραίτηση του Γιούργκεν Σταρκ 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμ
φωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Γιουνκέρ φέ
ρεται ότι θα προτείνει ο διάδοχός του στην 
προεδρία του συμβουλίου των υπουργών 
Οικονομικών της Ευρωζώνης «να ασχολεί- 
ται αποκλειστικά με το Eurogroup». Ηδη
διεξάγεται έντονη συζήτηση στους κόλπους της Ενωσης σχετικά με τις αναγκαί
ες αλλαγές που θα ενισχύσουν την οικονομική διακυβέρνηση για την αντιμε
τώπιση της κρίσης στην Ε.Ε. Στην περίπτωση που οι ηγέτες της Ευρωζώνης α
ποφασίσουν σχετικά στη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου ο πρόεδρος του 
Eurogroup να έχει αποκλειστικά αυτήν τη θέση, ο κ. Γιουνκέρ φέρεται διατε
θειμένος να μη διεκδικήσει ανανέωση της θητείας του και να επικεντρωθεί στα 
καθήκοντά του ως πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, αναφέρουν οι FTD. Ο 
εκπρόσωπος Τύπου του κ. Γιουνκέρ δεν απάντησε χθες σε γραπτό ερώτημα 
της «Κ» αν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες περί αποχώρησης του πρωθυπουρ
γού του Λουξεμβούργου. Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδιδε την πληροφορία ότι 
πιθανότερος αντικαταστάτης του κ. Γιουνκέρ είναι ο νυν υπουργός Οικονομι
κών της Γερμανίας κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κάτι που αργότερα διαψεύστηκε. 
Τον περασμένο Αύγουστο η κ. Μέρκελ και ο κ. Σαρκοζί πρότειναν, στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι να προεδρεύει στις εξαμηνιαίες συνόδους 
κορυφής της Ευρωζώνης. Πάντως το τελευταίο διάστημα ο κ. Γιουνκέρ, ο ισχυ
ρότερος υποστηρικτής της Ελλάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, φαίνεται 
ότι έχει χάσει την πολιτική υποστήριξη της Γερμανίας και της Γαλλίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΠ1 ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Εκτακτο σχέδιο για έσοδα ενός δια ευρώ
Εισφορά στα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα, φορολόγηση των καταθέσεων που έφυγαν στο εξωτερικό ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι

Των ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ και ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Σε αναζήτηση ενόε έκτακτου εισπρακτικού μέτρου που θα αποδώσει έωε 1 δισ. ευρώ μόνο του3 τελευταίουε τρεισήμισι μήνε3 του έτουε βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου ·· προσεγγίσει τον στόχο για το έλ- <μμα του 2011 καν να πείσει την τρόικα και τουε εταίρουε τηε Ευρωζώνηε να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση τηε χώραε. Σύμφωνα με πληροφορίεε, στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων, δύο προτάσειε. Πρώτον, η επιβολή έ- κτακτηε εισφοράε στα εκτόε σχεδίου πόληε ακίνητα, με εξαίρεση τα κτήματα των αγροτών, ή κάποιο άλλο φόρο στην ακίνητη περιουσία. Δεύτερον, η φο- ρολόγηση των καταθέσεων που έφυγαν στο εξωτερικό και η ύπαρξή τουε

δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δη- λωθέντα εισοδήματα των φορολο- γουμένων.Το υπουργείο Οικονομικών έχει στη διάθεσή του τα στοιχεία για τιε κατα- θέσειε που έφυγαν από τιε τράπεζεε. Η πρώτη πρόταση έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα και άμεσα, αλλά θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστοε. Η δεύτερη πρόταση θα είναι κοινωνικά αποδεκτή, αλλά η διαδικασία εντοπισμού των καταθέσεων που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν είναι χρονοβόρα και ενδεχο- μένωε να μην αποδώσει τα αναμενόμενα. ΓΤ αυτό τον λόγο η .πρώτη πρόταση φαίνεται να συγκεντρώνει τιε με- γαλύτερεε πιθανότητεε.Αυτόε ο έκτακτοε φόροε θα προστεθεί στα μέτρα που έχουν ήδη ανα

κοινωθεί, όπωε το νέο μισθολόγιο που θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο, χωρίε προσωπικέε διαφορέε και σταδιακή προσαρμογή και θα έχει δημοσιονομικό όφελοε 200 εκατ. ευρώ φέ- τοε και 1 δισ. ευρώ το 2012. Αλλά 100 εκατ. ευρώ ίσωε αποδώσει η εφαρμογή του θεσμομ τηε εργασιακήε εφε- δρείαε. Με αυτά και άλλεε περικοπέε δαπανών συνολικού ύψουε 500 εκατ. ευρώ (εξετάζεται και η επίσπευση τηε μείωσηε των επικουρικών συντάξεων από φέτοε αντί από το 2012) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ένα πακέτο μέτρων, που θα φέρουν το έλλειμμα κοντά στον στόχο των 17 δισ. ευρώ.Ενα αξιόπιστο πακέτο μέτρων για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2011 και κυρίωε του 2012 είναι η προϋπόθεση που θέτουν η τρόικα και

τα κράτη-μέλη τηε Ευρωζώνηε για να καταβάλλουν την 6η δόση, αλλά και για να προχωρήσει η υλοποίηση του νέου πακέτου βοήθειαε προε την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το δημοσιονομικό «κενό» που πρέπει να καλύψει η Ελλάδα με νέα μέτρα ανέρχεται στα 2,2 - 2,3 δισ. ευρώ. Για να «γεφυρωθεί» η διαφορά αυτή το οικονομικό επιτελείο προωθεί:1. Μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα με απόδοση έωε 1 δισ. ευρώ, όπωε προ- αναφέρθηκαν.2. Την επίσπευση μέτρων που περιλαμβάνονται ήδη στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Εκτιμάται ότι από την ταχύτερη υλοποίηση κάποιων μέτρων (όπωε τα έσοδα από τα αυθαίρετα), μπορεί να προκύψει εξοικονόμηση τηε τά- ξηε των 500 εκατ. ευρώ,3. Την περαιτέρω περικοπή κάποιων

δαπανών, χωρίε να αποκλείεται και η μεγαλύτερη μείωση των επικουρικών συντάξεων, με στόχο να προκύψει δημοσιονομικό όφελοε τηε τάξηε των 500 εκατ. ευρώ.4. Την άμεση εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου (από τον Οκτώβριο) με στόχο μόνο για φέτοε να εξοικονομηθούν 200 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι η τρόικα έχει ξεκαθαρίσει πωε οι μει- ώσειε πρέπει να γίνουν άμεσα και όχι σε βάθοε χρόνου, δεν αποκλείεται να φτάσει σε μερικέε περιπτώσειε ακόμα και στο 50%.5. Την εφαρμογή του θεσμού τηε ερ- γασιακήε εφεδρείαε, από την οποία ε- κτιμάται ότι θα υπάρξει δημοσιονομικό όφελοε τηε τάξηε των 100 εκατ. ευρώ φέτοε. Αμεσα σε καθεστώε εργα- σιακήε εφεδρείαε θα τεθούν περίπου

4.200 εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και φορείε τηε γενικήε κυβέρ- νησηε (νοσοκομεία, ασφαλιστικά Ταμεία, OTA κ.λπ.). Ο αρχικόε σχεδιασμόε για την ένταξη σε εφεδρεία 14.000 ατόμων, φαίνεται πωε δεν «αρκεί» και το οικονομικό επιτελείο προωθεί σε εφεδρεία 20.000 εργαζόμενουε.Πέραν αυτών, το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη υπολογίσει νέα μείωση των δαπανών του Προγράμματοε Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 950 εκατ. ευρώ. Εξέλιξη που σίγουρα δεν βοηθά στην ανάκαμψη τηε ελληνικήε οικονομίαε, με την τρόικα να εκτιμά πλέον ότι η ύφεση φέτοε θα φτάσει στο 5,5%, το 2012 θα διαμορφωθεί στο 2,5% και η πολυπόθητη επάνοδοε σε θετι- κούε ρυθμούε ανάπτυξηε θα έρθει το 2013 με 1,5%.14.000 εργαζόμενοι στην εφεδρεία
ι  ,,ς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

Υπό το βάρος των ασφυκτικών πιέσεων τηε τρόικαε, η κυβέρνηση καλείται να προχωρήσει, πλέον, με ταχείε ρυθμούε στην εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, OTA και λοιπούε δημόσιουε φορείε, αλλά και στην υπαγωγή σε καθεστώε εργα- σιακήε εφεδρείαε περίπου 14.000 εργαζομένων στουε υπό συγχώνευση φορείε. Παράλληλα, πρέπει το αμέσωε προσεχέε διάστημα να έχει θεσμοθετήσει τον «νέο τύπο» δημοσίου υπαλλήλου στον στενό πυρήνα του Δημοσίου, τον κρατικό υπάλληλο δηλαδή, ώστε να είναι εύκολη η μετακίνηση των εργαζομένων μέσω με-
Αγώνας της κυβέρνησης 
για να θεσμοθετήσει τον 
«νέο τύπο» δημοσίου 
υπαλλήλου, να μετρήσει 
την παραγωγικότητα, να 
αξιολογήσει το προσωπικό.τατάξεων με στόχο να καλυφθούν κενά και ελλείψειε υπηρεσιών από ε- κείνεε που διαθέτουν πλεονάζον προσωπικό.Πάρα πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθούν οι ε- ξαγγελθείσεε αλλαγέε, αλλά και πολλά τα «αγκάθια» του εγχειρήματοε. Από τη μια, η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τιε κοινωνικέε εντά- σειε που προκαλούν τα μέτρα, ακόμη και τη δυσθυμία πολλών υπουργών τηε να τα υλοποιήσουν και από την άλλη, τιε χρόνιεε παθογένειεε του Δημοσίου. Η συντριπτική πλειοψηφία των δημόσιων φορέων λειτουργεί χωρίε σύγχρονα οργανογράμματα, χωρίε επιχειρησιακά σχέδια, που να καταγράφουν οργανωμένα τουε στόχουε, τιε δράσειε, να μετρούν την παραγωγικότητα. Δίχωε σχεδίασμά, πώε θα γίνει αντικειμενική μέτρηση τηε πα- ραγωγικότηταε τηε κάθε υπηρεσίαε και κατ’ επέκταση πώε θα αξιολογηθούν ή πώε θα μετακινηθούν οι κρατικοί υπάλληλοι; Με ποια κριτήρια θα 

ί  π το πριμ παραγωγικότηταε, όταν Οι υπηρεσίεε λειτουργούν χωρίε επιχειρησιακά «πλάνα» με πολυδιασπα- σμένεε αρμοδιότητεε και αποπροσα- νατολισμένεε από τιε διαιρέσειε των

υπουργείων (π. χ . Εσωτερικών) ή τη μεταφορά αντικειμένου (ΥΠΕΚΑ, Εμπορικήε Ναυτιλίαε, Υποδομών, Ανάπτυξηε κ. ά.); Πολλά τα ερωτήματα που εγείρονται και οι εκκρεμότητεε που πρέπει να διευθετηθούν.Μεγάλη εκκρεμότητα για την εφαρμογή τηε εργασιακήε εφεδρείαε είναι το πλαίσιο με το οποίο θα κριθεί και καθοριστεί το πλεονάζον προσωπικό. Ο υπουργόε Οικονομικών κ.Έυ. Βενιζέλοε είπε ότι η ένταξη σε καθεστώε εφεδρείαε θα γίνει με τη θεσμική εγγύηση του ΑΣΕΠ που είναι αρμόδιο να προσλάβει εταιρείεε αξιο- λόγησηε του προσωπικού. Μετά την αξιολόγηση θα καταρτιστούν πίνακεε με τουε πλεονάζοντεε. Το ΑΣΕΠ ωστόσο, αρνείται ν  αναλάβει αυτή τη διαδικασία. Ετσι, παραμένει ασαφέε «ποιοε» και με ποια κριτήρια θα κρίνει ωε πλεονάζον το προσωπικό. Μπροστά στο διαφαινόμενο αδιέξοδο ο κ. Βενιζέλοε φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίεε, να προκρίνει τουλάχιστον για το πρώτο πακέτο ένταξηε σε εφεδρεία περίπου 4.200 υπαλλήλουε (είναι το 10% από μια δεξαμενή 42.000 εργαζομένων σε 171 υπό συγχώνευση φορείε και ΝΠΙΔ) που θα ε- πιλεγούν με βάση δύο κριτήρια: α) όσοι βρίσκονται κοντά σε σύνταξη (από δύο έωε τρία χρόνια) και β) εάν δεν καλυφθεί το ποσοστό του 10 θα συμπληρωθεί από υπαλλήλουε δεύτερο βάθμιαε εκπαίδευσηε.Στο μικροσκόπιο των δύο υπουργείων Οικονομικών και Διοικητικήε Μεταρρύθμισηε βρίσκεται όλη η διαδικασία αξιολόγησηε των υπαλλήλων στιε ΔΕΚΟ και εντόε τηε εβδο- μάδαε αναμένεται να ανακοινωθεί το γενικό πλαίσιο.Μεταξύ των σκέψεων στο κυβερνητικό επιτελείο -εφόσον δεν υιοθετηθεί τελικά για τουε πρώτουε 171 φορείε ένα γρήγορο μοντέλο με δύο κριτήρια- κλειδί για την παραμονή των εργαζομένων στουε φορείε του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα ε- ξυγιανθούν ή θα συγχωνευθούν θα α- ποτελέσει ο τρόποε πρόσληψηε, κατά πόσον δηλαδή διορίστηκαν με κριτήρια ΑΣΕΠ ή  μέσω άλλων διαδικασιών. Θα έπονται όσοι προσλήφθηκαν με προκηρύξειε που δεν υπάγονταν στον έλεγχο τηε ανεξάρτητηε αρχήε, καθώε και εκείνοι που πήραν το εισιτήριο μονιμοποίησηε έχονταε δια- δοχικέε συμβάσειε ορισμένου χρόνου ή έργου.

Ν έ ο  μισθολόγιο Δ ημοσ ίου
1 , θα εφαρμοστεί από Οκτώβριο

2  Δεν θα προβλέπεται διαφοροποίηση σε αποδοχές 
υπαλλήλων με ίδια προϋπηρεσία, 
ίδια προσόντα και ίδια θέση.

| Θα υπάρχει «πριμ παραγωγικότητας», αλλά δεν έχει 
* διευκρινιστεί πώς θα δίνεται και σε ποιους, ενώ 

η παροχή του τελεί υπό τπν αίρεση της τρόικας.

Αναμένεται οι μειώσεις να γίνουν άμεσα και όχι 
'* σε βάθος ετών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 

σε μειώσεις έως και 50% των αποδοχών 
ορισμένων υπαλλήλων.

Γ  Προβλέπεται η δημιουργία του «κρατικού 
υπαλλήλου», που θα διευκολύνει τη μετακίνηση 
του προσωπικού.

L  Εκτιμώμενο δημοσιονομικό όφελος για το 2011 στα 
200 εκατ. ευρώ.

Εργασιακή εφεδρεία
|  Αμεσα 4.200 υπάλληλοι ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και 
■ * φορέων γενικής κυβέρνησης (OTA, νοσοκομεία, 

ασφαλιστικά ταμεία) με τον αριθμό να φτάνει 
σύντομα στις 14.000

7  Οσοι είναι κοντά στη σύνταξη και εκείνοι που 
*"* ανήκουν στην κατηγορία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, θα βρεθούν στο στόχαστρο αρχικά.

| Εκτιμώμενη εξοικονόμηση περίπου 
* 100 εκατ. ευρώ φέτος.

4. Οσοι ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς 
θα λαμβάνουν μόνο το 60% 
του βασικού τους μισθού.

' Σε εργασιακή εφεδρεία θα βρίσκονται 
* για ένα έτος, θα υπάρχουν προγράμματα 

επανακατάρτισης.

Α  Εάν δεν βρουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα 
* ή δεν αξιοποιηθούν στο Δημόσιο μετά 

τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, τότε θα απολύονται 
μετά την πάροδο του έτους.

7  Πρόβλημα προκύπτει αφού το ΑΣΕΠ 
* αρνείται να αναλάβει τη διαδικασία.

Τι αλλάζει και πού
Κλειστά επαγγέλματα
Από μηδενική βάση η επανεξέταση όλων των κλειστών 

I ,  επαγγελμάτων.

2 Νέες αλλαγές στα όσα προβλέπονταν στον νόμο 
* για δικηγόρους, συμβολαιογράφους, φαρμακοποιούς.

ι Επαγγέλματα που είχαν αρχικώς εξαιρεθεί 
'· από το άνοιγμα, τώρα θα περιληφθούν.

Εργασιακές σχέσεις
Συμπίεση των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα με επιχειρησιακές 
συμβάσεις που θα συνυπογράφουν ενώσεις προσώπων.

2 Διαγραφή από τη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών 
» επαγγελμάτων 230.000 εργαζομένων.

3 Νέα μείωση άνω του 30% για τις επικουρικές συντάξεις 
* με δημοσιονομικό όφελος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ.

Φορολογία
1 , Σε τρεις εβδομάδες το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα.2 Δραστικές περικοπές φοροαπαλλαγών,

» κυρίως στα υψηλά εισοδήματα.

3, Νέο σύστημα είσπραξης και απόδοσης φόρων.

Αποκρατικοποιήσεις
I ' Η τρόικα αμφισβητεί το κατά πόσο θα επιτευχθεί ο στόχος 
* των 5 δισ. ευρώ για φέτος και ζητεί την πώληση 

περιουσιακών στοιχείων σε οποιαδήποτε τιμή.

2  Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα.

3 ,  Πιέσεις για πώληση μεγάλης ΔΕΚΟ 
' "  μέχρι το τέλος του έτους.

Καταργήσεις φορέων
Επιταχύνεται π κατάργηση και συγχώνευση φορέων 

' του Δημοσίου που δεν έχουν λόγο ύπαρξης.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΑπελευθέρωση από το μηδέν «Ενώσεις» αντί συνδικάτων
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από την ψήφιση του νόμου για τα κλειστά επαγγέλματα τον περασμένο Μάρτιο και η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει τώρα στην τροποποίησή του, σε μια ύστατη προσπάθεια να αμβλυνθούν οι αντιδρά- σειετηε τρόικαε για το γεγονόε ότι τοοιγμα των περισσότερων επαγγελμάτων έχει γίνει «μόνον στα χαρτιά».Σύμφωνα με πληροφορίεε τηε «Κ», ο κύβοε για την άμεση και γενική τροποποίηση του νόμου (είναι ο 3919) ερ- ρίφθη και η επεξεργασία του νέου νόμου, σύμφωνα με όσα δήλωνε αρμόδια κυβερνητική πηγή, «θα γίνει σχεδόν από μηδενική βάση και θα περι- ληφθούν άρσειε περιορισμών και σε επαγγέλματα που ώε τώρα είχαν μείνει ουσιαστικά έξω από την απελευθέρωση».Σύμφωνα με τιε ίδιεε πληροφορίεε, τρία ήταν τα «καυτά» σημεία που οδήγησαν στην επαναδιαπραγμάτευση όλου του «πακέτου» με τα κλειστά επαγγέλματα. Το πρώτο αφορούσε το ότι για τα τεχνικά επαγ

γέλματα δεν υπήρξε στον νόμο που ήδη ισχύει καμία πρόβλεψη για το άνοιγμά τουε.Το δεύτερο αφορούσε τιε ρυθμίσειε για τουε δικηγόρουε, που είχαν προ- καλέσει ήδη πολλέε συζητήσειε, ρυθ- μίσειε που δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα να ανοίξουν δικηγορικά γραφεία τηε Αθήναε παραρτήματα στην επαρχία και τηε επαρχίαε στην πρωτεύουσα.Και, τρίτον, οι ρυθμίσειε που ουσιαστικά μετέθεσαν για το τέλοε του 2013 την εφαρμογή του νόμου για το άνοιγμα των φορτηγών δημοσίαε χρήσεωε.Και οι τρειε αυτέε εξαιρέσειε κρί- θηκε πωε ουσιαστικά συνηγορούν και καταδεικνύουν ότι το άνοιγμα των επαγγελμάτων έχει γίνει με όρουε που παραπέμπουν στο «περίπου».Ο νόμοε, άλλωστε, στην πραγματικότητα δεν έχει εφαρμοστεί, καθώε για τα περισσότερα επαγγέλματα απαιτούνται προεδρικά διατάγματα που ακόμα δεν έχουν εκδοθεί ή υπουργικέε αποφάσειε που βρίσκονται στο στάδιο τηε επεξεργασίαε.Για τουε συμβολαιογράφουε, για πα

ράδειγμα, το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει αύξηση του αριθμού των θέσεών τουε κατά ποσοστό 12% σε όλη την επικράτεια βρίσκεται για υπογραφή στον Πρόεδρο τηε Δημο- κρατίαε από τον Αύγουστο, ενώ η υπουργική απόφαση για τον καθορισμό σε νέεε βάσειε των αμοιβών τουε για συμβόλαια πάνω από 380.000 ευρώ έχει εκδοθεί και οδεύει προε το εθνικό τυπογραφείο. Για τουε δικηγόρουε ακόμα δεν έχει εκδοθεί τίποτα. Αλλωστε, για τουε δικηγόρουε, τουε φαρ- μακοποιούε και δεκάδεε άλλα επαγγέλματα όλα θα κριθούν και πάλι από την αρχή με την εκ νέου τροποποίηση του ισχύοντοε νόμου.
Για τα ταξίΟσον αφορά το θερμό μέτωπο των ταξί, ολοκληρώνεται εντόε τηε εβδο- μάδοε η προθεσμία τηε διαβούλευσηε και στόχοε είναι το σχετικό νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή σε περίπου ένα μήνα, ώστε έωε το τέλοε του 2011 να υπάρχει δυνατότητα έκδοσηε των πρώτων αδειών νέων ταξί. Αυτό θα σημάνει στην πράξη την απελευθέρωση του επαγγέλματοε.

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

«Ενώσεις προσώπων». Σύντομα με διάταξη στο σχέδιο νόμου για την Κοινωνική Οικονομία, θα υποκατασταθεί ο ρόλοε που παίζουν οι ομοσπονδίεε στην υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίαε σε επιχειρήσειε όπου δεν υπάρχουν σωματεία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι νόμι- μεε συμφωνίεε εργοδοτών- εργαζομένων για τη μείωση των μισθών μέχρι το κατώφλι τηε εθνικήε γενικήε συλλογικήε σύμβασηε ή και χαμηλότερα. Οι «ενώσειε» δεν αποτελούν μια κλασική μορφή συνδικαλιστικών οργανώσεων, παρότι ο νόμοε ήδη από το 1982 τιε αναγνωρίζει ωε τέτοιεε. Τα επίσημα συνδικάτα τιε απεύχονται διότι τα υποκαθιστούν και περιορίζουν την επιρροή τουε. Αλλά το υπουργείο Εργασίαε εκτιμά ότι η επέκταση αυτών των μορφών συλλογικήε εκπρο- σώπησηε αποτελεί το μόνο μέσο που θα μπορούσε στην παρούσα φάση να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια τηε τρόικαε για τον περιορισμένο αριθμό των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίαε και να βάλει φρένο στη ρα

γδαία επέκταση των ατομικών συμφωνιών που ούτε μπορούν να ελεγχθούν ούτε καν να καταγραφούν.Μια «ένωση προσώπων» μπορεί να συσταθεί ακόμη και από πέντε εργα- ζόμενουε, εάν στην επιχείρηση απασχολούνται έωε και 20 εργαζόμενοι. Το υπουργείο θα προωθήσει ρύθμιση με την οποία θα διευκολύνει τη σύστασή τόμε έτσι ώστε να μπορούν πλέον οι επιχειρήσειε με προσωπικό που δεν υπερβαίνει τουε 50 εργαζόμενουε να παρακάμπτουν τιε κλαδικέε οργανώσειε, δηλαδή τιε ομοσπονδίεε και να καθορίζουν αποκλειστικά σε επιχειρησιακό επίπεδο τιε μειώσειε μισθών.Πάντωε, επί του παρόντοε, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων αδιαφορεί και δεν επιζητεί ούτε τιε ει- δικέε επιχειρησιακέε συμβάσειε, ούτε τη σύσταση σωματείων. Ομωε για την ηγεσία Κουτρουμάνη η οποία συνεχίζει στη γραμμή διατήρησηε τηε ι- σχύοε των κλαδικών συμβάσεων ακο- λουθώνταε τη γραμμή τηε προκατόχου του στο υπουργείο, κ. Λ. Κατσέλη, η υποκατάσταση σωματείων και Ομοσπονδιών από ευέλικτα σχήματα ενώσεων, θα επιχειρηματολογηθεί

στουε κοινωνικούε εταίρουε ωε το μόνο μέσο για να λύσει τον γόρδιο δεσμό σε μια κατακερματισμένη αγορά ερ- γασίαε όπου, οι χιλιάδεε μικρέε και πολύ μικρέε επιχειρήσειε, αλλά και πολλέε από τιε μεγάλου μεγέθουε λειτουργούν έξω ήπό το πλαίσιο των συμβατικών ρυθμίσεων που κυριαρχούσαν πριν από την έναρξη τηε ύφεσηε.Υπογραμμίζεται ότι το νέο σημείο ι- σορροπίαε στιε εργασιακέε σχέσειε <=■ χει τεθεί πολύ χαμηλά. Αυτό θα ει βεβαιωθεί και με τη δεύτερη νομοθετική παρέμβαση στο σκέλοε των βαρέων και ανθυγιεινών. Η ρύθμιση που θα κατατεθεί μέχρι το τέλοε του μήνα προβλέπει τη διαγραφή περίπου 230.000 εργαζομένων από τιε λίστεε των ΒΑΕ, τη μείωση επιδομάτων και συντάξεων και τη διαμόρφωση νέων κανόνων ασφάλισηε από την 1.1.2012.Βέβαια το κρίσιμο μέγεθοε είναι το οικονομικό, Κι αυτό θα κριθεί από το ποσοστό μείωσηε των επικουρικών συντάξεων. Ηδη έχει συμφωνηθεί η μείωση αυτή να επιφέρει έσοδο τουλάχιστον 235 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του υπουργείου. Εκτόε κι αν απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα...
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Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Ανοιχτό ίο  ενδεχόμενο νέων μέτρων
■ Ο  αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ο ικονομικώ ν διευκρινίζει πως θα είναι ενταγμένα 

«στη λογικ ή της δικαιοσύνης» Μ « Α ε ν  είναι επ οχή για πολιτικές υστεροβουλίες και προσωπικά σχέδια»

"υνέντευξη στους
. . .  Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟ και ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Το ενδεχόμενο λήψηε μέτρων άμεσου δημοσιονομικού αποτελέσματοε ε- ντόε του 2011, ώστε η Ελλάδα να επιτύχει τον στόχο για το έλλειμμα αφήνει ανοιχτό με συνέντευξη προε την «Κ» ο αντιπρόεδροε τηε κυβέρ- νησηε και υπουργόε Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλοε, υπογραμμίζονταε πωε αυτά θα είναι ενταγμένα «στη λογική τηε δικαιοσύνηε».Παράλληλα, ο κ. Βενιζέλοε αναγνωρίζει πωε για τιε αποκλίσειε στο έλλειμμα, πέραν των επιπτώσεων τηε ύφεσηε ευθύνη έχουν και «υστερήσετε» που υπήρξαν, ενώ χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα σενάρια για έξοδο τηε χώραε από την Ευρωζώνη, το- νίζονταε πωε «υπάρχει έναε δρόμοε, η φυγή προε τα εμπρόε και για εμάε
} χώρα, αλλά και για την Ευρωζώνη συνολικά». Τέλοε, ο κ. Βενιζέλοε απευθυνόμενοε στη Ν .Δ. αναφέρει πωε «δεν είναι εποχή για πολιτικέε υ- στεροβουλίεε και προσωπικά σχέδια», και θέτει το ερώτημα εάν όντωε το κόμμα τηε αξιωματικήε αντιπολί- τευσηε «ζητάει εκλογέε».

-  Υπάρχουν προειδοποιήσειε από 
έξω ότι πλέον η Γερμανία κ.ά. δεν 
αποκλείουν την έξοδό μαε από το 
ευρώ; Τι λέτε;-  Μπορεί να υπάρχουν κάποιεε με- μονωμένεε φωνέε, αυτέε όμωε δεν είναι φωνέε των υπεύθυνων κυβερνήσεω ν και των υπεύθυνων πολιτικών δυνάμεων τηε Ευρωζώνηε. Η  ίδια η  καγκελάριοε Μ έρκελ έχει τονίσει πολλέε φορέε ότι δεν νοείται έ- ξοδοε καμιάε χώραε από το ευρώ, γιατί όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο θα έθετε εκ ποδών την ίδια τη ν προοπτική τηε ευρωπαϊκήε ο- λοκλήρωσηε και την ίδια την αξιοπιστία του κοινού νομίσματοε. Αρα, υπάρχει μόνο έναε δρόμοε: η φυγή προε τα εμπρόε και για εμάε ωε χώρα, αλλά και για την Ευρωζώνη συνολικά.
-  Θα υπάρξει και πόσο εκτιμάτε ό
τι θα είναι το δημοσιονομικό όφε- 
λοε από τη διεύρυνση του θεσμού 
τηε εργασιακήε εφεδρείαε και του 
νέου μισθολογίου;-  Το νέο μισθολόγιο, το πλαίσιο του οποίου αποφασίστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, και η  διεύρυνση του θεσμού τηε εργασιακήε εφεδρείαε, πέραν του ότι λειτουργούν ωε διαρ- θρωτικέε αλλαγέε -απολύτωε ανα- γκαίεε για να έχουμε ένα μικρότερο, καλύτερο, εξυπνότερο κράτοε, ένα κράτοε φιλικότερο προε τον πολίτη, ένα κράτοε που να μην λειτουργεί ωε βάροε για την οικονομία, αλλά ωε υ- ποστηρικτήε και εταίροε τηε- έχουν και πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό όφελοε που ξεπερνά τιε προ- βλέψειε ή τιε απαιτήσειε του Μ νημονίου. Το νέο μισθολόγιο, επιπλέον, συνάπτεται με το νέο βαθμολόγιο και με μεγάλεε θεσμικέε αλλαγέε στον χώρο τηε Δημόσιαε Διοίκησηε, αλλά και στον χώρο των ΔΕΚΟ. Πρόκειται για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, βασισμένο στην αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έ-έντονο το στοιχείο τηε ηθικήε νο-ιοποίησηε και τηε εσωτερικήε δι- καιοσύνηε. Το όφελοε θα είναι, λοιπόν, πολύ μεγάλο.
-  Λέτε ότι πριν μιλήσουμε για αλ
λαγή φορολογικών συντελεστών θα 
πρέπει να βρούμε ένα αξιόπιστο σύ

στημα συλλογήε των φόρων. Τι εί- 
δουε αλλαγέε σχεδιάζετε σε αυτό 
το σύστημα και θα αποδώσουν σύ
ντομα, ώστε να μειώσετε συντε- 
λεστέε ΦΠΑ ή φορολογίαε εισοδή- 
ματοε εντόε του 2011 ή του 2012;-  Αυτό που τονίζω ειδικά για τον ΦΠΑ είναι ότι δεν έχει νόημα η  συζήτηση για τουε φορολογικούε συ- ντελεστέε αν δεν συμφωνήσουμε σε ένα απλό, εφαρμόσιμο, πρακτικό, αξιόπιστο σύστημα είσπραξηε και α- πόδοσηε του ΦΠΑ. Κι αυτό φυσικά αφορά και τον φόρο εισοδήματοε φυσικών και νομικών προσώπων, όπου πρέπει να ισχύσουν ορισμένα πολύ απλά αλγοριθμικά κριτήρια προσδιορισμού και του κύκλου εργασιών και του πραγματικού εισοδήματοε.

Η  ίδια η καγκελάριος Μέρ
κελ έχει τονίσει πολλές φο
ρές ότι δεν νοείται έξοδος 

καμιάς χώρας από το ευρώ. 
Αρα υπάρχει μόνο ένας 

δρόμος: η φυγή προς 
τα εμπρός και για εμάς 
ως χώρα, αλλά και για 

την Ευρωζώνη συνολικά.

Διότι δεν είναι δυνατόν να πορευόμαστε με ετήσια έσοδα από τον φόρο εισοδήματοε νομικώ ν προσώπων τηε τάξεωε των 2,5 δισ. ευρώ ή έσοδα από τον φόρο εισοδήματοε φυσικών προσώπων τηε τάξεωε των 9 δισ. ευρώ. Δηλαδή, από τα δηλωμένα επισήμωε 100 δισ. ευρώ οικογενειακού εισοδήματοε να φορολογούνται μόνο τα 30 δισ. ευρώ -τα 70 δισ. ευρώ απαλλάσσονται με τον ένα ή  τον άλλο τρόπο- και από αυτά, Ευάγγελος Βενιζέλος: Το νέο μισθολόγιο, συνάπτεται με το νέο βαθμολόγιο και με 
μενάλες θεσμικές αλλαγές στον χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και των ΔΕΚΟ. Πρό
κειται για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, βασισμένο στην αξιοκρατία και τη διαφάνεια.

με μέση φορολογική επιβάρυνση 30%, να έχουμε έσοδα μόλιε 9 δισ. ευρώ. Α ν το φορολογητέο δηλωμένο επίσημο εισόδημα ήταν 130 δισ. ευρώ -αντί για 100 δισ. ευρώ- και αν η μέση φορολογική επιβάρυνση του συνόλου του ποσού αυτού ήταν μόλιε 15% θα είχαμε λύσει ένα πολύ μεγάλο μέροε του προβλήματοε των δημοσίων εσόδων.Το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα δεν είναι έναε απλόε νόμοε, ή μια κωδικοποίηση και απλούστευση τηε νομοθεσίαε. Είναι ο καθρέφτηε μέσα από τον οποίο πρέπει να ξα- ναγνωριστούμε, ωε κοινωνία, ωε οικονομία, ωε κράτοε.
-  Θα επιτευχθεί ο στόχοε για έλ
λειμμα 17 δισεκατομμυρίων ευρώ

Από τα δηλωμένα 100 δισ. 
ευρώ οικογενειακού εισοδή
ματος φορολογούνται μόνο 
τα 30 δισ. ευρώ -τα 70 δισ. 

ευρώ απαλλάσσονται- 
και από αυτά, με μέση 

φορολογική επιβάρυνση 
30%, έχουμε έσοδα 
μόλις 9 δισ. ευρώ.

φέτοε; Δείχνουν οι δανειστέε μαε 
ανοχή σε απόκλιση που οφείλεται 
στην ύφεση;-  Ο δημοσιονομικόε οτόχοε για το 2011 είναι προφανέε ότι επηρεάζεται ώε ένα βαθμό από τη βαθύτερη ύφεση που έχει καταγραφεί και η οποία θα ξεπεράσει, όπωε έχουμε πει, το 5%, θα κινηθεί δηλαδή σε επίπεδα σαφώε ανώτερα των τελικών προβλέψεων τηε τρόικαε του Μάΐου του 2011, επί των οποίων είχε βασιστεί και το με-

Απαιτείται η μέγισιη δυνατή πολιτική αλλά και κοινωνική συναίνεση

-  Μ πορεί να μειωθεί πραγματι
κά το Δημόσιο και να γίνουν τό
σο επώδυνεε τομέε χωρίε συ
ναίνεση τουλάχιστον από τη 
Ν .Δ . Την επιδιώξατε, με τη συ
νάντησή σαε με τον κ. Σαμαρά 
και τι βλέπετε;
- Αυτό που εσείς ονομάζετε «εηώ- 
δυνες τομές» είναι οι αναγκαίες 
διαρθρωτικές αλλαγές, χωρίς τις ο
ποίες η χώρα μας δεν θα αποκτήσει 
ποτέ την εθνική ανταγωνιστικότητα 
που απαιτείται, προκειμένου να κα
ταλάβει ή να ανακαταλάβει τη θέση 
που της αναλογεί στην ευρωπαϊκή 
και διεθνή αγορά. Δεν είναι δυνα
τόν να είμαστε πάντοτε οι «τελευ
ταίοι της τάξης». Δεν είναι δυνατόν 
να χάνουμε συνεχώς ευκαιρίες και 
δυνατότητες επειδή δεν έχουμε 
αλλάξει χρονίζουσες παθολογικές 
καταστάσεις στο κράτος, την οικο
νομία, ακόμα και την ίδια την κοι-

νωνία. Αυτό το έργο είναι τεράστιο. 
Πρόκειται για μια εθνική υπόθεση 
που απαιτεί και αντίστοιχη εθνική 
συστράτευση. Αρα, πράγματι απαι
τείται η μέγιστη δυνατή πολιτική, 
αλλά και κοινωνική συναίνεση. 
Χρειάζεται στήριξη από το πολιτικό 
σύστημα, αλλά κυρίως από ένα με
γάλο ριζοσπαστικό μέτωπο των πα
ραγωγικών και δημιουργικών δυνά
μεων της κοινωνίας. Στη συνάντησή 
μου με τον κ. Σαμαρά, του παρου
σίασα και το πλαίσιο των συζητήσε- 
ών μας με την τρόικα και το σχέδιο 
που υπάρχει για την εφαρμονή των 
αποφάσεων της 21ης Ιουλίου. Φυ
σικά, κάθε παρόμοια συζήτηση βα
σίζεται στην ανάγκη μιας έντιμης 
και ειλικρινούς συνεργασίας μετα
ξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. 
Δεν μπορούμε να μένουμε οχυρω
μένοι πίσω από τους παραδοσια
κούς και συμβατικούς μας ρόλους.

Δεν είναι τώρα η εποχή για κομμα
τικούς πατριωτισμούς ή για πολιτι
κές υστεροβουλίες ή για προσωπι
κά σχέδια. Τώρα είναι η εποχή της 
μεγάλης υπέρβασης.
-  Είναι σαφέε ότι η κυβέρνηση  
ακολουθεί άλλη πολιτική από το 
προεκλογικό τηε πρόγραμμα  
και ότι εσείε προσωπικά καλεί
στε να ανοίξετε νέα μεγάλα 
«μέτωπα», όπωε το μισθολόγιο  
και η εφεδρεία. Δεν θα ήταν ορ
θότερο να επιδιωχθεί η  νομι
μοποίηση αυτών των επιλογών 
με τη διενέργεια πρόωρων ε
κλογών, καθώε μάλιστα τιε ζη
τεί και η Ν .Δ .;
- Η κυβέρνηση διαχειρίζεται μια 
κατάσταση εθνικής ανάγκης. Πράγ
ματι, τα μέτωπα είναι μεγάλα και ό
λα όσα πρέπει να γίνουν επειγό
ντως, χωρίς καμιά καθυστέρηση, 
με αποφασιστικότητα, απαιτούν

συσπείρωση, ενότητα και συναίνε
ση. Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει 
την ωριμότητα, τη σοβαρότητα και 
τη γενναιοδωρία όλων των παρα
γόντων, όλων των πολιτικών δυνά
μεων. Λέτε ότι τις εκλογές τις ζητά
ει η Ν.Δ. Είστε σίγουροι νΓ αυτό;
-  Ορισμένοι υποστηρίζουν πωε 
και προσωπικά θα ήταν διέξο
δο για εσάε οι εκλογέε, καθώε η 
εφαρμοζόμενη πολιτική έχει 
μεγάλο πολιτικό κόστοε...
- Τα κριτήριά μου, όπως έχετε α- 
ντιληφθεί, δεν είναι προσωπικά. 
Δεν δικαιούμαι να θέσω προσωπι
κούς στόχους και προφανώς ό,τι 
κάνουμε έχει πολύ μενάλο κόστος. 
Αλλά, το κόστος αυτό είναι συγκυ
ριακό, είναι τρέχον, είναι -όπως λέ
τε- πολιτικό. Ομως, τώρα δεν με
τράνε τα πράγματα με βάση το πο
λιτικό κόστος, αλλά την ιστορική 
ευθύνη.

σοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιά νομικήε προσαρμογήε. Εκτόε, όμα. από την επιρροή τηε ύφεσηε, υπάρχουν υστερήσειε, υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα, υπάρχει η  ανάγκη να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε τουε στόχουε μαε με βάση τιε προβλέψειε για την απόδοση κάθε μέτρου. Αυτό που έχει, λοιπόν, σημασία είναι να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο και να φτάσουμε, όσο γίνεται ταχύτερα σε πρωτογενή πλεονάσματα, να φτάσουμε όσο γίνεται ταχύτερα σε ισοσκελισμένη ετήσια δημοσιονομική διαχείριση, αφαιρουμένου βεβαίωε του κόστουε εξυπηρέτησηε του δημοσίου χρέουε. Γιατί αν φτάσουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα, τότε η χώρα αποκτά πράγματι έναν πλήρη δημοσιονομικό, οικονομικό και πολιτικό θώρακα. Και αυτόε ο στόχοε πρέπει να προωθηθεί. Δεν μπορ με να καθυστερούμε. Πρέπει να ε. ..- διώξουμε -επειδή αυτό μαε συμφέρει και έχει υπαρξιακή σημασία για μαε- να φτάσουμε το ταχύτερο δυνατόν σε πρωτογενή πλεονάσματα.
-  Αποκλείετε να μαε ζητηθούν και 
να λάβουμε πρόσθετα μέτρα έωε το 
τέλοε του 2011;-  Κατ’ αρχάε, πρέπει να  διευκρινίσω ότι οι διαρθρωτικέε αλλαγέε, στιε οποίεε έδωσε μια έντονη ώθηση το Υπουργικό Συμβούλιο με τιε α- ποφάσειε του τηε περασμένηε Τρί- τηε, δεν είναι πρόσθετα μέτρα, αλλά είναι εφαρμογή, επιτάχυνση και εξειδίκευση ειλημμένω ν και ψηφισμένω ν μέτρων. Εάν μέσα από την αξιολόγηση τηε απόδοσηε των μ έτρων του προϋπολογισμού και του Μ εσοπροθέσμου, τώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο τρίμηνο του έ- τουε, χρειαστεί να ληφθεί κάποιο μέτρο άμεσου δημοσιονομικού αποτε- λέσματοε, προκειμένου να  είμαστε μέσα στουε στόχουε μαε όπωε απτοί προσαρμόζονται λόγω ύφεσηε, αυτό θα είναι εντεταγμένο στη λογική τηε δικαιοσύνηε, δηλαδή στη λογική που θα διέπει συνολικά το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα. Το ΕΦΣ θα τεθεί σε εφαρμογή παράλληλα με τον προϋπολογισμό του 2012 που πρέπει να  είναι -και θα είναι- προϋπολογι- σμόε ειλικρινήε, πραγματικόε, με καθαρή στόχευση, για να τελειώσει πλέον η  αβεβαιότητα, η  ασάφεια, η  γκρίνια και η  συνεχήε διολίσθηση τηε διε- θνούε συζήτησηε στα γνωστά αρνητικά στερεότυπα εναντίον τηε χώραε. Αυτά μαε καθηλώνουν σε μια απαισιόδοξη, εσωστρεφή και ηττοπαθή προσέγγιση που λειτουργεί α- ντιαναπτυξιακά. Στη φάση που βρισκόμαστε το καλύτερο που μπορεί και πρέπει να γίνει για την ανάσχεση τηε ύφεσηε, την αύξηση τηε ρευ- στότηταε και τη στήριξη τηε πραγ- ματικήε οικονομίαε, είναι να εφαρμοστούν, χωρίε άλλα προβλήματα και καθυστερήσειε, οι αποφάσειε τηε 21ηε Ιουλίου. Να αρχίσει η  λειτουργία του νέου σχήματοε στήριξηε τηε Ελλάδαε, να ενεργοποιηθεί ο νέοε ρό- λοε του EFSF, να  ολοκληρωθεί η διαδικασία του PSI. Αυτό προέχει. Αυτό θα αποσυμφορήσει την πίεση που υφίσταται η  ελληνική οικονο)Θα προσφέρει αίσθημα ασφαλείαε. Θα αλλάξει τιε καταθετικέε και ε- πενδυτικέε συμπεριφορέε. Θα αποστομώσει τιε Κασσάνδρεε. Θα θωρακίσει και την Ελλάδα και την Ευρωζώνη.Πρέπει να είμαστε συνεπείς, να εκπληρούμε τις δεσμεύσεις

-  Στον προϋπολογισμό του 2012 ο 
δημοσιονομικόε στόχοε θα είναι αυ
τόε του Μεσοπρόθεσμου, δηλαδή 
14,6 δισ. ευρώ ή θα διαφοροποιηθεί; 
Θεωρείτε ότι η προσαρμογή από το 
σκέλοε των εσόδων και των δαπα
νών που προβλέπεται στο Μεσο
πρόθεσμο είναι η κατάλληλη ή θα

τέπει να αλλάξει;-  Η μεγαλύτερη ύφεση του 2011 και το γεγονόε ότι έχουμε ήδη τρίτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσηε, ασκεί κάποια επιρροή στον δημοσιονομικό στόχο, αλλά εμείε θα έπρεπε μόνοι μαε να κάνουμε μια επιλογή υπέρ τηε όσο το δυνατόν ταχύτερηε επίτευξηε πρωτογενούε πλεονάσματοε. Αυτό αφορά πρωτίστωε το σκέλοε των δαπανών, όπου έχουμε πράγματι πολύ θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τιε λειτουργικέε δαπάνεε του Δημοσίου.Εχουμε τώρα πλέον, με το ενιαίο μισθολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία, τη δυνατότητα για πολύ σοβαρά και ορατά αποτελέσματα στο κεφάλαιο των δαπανών για αποδοχέε. Αλλά το ίδιο, φυσικά, ισχύει και για το σκέλοε

των εσόδων που συνδέεται με όλα αυτά που σαε είπα για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, την αντιμετώπιση τηε φοροδιαφυγήε και με τη μείωση του όγκου τηε παραοικονομίαε και την ένταξη, σε όσο γίνεται μεγαλύτερο βαθμό, των άτυπων οικονομικών δραστηριοτήτων στο πεδίο τηε επίσημηε Οικονομίαε.Πρέπει, βεβαίωε, να συνυπολογίζουμε και το ζήτημα των εισφορών, το οποίο θέλουμε να αντιμετωπιστεί και στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματοε. Πρώτον, γιατί πρέπει να υπάρχει ενιαίοε μηχανι- σμόε είσπραξηε φόρων και εισφορών. Δεύτερον, γιατί μόνο η  ενιαία φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση μπορεί να μαε κάνει δίκαιουε απέναντι στιε επιχειρήσειε εντάσεωε κεφαλαίου και τιε εταιρείεε εντάσεωε ερ- γασίαε. Και τρίτον, γιατί κάθε υστέρηση στα έσοδα των ασφαλιστικών Ταμείων μετατρέπεται σε αύξηση τηε δαπάνηε για επιχορηγήσειε από τον κρατικό προϋπολογισμό.
-  Εάν δεν επιτευχθεί ο στόχοε για

Στόχος είναι να υπάρχει 
ενιαίος μηχανισμός είσπρα

ξης φόρων και εισφορών.
Γιατί μόνο η ενιαία 

φορολογική και ασφαλιστι
κή μεταχείριση μπορεί 
να μας κάνει δίκαιους.

συμμετοχή των ιδιωτών στο νέο πα
κέτο βοήθειαε προε την Ελλάδα, υ
πάρχει πρόβλεψη για το ποιοε θα κα
λύψει το κενό χρηματοδότησηε 
που θα προκόψει;-  Μα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μαε για την εφαρμογή του σχεδίου

συμμετοχήε των ιδιωτών στην προσπάθεια για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέουε και τη δραστική βελτίωση των όρων εξυπηρέτησήε του. Αυτό είναι το περιβόητο PSI (Private Sector Involvement). Ηδη τώρα έχουμε αρχίσει να συλλέγουμε τιε απαντήσειε και έχουμε μπροστά μαε ακόμη πολλέε εβδομάδεε επεξεργασιών και επαφών για να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, από κοινού με τουε θεσμικούε μαε εταίρουε και σε συνεννόηση με τον διεθνή τραπεζικό τομέα, μέσω του IIF.
-  Υπάρχει η αίσθηση ότι τόσο ο 
πρωθυπουργόε, όσο και εσείε επι
διώκατε πολιτική διαπραγμάτευ
ση για το ύψοε του ελλείμματοε αλ
λά δεν τα καταφέρατε και γι’ αυτό 
υπήρξαν οι ανακοινώσειε τηε πε
ρασμένηε Τρίτηε.-  Για τιε επαφέε με την τρόικα ισχύουν όσα είπα στη συνέντευξή μου τηε περασμένηε Παρασκευήε. Η αναχώρηση για τιε Βρυξέλλεε των ε- πικεφαλήε του κλιμακίου, προκειμέ-

νου να επανέλθουν σε περίπου δέκα μέρεε για να συζητήσουμε, όχι μόνο για το 2011, αλλά πρωτίστωε για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012, ήταν προγραμματισμένη. Και βεβαίωε, η προσέγγισή μαε είναι πολιτική και από τιε δύο πλευρέε, αλλά βασισμένη σε πολύ ασφςιλή τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα. Οταν λέμε πολιτική προσέγγιση δεν εννοούμε μια προσέγγιση που κάνει εκπτώσειε, αλλά μία προσέγγιση, η οποία λαμβάνει υπόψη τηε και το αναπτυξιακό, δηλαδή το υφεσιακό ζήτημα, αλλά και την ανάγκη να υπάρξουν αναπτυξιακού χαρακτήρα παρεμβάσειε προκειμένου να αλλάξει το οικονομικό και κοινωνικό κλίμα.Πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται απολύτωε κατανοητά και από τουε θε- σμικούε μαε εταίρουε, αρκεί εμείε να είμαστε συνεπείε, να εκπληρούμε τιε προϋποθέσειε μαε, να έχουμε δέσμευση, να μη θεωρούμε ότι μαε επιβάλλονται έξωθεν δυσάρεστα πράγματα, αλλά ότι επιτελούμε ένα έργο, που είναι έργο εθνικήε ανάγκηε.

-  Τι τελικά θα γίνει με τιε μετοχέε 
του κράτουε στιε υπό ενίσχυση τρά- 
πεζεε, θα είναι κοινέε ή όχι;-  Οπωε έχω πει με ειδική ανακοίνωσή μου, η κεφαλαιακή-ενίσχυση των τραπεζών, μέσω του Ταμείου Χρημα- τοπιστωτικήε Σταθερότηταε που διαχειρίζεται χρήματα από το πακέτο στή- ριξηε, δηλαδή χρήματα που θα κληθ να ξεπληρώσει αργότερα ο ελληνικόε λαόε, θα γίνει με κοινέε μετοχέε, προκειμένου το Δημόσιο να έχει συμμετοχή, άποψη και κυρίωε να έχει προοπτική αποδόσεων μέσα από τιε υπε- ραξίεε που πιστεύουμε ότι θα δημι- ουργηθούν με την αναδιοργάνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματοε. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αλλαγή τηε φυσιογνωμίαε των τραπεζών που είναι ιδιωτικέε, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση προσπάθεια ά- μεσηε ή έμμεσηε κρατικοποίησηε. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα έχει γίνει και γίνεται σε όλεε τιε χώρεε του κόσμου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τιε Ηνωμένεε Πολιτείεε και το Ηνωμένο Βασίλειο.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Εκτίμηση της εκλογικής επιρροής 
των πολιτικών κομμάτων

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

ΑΠΟΧΗ

34,510,5
ΚΚΕ

9 8■ ■ 4« 1 3
m m

1,5
ψ • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ
AnmmpatmtA
Σ υ μ μ α χ ι α ΛΟΙΠΑ

'α ιαλληλόιερρς πρωθυπουργός

Εκτίμηση
εδρών

ΠΑΣΟΚ

Ν.Δ.

ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ

ΛΑΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΔΗΜ.ΑΡ.1

ΕΔΡΕΣ67-81
129-140
25-30
20-28
18-24
8-13
8-11

Πώς μπορεί να επηεράσει 
η αποχή την εκλογική 
επιρροή του ΠΑΣΟΚ 
και της Ν.Δ.

Δημοτικότητα θετικές γνώμες,
Π Ο λ ί τ ΐ Κ ώ ν  Αύγουσιος-Σεπιέμβριος 2011

αρχηγών

Δημοτικότητα θειικές.και„1  ' αρνητικές γνώμες,
ΠΟΑΙΙΙΚων Μάριιος-Απρίλιος 2011

ΘΕΤ,

ΠΙΘΑΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΧΗΣ ΠΑΣΟΚ

25 24-29 28-32

35 25,5-30,5 30-34

45 27,5-32,5 32,5-36,5

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΑΜΑΡΑΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ

ΠΑΠΑΡΗΓΑ

ΑΥΓ. ΣΕΠ. MET.32 Γ -234 37 ' +333 m m m□ +431 +327 1281 +1

αρχηγών
ΣΑΜΑΡΑΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΑΠΑΡΗΓΑ

ΑΡΝ.

55

57

59

65

65

; και

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΑΣΟΚ

14%

Ικανοποίηση από τη λειτουργία της κυβέρνησης 
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Γνώμη για την μορφή διακυβέρνησης
Κατά τη γνώμη σας, μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές,
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Κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ- ΛΑΟΣ 1
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΣΟΚ
ΚΑΝΕΝΑ/
ΑΛΛΟ/
ΔΓ.ΔΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8), Μέλος WAPOR. ESOMAR, ΣΕΔΕΑ, ΠΕΣΣ. ΑΝΑΘΕΣΗ Τηλεοπτικός-ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΪ και εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ποσοτική 
έρευνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτωμένων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου χωρίς κάλπη. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Γ ενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω. ΠΕΡΙΟΧΗ: Πανελλαδική. 
ΔΕΙΓΜΑ: Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 1.216 άτομα. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 2-7/9/2011. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ακολουθήθηκε η μέθοδος της ηολυσταδιακής στρωματοποιημένης 

. ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Για το αποτελέσματα της έρευνας κοι σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το τυπικό σφάλμα υπολογίζεται σε +/-2,9%. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ: 
ν 27 ερευνητές και 4 επόπτες. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Προβάδισμα Ν.Δ., αλλά χωρίς αυτοδυναμία
Ο δικομματισμός έχει υποχωρήσει στο 60% του εναπομείναντος εκλογικού σώματος, σύμφωνα με το Βαρόμετρο της Public Issue

Ανάλυση του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

Η «επίδραση συσπείρωσηδ» που δημιούργησε υπέρ του κυβερνώντοδ κόμ- ματοδ η συμφωνία τηδ 21ηδ Ιουλίου διήρκεσε μόλιδ δυο εβδομάδεδ. Η κοινωνική κατ πολιτική «ευφορία» που προκλήθηκε, αποδείχθηκε «στιγμιαία». Στην απαρχή του νέου πολίτικου έτουδ, το κυβερνών κόμμα έχει επα- νέλθει, ουσιαστικά, στην ίδια κατάσταση αδυναμίαδ που το χαρακτήριζε και τον Ιούλιο. Ταυτόχρονα, το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα παραμένει ιδιαίτερα βεβαρημένο, όχι μόνο σε σύγκριση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, αλλά ακόμη και με τον προεκλογικό Σεπτέμβριο του 2009, όταν ο προκάτοχοδ του Γ. Παπανδρέου οδηγήθηκε στη συντριβή.Αδ σημειωθεί δε, ότι η παρούσα μέτρηση Σεπτεμβρίου του Πολιτικού Βαρόμετρου, ολοκληρώθηκε την ημέρα εξαγγελίας των νέων μέτρων, επο-

μένωδ δεν έχει ενσωματώσει την (αναμενόμενη) επίδραση τηδ κοινωνικήδ έντασηδ που πρόκειται να τα ακολουθήσει. Δεν είναι ασφαλώδ άσχετο το γεγονόδ ότι ο δείκτηδ που αποτυ- πώνει τΐδ προσδοκίεδ των πολιτών για τΐδ κοινωνικέδ συγκρούσεΐ3, στο προ- σεχέδ τρίμηνο, σημειώνει ιστορικό μέγιστο (88% αναμένουν αυξημένεδ κοι- νωνικέδ κινητοποιήσεΐδ).Η συνολική αδυναμία ανάκαμψηδ του ΠΑΣΟΚ δεν πιστοποιείται μόνον από την υστέρηση τηδ εκλογικήδ του επιρροήδ, έναντι τηδ Ν .Δ. (28%, έναντι 32%), αλλά επιβεβαιώνεται σχεδόν σε όλεδ τΐδ κρίσιμεδ παραμέ- τρουδ του κομματικού και του εκλογικού ανταγωνισμού. Μέσα σε αυτέδ τΐδ συνθήκεδ, η  κυβέρνηση επιχειρεί για άλλη μια φορά την «έφοδο στον ουρανό». Ωστόσο, δεδομένηδ τηδ ε- ξασθενημένηδ κοινωνικήδ τηδ νομι- μοποίησηδ, η αποτελεσματικότητα του εγχειρήματοδ είναι αμφίβολη και οι πι-
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Κυβέρνηση

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

θανότητεδ επιτυχίαδ περιορισμένεδ.Από την άλλη πλευρά, τα εμπειρικά δεδομένα δεν αφήνουν να διαφανεί κάποια πολιτική δυναμική υπέρ τηδ α- ξιωματικήδ αντιπολίτευσηδ, αν και η κοινωνική πεποίθηση για την εκλογική τηδ νίκη (η λεγάμενη «παράσταση νίκηδ») συνεχίζει να διευρύνεται (+5%). Σε σύγκριση μάλιστα με την «κανονική» μέτρηση του Ιουλίου, το ποσοστό εκλογικήδ τηδ επιρροήδ καταγράφει μείωση (-0,5%), ή έστω στασιμότητα. Σήμερα η Ν.Δ. διαθέτει μεν καθαρό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου (τηδ τάξηδ του 4%), πλην όμωδ η υφιστάμενη επιρροή τηδ απέχει αρκετά από το να τηδ εξασφαλίζει και κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, καθότι α- ντιστοιχεί μόνον σε 129-140 έδρεδ.
Το ζήτημα των εκλογώνΑν και 6 στουδ 10 ερωτηθέντεδ (59%) εξακολουθούν να πιστεύουν σήμερα ότι δεν υπάρχει ανάγκη διεξα-

γωγήδ βουλευτικών εκλογών (είτε δεν ελπίζουν τίποτα από αυτέδ), εντούτοΐδ, μια αντίστοιχη πλειοψηφία τηδ κοινήδ γνώμηδ και μάλιστα αυξανόμενη (57%, +7%) προεξοφλεί πλέον την πρόωρη προσφυγή στίδ κάλπεδ, Η αποτυχία τηδ ακολουθούμενηδ πολιτικήδ και τα φαινόμενα κατάρρευσηδ που πληθαίνουν, είναι έναδ προφανήδ λόγοδ για αυτό. Η 
αδυναμία των κομμάτων τηδ διακυ- βέρνησηδ γίνεται όλο και περισσότερο κοινωνικά ορατή. Δεν θα πρέπει να διαφεύγει τηδ προσοχήδ ότι η εκλογική υποχώρηση του δικομματισμού συνεχίζεται. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα συγκεντρώνουν αθροιστικά το 60% του εναπομείναντοδ εκλογικού σώ- ματοδ. Η δε πραγματική κοινωνική τουδ επιρροή, εάν δηλαδή συνυπολογισθεί και η μεγάλη «έξοδοδ» από το εκλογικό σώμα (η αποχή), δεν πρέπει να υπερβαίνει πλέον το 1/3 των εκλογέων. 
www.mavris.gr 
www.publicissue.grΗ υπομονή του Βερολίνου εξαντλήθηκε ΔΝΤ: Κρίσιμο δεκαπενθήμεροΤης ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

«Το χρήμα εξηγεί το κείμενο και τη γλώσσα» λέει ένα παλιό γερμανικό ρητό. Πράγματι οι οξείεε δηλώσειδ που εκτοξεύτηκαν από το Βερολίνο ενα- ον τηδ Ελλάδαδ αυτήν την εβδομάδά θα πρέπει να ερμηνευτούν σε σχέση με τΐδ εκτιμήσεΐδ για πρόσθετο κόστοδ τηδ γερμανικήδ συμμετο- χήδ στον διευρυμένο ευρωπαϊκό μηχανισμό διόσωσηδ (ύψουδ ώδ και 40 δισ. ευρώ) σε συνδυασμό με την α- τολμία τηδ ελληνικήδ κυβέρνησηδ να εφαρμόσει τΐδ μεταρρυθμίσει. Η υπομονή του Βερολίνου φαίνεται πωδ εξαντλήθηκε με τουδ λεονταρισμούδ τηδ Αθήναδ την περασμένη Πέμπτη που κατέληξαν στη διακοπή των συνομιλιών με την τρόικα. Ηταν μια α- τυχήδ χρονική συγκυρία για δια- πραγματευτικούδ τσαμπουκάδεδ εκ μέρουδ τηδ ελληνικήδ κυβέρνησηδ, κα- θώδ η καγκελάριοδ Αγκελα Μέρκελ βρέθηκε από τη Δευτέρα αντιμέτωπη με το δυσκολότερο ίσωδ πενθήμερο τηδ δεύτερηδ θητείαδ τηδ. Η συντο- 'πσμένη πίεση που δέχεται από το ε- ωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού, το Μπούντεσταγκ, την κοινή  γνώμη στη Γερμανία και τον Τύπο, την υποχρέωσαν να αφήσει κατά μέροδ τΐδ αβρότητεδ ηροδ την Ελλάδα και να σκληρύνει άρδην τη στάση τηδ. Μία αλλαγή πλεύσηδ που αντικατοπτρίστηκε άμεσα στην αιφνιδιαστική... προθυμία τηδ ελληνικήδ κυβέρνησηδ να λάβει δραστικά μέτρα. Σχεδόν εντόδ ενόδ 24ώρου ανακοινώθηκαν στην Αθήνα όσα δεν έχουν γίνει πράξη τον τελευταίο χρόνο.Η εβδομάδα που τελείωσε ξεκίνησε με μία δεινή εκλογική ήττα τηδ Μέρκελ στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και μία πρόβα κοινοβου- λευτικήδ ψηφοφορίαδ για τη διεύρυνση του ΕΕδΕ και το δεύτερο ηα-

κέτο στήριξηδ προδ την Ελλάδα, κατά την οποία είδε 25 βουλευτέδ του κυβερνητικού συνασπισμού να απο- σκιρτούν και να ψηφίζουν αρνητικά θέτονταδ εν αμφιβάλω την παραμονή  τηδ στην εξουσία. «Ωδ πότε θα πληρώνουμε τουδ Ελληνεδ;» αναρωτιόταν την ίδια μέρα η ταμπλόιντ εφημερίδα Bild, ενώ ανόλογεδ υπαρ- ξιακέδ αναζητήσεΐδ διατύπωνε και το περιοδικό Der Spiegel: «Η Ελλάδα ε- κτόδ ευρώ;». Την Τετάρτη στίδ 11 π.μ. ήταν η δεύτερη μεγάλη δοκιμασία τηδ καγκελαρίου, η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για τη συνταγματικότητα ή μη του πακέτου διά- σωσηδ προδ την Ελλάδα. Το σώμα δικαίωσε μεν την πολιτική τηδ Μέρκελ, αλλά απεφάνθη ότι η γερμανική Βουλή θα πρέπει να ενημερώνεται κα-
Επτά στους δέκα 
Γερμανούς φοβούνται ότι 
η κρίση χρέους στην 
Ευρωζώνη θα επιβαρύνει 
τελικά τα πορτοφόλια τους.

λύτερα και να έχει λόγο σε μελλοντικά πακέτα στήριξηδ. Μια αμφίσημη νίκη για την καγκελάριο, αφού πιθανότατα θα περιπλέξει τη δυνατότητα τηδ Γερμανίαδ να παρεμβαίνει άμεσα και να στηρίζει τα προβληματικά παιδιά τηδ Ευρωζώνηδ.
Σκληρέβ δηλώσειΗ εβδομάδα που πέρασε σημαδεύτηκε εξάλλου από πρωτοφανούδ συ- χνότηταδ αναφορέδ στο ενδεχόμενο εξόδου τηδ χώραδ μαδ από την Ευρωζώνη, όχι μόνο από τουδ συνήθεΐδ υπόπτουδ ευρωσκεπτικιστέδ αλλά και από τα πλέον επίσημα (και φιλελλη- νικά μέχρι πρότινοδ) χείλη. «Η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί με τουδ στόχουδ για να παραμείνει στο ευρώ» είπε την Πέμπτη ο καθ’ ύλην αρμόδιοδ υπουργόδ Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υπονοώνταδ εμμέσωδ πλην σαφώδ ότι αν δεν το πράξει θα βρεθεί εκτόδ ενιαίου νομίσματοδ. Η προοπτική δεν είναι αδιανόητη ούτε για τον ηγέτη των Βαυαρών Χριστιανοκοι- νωνιστών, εταίρων τηδ καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ, Χορστ Ζεεχόφερ. Τη σκληρότερη γραμμή, όμωδ, στο ε

σωτερικό τηδ κυβέρνησηδ εκφράζουν οι Ελεύθεροι Δημοκράτεδ που θεωρούν «προκλητική» τη συμπεριφορά τηδ Αθήναδ και προειδοποιούν α- νοιχτά πωδ η Ελλάδα βαδίζει επί ξυ- ρού ακμήδ.Η άφατη ώδ τώρα απειλή περί αποκλεισμού ή έστω εθελοντικήδ ε- γκατάλειψηδ τηδ Ευρωζώνηδ αποτελεί πια καθημερινότητα στον γερμανικό Τύπο, ο οποίοδ εξετάζει διεξοδικό ποικίλα σενάρια σε περίπτωση που η Ελλάδα συνεχίσει την τρέχουσα πολιτική τηδ. Πάντωδ, στο πιο λεπτομε- ρέδ δημοσίευμα, αυτό τηδ οικονομικήδ εηιθεώρησηδ Handeteblatt την περασμένη Τετάρτη, προκρίνεται η λύση τηδ διαιώνισηδ του ελληνικού προ- βλήματοδ υπό τα στραβά όμματα τηδ τρόικαδ, που θα πιέζει μεν για μεταρρυθμίσει αλλά ταυτόχρονα θα προσαρμόζει σιωπηρό τα κριτήρια αξιο- λόγησηδ στην ελληνική ιδιαιτερότητα. Ο βασικόδ λόγοδ για την παράταση αυτήδ τηδ πολιτικήδ είναι έναδ κατά την εφημερίδα, που φιλοξένησε το σχετικό δημοσίευμα: είναι η πλέον ανώδυνη και φτηνή λύση για την Ελλάδα, την Ευρωζώνη και φυσικά τη Γερμανία.Επί πολλά χρόνια η ανεργία συνι- στούσε τη μεγαλύτερη πηγή ανησυ- χίαδ για τουδ Γερμανούδ. Οχι πια: επτά στουδ δέκα Γερμανούδ φοβούνται ότι η κρίση χρέουδ στην Ευρωζώνη θα επιβαρύνει τελικά τα πορτοφόλια τουδ, ενώ το 60% εξ αυτών προβληματίζεται ακόμη και για τη βιωσιμότητα του ευρώ. Υπό αυτό το πρίσμα οι πρόσφατεδ φραστικέδ επιθέσεΐδ τηδ γερμανικήδ πολιτικήδ και επιχειρη- ματικήδ ελίτ, καθώδ και των ΜΜΕ εναντίον τηδ Ελλάδαδ αποκτούν νόημα. Οπωδ επισημαίνει και ο Economist, αιτία είναι αυτό που οι Γερμανοί αποκαλούν Angst (φόβοδ, άγχοδ) για το ευρώ.

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Ως «ύστατη ευκαιρία» για να αποδείξει η Ελλάδα ότι έχει τη βούληση αλλά και την ικανότητα να αντιμετωπίσει την κρίση χρέουδ, εφαρμόζονταδ τα μέτρα στα οποία έχει συμφωνήσει, περιγράφουν στελέχη του ΔΝΤ τΐδ ε- πόμενεδ δύο εβδομάδεδ, τΐδ οποίεδ χαρακτηρίζουν κρίσιμεδ και καθορι- στικέδ. Στο διάστημα αυτό θα υπάρξει μια άτυπη συζήτηση για την πορεία τηδ ελληνικήδ οικονομίαδ στο Δ.Σ. του Ταμείου, στίδ 14 Σεπτεμβρίου, και θα ακολουθήσουν η συνεδρίαση του Eurogroup, η άφιξη των επικεφαλήδ τηδ τρόικαδ στην Αθήνα, η συνάντηση Παπανδρέου - Λα- γκόρντ στην Ουόσιγκτον στίδ 20 του μηνόδ, και η ετήσια σύνοδοδ του ΔΝΤ στίδ 23-25 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή του κ. Βενιζέλου. Ο υπ. Οικονομικών θα συναντηθεί και αυτόδ με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ αλλά κατ με αντιπροσώπουδ σημαντικών χωρών-μελών του ΔΝΤ, όπωδ των ΗΠΑ και τηδ Κίναδ, αλλά πιθανώδ και τηδ Βραζιλίαδ, η οποία πρωτοστατεί στίδ επικρίσειδ κατά τηδ συμμετοχήδ του ΔΝΤ σε νέα χρηματοδότηση τηδ Ελλάδαδ. Οι επαφέδ του κ. Βενιζέλου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, διότι θα γίνουν αφού θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τηδ ελληνικήδ οικονομίαδ από την τρόικα, αλλά πριν από την επίσημη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου όπου θα κριθεί η εκταμίευση τηδ έκτηδ δόσηδ.Στο ΔΝΤ αποτιμούν θετικό τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, αλλά έ- χονταδ την εμπειρία του τελευταίου ενάμισι έτουδ, όπου, όπωδ έχει δημόσια αναφέρει και η κ. Λαγκάρντ, πολλά από αυτά που νομοθετούνται δεν

εφαρμόζονται, υπογραμμίζουν με έμφαση την ανάγκη υλοποίησηδ των μέτρων. Παρακολουθούν, δε, με προσοχή τΐδ αντιδράσεΐδ κοινωνικών ομόδ/·"Γ αλλά και στο εσωτερικό του ΠΑΣ για να διαπιστώσουν κατά πόσον αυτή τη φορά όσα ανακοινώθηκαν θα υλοποιηθούν. Ο εκτελών χρέη διευθυ- ντού Εξωτερικών Σχέσεων, Τζέρι Ράΐδ, δήλωσε την Πέμπτη ότι «καλωσορίζουμε τΐδ ανακοινώσεΐδ τηδ κυβέρνησηδ που εξέφρασαν τη δέσμευσή τηδ για εφαρμογή του προγράμματοδ», αλλά έσπευσε να υπογραμμίσει ότι «θεωρούμε, φυσικά, πωδ το κλειδί είναι η εφαρμογή του προγράμματοδ».Το ΔΝΤ αποτελεί ένθερμο υποστη- ρικτή τηδ ταχείαδ εφαρμογήδ των αποφάσεων τηδ συνόδου κορυφήδ τηδ 21ηδ Ιουλίου για την αντιμετώπιση τηδ κρίσηδ χρέουδ στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Την έκκληση επανέλαβε η Κριστίν Λαγκάρ- ντ, προχθέδ, σε ομιλία τηδ στο Λονδίνο; τονίζονταδ την ανάγκη να διατηρηθεί πολύ χαλαρή η νομισματική πολιττ στίδ ανεπτυγμένεδ οικονομίεδ ώστε υπάρξει ανάπτυξη.Τέλοδ, με δεδομένη την ταμειακή στενότητα του Δημοσίου και τον κίνδυνο, εάν δεν συζητηθεί και εγκριθεί έγκαιρα η έκτη δόση, να μην καταστεί δυνατή η καταβολή μισθών και συντάξεων εντόδ του Οκτωβρίου, και με αφορμή εικασίεδ ότι η Αθήνα ίσωδ ζητήσει να εκταμιευθεί άμεσα μέροδ τηδ δόσηδ, πηγέδ του Ταμείου εξήγησαν στην «Κ» ότι σε νομικό αλλά και πρακτικό επίπεδο κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατό, αφού βάσει των κανονισμών του Ταμείου η οποιαδήποτε εκταμίευση κονδυλίων γίνεται μόνο έπειτα από επίσημη συνεδρίαση του Δ.Σ. και τη λήψη τηδ σχετικήδ απόφασηδ.Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας απεφάνθη όχι η γερμανική Βουλή θα πρέ
πει να έχει λήγο σε μελλοντικά πακέτα στήριξης προβληματικών χωρών της Ευρωζώνης.

http://www.mavris.gr
http://www.publicissue.gr
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Πώς ήρθε η άνοιξη 
στις ελληνικές εξαγωγές 
σε περίοδο κρίσης
Η συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς και οι αναταραχές 
στην Αν. Μεσόγειο έφεραν αύξηση 40,4% το α εξάμηνο

Γης ΔΗΜΗΤΡΑΣ Μ ΑΝ ΙΦ ΑΒΑ

Ουδέν κακόν αμιγέε καλού. Η δυ- 
σμενήε οικονομική κατάσταση 
στη ν ελληνική αγορά και οι πο- 
λιτικέε αναταραχέε στην περιοχή 
τηε Μεσογείου βρίσκονται πίσω 
από τη ν «άνοιξη» τω ν  ελληνικών 
εξαγωγών. Οι ελληνικέε επιχει
ρ ή σ ε ι εξαιτίαε τηε συρρίκνωσηε 
τηε εγχώριαε ζήτησηε στράφηκαν 
στιε σγορέε του εξωτερικού, προ- 
σφέρονταε μάλιστα τα  προϊόντα 
τουε σε πολύ πιο ανταγωνιστικέε 
τιμέε σε σχέση με το  πρόσφατο 
παρελθόν.

Επιπλέον, οι συγκρούσειε σε 
χώρεε τηε βόρειαε Αφρικήε και 
τήε ανατολικήε Μεσογείου φαί- 

αι ότι ευνοούν πολλαπλώε ό
χ ι  μόνο το ν  ελληνικό τουρισμό, 
αλλά και τιε ελληνικέε εξαγωγέε.

Η καλή πορεία τηε κρουαζιέραε 
καθιστά πλέον το ν  λεγόμενο ε
φοδιασμό πλοίων έναν από τουε 
δέκα καλύτερουε προορισμούε για 
τα  ελληνικά προϊόντα, αναδει- 
κνύονταε με αυτόν το ν  τρόπο τη  
σημασία περαιτέρω διασύνδε- 
σηε τω ν  εξαγωγών με τουε διε- 
θνοποιημένουε κλάδουε τηε οι- 
κονομίαε, τον τουρισμό και τιε με- 
ταφορέε.

Οσο και αν δεν αρέσει σε κά- 
ποιουε αυτό, οι πολεμικέε συ- 
γκρούσειε στη γειτονιά μαε ευ- 
θύνονται σε μεγάλο βαθμό και για 
την αύξηση τω ν  εξαγωγών στην 
κατηγορία τω ν  «εμπιστευτικών 
προϊόντων», καθώε σε αυτή συ- 
μπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
και το  πάσηε φύσεωε στρατιω τι
κό υλικό.

Αποτέλεσμα τω ν  παραπάνω 
είναι το  α ' εξάμηνο του 2011 οι 
ελληνικέε εξαγωγέε -μη συμπε
ριλαμβανομένων τω ν  πετρελαιο
ειδών- να φτάσουν σε αξία τα 7,8 
δισ. ευρώ, καταγράφονταε αύξη
ση σε σχέση με πέρυσι κατά

11,6%. Συμπεριλαμβανομένων 
τω ν  πετρελαιοειδών, προκύπτει 
αύξηση τω ν  εξαγω γώ ν κατά 
40,4% στα  10,5 δισ. ευρώ, έναντι 
7,5 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 
2010 .

Σύμφωνα με τιε εκτιμήσειε του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγω- 
γέων (ΠΣΕ), ο οποίοε λαμβάνει υ
πόψη μεταξύ άλλων και την αύ
ξηση τω ν  παραγγελιών από το ε
ξωτερικό για βιομηχανικά προϊό
ντα, δεν αποκλείεται το 2011 να 
κλείσει με τιε ελληνικέε εξαγωγέε 
να υπερβαίνουν τα 20 δισ. ευρώ, 
σημειώνονταε ιστορικό ρεκόρ.

Για να διατηρηθεί το  ανταγω-

Η κυβέρνηση 
καταλαβαίνει 
ιην ανάνκη ενίσχυσης 
και λαμβάνει μέτρα 
για να διατηρηθεί 
η θετική πορεία.

νιστικό πλεονέκτημα που απο
κτούν αυτή τη  στιγμή οι ελληνι
κέε επιχειρήσειε και τα  ελληνικά 
προϊόντα, υποβοηθούμενα από τη 
διεθνή συγκυρία, θα πρέπει να α- 
ναληφθούν πρωτοβουλίεε και μέ
τρα μόνιμου χαρακτήρα τόσο α
πό τιε ίδιεε τιε εταιρείεε όσο και 
από την κυβέρνηση. Η τελευταία 
φαίνεται ήδη από πέρυσι ότι έχει 
αντιληφθεί τον κρίσιμο για την ελ
ληνική οικονομία ρόλο τω ν  εξα
γωγών και ενισχύει τιε επιχειρή
σ ε ι  μέσω προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ, καθώε και μέσω αλλαγών 
στο θεσμικό πλαίσιο. Πριν από λί- 
γεε ημέρεε το  υπουργείο Ανά- 
πτυξηε ανακοίνωσε τη ν ένταξη 
746 επενδυτικών σχεδίων στο 
πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Αντα- 
γωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

του ΕΣΠΑ, με τη  δημόσια δαπά
νη να ανέρχεται στα 44,8 εκατ. ευ
ρώ. Το επόμενο διάστημα αναμέ
νετα ι να υπάρξει δεύτερη προ
κήρυξη, η οποία θα επικεντρώ
νετα ι στα  προϊόντα πρώτηε με- 
ταποίησηε και για τον λόγο αυτό 
υπάρχει σχετική συνεργασία με το 
υπουργείο Αγροτικήε Ανάπτυξηε.

Τιε ημέρεε αυτέε και υπό τον ό
ρο ότι θα επιλυθούν διάφορεε εκ- 
κρεμότητεε στη συνεργασία με τιε 
τράπεζεε, αναμένεται σύμφωνα με 
πληροφορίεε να ανακοινωθεί η έ
ναρξη του προγράμματοε χορή- 
γησηε δανείων με ευνόίκούε όρουε 
και μέχρι του ποσού τω ν 200.000 
ευρώ σε εξαγωγικέε επιχειρήσειε 
που ασφαλίζονται στον Οργανισμό 
Ασφάλισηε Εξαγωγικών Π ιστώ
σεων (ΟΑΕΠ).

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσηε 
για μια φιλική επιχειρηματικά 
Ελλάδα προωθούνται δύο βασικέε 
αλλαγέε: Πρώτον, περιορισμόε 
τω ν  απαιτούμενων πιστοποιητι
κών για την πραγματοποίηση 
τω ν  εξαγωγών. Σήμερα, για πα
ράδειγμα, ο αλλοδαπόε εισαγωγέαε 
πρέπει να προσκομίσει έγγραφα 
στιε εμπλεκόμενεε κρατικέε αρχέε 
όπωε το έγγραφο τελικού χρήστη, 
για τα οποία απαιτείται η θεώρη
σή τουε από τιε Αρχέε τηε χώραε 
εισαγωγήε, αλλά συχνά και η θε
ώρηση γνησίου τουε από τη ν ελ
ληνική πρεσβεία. Δεύτερον, προ
ώθηση τω ν συμφωνιών για την ε
ξάλειψη τηε διπλήε φορολογίαε.

Σύμφωνα με έγκυρεε πηγέε 
προωθείται νέοε νόμοε για τιε ε
ξαγωγέε, ο οποίοε μεταξύ άλλων 
θα προβλέπει τη  δημιουργία του 
λεγάμενου δίημίε νΥίηάονν, κατά 
τα  πρότυπα τηε Υπηρεσίαε Μιαε 
Στάσηε και την κατάργηση τηε υ- 
ποχρέωσηε του εξαγωγέα να εγ- 
γράφεται σε ειδικό μητρώο (θα αρ
κεί η εγγραφή του στο Γενικό 
Εμπορικό Μητοώο-ΓΕΜΗ).

Οι δέκα σημαντικότερες αγορές 
ελληνικών προϊόντων
Α 'ε ξά μ η ν ο  ίου 2011

©  θέση 2010

φ  Αξία εξαγωγών 
(εκατ. ευρώ)

©  Ποσότητα 
(εκατ. κιλά)

Ό υ Ο

Ιταλία 2η 1.043^66 896,28

Τουρκία 5η 866 ,60 1.108,35

Γερμανία 1η 849,31 554,57

Κύπρος 3η 628,60 412,83 *

ΗΠΑ 8η 581,12 677,70 ;

Βουλγαρία 4η 571,42 584,92

Ηνωμένο Βασίλειο 6η 436,37 368,49

Εφοδιασμοί πλοίων 13η 409,11 545,55

Γαλλία 7η 345,19 342,06

Ρουμανία 9η 288,90 322,39

ΤΑ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΑ ΕΠΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α ' εξάμηνο του 2011, σε εκατ. ευρώ

Καύσιμα

Πλάκες, ταινίες και φύλλα αργιλίου

Εμπιστευτικά προϊόντα 

Φάρμακα για λιανική πώληση 

Ψάρια, νωπά ή διατηρημένα 

Σωλήνες κάθε είδους 

Ράβδοι από σίδηρο ή χάλυβα 

Λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

Βερύκοκα, κεράσια και ροδάκινα 

Παρθένο ελαιόλαδο

2.710,36

296,8
284,65

239,45
215,94

187,5
158,59

131,59
126,36
120,6

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Στις 5 μεγαλύτερες αγορές ελληνικών προϊόντων, %

ΙΤΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΗΠΑ

Αγροτικά προϊόντα 31,9 4,1 31,1 14,9 26,9

Πρώτες ύλες 7,2 5,5 2,5 0,8 4,2

Καύσιμα 5,6 63,3 1,0 18,6 15,1

Βιομηχανικά προϊόντα 53,1 27,0 62,5 65,7 46,3

Αλλα 2,1 0,2 2,8 0 ,0 7,5

ΠΗΓΕΣ: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων-Κένιρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών

Σημαντικός πελάτης η Τουρκία

Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των στοιχείων για ιην πορεία ίων 
ελληνικών εξαγωγών για το α ' εξάμηνο του 2011 είναι η εξέλιξη της 
Τουρκίας σε έναν από τους σημαντικότερους πελάτες των ελληνικών 
προϊόντων. Σύμφωνα με ιην ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Εξαγωγέων, η Τουρκία κατά το α ' εξάμηνο του 2011 απορρόφησε το 
53,5% των συνολικών εξαγωγών χης Ελλάδας. Με την αξία των εξαγω
γών προς τη γείτονα να διαμορφώνεται στο εξεταζόμενο διάστημα σε 
866.598.102 ευρώ, η Τουρκία πλέον αποτελεί τον δεύτερο καλύτερο 
πελάτη των προϊόντων μας, μετά την Ιταλία, ενώ το α ' εξάμηνο του 
2010 βρισκόταν στην πέμπτη θέση. Από την άλλη, ένας παραδοσιακός 
πελάτης των ελληνικών προϊόντων, η Γερμανία, υποχώρησε στην τρίτη 
θέση, από την πρώτη που βρισκόταν πέρυσι. Η μείωση, πάντως, κατά 
3 ,8%  των εξαγωγών προς τη Γερμανία εκτιμάται ότι είναι συγκυριακή.

Στάσιμος τταρέμεινε 
ο τουρισμός 
στα αστικά κέντρα
Του ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

Μπορεί ο ελληνικόε τουρισμόε να οδεύει τη  φετινή σεζόν 
σε ρεκόρ αφίξεων ξένων τουριστών υπερκαλύπτονται τιε 
απώλειεε τηε τελευταίαε διετίαε, όμωε η Αθήνα και η Θεσ
σαλονίκη δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τουε 
στοιχουε ρυθμούε ανόδου. Ο πρόεδροε τηε Πανελλή. .αε 
Ομοσπονδίαε Ξενοδόχων και τηε Ενωσηε Ξενοδόχων Αττι- 
κήε-Αθηνών, Γιάννηε Ρέτσοε, αποδίδει τιε περιορισμένεε 
επιδόσειε του αθηναϊκού τουρισμού σε μια χρονιά έντο- 
νηε ανόδου για την υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίωε στο γεγο- 
νόε ότι τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχει διασυρθεί η φή
μη του προορισμού. Επιπροσθέτωε, φέτοε, έπαιξαν ρόλο 
οι ακραίεε μορφέε κινητοποιήσεων, η εικόνα τηε πλατεί- 
αε Συντάγματοε, ενώ επαναλήφθηκαν φαινόμενα απο
κλεισμού του λιμανιού του Πειραιά τη στιγμή άφιξηε κρου- 
αζιερόπλοιων, και εισόδων ξενοδοχειακών μονάδων στο 
κέντρο, καθώε και καταλήψειε αρχαιολογικών χώρων. Χα
ρακτηριστικό είναι το  γεγονόε ότι το μόνο αεροδρόμιο που 
παρέμενε με οριακά αρνητικό πρόσημο στιε αφίξειε στο 
διάστημα Ιανουαρίου-Αυ- 
γούστου ήταν αυτό του «Ελ.
Βενιζέλοε» την ίδια στιγμή 
που στα  άλλα αεροδρόμια οι 
αφίξειε αυξήθηκαν κατά 
10,1%. Ο κ. Ρέτσοε εκφράζει 
τον σκεπτικισμό του αν η αύ
ξηση που σημείωσαν τα έ
σοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο 
κατά 4,6% στα ξενοδοχεία τηε 
Αττικήε παραμείνει έωε το τέ- 
λοε του έτουε.

Στη Θεσσαλονίκη παρατη
ρήθηκαν σημεία ανάσχεσηε 
τηε πτωτικήε τάσηε τω ν τε
λευταίων 5 ετών για τον τουρισμό. Οπωε ι ιξηγεί ο πρόεδροε 
τηε Ενωσηε Ξενοδόχων Θεσσαλονίκηε, Αριο'τοτέληε Θω- 
μόπουλοε, η πτωτική τάση τηε πληρότητα5 σ τα  ξενοδοχεία 
οφείλεται τόσο στη μείωση τηε τουρισι κξΐε κίνησηε όσο 
και στο γεγονόε ότι δήμιουργήθηκαν νέεε μονάδεε. Πα
ράλληλα, παρατηρεί ότι η Θεσσαλονίκη έχει χάσει ένα με
γάλο μέροε επαγγελματικού τουρισμού, ενώ διαπιστώνε
ται ενδιαφέρον επίσκεψηε τα Σαββατοκύριακα από ξένουε 
τουρίστεε για λόγουε ψυχαγωγίαε. Στο πρώτο εξάμηνο του 
έτουε σημειώθηκε αύξηση τηε τάξηε του 5% στιε διανυ- 
κτερεύσειε χάρη σε πελατεία που ήρθε από το Ισραήλ και 
την Τουρκία. Πάντωε, σημειώνει ότι οι τιμέε έχουν κυ
ριολεκτικά καταβαραθρωθεί. Σύμφωνα με τον κ. Θωμόπουλο, 
προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί για την αναστροφή τηε 
εικόναε στην εκπόνηση ενόε σχεδίου για την προσέλκυ
ση τουριστών για λόγουε ψυχαγωγίαε μεσοβδόμαδα και τη 
δημιουργία συνεδριακού κέντρου. Η μέση πληρότητα των 
ξενοδοχειακών μονάδων παρά την αύξηση θα παραμείνει 
σε ποσοστό κοντά στο  45%. Χαρακτηριστικό είναι το γε- 
γονόε ότι για 15 μονάδεε στη Θεσσαλονίκη οι ιδιοκτήτεε 
τουε έχουν δημοσιοποιήσει την πρόθεσή τουε να τιε πω- 
λήσουν. Μάλιστα, υπάρχουν ξενοδοχεία 5 αστέρων που δί
νουν σε πακέτα τιμέε δίκλινου δωματίου στα 40 ευρώ...

Τα τελευταία 2,5 
χρόνια η φήμη 
χης Αθήνας έχε« 
διασυρθεί, ε\ι( 
στη Θεσσαλονίκη 
είχαμε ^όνο ανα
κοπή της πτωτι
κής τάηη;.

Πρωτοποριακά συστήματα οπτικής επικοινωνίας για
την προβολή της επιχείρησής σας

E V I N  Intzoglou
Digital Signage-Stands-DisplaysΝ. Νοταρά 23,173 43 Αγ. Δημήτριος, Αθήνα Τ 210 9753140 Ε info@evin.gr | Δείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο στο WWW.evin.gr
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Κλάους Ρέγκλινγκ

.»ΙΌ ελληνικό πρόγραμμα διάσω
σης ίου ΔΝΤ και της Ε.Ε. δεν απο
δίδει για την Ελλάδα και δεν θα 
μπορέσει να επιστρέφει στις αγο
ρές, όπως είχε προβλεφθεί. Ο στό
χος του προγράμματος είναι σα
φής, να εξασφαλίσει πίστωση χρό
νου», υπογράμμισε ο Κλάους Ρέ- 
γκλινγκ, επικεφαλής του Ευρωπαϊ
κού Ταμείου Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας. «Αυτή τη στιγμή ο 
στόχος έχει επιτευχθεί για την 
Πορτογαλία και την Ιρλανδία, αλλά 
όχι για την Ελλάδα. Σε αντίθεση με 
τα προβλήματα της Ελλάδας, η 
Ιρλανδία και η Πορτογαλία φαίνε
ται να βγαίνουν από την κρίση».

Βόλφγκΰ ‘/γκ Σόιμπλε

«Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι 
σοβαρή. Η αποστολή της τρόικας 
πρέπει να συνεχκπεί και να ολο
κληρωθεί κατά τρόπο θετικό. Σε 
διαφορετική περίπτωση, δεν θα 
καταβληθεί η επόμενη δόση στην 
Ελλάδα. Αυτοί είναι οι όροι», υπο
γράμμισε ο υπουρ γός Οικονομι
κών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε, μιλώντας στο κοινοβού
λιο της χώρας του. «Εάν η Ελλά
δα δεν κατορθώσει να παρουσιά
σει τα απαιτούμενα μεγέθη, δεν 
υπάρχει περιθώριο για ελιγμούς. 
Στον αντίποδα της Ελλάδας, πά
ντως, η Πορτογαλία και η Ιρλαν
δία καταγράφουν καλή πρόοδο».

Η κλιμάκωση 
των αρνητικών 

δηλώσεων 
για την Ελλάδα

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ο οίκος Fitch προειδοποιεί 
δύο φορές την Ελλάδα γιο νέα 
υποβάθμιση της πιστοληπτικής 
της ικανότητας.

>ο

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Επανέρχονται τα σενάρια 
περί αναδιάρθρωσης.
Προς την κατεύθυνση αυτή 
αρχίζει να πιέζει ο κ. Σόιμπλε.

21 ΙΟΥΛΙΟΥ
Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής για το δεύτερο πακέτο 
στήριξης της Ελλάδας. Την απόφαση συνοδεύουν δηλώσεις 
Ευρωπαίων αξιωματούχων. Χαρακτηρίζουν την Ελλάδα 
«ειδική περίπτωση» με προβλήματα φερεγγυότητας.
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18 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο Λ. Φελντ, οικονομικός σύμβουλος της 
Ανκελα Μέρκελ, υποστηρίζει πως η Ελλάδα 
θα χρειαστεί να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση 
εντός του έτους. Καταιγισμός εκτιμήσεων από 
τράπεζες και αναλυτές περί επικείμενης 
αναδιάρθωσης του ελληνικού χρέους.

<Χ>
ΙΟΥΝΙΟΣ
Η διελκυστίνδα Γερμανίας-ΕΚΤ 
για την αναδιάρθρωση συνεχίζεται 
με τη διαφωνία να μετατίθεται 
στο κατά πόσον η συμμετοχή 
των ιδιωτών θα είναι υποχρεωτική 
ή όχι στα πακέτα στήριξης 
των υπερχρεωμένων χωρών.

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, 
τονίζει πως «το πρόγραμμα διάσωσης απάτην Ε.Ε. και 
το ΔΝΤ δεν αποδίδει για την Ελλάδα».

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών 
Ειαν Κιςντε Ειάγκερ προειδοποίησε 
την Ελλάδα πως «όταν μια χώρα δεν 
θέλει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, 
δεν έχει άλλη επιλογή από 
το να φύγει από την Ευρωζώνη».

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Επανέρχεται το επανα
λαμβανόμενο αίτημα της 
Φινλανδίας για παροχή 
εγγυήσεων, ώστε 
να συμμετάσχει στον 
δανεισμό της Ελλάδας.

ΓΙΡΚΙ ΚΑΤΑΪΝΕΝ
Πρωθυπουργός της Φινλανδίας
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Αποδόσεις
ΙΟετών ομολόγων, %
Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων 
Ιρλανδίας και Πορτογαλίας 
αποκλιμακώθηκαν μετά τη Σύνοδο 
Κορυφής της 21ης Ιουλίου. Αντίθετα, 
τα ελληνικά ομόλογα εξακολούθησαν 
να δέχονται πιέσεις.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ζοφερό το κλίμα για την Ελλάδα
Από την αισιοδοξία της 21ης Ιουλίου στις απόψεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για εξοστρακισμό από το ευρώ

Η μη εκπλήρωση των στόχων του Μνημονίου και η διαρκής προσπάθεια της Ελλά
δας να επαναδιαπραγματευθεί τους όρους του οδήγησε κάποιους να την χαρακτη
ρίσουν «ειδική περίπτωση».

Γη ς  ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Η αφετηρία για την απομόνωση τηε 
Ελλάδαε κατ τη  διαφοροποίησή τηε α
πό την Πορτογαλία κατ την Ιρλανδία, 
τιε άλλεε δύο χώρεε που έχουν υπαχθεί 
σ τον  ευρωπαϊκό μηχανισμό στήρι- 
ξηε, ήταν η συμφωνία τηε 21ηε Ιουλί
ου. Την απόφαση για τη διάσωσή τηε 
συνοδέυσαν δηλώσετε Ευρωπαίων α- 
ξτωματούχων, από τον πρόεδρο τηε Ε. 
Ε., Χέρμαν Βαν Ρομπέτ, το ν  προε- 
δρεϋοντα του Ετυ^τοτιρ, Ζαν-Κλοντ 
Γτουνκέρ, κατ το ν  πρόεδρο τηε ΕΚΤ, 
Ζαν-Κλοντ Τρτσέ, μέχρτ τον  Γάλλο 
πρόεδρο, Ντκολά Σαρκοζί, που τη χα- 
ρακτήρτζαν «ετδτκή περίπτωση» κατ τό- 
ντζαν πωε ανημετωπίζετ πρόβλημα φε- 
ρεγγυότηταε κατ μη βτώστμου χρέουε 
σε αντίθεση με ττε άλλεε δύο χώρεε που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότη- 
ταε. Ο λόγοε είνατ η μη εκπλήρωεπι των 
στόχων του Μνημονίου κατ η δταρκήε 
προσπάθετα τηε Ελλάδαε να επανα- 
δταπραγματευθεί τουε όρουε του. Επό
μενο επετσόδτο ςττην αμφτσβήτηση τηε 
φερεγγυότηταε τηε Ελλάδαε ήταν το 
αίτημα τηε Φτνλανδίαε γτα παροχή ελ- 
ληντκών εγγυήσεων γτα τη συμμετοχή 
τηε σ τον  δανετσμό τηε Ελλάδαε. Σε ο

ξεία αντίθεση, οτ άλλεε δύο χώρεε σττε 
οποίεε έχετ επιτευχθεί συναίνεση, ε
φαρμόζονται τα μέτρα κατ δρομολο
γείται η επίτευξη τω ν στόχων. Ενδετ- 
κττκή η περίπτωση τηε Ιρλανδίαε τηε 
οποίαε η νέα κυβέρνηση εξελέγη με την 
προεκλογτκή υπόσχεση να επαναδτα- 
πραγματευθεί τουε όρουε του Μνη
μονίου, αλλά δεν δτεκδίκησε παρά μό
νον τη μείωση του επιτοκίου δανετσμού 
τηε. Προτίμησε μάλτστα να παραττη-

θεί κατ από αυτή τη μοναδτκή δτεκδί- 
κηση προκετμένου να δτατηρήσετ τον 
χαμηλό συντελεστή στη φορολογία ε- 
πτχετρήσεων. Το αποτέλεσμα είνατ να 
αποτελεί αυτή τη σττγμή η Ελλάδα τη 
μοναδτκή χώρα γτα την οποία τίθετατ 
θέμα αποχώρησηε από το  ευρώ.

Την ετκόνα σκταγράφησε ο επικε- 
φαλήε του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη- 
ματοοτκονομτκήε Σταθερότηταε, Κλά- 
ουε Ρέγκλτνγκ, τονίζονταε πωε «το πρό-

γραμμα δτάσωσηε από την Ε. Ε. κατ το 
ΔΝΤ δεν αποδίδετ γτα την Ελλάδα, η 
οποία δεν θα μπορέσετ να επιστρέψει 
σττε αγορέε». Ο τδτοε τόντσε μάλτστα 
πωε «σε αντίθεση με τη ν Ελλάδα, η 
Ιρλανδία κατ η Πορτογαλία φαίνετατ να 
βγαίνουν από την κρίση». Ο τδτοε ο υ- 
πουργόε Οτκονομτκών τηε Γερμανίαε, 
Βόλφγκανγκ Σότμπλε, δήλωσε ενώπτον 
του γερμαντκού Κοινοβουλίου πωε 
«η  κατάσταση στην Ελλάδα είνατ σο
βαρή» κατ τόντσε πωε «πρέπετ να ε- 
πττευχθεί συμφωνία με την τρότκα δτα- 
φορεττκά δεν θα καταβληθεί η επόμενη 
δόση, αυτοί είνατ οτ όροτ».

Στο ίδτο μήκοε κύματοε ο Ολλανδόε 
υπουργόε Οτκονομτκών που προετδο- 
ποίησε την Ελλάδα πωε «όταν μτα χώ
ρα δεν θέλετ να τηρήσετ ττε υποχρε
ώσετε τηε, δεν έχετ άλλη επτλογή από 
το να φύγετ από την Ευρωζώνη». Εί- 
νατ σαφέε πωε γτα τουε εταίρουε μαε 
στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα αποτελεί με
μονωμένη περίπτωση. Οπωε χαρα- 
κτηρτσττκά τόντσε ο Κλάουε Ρέγκλτν- 
γκ, «η Ιρλανδία αποτελεί ένα παρά- 
δετγμα επττυχίαε του προγράμματοε», 
καθώε οδεύετ προε τη μείωση του δη- 
μοστονομτκού τηε ελλείμματοε στο 
10,6% το 2011 από το τλτγγτώδεε 32%

στο οποίο βρτσκόταν το 2010. Πα
ράλληλα, το  πρόγραμμα αναδτάρ- 
θρωσηε του τραπεζτκού τηε κλάδου ξε
περνά το αρχτκό χρονοδτάγραμμα. 
Παραμένετ έδρα πολλών ευρωπαϊκών 
κατ αμερπταντκών επτχετρήσεων κατ 
προβλέπετ γτα το τρέχον έτοε αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 0,6%. Πληροί έτστ ττε 
προϋποθέσετε γτα την εκταμίευση 
των επόμενων δόσεων του δανείου τηε.

Σε όττ αφορά τη ν Πορτογαλία, προ
βλέπετ μεν συρρίκνωση του ΑΕΠ κα
τά 2,2% το  2011, αλλά το  ΔΝΤ προε
ξοφλεί πωε θα επτστρέψετ σε ανάπτυξη 
σττε αρχέε του 2013. Παρά ττε έντο- 
νεε πολτττκέε ανττπαραθέσετε που 
προηγήθηκαν τηε προσφυγήε τηε 
στον ευρωπαϊκό μηχαντσμό στήρτξηε, 
η εφαρμογή του Μνημονίου τηε γί- 
νετατ με συναίνεση τω ν  δύο μεγάλων 
κομμάτων. Κρίθηκε τδταίτερα επττυχήε 
το ν  Αύγουστο σ τη ν  πρώτη εκτίμηση 
τηε τρότκαε, όταν δταπτστώθηκε πωε 
το δημοστονομτκό τηε έλλετμμα θα πε- 
ρτορτσθεί φέτοε στο  5,9% όπωε ακρτ- 
βώε προβλέπετ το  Μνημόντο από το 
9,1% στο οποίο βρτσκόταν το 2010. Ευ
ρωπαϊκή Ενωση κατ ΔΝΤ εκττμούν πωε 
το  2012 θα περτορτσθετ το  έλλετμμα 
στο 4,5%.

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι αμφίδρομη

Ζαν-Κλοντ Τρισέ

«Οα ήταν τεράστιο λάθος για τους 
Ελληνες να αηοτύχουν στο να αντα- 
ποκριθούν στους όρους της διάσω
σης», διεμήνυσε ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ), Ζαν-Κλοντ Τρισέ. «Οι αξιωμα- 
τούχοι της τρόικας, αποχωρώντας 
από την Αθήνα έδωσαν χρόνο στον 
πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου 
και την κυβέρνησή του να λάβουν 
τιτ αναγκαίες αποφάσεις, ώστε να 

τμείνει βιώσιμο το πρόγραμμα 
Ε.ϋ./ΔΝΤ. Ο χρόνος είναι εξαιρετικά 
περιορισμένος γι’ αυτήν, αλλά αντι
λαμβάνεται το μήνυμα και θα αρά
ξει κάθε τι ανανκαίο για την επίτευ
ξη των τεθέντων στόχων».

Της ΜΙΡΑΝΤΑΣ ΞΑΦΑ *

Η διακοπή τω ν  διαπραγματεύσεων με 
τη ν τρότκα κατ η ξαφντκή αναχώρη
ση τηε αποστολήε τη ν περασμένη ε
βδομάδα συνέβη τη  χετρότερη δυνα
τή  σττγμή, καθώε εκκρεμούν σημα- 
νττκά θέματα που πρέπετ να επιλυθούν 
πρτν εγκρτθετ το δεύτερο πακέτο 
στήρτξηε ύψουε 109 δτσ. ευρώ. Εκκρε- 
μετ η διεκδίκηση εγγυήσεων εκ μέρουε 
τηε Φτνλανδίαε κατ άλλων χωρών-με- 
λών που είναι απρόθυμεε να εκθέσουν 
τουε φορολογούμενουε τηε χώραε 
τουε σε περαιτέρω ρίσκο δανετσμού 
προε τη ν Ελλάδα. Εκκρεμετ επίσηε η 
ψήφιση από τα  κοινοβούλια τω ν  χω- 
ρών-μελών τηε Ευρωζώνηε τω ν  αλ
λαγών στο καταστατικό του μηχανι
σμού διάσωσηε (ΕΕδΕ) που αποφασί- 
στηκαν στη  έκτακτη σύνοδο τηε 
21ηε Ιουλίου. Οι αλλαγέε αυτέε μαε α
φορούν άμεσα διότι θα επιτρέψουν 
στο ΕΕδΕ να παρέχει εγγυήσειε για την 
ομαλή αποπληρωμή του κεφαλαίου 
τω ν  νέω ν  ομολόγων που θα εκδώσει 
το ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του 
προωθούμενου προγράμματοε συμ- 
μετοχήε τω ν ιδιωτών στο δεύτερο πα
κέτο στήριξηε. Οι εγγυήσειε είναι α- 
παραίτητεε για να μειωθεί ο πιστω- 
τικόε κίνδυνοε και αντίστοιχα το  ε
πιτόκιο τω ν  νέων ομολόγων.

Σε κάθε διαπραγμάτευση χρειάζε
ται να υπάρχει η αίσθηση τηε πραγ- 
ματικότηταε. Εξαντλήσαμε κάθε πε
ριθώριο καλήε θέλησηε με τη  χορή
γηση τηε πέμπτηε δόσηε χαριστικά

Διαφώνησε με

τον Ιούνιο, βάσει τηε ψήφισηε του με
σοπρόθεσμου δημοσιονομικού προ- 
γράμματοε, καθώε και με τη  μείωση 
τω ν  επιτοκίων δανεισμού τηε τρόικαε 
και τη ν  αναδιάρθρωση του χρέουε 
προε τουε ιδιώτεε που συμφωνήθηκε 
στη  σύνοδο κορυφήε τηε 21ηε Ιουλί
ου. Ερχόμαστε τώρα τον Σεπτέμβριο, 
χωρίε να έχουμε εφαρμόσει το  μεσο
πρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίστη
κε, και ζητάμε «πολιτική αναδια-

Εξαντλήθηκε κάθε 
περιθώριο καλής 
θέλησης με τη χορήγηση 
της πέμπτης δόσης 
χαριστικά τον Ιούνιο.

πραγμάτευση» τω ν  στόχων του προ- 
γράμματοε βάσει επιχειρημάτων που 
δεν ευσταθούν. Δεν φταίει η ύφεση για 
τη ν υπέρβαση τω ν  δαπανών, αλλά η 
ολιγωρία τηε κυβέρνησηε να  υλοποι
ήσει αυτά που υποσχέθηκε.

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι αμ
φίδρομη. Δεν μπορούμε να ζητάμε θυ- 
σίεε από τουε π ιστωτέε μαε πριν φέ
ρουμε σε πέραε τιε υποχρεώσειε μαε. 
Οπωε δήλωσε προχθέε ο υπουργόε Οι
κονομικών τηε Γερμανίαε κ. δεήθΐιόΐθ, 
«οι δημοσιονομικοί στόχοι του προ- 
γράμματοε δεν είναι διαπραγματεύ
σιμοι» και «τελικά εξαρτάται από την 
Ελλάδα το  αν θα εκπληρώσει τιε προ-

ϋποθέσειε που είναι απαραίτητεε για 
συμμετοχή σ το  κοινό νόμισμα». Και 
πράγματι. Η επίτευξή τω ν  στόχων εί
ναι απαραίτητη για να σταθεροποιη
θεί το χρέοε, να επιστρέψουμε στιε α
γορέε, και να  κατοχυρωθεί η εύλογη 
προσδοκία τω ν  δανειστών μαε ότι θα 
πάρουν πίσω τα  δανεικά. Η μείωση 
τω ν  ελλειμμάτων είναι συμβατική υ
ποχρέωση που απορρέει όχι μόνο α
πό το Μνημόνιο αλλά και από τη  συμ
μετοχή μαε στην Ευρωζώνη. Η μη τή
ρηση τω ν  συμφωνηθέντων θα οδη
γήσει τελικά σε στάση πληρωμών και 
ανεξέλεγκτη κοινωνική και οικονομική 
κατάρρευση.

Οι αλλεπάλληλεε δηλώσειε από η- 
γέτεε και αξιωματούχουε τηε Ε. Ε. ό
τ ι η έκτη δόση δεν είναι δεδομένη α
φύπνισε επί τέλουε τη ν κυβέρνηση 
που προσπαθεί τώρα στο  παρά πέντε 
να επιταχύνει τιε διαρθρωτικέε αλ
λαγέε που θα μειώσουν τιε δαπάνεε και 
θα επαναφέρουν την οικονομία σε α
ναπτυξιακή τροχιά. Α ν είχαν εφαρ
μοστεί από τη ν  πρώτη στιγμή οι επι- 
χειρησιακέε συμβάσειε και το  άνοιγ
μα τω ν  επαγγελμάτων, η ανεργία 
δεν θα είχε φτάσει σήμερα στο  16%. 
Και αν είχαν εφαρμοστεί νωρίτερα η 
εργασιακή εφεδρεία, το  ενιαίο μι
σθολόγιο και η ενιαία αρχή πληρωμών, 
οι δαπάνεε δεν θα αυξάνονταν αντί να 
μειώνονται. Το Μνημόνιο δεν απέτυχε, 
απλώε δεν εφαρμόστηκε. Το ζητού
μενο είναι να  ξαναστηθεί το  ελληνι
κό κράτοε σε νέεε βάσειε. Οπωε έχει 
πει ο πρώην υπουργόε του ΠΑΣΟΚ κ.

Παπαδόπουλοε, το  30% του κράτουε 
είναι περιττό. Ο περιορισμόε του όμωε 
προσκρούει στην παλαιοκομματική α
γωνία διατήρησηε πολιτικών φέουδων 
στα  πλαίσια ενόε υπερτροφικού κρά
τουε που ελέγχεται από το  κομματι- 
κό-συνδικαλιστικό κατεστημένο. Η 
κοινωνία δεν αντέχει άλλο να συντηρεί 
αργόμισθουε που προσελήφθησαν 
με κομματικά κριτήρια.

Η κοινή γνώμη αναζητεί ξεκάθαρο 
λόγο και ειλικρινή ενημέρωση για την 
κρίσιμη οικονομική κατάσταση τηε 
χώραε. Α ν τ ’ αυτού ο υπουργόε Οικο
νομικών κ. Βενιζέλοε δηλώνει ότι η 
διακοπή τω ν  διαπραγματεύσεων με 
τη ν τρόικα ή ταν προσυμφωνημένη 
(αλλά όχι προ-ανακοινωμένη), και ό
τι η έκθεση του ανεξάρτητου γραφείου 
τηε Βουλήε για τη ν εκρηκτική πορεία 
του χρέουε δεν είναι έγκυρη, υπο- 
χρεώνονταε τη  διευθύντρια σε πα
ραίτηση. Την ίδια γνώμη όμωε με το 
γραφείο τηε Βουλήε έχουν οι οίκοι α- 
ξιολόγηςπτε, που μαε υποβαθμίζουν συ- 
νεχώε και μαε κατατάσσουν ένα βή
μα πριν από το  D (Default) και οι α
γορέε, όπου το  8pread τω ν ελληνικών 
ομολόγων έχει σπάσει κάθε προη
γούμενο ρεκόρ, ενώ  αντίθετα  τα 
spread τηε Ιρλανδίαε και Πορτογαλίαε 
υποχωρούν. Την ίδια γνώμη έχει και 
το  ΔΝΤ, που στη ν πρόσφατη έκθεσή 

' του για την Ελλάδα επισημαίνει ότι «η 
βιωσιμότητα του χρέουε εξαρτάται α
πόλυτα από την πλήρη και έγκαιρη ε
φαρμογή [του προγράμματοε σταθε- 
ροποίησηε] και τη ν  επαναπρόσβαση

Την ώρα που οι αγορές βουίζουν για ε 
πικείμενη στάση πληρωμών και έξοδο 
από την Ευρωζώνη, το μόνο που μας 
σώζει είναι μια αποφασιστική κίνηση 
περικοπής των δαπανών.

στιε κεφαλαιαγορέε με λογικά επιτό
κια μετά το πέραε του προγράμματα 

Την ώρα που οι αγορέε βουίζουν 
πό συζητήσειε για επικείμενη στάση 
πληρωμών και έξοδο από τη ν Ευρω
ζώνη, το μόνο που μαε σώζει είναι μια 
αποφασιστική κίνηση περικοπήε τω ν 
δαπανών. Αυτό που πρέπει να γίνει κα
τανοητό είναι ότι οι δαπάνεε θα πε- 
ρικοπούν ούτωε ή άλλωε, είτε σ τα 
διακά και ομαλά, όπωε προβλέπει το 
Μνημόνιο, είτε απότομα αν πάμε σε 
στάση πληρωμών με ανεξέλεγκτεε συ- 
νέπειεε.

*  Σύμβουλος επενδύσεων στην IJ Partners 

και ιδρυτικό μέλος της Δράσης.

την πολιτική της ΕΚΤ για αγορά «αδύναμων» ομολόγων

ιν  Κις ντε Γιάγκερ

«Εάν μία χώρα δεν επιθυμεί να 
τηρήσει τις υποχρεώσεις της, τότε 
δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή 
εκτός του να φύγει από την Ευρω
ζώνη», υπογράμμισε ο Γιαν Κις 
ντε Γιάγκερ, υπουργός Οικονομι
κών της Ολλανδίας. Επιπλέον προ
ειδοποίησε την Ελλάδα ότι: «Θα 
πρέπει να εκπληρώσει τις δε
σμεύσεις της όσον αφορά τα λη- 
φθέντα μέτρα λιτότητας, εάν επι
διώκει όχι μόνον να λάβει την ε 
πόμενη δόση του δανείου βάσει 
του προγράμματος διάσωσης, αλ
λά και να μπορέσει να ανταποκρι- 
θεί στο δεύτερο πακέτο βοήθειας, 
που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο».

Η παραίτηση του κορυφαίου οικονο
μολόγου τηε Ευρωπάϊκήε Κεντρικήε 
Τράπεζαε, Γιούργκεν Σταρκ, αποδίδεται 
στην αντίθεσή του με την πολιτική του 
ιδρύματοε για την αναχαίτιση τηε κρί- 
σηε χρέουε στην Ευρωζώνη. Ο ίδιοε ε
πικαλέστηκε προσωπικούε λόγουε. 
Εντούτοιε, αναλυτέε και οικονομολό
γοι θεωρούν ότι αποχώρησε για την ί
δια αιτία, που το έπραξε τον  Φεβρου
άριο και ο πρώην πρόεδροε τηε Κε
ντρικήε Τράπεζαε τηε Γερμανίαε 
(Bundeabank), Αξελ Βέμπερ. Αμφότε- 
ροι διεφώνησαν με το  πρόγραμμα α- 
γοράε κρατικών ομολόγων. Αλλωστε, 
ήταν πολύ γνωστέε οι αντιρρήσειε του 
Γιούργκεν Σταρκ και για τιε πρόσφα- 
τεε αγορέε ιταλικών και ισπανικών ο
μολόγων τον Αύγουστο.

Πάντωε, ο πραγματικόε τελικόε α- 
ντίκτυποε «θα εξαρτηθεί από τον

Η παραίτηση ίου οικονομολόγου της 
ΕΚΤ, Γιούργκεν Σταρκ ερμηνεύθηκε και 
ως «πρόβλημα των Γερμανών με την 
πολιτική της ΕΚΤ».

άνθρωπο, ο οποίοε θα αντικαταστή
σει το ν  Γιούργκεν Σταρκ», επισημαί
νει ο Ρομπ Κάρνελ, ανώτατοε διεθνήε 
οικονομολόγοε τηε ING στο  Λονδίνο. 
«Οι αγορέε ενδεχομένωε να συμπε- 
ράνουν πωε θα το ν  διαδεχθεί κάποι- 
οε, ο οποίοε δεν θα έχει τόσο διαμε
τρικά αντίθετεε απόψειε με την ΕΚΤ», 
προσέθεσε. Σύμφωνα με το  Reutera, 
η Γερμανία θα προτείνει ωε αντικα
ταστάτη  του το ν  Γιεργκ Αζμουσεν, α
ναπληρωτή υπουργό Οικονομικών. 
Πρόκειται για έναν από τουε βασικούε 
συνομιλητέε στιε διαπραγματεύσειε με 
τιε αδύναμεε χώρεε τηε Ευρωζώνηε. 
Οι απόψειε του περί νομισματικήε πο- 
λιτικήε δεν είναι γνωστέε, αλλά προ
έρχεται και αυτόε από τη ν  ίδια σχο
λή οικονομήστε σκέψηε, η οποία δίνει 
βάροε στη σταθερότητα τω ν τιμών και 
αμφισβητεί τη ν  αναγκαιότητα βοή-

θειαε σε υπερχρεωμένεε χώρεε.
Πέραν τούτου, «το  καίριο ερώτημα 

τώρα πλέον είναι εάν ο Γιούργκεν 
Σταρκ δημοσιοποιήσει τιε ανησυχίεε 
του ή παραμείνει σιωπηλόε», δήλωσε 
στουε New York Timea ανώτατοε οι- 
κονομολόγοε σε μεγάλη ευρωπαϊκή 
τράπεζα. Η αποχώρηση Σταρκ συνιστά 
ένα ισχυρό πλήγμα στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, τηε οποίαε ο έ- 
μπειροε πρόεδροε Ζαν-Κλοντ Τρισέ συ- 
νταξιοδοτείται στα τέλη Οκτωβρίου και 
αντικαθίσταται από τον Μάριο Ντρά- 
γκι. Οπωε επισημαίνει στο Reutera, ο 
καθηγητήε Οικονομικών στο Πανε
πιστήμιο τηε Βόννηε, Μάνφρεντ Νόι- 
μαν, «ο Γιούργκεν Σταρκ έχει τιε ίδιεε 
απόψειε με το ν  Αξελ Βέμπερ και τουε 
περισσότερουε Γερμανούε. Αυτό δη
λώνει ένα σοβαρότατο πρόβλημα τω ν 
Γερμανών με την πολιτική τηε ΕΚΤ».

Τον Αύγουστο ο Γιούργκεν Σταρκ »  
ο πρόεδροε τηε Bundeabank, Γιενε Βάι- 
ντμαν, μαζί με δύο ακόμα μέλη του δι
οικητικού συμβουλίου τηε ΕΚΤ είχαν 
αντιτεθεί στο πρόγραμμα αγοράε ο
μολόγων, το οποίο επανενεργοποιή- 
θηκε για τη  συγκράτηση του κόστουε 
δανεισμού τηε Ιταλίαε και τηε Ισπα- 
νίαε. Εντούτοιε, η ΕΚΤ προβληματί
ζεται μήπωε ειδικά η αγορά ιταλικών 
ομολόγων απλώε επιτρέπει στην κυ
βέρνηση τηε χώραε να χαλαρώσει τιε 
προσπάθειέε τηε να στηρίξει τα δη
μόσια οικονομικά τηε. Εν κατακλείδι 
όμωε, όπωε σημειώνουν αναλυτέε, η 
απομάκρυνση Σταρκ από την Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα τηε προ
σφέρει μεγαλύτερη ελευθερία κινή
σεων, αν και με κόστοε το ν  απόηχο 
τω ν  διχογνωμιών στο εσωτερικό τηε.

Κ. ΚΑΠΕΡΝΑΡΑΚΟΥ
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