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Ματιας Μορς: Ουσιαστική μεταρρύθμιση
Ο επικεφαλής της τρόικας, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέντευξη στην «Κ», αποσαφηνίζει πολλά ομιχλώδη σημεία

Συνέντευξη οτον ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Η κυβέρνηση θα πρέπει το ν  επόμενο χρόνο να 
εστιάσει σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του 
δημόσιου τομέα και όχι σε οριζόντιεε περι- 
κοπέε προσωπικού, σημειώνει ο επικεφαλήβ 
τ  Tpoucas και εκπρόσωποε m s Ευρωπαϊκήε 
L ponns κ. M aiias Mops σ τη  συνέντευξη  
που παραχώρησε σ τη ν  «Κ ». Ο κ. Mops υπο-

στηρΐζει επίσηΒ ότι η τρόικα δεν ζή τησε τη ν  
κατάργηση τω ν  συλλογικών συμβάσεων. 
Ωστόσο, επισημαίνει ότι δεδομένου του ότι 
οι κατώτατεε αμοιβέ5 σ τη ν  Ελλάδα είναι υ- 
ψηλότερεε σε σχέση με άλλα κράτη τηε Ευ- 
ρωζώνηε που έχουν το  ίδιο επίπεδο οικονο- 
μικήε ευημερίαε, σι κοινωνικοί εταίροι θα πρέ
πει να εξετάσουν αν αυτό δημιουργεί εμπό
δια στην ανταγωνιστικότητα τω ν επιχειρήσεων

και στη  δημιουργία θέσεων εργασίαε, ειδικά 
για tous χαμηλών προσόντων ερ γ α ζό μ ε νο ί 
που θα φύγουν από το ν  δημόσιο τομέα. Επί- 
ans, ξεκαθαρίζει ότι το  μείγμα τω ν  πολιτικών 
για τη  μείωση του ελλείμματοε είναι είναι ε
πιλογή m s κυβέρνησή .

Ωστόσο, ο iôios πιστεύσει ότι σ τα  επόμε
να  χρόνια πρέπει να  δοθεί έμφαση σ τη ν  πε
ριστολή τω ν  δημοσίων δαπανών. Εnions, α

ναφέρει ότι θα έρθουν σ τη ν  Αθήνα κι άλλα 
στελέχη τη5 τρόικαε για να παρακολουθήσουν 
τη ν  εφαρμογή τω ν  μέτρων που συμφωνήθη- 
καν με τη ν  κυβέρνηση. Εκτιμά ότι απαιτού
ντα ι πρόσθετα μέτρα 5 δισ. ευρώ για τη ν  πε
ρίοδο 2013 - 2014, τα  οποία πρέπει να  ανα
κοινώσει η  κυβέρνηση εντόβ τω ν  επόμενων 
έξι μηνών. Σε ό,τι αφορά σ το  μείζον θέμα τω ν  
ημερών περί τη  βιωσιμότητα του χρέουε, ο κ.

Mops φαίνεται μάλλον επκρυλακτικόβ, ση- 
μειώνοντα5 ότι δεν έχει αλλάξει κάτι ουσια
στικό σε σύγκριση με τη ν  ανάλυση του πε
ρασμένου Ιουνίου, ό ταν η τρόικα είχε κατα- 
λήξει στο συμπέρασμα ότι είναι βιώσιμο. Ωστό
σο, επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα του χρέ- 
ous εκτιμάται πρωτίστου με βάση τη  δυνα
τότητα  m s κυβέρνησή να διατηρήσει μια συ
γκεκριμένη οικονομική πολιτική.

Η αποφασιστικότητα 
:ης κυβέρνησης καθορίζει 
η βιωσιμότητα του χρέους

Ο κ. Μ ατιας Μ ορς τονίζει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία η Ελλάδα πρέπει να 
πείσει τη διεθνή κοινότητα και τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ότι έχει τη θέληση και μπορεί να επιτύχει 
τους στόχους για τους οποίους η ίδια δεσμεύθηκε.

Οι κατώτατοι μισθοί είναι υψηλοί

Τι έχει αλλάξει από την προη- 
ούμενη αξιολόγηση του Ιου- 
,ου; Τίθεται και πάλι υπό αμ- 
ασβήτηση η βιωσιμότητα του 
λληνικού χρέουε;
-  Θα έλεγα ότι από τό τε  έχουν 

λλάξει δύο πράγματα:
Πρώτον, η ύφεση ή ταν βαθύ- 

ιερ π’ όσο νομίζαμε. Ετσι, α
ναθεωρήσαμε προβ τα  κάτω τιε 
εκ τιμ ή σ ει μαε για το  ΑΕΠ.

Δεύτερον, υπήρξαν καθυστε
ρ ή σ ε ι  σ τη ν  εφαρμογή κάποιων 
από τα  μέτρα δημοσιονομική5 
προσαρμογήε που είχαμε συμ
φωνήσει πριν από το  καλοκαίρι, 
με αποτέλεσμα το  έλλειμμα να εί
ναι μεγαλύτερο. Κι αυτό ακριβοί 
συζητήσαμε τΐ5 τελευταίε5 ε- 
βδομάδε5, δηλαδή τρόπουε για να 
περιοριστεί η απόκλιση. Σε σχέ
ση με τη  βιωσιμότητα του χρέου5, 
θα έλεγα ότι η κατάσταση δεν έ
χει αλλάξει Θεμελιωδώ5 σε σύ
γκριση με τη ν ανάλυσή μαε, του 
Ιουνίου.
-  Εκτιμάτε ότι απαιτείται ένα 
μεγαλύτερο «κούρεμα»;

-  Είναι ξεκάθαρο ότι το επίπεδο

Τους επόμενους έξι 
μήνες, η κυβέρνηση 
θα πρέπει να εξετάσει 
ποια επιπλέον μέτρα 

απαιτούνται για 
το 2013-2014.

του χρέου5 σ τη ν  Ελλάδα είναι πο
λύ υψηλό, υψηλότερο απ’ ό,τι σε 
οποιοδήποτε άλλο κράτοε-μέλοε 
τηβ Ε νω μ ένα  Ευρώπηε. Αλλά το 
ερώτημα τηε βιωσιμότηταε δεν 
μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό 
«να ι» ή με ένα απλό «όχι». Η βιω
σιμότητα του χρέουε εξαρτάται 
από τιε εξελίξειε σ το  μέλλον, α
πό το  εάν η δημοσιονομική πο
λιτική θα παραμείνει εντόε σ τό 
χων, ώ στε να  οδηγήσει σε δη
μοσιονομική εξυγίανση και στη  
διατήρηση υψηλών πρωτογενών 
πλεονασμάτων.

Εξαρτάται, επ ίσΜ , από τον 
ρυθμό ανάπτυξηβ στο μέλλον και 
συνεπών από το  εάν η κυβέρνη
ση θα εφαρμόσει περισσότερεε 
διαρθρωτικέ5 αλλαγέε, ώ σ τε  να 
το ν Γ ’ ή  η οικονομική δραστη- 
ριότ. α.

Ετσι, ό ταν συζητούμε για τη 
βιωσιμότητα του χρέουε, κάνου
με εκ τιμ ή σει ω3 προ3 το  εάν η 
κυβέρνηση μια3 χώρα3 μπορεί να 
διατηρήσει μια συγκεκριμένη 
πορεία. Βέβαια, μπορεί κάποιθ3 α- 
πλώ3 να «τρ έξε ι» κ ά π ο ιο ι αριθ- 
μοΰ5, αλλά αυτή δεν είναι μια α
ντικειμενική αξιολόγηση για τη 
βιωσιμότητα του χρέουε.

-  Λέγεται πωε επιμένετε σε με
γάλο αριθμό απολύσεων στον 
δημόσιο τομέα. Είναι έτσι;

-  Είναι γεγονόε  πω5 συμφω
νήσαμε με τη ν  κυβέρνηση ό τι 
πρέπει να  υπάρξει ουσιαστική  
μείωση τη5 απασχόλησηε σ το ν  
δημόσιο τομέα, αλλά αυτό θα γί
νε ι σε βάθοε πενταετία ε. Συ- 
νεπώε, δ εν  λέμε ό τι πρέπει να  
γ ίνουν απολύσειε ευρείαε κλί- 
μακα5.

Ετσι, όπω5 το  βλέπω εγώ, αυ
τό  που πρέπει να  κάνει η κυ
βέρνηση το ν  επόμενο χρόνο εί
ναι να  εστιάσει πραγματικά σε 
μια μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα, όχι να  κάνει ο ρ ί ζ ο ν τ α  
περικοπέε. Πρέπει να  εντοπ ίσει 
τουε τομείε και τιε υπηρεσίε5 ό
που υπάρχει πλεονάζον προσω
πικό και να  ανακατανείμει τουε 
α ν θ ρ ώ π ιν ο ί πόρου5.
-  Πόσα επιπλέον μέτρα απαι
τούνται για να επιτευχθούν οι 
στόχοι του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματοβ Δημοσιονομι- 
κήβ Στρατηγικήε (ΜΠΑΣ);

-  Το Πρόγραμμα Δημοσιονο- 
μικήε Στρατηγικήε είναι το  ση 
μείο αφετηρία5 και δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ό τι αυτό δεν εφαρμό
στηκε πλήρω5. Συνεπώε, άμεση 
προτεραιότητα είναι να  εφαρ
μοστούν τα  μέτρα που συμφω
νήσαμε το ν  Ιούνιο. Σε ό,τι αφο
ρά τα επόμενα βήματα, υπάρχουν 
αβεβαιότητεε. Το 2015 είναι α
κόμα μακριά. Συνεπώε, δεν είμαι 
σίγουρο5 ότι θα είναι χρήσιμο να 
μιλήσουμε για  συγκεκριμένα 
νούμερα τώρα.

Αυτό που συμφωνήσαμε με τΐ3 
αρχέβ τώρα είναι επιπλέον μέτρα 
5 δισ. ευρώ. Στουβ ε π ό μ ε ν ο ί έ
ξι μήνεε, η κυβέρνηση θα πρέπει 
να εξετάσει ποια επιπλέον μέτρα 
απαιτούνται για να  επιτύχει του3 
δημοσιονομικούε στόχουβ του 
2013 και του 2014.
-  Η  επόμενη δόση θα είναι η  έ
κτη του αρχικού προγράμματοε 
ή η πρώτη του νέου;

-  Νομίζω ότι θα είναι η έκτη 
του υφιστάμενου προγράμμα- 
τοε, γιατί το  νέο δεν  υπάρχει α
κόμη και η δόση πρέπει να  κα
ταβληθεί εντ05 τω ν  επόμενων ε
βδομάδων.
-  Νομίζετε ότι πρέπει να αυ
ξηθεί ο στόχο ε για έσοδα από 
αποκρατικοποιήσει;

-  Κατά την άποψή μου, το πρό
γραμμα αποκρατικοποιήσεων 
δεν έχει μόνο εισπρακτική ση 
μασία. Εχει μια σημαντική διά
σταση  οικονομική5 μεταρρύθμι
σ ή .  Π ιστεύω ότι οι στόχοι που 
έθεσε η κυβέρνηση για τα  έσο
δα από αποκρατικοποιήσει είναι 
πολύ φιλόδοξοι και δεν νομίζω ό
τι είναι ρεαλιστικό να αυξηθούν. 
Αλλά είναι αναγκαίο να επιτευ
χθούν. Ελπίζω ότι τώρα που συ- 
στήθηκε το  Ταμείο Α ξιοπ ο ίησή  
Ιδιωτική5 Περιουσίαε του Δημο
σίου, θα επιταχυνθούν οι διαδι- 
κασίεε.

-  Νομίζετε ότι πρέπει να μει
ωθούν οι κατώτατοι μισθοί 
στον ιδιωτικό τομέα;

-  Δήμιου ργήθηκε μεγάλοβ θό- 
ρυβοε σε σχέση με αυτό και λυ
πάμαι γιατί δημιουργήθηκε πι
θανόν εξαιτίαε παραπληροφό
ρ η σ ή . Δ εν  είναι αλήθεια ότι ζη
τήσαμε ποτέ τη ν  κατάργηση 
τω ν  συλλογικών συμβάσεων. Κά- 
ποιεε φορέε, δ η λ ώ σ ε ι που απο
δίδονται στην τρόικα από κάποια 
μέσα ενημέρωσηε είναι καθαρά 
εφευρήματα και μαε παρουσιά
ζουν ωε τέρατα. Αυτό που ζη τή
σαμε είναι ότι η κυβέρνηση θα 
πρέπει να ξεκινήσει σ υ ζη τή σ ε ι 
με τουε κοινωνικούε εταίρουε για 
να δουν τ ι πρέπει να γίνει, προ- 
κειμένου να βελτιωθεί η αντα
γωνιστικότητα  τω ν  επιχειρήσε
ων και να δημιουργηθούν θ έσ ε «  
εργασίαε. Ο κατώτατοε μισθόβ εί
ναι μια από τ «  παραμέτρουε. 
Αλλά η ευρύτερη εικόνα είναι η 
εξήε: η Ελλάδα έχει εξωτερικό έλ
λειμμα 9% του ΑΕΠ. Αυτό δεν 
μπορεί να συνεχιστεί και οι κοι
νωνικοί εταίροι πρέπει να συζη
τήσουν τ ι πρέπει να γίνει για να 
ενισχύσουν τη ν  ανταγωνιστικό
τητα. Προσωπικά, ανησυχώ για 
τη ν  ανεργία τω ν  ατόμων με μει
ωμένα προσόντα. Αυτοί οι άν
θρωποι δυσκολεύονται να βρουν 
δουλειά. Η μείωση του δημόσιου

Δεν είναι αλήθεια ότι 
ζητήσαμε ποτέ την κα
τάργηση των συλλογι

κών συμβάσεων.

τομέα θα οδηγήσει πολλά άτομα 
με μειωμένα προσόντα εκτ05 α- 
γοράε εργασίαε. Πρέπει να  δια
σφαλίσουμε ότι ο κατώτατο5 μι- 
σθόε, οι φόροι και οι επιβαρύνσεις 
δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο 
σ το  να βρουν αυτοί οι άνθρωποι 
δουλειά. Νομίζουμε ότι καλό θα 
ήταν οι κοινωνικοί εταίροι να  τα 
συζητήσουν όλα αυτά.
-  Εχετε κάποιο σημείο ανα- 
φοράβ, όπωε ο κατώτατοβ μι- 
σθόε στην Πορτογαλία για πα
ράδειγμα;

-  Οχι. Θέλουμε η Ελλάδα να 
βρει το  κατάλληλο επίπεδο με βά
ση τη ν  οικονομική κατάσταση. 
Η οικονομική κατάσταση εδώ εί
ναι χειρότερη απ’ ό,τι σε οποιο- 
δήποτε άλλο κράτοε-μέλοε. Η κυ
βέρνηση και οι κοινωνικοί ετα ί
ροι πρέπει να δουν τι χρειάζεται 
ώ σ τε  να βγει η Ελλάδα από αυ

τή  τη ν  κρίση. Οι κατώτατοι μι
σθοί σ τη ν  Ελλάδα είναι υψηλό
τεροι σε σχέση με άλλα κράτη- 
μέλη που έχουν τα  ίδια επίπεδα 
οικονομικήβ ευημερίαβ και οι κοι
νωνικοί εταίροι πρέπει να εξε
τάσουν εάν αυτό είναι εμπόδιο 
σ τη  δημιουργία θέσεω ν απα
σχόλη σή .
-  Υπήρξε μεγάλη αντίδραση 
στο γεγονόβ ότι παρενέβητε σε 
θέματα λειτουργίαε τηε Δικαι- 
οσύνηε. Πώβ απαντάτε στην 
κριτική που ασκήθηκε;

-  Εχουμε απόλυτο σεβασμό 
σ τη ν  ανεξαρτησία τηε Δικαιο
σ ύ ν η  και δεν ζητήσαμε ποτέ κά
τι που αντίκειται σ το  Σύνταγμα. 
Το θέμα είναι ότι υπάρχει έναβ 
τεράστιος αριθμός εκκρεμών υ
ποθέσεων στα  δικαστήρια, κυ- 
ρίωε φορολογικών. Εάν ο κόσμοε 
πιστέψει ότι ο φορολογικό3 μη- 
χανισμόβ δεν είναι ικανό5 να ει- 
σπράξει τα έσοδα ή εάν πιστέψει 
ότι δεν θα δικαστεί (σ.σ. για φο- 
ρολογικέε παραβάσεις), τό τε  δεν 
θα πληρώνει φόρου5. Επίσηε, οι 
επενδυτές πρέπει να  έχουν ε
μπιστοσύνη ότι το  νομικό σύ
στημα είναι λειτουργικό και ότι 
μπορεί να  προστατεύσει το  δι
καίωμα τη3 ιδιοκτησία3. Γι’ αυ- 
τούε του3 λόγους έχει σημασία να 
τροποποιηθεί το  δικαστικό σύ
στημα.

Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένετε άμεσα φως στο τούνελ
-  Πολλοί στην Ελλάδα πιστεύουν 
ότι η διακοπή ms αποστολής ms 
TpöiKas, πριν από περίπου ένα 
μήνα, ήταν ένα σήμα αφύπνισηβ 
για την κυβέρνηση και υποστη- 
ρ:~ ~τ ότι εάν είχε γίνει νωρίτε
ρα α υπήρχε μεγαλύτερη πρό- 
oöos στην υλοποίηση του προ
γράμματος. Μετανιώνετε που 
δεν το κάνατε νωρίτερα;

-  Οταν βρισκόμαστε σε μια τέ
τοια κατάσταση, πρέπει να ζυγί
σουμε ns επιπτώσεις μιας διακοπή5 
ms αποστολήβ. Δημιουργεί αβε
βαιότητα, έχει επιπτώσεις ans α- 
γορέ5, ans τράπεζε5. Αλλά είναι ξε
κάθαρο ότι, εάν πιστεύουμε ότι η 
παρουσία pas εδώ δεν βοηθάει, ε
πειδή οι Αρχέε χρειάζονται περισ
σότερο χρόνο να αποφασίσουν τι 
πρέπει να κάνουν, τότε δεν διστά
ζουμε να διακόψουμε την αποστο
λή. Επιτρέψτε μου να aas πω, öpos, 
ότι την τελευταία φορά η απόφασή 
pas ήταν σε συμφωνία με τον υ
πουργό Οικονομικών, κ. Βενιζέλο.

Δεν υπήρξε κάποια διαφωνία.
-  Στην αρχή αυτήε τηε διαδικα
σίας φαινόταν ότι υπήρχε στην 
Ελλάδα μια συμμαχία «προθύ
μων» να υποστηρίξουν η3 με
ταρρυθμίσει. Τώρα φαίνεται να 
σχηματίζεται μια συμμαχία «α
πρόθυμων». Νομίζετε ότι πρό
κειται για μια χαμένη υπόθεση;

-  Εχω την αίσθηση ότι η πλει
ονότητα τω ν Ελλήνων πολιτών α
ναγνωρίζει πωβ πολλά πράγματα 
πρέπει να αλλάξουν. Γενικά, νομίζω 
ότι υπάρχει η βούληση οι πολίτεε 
να υποστηρίξουν την εφαρμογή φι
λόδοξων μεταρρυθμίσεων. Νομίζω, 
όμωε, ότι θα ήταν σημαντικό να κα
ταλάβουν ότι δεν είναι ρεαλιστικό 
να περιμένουν, άμεσα, το φωβ 
στην άκρη του τούνελ. Η Ελλάδα 
βρισκόταν σε πολύ κακή οικονο
μική κατάσταση. Οι μεταρρυθμί
σ ε ι  καθυστέρησαν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και τώρα πρέπει 
να καλυφθεί το κενό σύντομα. Αυ
τό είναι πολύ δύσκολο, πολύ επώ-

Η  διακοπή της αποστο
λής ήταν σε συμφωνία 

με τον υπουργό 
Οικονομικών, 

Ευάγγελο Βενιζέλο.

δυνο, και όλοι πρέπει να κάνουν 
αυτή την προσπάθεια.

-  Σαβ ανησυχεί το ενδεχόμε
νο να σχηματιστεί μια πλειοψη- 
φία, που θα πει «δεν αντέχουμε 
να κάνουμε ό,τι απαιτείται για να 
μείνουμε στο ευρώ»;

-  Αυτοί που σκέφτονται έτσι, θα 
πρέπει να αναλογιστούν ποια είναι 
η εναλλακτική λύση. Προσωπικά, 
δεν πιστεύω πωβ εάν, υποθετικά μι- 
λώνταβ, φύγει η Ελλάδα από την

Ευρωζώνη, οι συνθήκεε θα είναι 
καλύτερεε για τη χώρα. Ακόμη και 
εκτόε Ευρωζώνη, δεν μπορείτε, 
για παράδειγμα, να συνεχίσει η ύ
παρξη ενόε αναποτελεσματικού 
φορολογικού συστήματοε. Οι με
ταρρυθμίσει πρέπει να γίνουν.
-  Ασκείται η κριτική στην Κο
μισιόν ότι στο παρελθόν δεν μπό
ρεσε να εντοπίσει έγκαιρα ότι η 
Ελλάδα ήταν ασυνεπήβ στιε υ
ποχρεώσει τηβ έναντι τηε Ε.Ε.

-  Νομίζω ότι υπήρξε μια καθα
ρή αποτυχία του μηχανισμού πα
ρακολούθησή τΜ  Ε.Ε. Αυτό έχει 
αναγνωριστεί και είναι αυτόε ο λό- 
γοε για τον οποίο έχουμε δημι
ουργήσει ένα νέο, που δεν παρα
κολουθεί μόνο τιβ δημοσιονομικέβ, 
αλλά και τιε μακροοικονομικέε α- 
νισορροπίεε. Αυτέε οι πρωτοβου- 
λίεε αναλήφθηκαν ακριβοί για 
να μην επαναληφθούν οι αστοχίε5 
στιβ οποίεβ αναφέρεστε. Είναι μια 
πρόκληση για όλουβ μαβ.
-  Σαε ανησυχούν οι καθυστε

ρή σει πληρωμών του Δημοσί
ου προβ τον ιδιωτικό τομέα;

-  Μαβ ανησυχούν πάρα πολύ, 
γιατί έχουν αρνητικέβ επιπτώσειε 
στην οικονομία. Βλέπω δύο προ- 
τεραιότητεε. Πρώτη, να εξασφα
λίσουμε ότι δεν θα αυξηθούν πε
ραιτέρω οι οφειλέβ. Γι’ αυτό είναι 
σημαντικέε οι μεταρρυθμίσει που 
γίνονται, για παράδειγμα, στον το
μέα τη3 δημόσιαε υγεία5, όπου υ
πάρχουν μεγάλεε καθυστερήσει 
πληρωμών. Δεύτερη, να μειωθούν 
οι υφιστάμενεε οφειλέε. Συμφω
νήσαμε με την κυβέρνηση να μει
ωθούν αυτέβ οι οφειλέε με του3 νέ- 
ου3 πόρουβ. Επίσηβ, πρόσφατα ε
ντάξαμε τη  μείωση τω ν  καθυστε
ρήσεων τω ν πληρωμών ωε «κρι
τήριο επίδοσηβ» (σ.σ. για την α
ξιολόγηση και την καταβολή τω ν 
δόσεων). Ετσι έχουμε έναν μηχα
νισμό, που θα εξασφαλίσει στην κυ
βέρνηση ότι δεν θα υπάρχουν 
καθυστερήσει πληρωμών στο 
μέλλον.

Η Αθήνα επιλέγει 
τους τρόπους μείωσης 
του ελλείμματος
-  Είναι επαρκέβ το σύστημα τω ν τριμηνιαίων α
ξιολογήσεων ή νομίζετε ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
εποπτεία m s  τρόικαε;

-  Κ α τ’ αρχάε γ ίνοντα ι και ενδιάμεσεβ απόστολέs σε 
τεχνικό επίπεδο. Είμαστε εδώ κάθε μήνα ή κάθε δεύ
τερο  μήνα. Enians, έχουμε τηλεφωνικέβ επαφέε, α
νταλλάσσουμε e-mails και πρακτικά είμαστε σ ε  κα
θημερινή επαφή με n s  ελληνικέβ αρχέβ. Εχουμε εδώ 
ένα  γραφείο και έ να ν  συνάδελφο που εργάζετα ι, μ 
νιμα, για  το  πρόγραμμα.

Enians, το  Διεθνέ3 Νομισματικό Ταμείο έχει ένα γρα
φείο σ τη ν  Αθήνα. Υπάρχει, επιπλέον, η  Ομάδα Δράσηβ 
m s Ευρωπαίκήβ Επιτροπήβ (Task Force), που έχει σαν 
ρόλο να  παρέχει τεχνική  βοήθεια. Θα έρθουν επίση5 
και άλλα στελέχη σ τη ν  Ελλάδα για  να  βοηθήσουν στη ν 
εφαρμογή τω ν  μ έτρω ν που συμφωνήθηκαν. Θα σκε- 
φτούμε εάν χρειάζεται να  είμαστε κι εμείε περισσότερο 
παρόντεβ σ τη ν  Αθήνα.
-  Νομίζετε ότι η  έλλειψη πολιτικήβ συναίνεσηβ συ- 
νιστά σημαντικό πρόβλημα;

-  Η έλλειψη πολιτικήε συναίνεσηε είναι πρόβλημα 
για  εσωτερικούβ λόγουε και για  διεθνεί3 λόγουs. Στο 
εσωτερικό πεδίο έχει ω3 α
ποτέλεσμα η κυβέρνηση 
να  έχει π ερ ισσότερη  δυ
σκολία σ τη ν  εφαρμογή κά
π ο ιω ν μ εταρρυθμ ίσεων.
Υπάρχουν, επίσηβ, διαφο- 
ρετικέε απόψειε και σ το  ε
σω τερ ικό  του  κόμματόε 
τηβ. Επιπλέον, εάν δ εν  υ
πάρχει πολιτική συναίνεση 
είναι δυσκολότερο να  α
ντιμ ετω π ίσε ι n s  ομάδεβ 
συμ φ ερόντω ν . Θα ή τα ν  
ευκολότερο να  ξεπεραστεί 
η α ντίσ ταση  on s  μεταρ
ρύθμισε« εάν υπήρχε ένα ισχυρό πολιτικό μέτωπο.

Από τη  δ ιεθνή  σκοπιά, το  σημαντικότερο πρόβλη
μα είναι όη  πολλά κράτη-μέλη αμφιβάλλουν εάν η Ελλά
δα είναι σε θέση  να  εφαρμόσει το  πρόγραμμα και αυ
τό  προκαλεί μεγάλη ζημιά.
-  Ενδεχόμενεε εκλογέβ θα μπορούσαν να αποστα
θεροποιήσουν το πρόγραμμα;

-  Δ εν  επιθυμώ να  εμπλακώ σε εσω τερ ικά  πολιτικά 
θέματα. Αυτό είναι θέμα του εθνικού δημοκρατικού συ- 
στήματοβ.
-  Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πρώτο Μ νημό
νιο και για το εάν έγιναν λάθη cos npos τη «συντα 
γή», καθώε επίσηε και για το εάν η τρόικα άφησε 
στην ελληνική κυβέρνηση τη δυνατότητα να εσηάσει 
περισσότερο crrous cpopous ή σε περικοπέε δαπα- 
1 ;ών ή άλλα μέτρα.

-  Π ιστεύω  ό τι σε γενικέβ γραμμέε δεν  έγιναν λάθη 
no  αρχικό πρόγραμμα. Είναι αλήθεια ότι υποτιμήσαμε 

■ ο βάθθ3 m s ύφεση5. Σε κάποιο βαθμό υπάρχουν ε-
έλίξειβ που ξεπερνούν τη ν  Ελλάδα και κανέναε δεν 
)α μπορούσε να  ns προβλέψει. Qs npos το  δεύτερο σκέ- 
■os m s  ερώ τησήε oas θα 

έλεγα  ότι η κυβέρνηση έ- 
ίχει μεγάλα περιθώρια να  
Ιεπιλέξει tous τρόπουε με 
nous onoious θέλει να  ε- 
/πιτύχει του3 στόχου s του 

/ προϋπολογισμού. Πρέπει 
να  υπάρχουν πρωτοβου- 
λίεε, τό σ ο  σ το  σκέλοε 
τω ν  εσόδω ν όσο  και σ το  
σκέλοε τω ν  δαπ ανών.
Enians, π ιστεύουμε ότι, 
κατά κάποιο τρόπο, τα  ε-

f  erva χρόνια πρέπει να  
>υν π ερ ισσότερα  σ το  
λοε τω ν  δαπ ανών, 
ά το  nebs ακριβώε θα γίνει αυτό είνα ι επιλογή m s 
0pvnans. Δ εν  επιβάλλουμε εμείε συγκεκριμένεβ ε- 
πΐΛογέ5.

-  Σαε ανησυχεί το γεγονόε ότι ίσωβ πολιτικά και κοι
νωνικά είναι δύσκολο να ληφθούν τόσα  πολλά μέ
τρα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα;

-  Είναι αλήθεια ό τι εφαρμόζονται πολλά μέτρα ταυ
τόχρονα. Εχουμε επ ίγνωση  τω ν  δυσκολιών που έχει 
αυτό για τη ν  κυβέρνηση αλλά και για tous πολίτεε. Αντι
μ ετωπ ίζουν n s συνέπειεε και από τη ν  περιστολή τω ν  
δαπανών και από τη ν  αύξηση τω ν  φόρων, τω ν  τελώ ν  
κ,λπ. Εχουμε επίγνωση όη  αυτό είναι πολύ σκληρό. Αλλά 
θα έλεγα ό τι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη σ τ ιγ 
μή, κατά τη ν  οποία η Ελλάδα πρέπει να  πείσει τη  διε
θνή  κο ινότη τα  και τα  άλλα κράτη-μέλη m s  Ευρωζώ- 
vns όη  έχει τη  θέληση και μπορεί να  επιτύχει tous στό- 
xous για  tous onoious η ίδια δεσμεύθηκε. Γι’ αυτό εί
ναι ζωτικήε σημασίαε να  εφαρμοστούν αυτά τα  μέτρα. 
-  Πώε εξηγείτε n s  αστοχίεε στην υλοποίηση; Οφεί
λονται στο ότι η  κυβέρνηση δεν έχει τη  θέληση, στη  
«μεταρρυθμιστική κόπωιπι», eras αδυναμίεε m s  δη- 
μόσιαε διοίκησηε;

Είναι πολλοί παράγοντεε. Tous τελευταίουε 18 μή- 
νεε αναλήφθηκαν πολλέ5 σημαντικέs πρωτοβουλίεε. 
Μ ια κάποια μεταρρυθμιστική κόπωση δ εν  μπορεί να  
αποκλειστεί. Αλλά έχω τη ν  εντύπ ωση  ό τι η  κυβέρνη
ση  παραμένει αποφασισμένη να  συνεχ ίσει ns μεταρ
ρύθμ ισε«. Oncos όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν ισχυρά 
συμφέροντα  που α ντισ τέκοντα ι σ ε  κάθε μέτρο, με α
ποτέλεσμα, κάποιεε φορέε, η υλοποίησή tous να  μην 
προχωρεί oncos θα περίμενε κανείε. Επιπλέον, δεν  εί
ναι μυστικό ό τι υπάρχει πρόβλημα σ τη  λειτουργία m s 
δημόσιαε διοίκησηε. Ετσι, ακόμη και ό ταν νομοθετείται 
κάποιο μέτρο, σ τα  χαμηλότερα επίπεδα δεν  εφαρμό
ζετα ι όπωβ προβλεπόταν.

Θα έρθουν και άλλα 
στελέχη στην Ελλά

δα για να βοηθή
σουν στην εφαρμτ 
γή των μέτρων που 

συμφωνήθηκαν.

Η  έλλετφη πολιτι
κής συναίνεσης 
είναι πρόβλημα 
και για εσωτερι
κούς λόγους και 

για διεθνείς.
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Διαπραγμάτευση 
για το «κούρεμα»
Εισήγηση Παηανδρέου στο υπουργικό συμβούλιο

Επικοινωνία με τη Λαγκάρντ
Εκτενή τηλεφωνική συνομιλία με τη διευθύνουσα σύμβουλο του ΔΝΤ 
κ. Κρισχίν Λαγκάρντ είχε αργά το βράδυ της Τρίτης ο πρωθυπουργός. 
Κατά πληροφορίες ο κ. Γ. Παηανδρέου συζητά το ενδεχόμενο να μετα
βεί στην Ουάσιγκτον και να συναντηθεί με την κ. Λαγκάρντ, ενώ οι ί
διες πηγές μιλούν για πιθανό ραντεβού με τον κ. Μπαράκ Ομπάμα. Στο 
προχθεσινό τηλεφωνικό ραντεβού με την κ. Λαγκάρντ, πάντως, βασικό 
αντικείμενο ήταν το ελληνικό χρέος και οι συζητήσεις γύρω από τη δι
ευθέτησή του, ενώ συνομίλησαν και για τον νέο μηχανισμό, την πρόο
δο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την έκτη δόση και την αναμε
νόμενη αξιολογητική έκθεση της τρόικας. Συνεργάτες του πρωθυπουρ
γού τόνιζαν ότι ο κ. Γ. Παηανδρέου θα μιλήσει ξανά με την κ. Λαγκάρντ 
πριν αηό τη Σύνοδο της 23ης Οκτωβρίου. Για όλα αυτά τα ζητήματα, και 
μάλιστα τη στιγμή που οι συζητήσεις για το ελληνικό χρέος φαίνεται να 
λαμβάνουν χαρακτήρα επιτακτικό για την επιτυχή αντιμετώπιση της ευ
ρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, συνομίλησε τηλεφωνικώς ο κ. Παπαν- 
δρέου χθες με τον πρόεδρο του Ε ι^ Γ ο ιιρ  και πρωθυπουργό του Λου
ξεμβούργου κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, τον οποίο θα συναντήσει σήμερα 
το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Ο κ. Παηανδρέου θα συναντηθεί νωρίτε
ρα με τον κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι. «Διαπραγματευόμαστε με κάθε τρόπο να ελαφρύνουμε το χρέος», ανέ

φερε ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Καλώντας τα  κυβερνητικά σ τε 
λέχη να  αντιμ ετωπ ίζουν σ το  ε- 
ξήε «επ ιθετικά τη ν  εκστρατεία  
ψεύδουε σ τη ν  οποία επιδίδεται 
η Νέα Δημοκρατία» ο πρωθυ
πουργόε θέλησε να  κλείσει ορι- 
στικώε όχι μόνον τιε πρόωρεε ε- 
κλογέε, αλλά και τα  σενάρια τηε 
συγκυβέρνησηε. Αυτή  άλλωστε 
ή ταν και η κεντρική του στό- 
χευση σ τη  συνεδρίαση του υ
πουργικού συμβουλίου, σ τη ν  ο
ποία για  πρώτη  φορά παραδέ
χθηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκε
τα ι σε συζητήσειε για  το  «κού
ρεμα» του ελληνικού χρέουε 
πέραν του 21% που αποφάσισε 
η Σύνοδοε Κορυφήε τηε 21ηε 
Ιουλίου.

«Διαπραγματευόμαστε με κά
θε τρόπο να ελαφρύνουμε το χρέ- 
οε», αλλά «είναι μια μεγάλη δια-

αγμάτευση και εκεί είναι το  με- 
,αλο πρόβλημα» ανέφερε ο κ. Πα- 
πανδρέου, παραδεχόμενοε έτσ ι 
κάτι που είναι πλέον κοινή πε
ποίθηση σ τη  χώρα μαε: Οτι τα  
περιθώρια παρέμβασηε τηε Αθή- 
ναε σ τιε  εν  εξελίξει συζητήσειε 
είναι από ελάχιστα ώε μηδενικά 
και πωε οι αποφάσειε για τη  χώ
ρα μαε θα ληφθούν ερήμην τηε. 
«Μακάρι να  είχαμε χρόνο να μει
ώσουμε (τα  χρέη) σε δέκα χρό
νια, αλλά αυτή τη  στιγμή δεν έ
χουμε αυτό το  δικαίωμα» ή ταν 
άλλη μια σχετική αποστροφή του 
πρωθυπουργού μέσω τηε οποί- 
αε θέλησε να  απαντήσει και σε 
όσουε υποστηρίζουν ότι η κυ
βέρνηση αν μη τι άλλο θα μπο
ρούσε να  επιμηκύνει το ν  χρόνο

εκπλήρωσηε τω ν  δεσμεύσεων 
που έχει αναλάβει η χώρα ένα
ν τ ι τω ν  δα νε ισ τώ ν τηε.

Η επιλογή ωστόσο  του πρω
θυπουργού να  επαναφέρει σ τη ν 
επικαιρότητα τιε ευθύνεε τηε Νέ- 
αε Δημοκρατίαε ή ταν σαφέε ότι 
είχε αποδέκτη τουε βουλευτέε 
του ΠΑΣΟΚ που εξακολουθούν 
να  συντηρούν τη ν  προοπτική 
μιαε κυβερνητικήε συνεργασίαε 
«Δ εν  φτάνει που (η Ν.Δ) δεν συμ
βάλλει σ τη ν  προσπάθεια ανά- 
ταξηε τηε χώραε και δεν ανα
λαμβάνει τιε ευθύνεε τηε, αλλά 
θέλει και να  υπονομεύει με προ
παγανδιστικά και ασύστολα ψεύ
δη τιε προσπάθειέε μαε» είπε και 
χαρακτήρισε τη  Ν.Δ. «κατώτερη 
τω ν  ιστορ ικών περιστάσεων».

Σφοδρή κριτική 
στη Ν.Δ., ως 
απάντηση στα σενάρια 
συγκυβέρνησης.

Την κοινοβουλευτική ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ φωτογράφισε και μια 
άλλη φράση του κ. Παηανδρέου 
που θέλησε να  απαντήσει και σε 
όσουε «πρόσινουε» βουλευτέε υ
ποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση έ
χει απολέσει τη ν  πολιτική τηε νο
μιμοποίηση. «Το 90% τω ν  διαρ
θρωτικών αλλαγών που προω
θούμε είναι αυτέε που είχαμε ε
ξαγγείλει προεκλογικά» υπο
στήριξε, θέλονταε να  εκθέσει ό

σουε υποστηρίζουν ότι η κυ
βέρνηση άγεται και φέρεται από 
τη ν  τρόικα και κάλεσε τουε υ- 
πουργούε να «μεταδώσουν πνεύ
μα ψυχραιμίαε και νηφαλιότηταε 
στουε πολίτεε».

Ανησυχία
Σημειώνεται πάντωε ότι μετά 

τη  συνεδρίαση οι περισσότεροι 
υπουργοί ουδόλωε έκρυβαν τη ν  
ανησυχία τουε για  τιε  επικείμε- 
νεε εξελίξειε, αναδεικνύονταε κά- 
ποιεε άλλεε αναφορέε του κ. Πα- 
πανδρέου για τη ν  «απρόβλεπτη 
διεθνή συγκυρία», όπωε και το  
γεγονόε ότι ο πρωθυπουργόε α
πέφυγε οποιαδήποτε αναφορά α
κόμη και σ το  αν έχει διασφαλι- 
σθεί η περιβόητη έκτη δόση.

Δ εν  θεωρούσαν επίσηε τυ 
χαίο ότι ο κ. Παηανδρέου έσ τω  
με διπλωματικό τρόπο υιοθέτη
σε τη ν  προχθεσινή πρόκληση 
του κ. Βενιζέλου προε του βου
λευτέε του ΠΑΣΟΚ «να  ρίξουν 
τη ν  κυβέρνηση αν θεωρούν ότι 
είναι ανήθικεε ή άδικεε οι επι- 
λογέε τη ε». Και τού το  διότι σ το  
τέλοε τηε τοποθέτησήε του μί
λησε για  «πολύ κρίσιμεε μάχεε 
που έχουμε μπροστά μαε και στο  
ελληνικό Κοινοβούλιο», συνδέ- 
ονταε τη ν  ανάγκη τηε άμεσηε 
ψήφισηε όλων τω ν  επιλογών 
τηε κυβέρνησηε από τουε βου
λευτέε του ΠΑΣΟΚ με τη  δια
πραγματευτική ισχύ που θα έχει 
ο ίδιοε σ τη ν  επικείμενη Σύνοδο 
Κορυφήε τηε 23ηε Οκτωβρίου.

Κριτική από υπουργούς στους... βουλευτές ΠΑΣΟΚ

0 κ. Γ. Ραγκούσης απέκλεισε να τεθούν πληθυσμιακό κριτήρια για τα ταξί, 
ενώ ο κ. Μ. Παπαϊωάννου έθεσε θέμα πολιτικής διαχείρισης του θέματος.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΛΟΥ

Με ήπιες ενστάσειε εγκρίθηκε 
χθεε το μεσημέρι από το υπουρ
γικό συμβούλιο το  νομοσχέδιο για 
τη ν  απελευθέρωση τω ν μεταφο
ρών και του επαγγέλματοε τω ν  ο
δηγών ταξί, ενώ κατεγράφη έ
ντο νη  δυσφορία πολλών υπουρ
γώ ν  για την κριτική που ασκούν 
στη ν κυβέρνηση «πράσινοι» βου
λευτέε. Την ίδια στιγμή στο συν
δικαλιστικό του ΠΑΣΟΚ συνεχί
ζοντα ι οι αποχωρήσειε μελών, 
τούτη  τη  φορά από την ΠΑΣΚ Σι
δηροδρομικών.

Στο  υπουργικό πάντωε, υ
πουργοί όπωε οι κ. Δ. Ρέππαε, Χρ. 
Παπουτσήε και Μιλτ. Παπαϊωάν- 
νου έθεσαν ορισμένα ζητήματα 
για τη ν απελευθέρωση τω ν  ταξί. 
Ο κ. Ρέππαε τόνισε ότι (επί τω ν  η
μερών του στο υπουργείο Υπο
δομών) η τρόικα ουδέποτε έθεσε 
ζήτημα ποσόστωσηε ούτε και α- 
ντιτάχθηκε σ τη ν  τοποθέτηση 
πληθυσμιακών κριτηρίων. Στιε 
παρεμβάσειε που έγιναν ο κ. Ρα- 
γκούσηε επέμενε ότι η τρόικα έ
χει θέσει ευθέωε τη ν υιοθέτηση 
όρων και προϋποθέσεων.

Ο κ. Παπουτσήε διαφώνησε, λέ-
νταε ότι έκαστο κράτοε-μέλοε 

εχει τη ν  ευθύνη για το πώε θα γί
νουν τα πράγματα και η Τρόικα α
πλά θέτει το γενικό πλαίσιο τηε α- 
πελευθέρωσηε. Ο κ. Παπουτσήε υ-

παινίχθηκε μάλιστα ότι ο κ. Ρα- 
γκούσηε χρησιμοποιεί το  συγκε
κριμένο θέμα για να τονώσει το 
προφίλ του και είπε: «δεν φύ
τρωσαν τώρα τα φρούτα στουε κή- 
πουε». Ο κ. Παπαϊωάννου από την 
πλευρά του έθεσε ζήτημα πολιτι- 
κήε διαχείρισηε του θέματοε σε 
σχέση με τουε βουλευτέε που έ
χουν αναταχθεί στην απελευθέ
ρωση. Ο κ. Ραγκούσηε αρνήθηκε

ότι πρόκειται να τεθούν πληθυ- 
σμιακά κριτήρια, ωστόσο πολλοί 
έμειναν με την αίσθηση πωε το νο
μοσχέδιο θα οριστικοποιηθεί όταν 
συζητηθεί για τελευταία φορά με 
τουε βουλευτέε.

Εκτεταμένη συζήτηση έγινε 
και για τουε βουλευτέε του 
ΠΑΣΟΚ και δη για τιε τελευταίεε 
τοποθετήσειε ορισμένων. Ο κ. 
Ευ. Βενιζέλοε διέψευσε ότι υφί-

στατα ι διόγκωση του κράτουε 
κατά 77 οργανισμούε, αφήνο- 
νταε βεβαίωε αιχμή εναντίον τηε 
κ. Βάσωε Παηανδρέου. Ο κ. Ρα
γκούσηε έκανε λόγο για «βαρύ
τατη μομφή» από την Κ.Ο. ζητώ- 
νταε μάλιστα σε υψηλούε τόνουε

Με λίγους «αστερί
σκους» εγκρίθηκε 
το νομοσχέδιο Ραγκού- 
ση από το υπουργικό -  
Αποχώρησε από 
το ΠΑΣΟΚ η ΠΑΣΚ  
Σιδηροδρομικών.

«να  αντεπιτεθούμε». Ανάλογουε 
προβληματισμούε ανέπτυξε και η 
κ. Αννα Διαμαντοπούλου. Με την 
ευκαιρία παρενέβη και ο κ. Θ. Πά- 
γκαλοε ο οποίοε άφησε αιχμέε ε
ναντίον όσων βουλευτών τον εί
χαν επικρίνει για τιε συγχωνεύσειε 
οργανισμών. Είπε μάλιστα ότι «έ- 
ναε από εκείνουε που με κατήγ
γειλαν δημοσίωε πήγε και έδωσε 
τουε μεταξύ μαε διαλόγουε σε α
ντιπολιτευόμενη εφημερίδα». 
Αναρωτήθηκε «ποιοε εκπροσωπεί 
την Κ.Ο.» και φέρεται να είπε ό
τι με βουλευτέε όπωε αυτοί «δεν 
πάμε πουθενά». Ωε προε τιε συγ- 
χωνεύσειε είπε πωε ήδη έχει ε-

νημερώσει δΓ ετπστολήε τον πρω
θυπουργό, αλλά και τουε άμεσα εν- 
διαφερομένουε. Ο κ. Πάγκαλοε έ
κανε και μια παρατήρηση στον κ. 
Βενιζέλο για τη ν ελλιπή, όπωε εί
πε, ενημέρωση σχετικά με την 
κρατικοποίηση τηε Proton Bank. 
Ο υπουργόε Οικονομικών έκανε 
λεπτομερή ενημέρωση για το ζή
τημα και ενθυμούμενοε αντί- 
στοιχεε αιχμέε του κ. Παγκάλου σε 
παλαιότερο υπουργικό για τη  
συμφωνία με τιε εγγυήσειε στη 
Φινλανδία, είπε ότι όπωε τότε έ
τσ ι και τώρα η διευθέτηση θα εί
ναι συμφέρουσα για το Δημόσιο. 
Στο σημείο αυτό παρενέβη και ο 
κ. Παπαϊωάννου, ο οποίοε τόνισε 
ότι για την υπόθεση εκκρεμεί η κα
τάθεση ορισμένων στοιχείων από 
τη ν Τράπεζα τηε Ελλάδοε στουε 
εισαγγελείε. Ο κ. Βενιζέλοε υπε- 
ραμύνθηκε και του άρθρου 37 του 
πολυνομοσχεδίου για τιε εργα- 
σιακέε σχέσειε, λέγονταε ότι δεν 
είναι δυνατόν η κυβέρνηση να αρ- 
νηθεί τη  συγκεκριμένη ρύθμιση, 
καθώε ετέθη επιτακτικώε από 
τουε δανειστέε μαε. Μίλησε επί
σηε για κίνδυνο καταψήφισηε α
πό σειρά βουλευτών, όπωε η κ. 
Λούκα Κατσέλη. Την ώρα που συ- 
νέβαιναν όλα αυτά στη Βουλή, 
σύσσωμη η ΠΑΣΚ σιδηροδρομι
κών γνωστοποιούσε δι’ επιστολήε 
τηε στον κ. Παηανδρέου την α
ποχώρηση από το  κόμμα.

Φοβίζει το Μαζίμου η ψηφοφορία επί του πολυνομοσχεδίου
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Εν μέσω κλιμακούμενηε πολιτικήε 
και κοινωνικήε αναταραχήε και με 
τη ν  πράσινη κοινοβουλευτική ο
μάδα να δονείται από έντονουε ε- 
σωτερικούε κραδασμοΰε, συνε
χίστηκε χθεε σ τη  Βουλή για δεύ
τερη  ημέρα η συζήτηση του κρί
σιμου πολυνομοσχεδίου του υ
πουργείου Οικονομικών.

Η κυβέρνηση διά του κ. Ευ. Βε
νιζέλου κατέβαλε και χθεε μια α
κόμη προσπάθεια να διασφαλίσει 
το  θετικό τηε ψήφου όλων τω ν  
«πράσινων» στην επικείμενη ψη
φοφορία, που κάθε άλλο παρά δε
δομένο θεωρείται: Η κ. Λούκα Κα
τσέλη ανοιχτά και άλλοι ανεπι- 
σήμωε δηλώνουν πωε ειδικά τη  
διάταξη για τιε συλλογικέε δια- 
πραγματεύσειε (άρθρο 37) δεν 
πρόκειται να τη ν  ψηφίσουν ωε έ
χει. Εν μέσω ενόε τόσο εκρηκτι
κού κλίματοε, ο αντιπρόεδροε 
τηε κυβέρνησηε και υπουργόε Οι
κονομικών ακολούθησε τη ν  τα 
κτική του «μαστίγιου και του κα- 
ρότου»: Εστειλε αυστηρό μήνυμα 
ότι αν δεν περάσει το επίμαχο νο
μοσχέδιο δεν θα είναι δυνατόν να 
καταρτιστεί ο προϋπολογισμόε 
του επόμενου έτουε, με ό,τι αυτό

»

Η κ. Κατσέλη και άλλοι 
απειλούν ότι θα κατα
ψηφίσουν το άρθρο 
για τα εργασιακά -  
« Απροθυμία»  κατά τη 
συλλογή υπογραφών 
για νέα Εξεταστική.

συνεπάγεται για τη ν  πολιτική 
κατάσταση. Και ταυτόχρονα δε- 
σμεύθηκε ότι μέχρι και τη ν τε 
λευταία στιγμή θα είναι «ανοι- 
κτόε» για διορθωτικέε αλλαγέε, 
στον βαθμό που δεν θα έχουν δη
μοσιονομικό κόστοε. Πάντωε, 
και από τη  χθεσινή τοποθέτησή 
του προκύπτει πωε δεν είναι 
στιε προθέσειε του οικονομικού 
επιτελείου η αλλαγή του άρθρου 
37, γεγονόε που ανατροφοδοτεί 
τη  ρευστότητα μεταξύ τω ν  βου
λευτών τηε ττλειοψηφίαε. «Γεύση» 
τηε κατάστασηε η οποία επικρα
τεί σ την πράσινη Κ.Ο. προσφέρει 
και το γεγονόε ότι ούτε χθεε κα
τέστη δυνατόν να συγκεντρωθούν 
οι 60 υπογραφέε που χρειάζονται 
για να προωθηθεί πρόταση - αί
τημα για συγκρότηση εξεταστικήε

«Χωρίς το νομοσχέδιο δεν μπορεί 
να καταρτιστεί και να εκτελεστεί ο 
προϋπολογισμός του 2012», τόνισε 
ο κ. Ευ. Βενιζέλος.

επιτροπήε για τα  οικονομικά 
στοιχεία.

«Απέναντι» τηε η κυβέρνηση 
δεν έχει μόνο τη  δυσφορία βου
λευτών τηε πλειοψηφίαε, αλλά και 
αντίθετη σύσσωμη την αντιπολί
τευση, όπωε επίσηε και στο σύ
νολό τουε τουε εκπροσώπουε όλων

τω ν  εταίρων και φορέων που εί
χαν δεχθεί πρόσκληση να εκθέ
σουν τιε απόψειε τουε: ΑΔΕΔΥ, 
ΓΣΕΕ, ΓΣΒΕ, Εμποροι, Πολύτε
κνοι, Ατομα με Αναπηρία κ.ά.

Δέσμευση Βενιζέλου
«Χωρίε το νομοσχέδιο να είστε 

βέβαιοι ότι δεν μπορεί να κα
ταρτιστεί και κυρίωε να εκτελε
σ τε ί ο προϋπολογισμόε του 
2012», υπογράμμισε με έμφαση ο 
κ. Βενιζέλοε. Παράλληλα, δε- 
σμεύθηκε ότι θέματα σχετικά με 
πολύτεκνουε θα αντιμετωπιστούν 
μέσω προνοιακών ρυθμίσεων και 
συμπλήρωσε ότι «με καλή διάθε
ση και τη ν αναγκαία ευελιξία θα 
ακούσουμε τεκμηριωμένεε προ- 
τάσειε και θα κάνουμε αλλαγέε 
χωρίε δημοσιονομικό κόστοε». 
Απαντώνταε δε σ τη ν  κριτική 
που δέχεται τόσο ο ίδιοε όσο και 
η κυβέρνηση για λάθη και πα- 
ραλείψειε, τόνισε μεταξύ άλλων: 
«Εχουμε όλοι πολύ μεγάλη ευθύ
νη. Εχουμε την ευθύνη για την κα
θυστέρηση τω ν 3,5 μηνών, που εί
μαι εγώ υπουργόε Οικονομικών 
και τη ν  αναλαμβάνω πλήρωε. 
Εχουμε την ευθύνη για την κα
θυστέρηση τω ν δύο ετών που την 
αναλαμβάνει η κυβέρνησή μαε.

Υπάρχει η καθυστέρηση τω ν  
προηγούμενων 6 ετώ ν  που έχει 
καταλογιστεί από το ν  ελληνικό 
λαό στιε εκλογέε. Υπάρχει η κα
θυστέρηση δεκαετιών που κατα
λογίζεται ιστορικά».

Στιε τοποθετήσειε τουε βου
λευτέε τηε αξιωματικήε αντιπο- 
λίτευσηε (Πρ. Παυλόπουλοε, 
Μαργ. Τζήμαε, Γ. Βρούτσηε κ.ά.) 
ήταν ιδιαίτερα επιθετικοί απέ
ναντι σ τη ν κυβέρνηση, δείχνο- 
νταε το  εύροε του ρήγματοε που 
έχει διαμορφωθεί πλέον ανάμεσα 
στα  δύο μεγάλα κόμματα.

«Οι εργαζόμενοι βιώνουν μια ζο
φερή πραγματικότητα», είπε ο κ. 
Κ. Τσικρικάε (ΑΔΕΔΥ). «Είναι νο 
μοσχέδιο - καταιγίδα» σχολίασε ο 
κ. Γ. Παναγόπουλοε (ΓΣΕΕ). «Εί
μαστε τσιμεντωμένοι στο τούνελ 
τηε ύφεσηε» είπε ο κ. Δ. Ασημα- 
κόπουλοε (ΓΣΒΕ), ο οποίοε -όπωε 
αργότερα και ο κ. Β. Κορκίδηε 
(Εμποροι)- υποστήριξε ότι εξω- 
θεσμικά λόμπι ζητούν από την 
τρόικα να επιβάλει σ τη ν κυβέρ
νηση  λήψη αντεργατικών μέ
τρων. Ο τελευταίοε, μάλιστα, υ
ποστήριξε ότι η κοινωνία είναι πο
λύ κοντά σε «έκρηξη», τη ν  οποία 
μπορεί να πυροδοτήσει ανά πά
σα στιγμή ένα τυχαίο γεγονόε.

Η Ε.Ε απορρίπτει 
τις απειλές 
της Αγκυρας
Εντονη κριτική στη ν Αγκυρα για την πολιτική τηε έναντι 

| τηε Κύπρου, ιδίωε όσον αφορά το  θέμα τω ν ερευνών για 
| φυσικό αέριο στην κυπριακή ΑΟΖ, άσκησε χθεε ο επί- 

τροποε για τη Διεύρυνση κ. Στέφαν Φούλε, παρουσιάζονταε 
τιε εκθέσειε προόδου για τιε χώρεε που φιλοδοξούν να 
ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Την ίδια στιγ/ ι 

j υπουργόε Εξωτερικών κ. Στ. Λαμπρινίδηε, που ετησκέφν-,^ε I το Κάιρο, έλαβε τη  διαβεβαίωση του ομολόγου του Μο- 
| χάμεντ Κάμελ Αμρ ότι η Αίγυπτοε θα σεβαστεί τη  συμ

φωνία με την Κύπρο για τον καθορισμό ΑΟΖ.
Είναι δικαίωμα τηε Κύπρου να συνάπτει διμερείε συμ 

| φωνίεε για γεωτρήσειε στην Αποκλειστική Οικονομικά 
τηε Ζώνη, τόνισε ο κ. Φούλε, καθιστώνταε σαφέε ότι 

\ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για την ένταση που π 
ρατηρείται τελευταία μεταξύ Τουρκίαε και Κύπρο 
«Καταστήσαμε απολύτωε σαφέε ότι δεν υπάρχει χώρ 
για απειλέε, τριβέε και πράξειε που είναι αντίθετεε με τι 
αρχή τηε ειρηνικήε επίλυσηε διαφορών. Δεν υπάρχει κ 
νένα περιθώριο για απειλή χρήσηε βίαε», τόνισε ο κ. Φο 
λε και προέτρεψε την Αγκυρα να εφαρμόσει πλήρωε τι 
τελωνειακή σύνδεση και να εξομαλύνει τιε σχέσειε τι 
με την Κυπριακή Δημοκρατία. «Ολεε οι προσπάθειεε πρ 
πει να επικεντρωθούν στιε συνομιλίεε για τη ν επίλυο 
του κυπριακού ζητήματοε 
και γ ι’ αυτό καλούμε τιε 
δύο πλευρέε να επιδείξουν 
αυτοσυγκράτηση» και ό- 
ντωε να προσπαθήσουν 
να ολοκληρώσουν με ε
πιτυχία τιε διαπραγμα- 
τεύσειε υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ μέχρι τον  Ιούλιο 
του 2012, οπότε και η 
Κύπροε αναλαμβάνει την 
εκ περιτροπήε προεδρία 
τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε. Αυτέε καθ’ αυτέε οι ενταξιακέε 
διαπραγματεύσειε μεταξύ Ε. Ε. και Τουρκίαε έχουν στην 
ουσία «παγώσει» εδώ και ένα χρόνο, παραδέχτηκε ο κ. 
Φούλε. Στην έκθεση προόδου η Τουρκία καλείται να υ
πογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο τηε Θάλασσαε, γε- 
γονόε που εξυπηρετεί τα συμφέροντα Ελλάδαε και Κύ
πρου, ενώ παράλληλα διατυπώνονται επικρίσειε για το 
γεγονόε ότι η Αγκυρα επιμένει να συνδέει το θέμα υπο- 
γραφήε τηε συμφωνίαε επανεισδοχήε λαθρομετανα
στώ ν με την Ε. Ε. με το ζήτημα τηε παροχήε περισσότε
ρων θεωρήσεων για Τούρκουε πολίτεε. Επίσηε, επανα
λαμβάνεται η προτροπή προε τη ν Αγκυρα να σέβεται τιε 
σχέσειε καλήε γειτονίαε και επικρίνεται για τιε υπερπτήσειε 

1 πολεμικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά.

Απογοήτευση
Οσον αφορά τη ν ΠΓΔΜ, στην Κομισιόν κυριαρχεί α

πογοήτευση για τιε επιδόσειε τηε χώραε το 2011. Τα σό
ι βαρά προβλήματα με τη  λειτουργία τηε Δικαιοσύνηε, τη 

διαφθορά, την ελευθερία του Τύπου, τιε μεταρρυθμίσειε 
στη  δημόσια διοίκηση εξακολουθούν να υπάρχουν, ενώ 
έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδοε. Ο κ. Φούλε τόνισε ό
τι το  ζήτημα τηε ονομασίαε πρέπει να επιλυθεί και δεν 
πρέπει να χαθεί έναε ακόμη χρόνοε. Αν συνεχιστεί η αρ
γή πρόοδοε τω ν Σκοπιών τον επόμενο χρόνο, ακόμη και 
αν λυθεί το πρόβλημα τηε ονομασίαε, η σκοπιανή ηγε
σία δεν θα πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι η Επιτροπή 
θα επαναλάβει τη  σύσταση για έναρξη ενταξιακών δια
πραγματεύσεων, κατέληξε ο επίτροποε. Τέλοε, η Κομι
σιόν αποφάσισε χθεε να προτείνει την έναρξη ενταξια- 
κών διαπραγματεύσεων για το Μαυροβούνιο, ενώ τόνι
σε ότι η Σερβία έχει μόνο ένα σκόπελο να ξεπεράσει για 
να είναι σε θέση να αρχίσει και αυτή ενταξιακέε δια- 
πραγματεύσειε: να εξομαλύνει τιε σχέσειε τηε με το Κοσ
συφοπέδιο. Στην Αλβανία, η πρόοδοε εμποδίζεται από 
το αδιέξοδο στιε σχέσειε μεταξύ κυβέρνησηε και αντι- 
πολίτευσηε, ενώ η Κομισιόν θα παρακολουθήσει προ
σεκτικά τη  διεξαγωγή τηε απογραφήε πληθυσμού.

κ. κ.

Η  Αίγυπτος 
διαβεβαίωσε ό τ  
θα σεβαστεί 
τη συμφωνία με 
την Κύπρο για 
τον καθορισμό ΑΟΖ.

Λάβρος ο Τσίπρας 
| για μυστικά κονδύλια

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Υπέρογκη αύξηση τω ν  μυστικών κονδυλίων του υπουρ
γείου Εξωτερικών κατά τα έτη 2009, 2010 και 2' κα
ταγγέλλει ο κ. Αλ. Τσίπραε. Σε συνέντευξη Τύπο- υπο
στήριξε ότι το 2009 διαπιστώθηκε αύξηση τω ν  προϋπο- 

| λογισθέντων μυστικών δαπανών κατά 210% και από 
18.500.000 εκταμιεύθηκαν τελικά 57.207.000. Το 2010 η 
αύξηση ήταν τηε τάξηε του 270% και από 18.000.000 ε- 

I κταμιεύθηκαν τελικά 68.000.000, ενώ για το  2011 υπο
στήριξε ότι από τα 18.000.000 που έχουν προϋπολογιστεί 
οι μυστικέε δαπάνεε έχουν φτάσει ήδη τα 43.000.000 ευ
ρώ. Ο κ. Τσίπραε υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργόε θα πρέ
πει να δώσει απαντήσειε για το  θέμα στον ελληνικό λαό. 
Ο πρόεδροε του ΣΥΝ είχε καταθέσει στιε 4 Σεπτεμβρίου 
σχετική ερώτηση στουε αρμόδιουε υπουργούε, ζητώνταε

Υποστηρίζει σε 
ερώτηση προς τον 
πρωθυπουργό ότι 
αυξήθηκαν κατακό- 
ρυφα μετά το 2009.

είπε ότι οι δαπάνεε αυτέε είναι απόρρητεε. Ο κ. Τσι..καε 
επισήμανε ότι δεν ρωτούσε «πού πήγαν αυτά τα λεφτά», 
αλλά απαντήσειε και έγγραφα για το πόσο αυξήθηκαν και 
για το  ποιοε ήταν ο διατάκτηε. Κατηγόρησε μάλιστα την 
κυβέρνηση για συνειδητή επιλογή κατασπατάλησηε 
δημόσιων πόρων, υπέρβασηε προϋπολογισθέντων ποσών 
και παράκαμψηε τω ν νόμιμων διαδικασιών εκταμίευσηε.

Ο πρόεδροε του ΣΥΝ υποστήριξε πωε δημιουργείται ζή
τημα ηθικήε τάξηε, ζήτημα πολιτικό, καθώε και ζήτημα 
τήρησηε τηε νομιμότηταε, ενώ πρόσθεσε ότι «σε μια πε
ρίοδο σκληρήε λιτότηταε για τον  λαό μαε, όπου όλα τα υ
πουργεία καλούνται να μειώσουν δαπάνεε άκρωε απα- 
ραίτητεε για τη  κοινωνική συνοχή, λεφτά υπάρχουν πολ
λά στα απόρρητα κονδύλια και αν δεν υπάρχουν τα δη
μιουργούμε με μια υπουργική απόφαση». Παρουσίασε έγ
γραφα του ΓΛΚ που αφορούν τιε αποφάσειε αύξησηε του 
προϋπολογισθέντοε ποσού τω ν μυστικών δαπανών που 
φέρουν όλα την υπογραφή του κ. Σαχινίδη. Οπωε υπο
στήριξε, στα περισσότερα λείπει ο διατάκτηε, κάτι που α
ποτελεί κατά συρροή παραβίαση τηε νόμιμηε διαδικασίαε.

να ενημερωθεί για τιε προ- 
ϋπολογισθείσεε και τελικά 
καταβληθείσεε δαπάνεε 
τω ν  απόρρητων κονδυ
λίων του ΥΠΕΞ.

Οπωε είπε, ο μεν υφυ- 
πουργόε Οικονομικών κ. 
Σαχινίδηε δήλωσε αναρ- 
μόδιοε, ο δε υπουργόε Εξω- 

. τερικών κ. Λαμπρινίδηε
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5?
Διαβουλεύσεις
για εθελοντικό κούρεμα
ελληνικών ομολόγων
Συναντήσεις τραπεζιτών και τρόικας στη Ρώμη
ι^αι το Παρίσι -  Επιμένει σε μεγάλο haircut η Γερμανία
Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Με δεδομένη την επιμονή ins Γερ- 
pavias για μεγαλύτερο «κούρεμα» 
τω ν  ελληνικών ομολόγων από 
αυτό που είχε αποφασιστεί στη σύ
νοδο κορυφήε m s 21ns Ιουλίου, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι 
τράπεζεε κινητοποιούνται ανα- 
ζητώνταε μια λύση που θα έχει ε
θελοντικό χαρακτήρα προκειμένου 
να αποτραπεί μια καθαρή χρεο
κοπία με απρόβλεπτεε συνέπειε$ 
για το τραπεζικό σύστημα και την 
Ευρωζώνη. «Εάν διαπιστωθεί ότι 
το ελληνικό χρέοε είναι μη βιώσιμο 
τότε πρέπει να μειωθεί αρκετά για 
να δώσει στην Ελλάδα καλύτερεε 
- Λοοπτικέ5», δήλωσε χθεε ο υ- 

jpYos Οικονομικών m s Γερ- 
pavias κ. Β. Σόιμπλε.

Την Τ ρίτη άρχισε tvas vtos γύ- 
pos επαφών στη Ρώμη μεταξύ του 
Institute o f International Finance 
υπό τον γενικό διευθυντή του κ. 
Τσαρλ5 Νταλάρα και τω ν τεχνο
κρατών m s Κομισιόν με επικε- 
φαλή5 τον  πρόεδρο m s Οικονο- 
pums και Nopiopamns Emrponiis 
κ. Βιτόριο Γκρίλι για να διερευ-

νήσουν τιε δυνατότητεε svôs ε
θελοντικού μεν, αλλά μεγαλύτερου 
haircut. Οι συ ζη τήσ ει θα συνε
χιστούν από σήμερα στο Παρίσι, 
όπου η έδρα m s BNP Paribas, με 
τη  συμμετοχή εκπροσώπων του 
ΔΝΤ και m s ΕΚΤ.

Σύμφωνα με πηγέε προσκείμε- 
vss στη διαδικασία, εξετάζονται 
διάφορε5 παραλλαγέε ms apxuais 
πρόταση5 του IIF για τη  συμμε
τοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) στο 
νέο πακέτο χρηματοδότησή ms 
Ελλάδα5 που θα οδηγήσουν σε με
γαλύτερο haircut και σε μεγαλύ- 
τερε5 απώλειε5 για ris τράπεζε5 με 
ôpous KaOapns napoùaas αξία5 
(NPV). Η αρχική πρόταση προέ- 
βλεπε απώλειεβ 21% για ris τρά- 
πεζε5 και μείωση του ονομαστικού 
xpéous κατά 11,5%. Onus είχε γρά
ψει η «Κ » την περασμένη Κυρια
κή, εξετάζεται ένα σενάριο που θα 
οδηγεί σε απώλειε5 rns τάξΜ  
του 40% σε ôpous NPV για ns τρά- 
πεζε5. Αξιωματούχοι rns Κομισιόν 
είπαν στο διεθνέ5 πρακτορείο 
Reuters ότι εξετάζονται προτάσεΐ5 
που θα έχουν cos αποτέλεσμα οι α- 
πώλειεβ για ns τράπεζε3 να α-

νέλθουν σε 30% - 50%. «Zroxos εί
ναι η εθελοντική συμμετοχή, του
λάχιστον npos το παρόν επικρα
τεί έντονα η αίσθηση ότι πρέπει 
να αποφευχθεί ο κίνδυνοε πλή- 
pous χρεοκοπίαε» είπε ο αξιω- 
ματούχοε. «Το κούρεμα θα κα
θοριστεί σε επίπεδο συμβατό με 
τον  εθελοντικό χαρακτήρα rns 
συμμετοχή5 του ιδιωτικού τομέα», 
είπε δεύτεροε αξιωματούχο5 rns 
Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με πηγέε rns «Κ», α- 
ναζητούνται τρόποι να κατευ- 
θυνθούν περισσότεροι επενδυ- 
τέε στη λύση 3 m s npaims πρό- 
raons του IIF, που προέβλεπε την 
ανταλλαγή τω ν υφιστάμενων ο
μολόγων με νέα 30ετού5 διάρκει- 
as που θα είχαν το 80% m s ονο- 
paarums αξίαΞ τω ν παλαιών (άρα 
haircut 20%) και επιτόκιο 6% έω5 
6,8%. Με τη  νεότερη πρόταση, τα 
νέα ομόλογα θα έχουν το 70% ms 
ονομαστική3 αξία5 τω ν υφιστά
μενων τίτλων, το επιτόκιο θα μει
ωθεί αισθητά, στα επίπεδα του 
4,5% - 5%, ενώ η διάρκειά rous θα 
είναι 35 χρόνια. Enians, εξετάζο
νται εναλλακτικά σενάρια με προ

«Εάν διαπιστωθεί ότι το ελληνικό χρέος είναι μη βιώσιμο, τότε πρέπει 
να μειωθεί αρκετό για να δώσει στην Ελλάδα καλύτερες προοπτικές», 
δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας κ. Β. Σόιμπλε.

εξοφλητικό επιτόκιο έωε 13% α
πό 9% που προβλεπόταν στην αρ
χική πρόταση. Ολα αυτά οδη
γούν σε μεγαλύτερεβ απώλειε5 για 
τουβ ιδιώτε3 και μικρότερη συμ
μετοχή για τα  κράτη, αφού μετα
ξύ άλλων το  κόστοε αγορά5 35ε- 
τώ ν  ομολόγων με αξιολόγηση 
ΑΛΑ, που θα χρησιμοποιηθούν ωε 
εγγύηση για του5 νέουβ τίτλουε 
του ελληνικού Δημοσίου και θα ε
πιβαρύνουν τα κράτη, είναι χα
μηλότερο από αυτό τω ν 30ετών.

Ωστόσο, είναι άγνωστο εάν θα 
δεχθούν τέτοιε3 αλλαγέ5 οι ιδιώ- 
τε$ επενδυτέ5 και υπό αυτήν την 
έννοια όλα είναι ακόμη ανοιχτά.

Ο απερχόμενοε πρόεδρο5 τη5 
ΕΚΤ κ. Ζαν - Κλοντ Τρισέ δήλωσε 
ότι η Ελλάδα χρειάζεται μεγάλε5

προσαρμογέε για να διορθώσει τα 
λάθη του παρελθόντοε, αλλά οι 
προσαρμογέε aurés δεν προϋπο
θέτουν ούτε οδηγούν σε μια χρε
οκοπία ms xcopas, κάλεσε δε ris 
κυβερνήσει ms Ευρωζώνη να ε
φαρμόσουν ris αποφάσειβ rns 
21ns Ιουλίου. Ο Γερμανόε κεντρι- 
kôs τραπεζίτης κ. Tisvs Βάιντμαν 
είπε ότι το ενδεχόμενο απομείω- 
ans του ελληνικού xpéous «δεν 
μπορεί να αποκλειστεί», ωστόσο 
τόνισε ότι η διαγραφή xpéous 
δεν πρέπει να θεωρείται évas ελ- 
KuariKôs rpônos για να ξεπεράσει 
η χώρα τα προβλήματα που η ίδια 
δημιούργησε. Εναντίον pias αλ- 
λαγή3 τω ν όρων του PSI τάχθηκε 
για μια ακόμη φορά και η Ενωση 
Γερμανικών Τραπεζών.

Σχέδιο 10 σημείων 
για την αντιμετώπιση 
της κρίσης χρέους
Δέκα προτάσειε για τη ν  αντιμ ετώπ ιση  τη5 κρίσης χρέου5 
τη5 Ε υ ρ ω ζώ νη  παρουσίασε χθεε σε συνέντευ ξη  σ τη  γερ
μανική εφημερίδα Ηπηάθ^ϋΐαΐί ο πρόεδρο3 του Ε ιιτο^ουρ  
Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Μ εταξύ άλλων, προτείνει αυτόματεε 
κ υ ρ ώ σ ε ι για  κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται με τιε 
συστάσεΐ5  τηε Κομισιόν και του Συμβουλίου για τη- τ ο 
νομία τουε, μεγαλύτερη εξουσία ελέγχου από τη ν  Κχν ^ιόν 
και κέρδη για  του3 φορολογουμένουε που θα διασώσουν 
ιδιωτικές τράπεζε5.

Αρχίζοντας από το  ελληνικό πρόβλημα ο κ. Γιουνκέρ είπε 
ότι αν κάποια στιγμή φανεί πω3 το ελληνικό δημόσιο χρέοβ 
δεν είναι βιώσιμο, «τό τε  θα πρέπει να συζητήσουμε πώε μπο
ρούμε να εγγυηθούμε το  ελληνικό χρέοε (με μέτρα) πέρα α
πό τη  συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα». Ο κ. Γιουνκέρ προ
σθέτει ότι θα πρέπει να  εκταμιευθεί η έκτη δόση αν είναι δυ
νατόν, αλλιώ5 θα πρέπει να εξεταστούν άλλα βήματα -  έμμεση 
αναφορά σε αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε, «λαμβά- 
νονταε υπόψη τιε συνέπειεε αυτών τω ν  βημάτων και για ό- 
σουε βρίσκονται εκτόε Ευρώπηε». Ο πρωθυπουργό5 του Λου
ξεμβούργου υποστηρίζει την αυτόματη επιβολή κυρώσεων κα
τά  όσων κρατών-μελών τη3 Ευρωζώνηε αποτυγχάνουν επα
νειλημμένοι να τιθασεύσουν το  έλλειμμά τουε και επανα- 
κεφαλαιοποίηση τω ν  ευρωπαϊκών τραπεζών πρώτα από τιε 
αγορέε, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, από τα κράτη-μέλη. «Δεν 
μπορούμε απλώε να δώσουμε χρήματα στιε τράπεζε3», λέει 
ο κ. Γιουνκέρ, τονίζοντα5 ότι αυτοί που θα παράσχουν κεφάλαιο 
θα πρέπει να εκπροσωπηθούν στα  διοικητικά συμβούλια και 
«να  συμμετάσχουν στα  κέρδη». Επίση5 ο κ. Γιουνκέρ τ  )ιαι
υπέρ της πρόταση5 της Επιτροπής (και τω ν  Γερμανία3 κυι Γαλ
λίας) για την επιβολή φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
(φόροε Τόμπιν) και αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου για 
τΐ5 αγορέ5 και τους οίκου5 πιστοληπτική3 αξιολόγησης. Στη 
συνέχεια ο κ. Γιουνκέρ προτείνει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα 
για «τιβ λεγόμενε5 δοκιμαζόμενε5 χώρες», δηλαδή τΐ5 χώρε5 
που εκτελούν προγράμματα οικονομική5 προσαρμογής. Τέ
λος, ο κ. Γιουνκέρ παρατηρεί ότι 20 χρόνια μετά τη  δική του 
πρόταση αυξάνεται ο αριθμός τω ν  υποστηρικτών τηε οικο- 
νομική3 διακυβέρνηση3 τηε Ευρωζώνης.

Πρόταση Μπαρόζο για αυστηρή εποπτεία της Ελλάδας
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ πρέπει να  προχωρήσει συντονι-

W  -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΟΠΙΚΟΝ
Λ  οπαπ ΑΓΟΝΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
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Εντείνεται η ύφεση 
το 2011, σύμφωνα 
με την Εθνική Τράπεζα
Διαπιστώνει μείωση εισοδήματος 25%, από το 2009, και 
εκ ,ξευση της ανεργίας πάνω από 20% στα τέλη του 2012

Ακόμα μεγαλύτερη ύφεση από 
Tis προβλέψειε κυβέρνησηβ- 
ΐ'ρόικαε «βλέπει» η Εθνική Τρά
πεζα (5,9% αντί 5,5%), η οποία 
προτείνει τα  μέτρα που λαμβά- 
νοντα ι να  έχουν λιγότερη υφε- 
σιακή επίδραση και να είναι πιο 
κοινωνικά. Ταυτόχρονα, διαπι
σ τώ νει μεγάλη μείωση του συ
νολικού διαθέσιμου εισοδήματοβ 
κατά 25% (από το  2009) που θα 
συνεχιστεί και του χρόνου, ε
κτόξευση m s ανεργίαβ σε πο
σοστά  υψηλότερα του 20% στα  
τέλη του 2012, ενώ συστήνει πιο 
αποτελεσματική και έγκαιρη ε
φαρμογή του Μνημονίου για να 
επανακτήσει τη ν  εμπιστοσύνη 
πος χάσει η Ελλάδα και να 
onàoci ο φαύλοε κύκλο$ m s ύ- 
φεση5. Σύμφωνα με μελέτη m s 
Διεύθυνσηε Στρατηγική5 και 
ΟικονομικήΒ Ανάλυσηε m s ETE, 
για να  καταστεί βιώσιμο το  νέο 
αναπτυξιακό μοντέλο που δια
μορφώνεται σταδιακά, θα πρέ
πει να  υπάρχουν τρειε προϋπο
θ έ σ ε ι:

1. Επιμονή στην έγκαιρη και α
ποτελεσματική προώθηση m s 
δημοσιονομικήβ εξυ γ ία νσή  και 
τω ν  διαρθρωτικών μεταρρυθμί
σεων που θα επιτρέψουν τη ν  ε- 
πανάκτηση ms εμπιστοσύνηε για 
τη ν ελληνική οικονομία, και την

επάνοδο m s οικονομική5 δρα- 
στηριότητα5 σε αναπτυξιακή 
τροχιά.

2. Ομαλή εφαρμογή τω ν  απο
φάσεων m s 21 Ιουλίου -έστω και 
με προσαρμογέβ œtis τρέχουσε5

Η ETE προτείνει μέ
τρα λιγότερο υιρεσια- 
κά και περισσότερο 
κοινωνικά.
ouv0mces- με συνέχιση m s βοή- 
0eias από tous εταίρου5 για ένα 
εύλογο μακροοικονομικά χρο
νικό διάστημα.

3. Παγίωση, το  ταχύτερο δυ
νατό, pias αξιόπιστηε στρατηγι- 
Kàs συνολικήε αντιμετώπισηε ms 
Kpions xpéous σε ευρωπαϊκό ε
πίπεδο.

Για να επιτευχθεί η μείωση του 
ελλείμματοε κάτω από το  7% του 
ΑΕΠ του χρόνου, η κυβέρνηση 
έχει λάβει μέτρα που ισοδυνα- 
μούν σε 4,8% του ΑΕΠ για το τε 
λευταίο πεντάμηνο του émus και 
περίπου 5% το  2012. Α ν και τα 
μέτρα αυτά φαίνεται να έχουν 
αρχίσει να αποδίδουν, «επ ιτεί
νουν t is  υφεσιακέ5 π ιέ σ ε ι α- 
φαιρώνταε περίπου 2,5 ποσο

στιαίε5 μονάδεε από το ΑΕΠ στο 
δεύτερο εξάμηνο του 2011 και 
περίπου 2 ποσοστιαίεε μονάδεε 
το  2012», υποστηρίζει η τράπε
ζα. Μάλιστα, σημειώνει πω5 από 
τα  μέτρα ύψου3 18% του ΑΕΠ 
τη ν  τελευταία τριετία, «το  έλ
λειμμα τελικά θα μειωθεί περίπου 
κατά 9 ποσοστιαίεβ μονάδε5 
του ΑΕΠ, καθώβ τα  δυνητικά έ
σοδα θα μειωθούν κατά 6 πο- 
σοστιαίε5 μονάδε5 του ΑΕΠ λό
γω  τη5 ύφεσηε και οι πληρωμέε 
τόκων θα αυξηθούν κατά 3 πο- 
σοστιαίε5 μονάδε5 του ΑΕΠ».

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική 
Τράπεζα εκτιμά ότι η ύφεση θα 
διαμορφωθεί φέτοβ στο 5,9% και 
θα περάσει σε θετικό έδαφοε το  
τελευτα ίο  τρίμηνο του 2012 
(0,4%). Συνολικά, το  2012 η ύ
φεση θα είναι 2,7% και το  2013 
θα υπάρξει Θετικό5 ρυθμόε α
νά π τυ ξή  1,7%. Στη μελέτη τη5 
καταγράφεται η εξέλιξη σειρά5 
οικονομικών δεικτών και μεγε
θώ ν κατά τη  διάρκεια τη5 κρί- 
σηε, που αναδεικνύουν τη  σ τα 
διακή αλλαγή του οικονομικού 
μοντέλου τη5 Ελλάδαε. Συγκε
κριμένα:

-  Το ποσοστό ανεργία5 ανα
μένεται να ξεπεράσει το 20% στα 
τέλη του 2012 ή στΐ5 αρχέ5 του 
2013.

V ) «,

Η ελληνική οικονομία ενάμιση χρόνο 
μετά την υπογραφή του Μνημονίου

Οι πρώτες ενδείξεις προσαρμογών είναι ορατές, αλλά η μεγάλη 
αβεβαιότητα και η ανάγκη εντατικοποίησης της δημοσιονομικής 

προσπάθειας αναβάλλουν την ανάκαμψη 
για  το β ' εξάμηνο του 2012

Οι τιμές ακινήτων ε ε μ ϊ ϊ ι ι  
αναμένεται να 

ανακάμψουν το 2013
Ετήσιες μεταβολές %

2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 

****** Τιμές ακινήτων, σύνολο Νέα διαμερίσματα « 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ και εκτιμήσεις ETE

2012 I 2013

Παλαιό διαμερίσματα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

-  Η μείωση του μέσου μισθού 
ανά εργαζόμενο από το  2009 θα 
διαμορφωθεί στο 9,5-10% στο τέ- 
λοβ του έτουε και εκτιμάται ότι 
θα περιοριστεί επιπλέον κατά 5% 
το 2012.

-  Μ είωση τη$ εγχώριαε ζήτη- 
ση5 κατά 17% στα τελευταία δυό
μισι χρόνια και αναμένεται πε
ραιτέρω συρρίκνωση.

-  Σημαντική υποχώρηση τηβ 
ιδιωτικήε κατανάλωσή στο 68% 
του ΑΕΠ το  2013 από 74% το 
2010.

-  Κάμψη τη$ δημόσιαε κατα
νά λω σ ή  κατά 2,5% από το 2009

έω5 τα  μέσα του 2011.
-  Μείωση τω ν επενδύσεων κα

τά  19% ετησίου, με αποτέλεσμα 
να συμβάλει κατά 14,3% στο ΑΕΠ 
το  πρώτο εξάμηνο του 2011, α
ν τ ί 24% το 2007.

-  Οι δημόσιεε επ ενδύ σε ι έ
χουν περιοριστεί κατά 1,2% του 
ΑΕΠ από το  2008.

-  Ο τουρισμόβ έχει ανακάμψει 
εντυπωσιακά φέτο5 (αύξηση 
11,4% στιβ αφίξειε).

-  Οι απώλειεε στη  ναυτιλία α
ντιστάθμισαν τιε θετικέβ επι- 
πτώσειε από τον τουρισμό φέτθ5.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
HH "ν ν. ̂

Διαδικιυακή εκπαίδευση 
στα χρηματοοικονομικά
Ενα νέο, πρωτοποριακό πρόγραμ
μα χρηματοοικονομική5 εκπαί- 
δευσηε μέσω Διαδικτύου, με τίτλο 
moneypedia, βρίσκεται από σή
μερα στη  διάθεση όλων τω ν  χρη
σ τώ ν  του Ιντερνετ, και ιδιαίτερα 
τω ν νέων, napéxovras ανοιχτή, εύ
ληπτη και εύκολα π ροσ βάσιμη 
πληροφόρηση, θεωρητική και χρηστική, για τραπεζικά 
και γενικότερα χρηματοοικονομικά θέματα, καθώε και 
μια εισαγωγή στη  νεανική επιχειρηματικότητα και τα 
βασικά εργαλεία για τη ν  ανάπτυξή ms. Ο ιστότοποε 
www.m oneypedia.gr είναι μια πρωτοβουλία m s 
Eurobank EFG σε συνεργασία με το  Οικονομικό Πανε
πιστήμιο Αθηνών, που απευθύνεται κατ’ εξοχήν mous 
véous ηλικίαβ 18-25 ετών, ανεξάρτητα από το επίπεδο 
και την κατεύθυνση ms εκπαίδευσήε tous. Στη διεύθυνση 
αυτή, για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, évas νέ- 
os μπορεί να βρει όλη την απαραίτητη και έγκυρη πλη
ροφόρηση που χρειάζεται για το χρήμα και nciis αυτό λει
τουργεί, ônos και για τΐ5 τράπεζε5 και tis  υπηρεσίε5 που 
προσφέρουν. Μπορεί επίση5 με εύχρηστα ηλεκτρονικά 
εργαλεία να εξοικειωθεί με tis  βασικέΒ, αλλά και t is  πιο 
σύνθετε5 χρηματοοικονομικέ5 συναλλαγέ5, να οργανώ
σει τα  οικονομικά του και να βρει συμβουλέβ για να α
νοίξει ή να επεκτείνει μια δική του επιχείρηση.

Ηλεκτρονικό μαγαζί 
με 200.000 προϊόντα

Το Getitnow.gr δημιούργησε το 
www.meandhome.gr. Στόχο5 
του νέου ηλεκτρονικού κατα- 
στήματοε είναι να καλύψει τΐ5 α- 
νάγκεε τω ν  καταναλωτών που α
φορούν του5 ίδιου5 και το ν  χώρο 
του5, μέσα από 200.000 προϊόντα 
και 250 επωνυμίε5 σε κατηγορίε5 
όπωβ: ρολόι, είδη άθλησή, είδη 
διακόσμησηε, προσωπική φρο
ντίδα, εξοπλισμό5 σπιτιού, εξο- 
πλισμ05 γραφείου, βιβλία, εργα
λεία κ.λπ. Επιπλέον, οι κατανα-

ΑκόμΠ ένα κα
τάστημα προσθέ
τει στο εγχώριο δί
κτυό της η αλυσίδα 
ένδυσης Η&Μ. Το 
νέο σημείο πώλη
σης βρίσκεται στα 
Ιωάννινα και εγκαι
νιάζεται στις 15 
Νοεμβρίου. Πρό
κειται για ένα 
τριώροφο κατά
στημα, 1.450 τ.μ., 
στο οποίο θα διατί
θενται οι συλλογές 
της σουηδικής ε
ταιρείας για τον

http://www.moneypedia.gr
http://www.meandhome.gr

