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1ΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜ Α ΕΠΙΚΑΙΡ0ΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι ελληνικές σημαίες επιστρατεύονται σχεδόν σε κάθε διαμαρτυρία, ως «σύμβολο» νομιμοποίησης των καταλήψεων. Στη φωτονραψία, εργαζόμενοι του υηουρνείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Κρατική παράλυση 
και σκηνικό χάους
Η  εικόνα της Ελλάδας την τελευταία εβδομάδα κάνει τον γύρο του κόσμου

Την εικόνα μιαε χώραε με σημάδια γε- νικευμένηε κρατικήε παράλυσηε, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμα και σε στοιχειώδες καθημερινέε υπο- χρεώσειε, εκπέμπει στο εξωτερικό η Ελλάδα, επιτείνονταε στο εσωτερικό την αγωνία και τον φόβο ακόμα και για την επόμενη ημέρα.Οι καταλήψειε υπουργείων, πανεπιστημίων, σχολείων, η  ακινητοποίηση των μέσων μαζικήε μεταφοράε, η συχνότητα των κρουσμάτων τυφλήε βίαε και «αυτοδικίαε», η εκτόξευση τελεσιγραφικών απειλών εκ μέρουε εκπροσώπων διαφόρων ομάδων, συνθέτουν σκηνικό χάουε, στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί οι δοκιμαζόμενοι από τα οικονομικά μέτρα πολίτεε.Το υπουργείο Εσωτερικών για παράδειγμα, την εβδομάδα που πέρασε, ουσιαστικά λειτούργησε μόνον μια ημέρα, καθώε τελούσε υπό κατάληψη από υπαλλήλουε, ενώ ο «πολιορκηθείε» υπουργόε Χάρηε Καστανίδηε μετέβη στη Βουλή ξεφεύγονταε από τον κλοιό, για να κοινοποιήσει αποφάσειε σχετικά με τη διαχείριση του προβλήματοε τηε ασφυκτικήε συσσώρευσηε απορριμμάτων. Το υπουργείο Υγείαε, στην οδό Αριστοτέλουε, σχεδόν καθημερινά είτε τελεί υπό κατάληψη, είτε πο- λιορκείται από εργαζομένουε διαφόρων υπηρεσιών και φορέων τηε Υγείαε, είτε συμβαίνουν και τα δύο. Μάλιστα το εναρκτήριο λάκτισμα έδωσαν οι υπάλληλοι του υπουργείου, όταν την 9η Σεπτεμβρίου προχώρησαν σε κατάληψη απαντώνταε σε αιχμηρέε δηλώσειε του υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου περί «ποιότηταε» δημοσίων υπαλλήλων. Εκτοτε, τα στελέχη του υπ. Υγείαε θυμίζουν «νομάδεε», καθώε πηγαίνουν από γραφείο σε γραφείο ή «μετακομίζουν» σε άλλα κτίρια για να κάνουν τη

δουλειά τουε. Η ακύρωση σημαντικών ραντεβού συνοδεύεται από περιορισμό αποφάσεων «στα άκρωε επείγοντα». Σχεδόν δέκα ημέρεε καθυστέρησε η καταβολή των πολυτεχνικών επιδομάτων από τον ΟΓΑ. Ο λόγοε; Λόγω καταλήψεων στάθηκε αδύνατο να ολοκλη- ρωθού αναγκαίεε διαδικασίεε. Οπωε δήλωσε στην «Κ» στέλεχοε του υπουργείου, «υπήρξαν μέρεε με τρειε δια- φορετικέε δίωρεε συναντήσειε με δια- μαρτυρομένουε»...Πριν από λίγεε ημέρεε «αγανακτι- σμένοι» με τον νόμο- πλαίσιο φοιτητέε
Καταλήψεις, σκουπίδια, 
«νομάδες» υπουργοί, 
αγανακτισμένοι, 
ύβρεις, προπηλακισμοί, 
ομηρίες υπαλλήλων.

επιχείρησαν να ανέβουν στην ταράτσα του υπουργείου Παιδείαε στο Μαρούσι, για να απλώσουν ένα τεράστιο πα- νό «κατάληψηε». Δεν τα κατάφεραν. Συμβιβάστηκαν με μια κατάληψη τε- τράωρηε διάρκειαε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, φωνάζονταε ρυθμικά συνθήματα κατά τηε «δοτήε κυβέρνη- σηε», των «ξεπουλημένων πανεπιστημιακών» κ. λπ. Την ίδια ώρα, συνάδελφοί τουε στο Φυσικό Κρήτηε κρατούσαν ομήρουε (επί 12ωρο) διδάσκο- ντεε εκβιάζοντάε τουε ώστε να γίνουν οι εξετάσειε του Σεπτεμβρίου. Οι ανυ- πόγραφεε αφίσεε που τοιχοκολλήθηκαν σε κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, με τιε οποίεε στοχο- ποιούνταν διδάσκοντεε που στάθηκαν εξ αρχήε κατά των καταλήψεων, είναι δείγμα του κλίματοε εκφοβισμού στα

ανώτατα ιδρύματα. Η αν. καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Βάσω Κι- ντή συνοψίζει στην «Κ»; Το πιο θλιβερό και ανησυχητικό είναι ότι τέτοιεε ε- νέργειεε, δηλαδή η απροκάλυπτη στοχοποίηση, οι ύβρειε, οι προπηλακισμοί και η  ομηρία συναδέλφων τείνουν να καταστούν μέροε τηε καθημερινότηταε στα πανεπιστήμια.Από τον χορό των καταλήψεων- από εργαζομένουε σε αυτό- δεν εξαιρέθηκε το υπουργείο Πολιτισμού, ενώ στην Ακρόπολη έδωσαν ραντεβού δια- μαρτυρίαε αρχαιολόγοι ντυμένοι στα μαύρα. Η σχετική φωτογραφία έκανε τον γύρο του κόσμου.Κατά γενική ομολογία, το υπουργείο που έχει δονηθεί περισσότερο από φω- νέε διαμαρτυρίαε και στο οποίο έχουν εισβάλει απεργοί είναι το Υποδομών στον Χολαργό. Με σημαιοφόρο τον γνωστό για τον φραστικό του πλουραλισμό κ. Θύμιο Λυμπερόπουλο, οι τα- ξιτζήδεε πολιόρκησαν και την περασμένη Πέμπτη το υπουργείο, κατα- λαμβάνονταε το γραφείο του γεν. γραμματέα. Ακροβατώνταε μεταξύ συνδικαλιστικού μαξιμαλισμού και α- κραίαε αποφασιστικότηταε, ο κ. Λυ- μπερόπουλοε προειδοποίησε το πανελλήνιο με το ενδεχόμενο «να θυσιάσουμε τιε ζωέε μαε και των οικογενειών μαε», θέτονταε ωε κόκκινη γραμμή την ανατροπή τηε απευλευ- θέρωσηε του επαγγέλματοε.Ωε τυπική επιβεβαίωση σειράε ενεργειών που παραβιάζουν το γράμμα του νόμου, ξεπερνώνταε κατά πολύ τα συνταγματικά θέσφατα του δικαιώμα- τοε στη διαμαρτυρία, έρχονται οι κα- θημερινέε εισαγγελικέε παραγγελίεε και η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων. Ισωε ο αριθμόε τουε αποτελεί ρεκόρ στα ελληνικά δικαστικά χρονικά.

Ενα «δείγμα» 
βανδαλισμού

«Είμαι 33 χρόνια εκπαιδευτικός 
και δεν έχω δει ποτέ κάτι παρό
μοιο» εξομολογείται στην «Κ» -εν 
μέσω καταγγελιών για ανεξέλε
γκτη δράση εξωσχολικών σε υπό 
κατάληψη σχολεία- ο διευθυντής 
του 8ου Γυμνασίου Αθηνών, στην 
περιοχή της Αχαρνών, κ. Κων. Αλε
ξίου. Δύο 24ωρα κράτησε η κατά
ληψη στο σχολείο του, που ήταν ό
μως αρκετά νια τους άγνωστους 
βανδάλους. Δεν υπήρξε αντικείμε
νο κάποιας αξίας που να έμεινε 
στη θέση του, όλοι οι υπολογιστές 
έκαναν φτερά, το φαξ, όλες οι ηλε
κτρικές συσκευές, έκλεψαν ακόμα 
και θρανία, έσπασαν βρύσες, άδει- 
ασαν πυροσβεστήρες, λέει σοκαρι- 
σμένος ο κ. Αλεξίου. Αυτόητης 
μάρτυρας μετέφερε στους καθη
γητές την εξής εικόνα: μία από τις 
δύο «νύχτες κατάληψης» είδε ένα 
φορτηγό που νεαροί γέμιζαν με 
πράγματα, σαν να γινόταν βιαστική 
μετακόμιση. Και δεν είναι μόνον οι 
υλικές ζημιές. Στα Γιάννενα, ένας 
20χρονος και μια Ιόχρονη που βρί
σκονταν στο προαύλιο σχολείου 
διακομίστηκαν εσπευσμένα στο 
νοσοκομείο μετά χρήση ναρκωτι
κών, ενώ στο Αρκαλοχώρι Ηρα
κλείου Κρήτης νεαρός απείλησε 
μαθήτρια με πιστόλι κρότου όταν η 
ίδια ηαρακάλεσε αυτόν και την πα
ρέα του να φύγουν από το σχο
λείο. Η συνολική αποτίμηση των 
ζημιών φοβίζει, όπως οι ίδιοι λένε, 
τους υπευθύνους του υπ. Παιδείας.

Εκτός ορίων η κατάσταση με τα σκουπίδια
Της TAN IΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ξυλοδαρμοί, καταλήψειε, απειλέε. Το σωματείο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η γνωστή για τη σκληρή στάση τηε ΠΟΕ - OTA, ανα- δεικνύεται σε βασικό πυρήνα... τηε εικόναε διάλυσηε τηε εβδομάδαε που πέρασε, πλήττονταε παράλληλα τα συμφέροντα εκείνων που εκπροσωπεί. Το βράδυ τηε Παρασκευήε, η κατάσταση στη Φυλή ήταν έκρυθμη, καθώε η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην αποκομιδή των σκουπιδιών με ιδιωτικά συνεργεία, γεγονόε το οποίο είχε ωε αποτέλεσμα το συνδικάτο να απειλήσει για αγώνα μέχρι τελικήε πτώσηε. Απέναντι τουε βρέθηκαν παρατεταγμένα τα ΜΑΤ και το σκηνικό που στήθηκε πα- ρέπεμπε σε μπρα ντε φερ.Η στάση συνδικαλιστών τηε Ομο- σπονδίαε τιε τελευταίεε ημέρεε που ξέφυγε από τα όρια ήταν ο καταλύ- τηε για να στραφεί η  συζήτηση από τα αιτήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλεε μειώσειε μισθών- στην ανάγκη συνολικήε α- ντιμετώπισηε του προβλήματοε των απορριμμάτων με τη δραστηριοποί- ηση ιδιωτών. Ηδη, το βράδυ τηε προηγούμενηε Παρασκευήε ιδιωτικά απορριμματοφόρο τηε περιφέ- ρειαε ανέλαβαν το έργο τηε αποκο- μιδήε, καθώε σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ τίθεται άμεσοε κίνδυνοε για τη δημόσια υγεία.Η συσσώρευση των σκουπιδιών είναι το βασικό μέσο πίεσηε που χρησιμοποιεί η ΠΟΕ - OTA για την ικανοποίηση των αιτημάτων τηε εδώ και πολλά χρόνια. Εναε από τουε πρω- τεργάτεε τηε οικοδόμησηε του προφίλ τηε ομοσπονδίαε, που ωστόσο σήμερα έχει αποχωρήσει, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ΠΟΕ - OTA αντλεί τη δύναμή τηε από τον μεγάλο αριθμό των μελών τηε (περίπου 70.000), αλλά και από το γεγονόε ότι το αντικείμενο τηε εργασίαε των δημοτικών υπαλλήλων προσφέρει 
«μέσα πίεσηε». Καθαριότητα, βρεφονηπιακοί σταθμοί, υπηρεσίεε ε- ξυπηρέτησηε του πολίτη.Εκτόε από τα σκουπίδια στουε δρό- μουε, τον Μάρτιο φτάσαμε στην κατάληψη του δημαρχείου τηε Αθήναε -για να μην απολυθούν συμβασιού- χοι-, στιε συνεδριάσειε του δημοτικού συμβουλίου σε ξενοδοχεία, στον προχθεσινό ξυλοδαρμό του δημάρχου Νεάποληε-Συκεών κ. Σ. Δανιη-

λίδη και τον προπηλακισμό το- ' >  μάρχου Αθηναίων κ. Γ. Καμίν. Ο πρόεδροε τηε Ομοσπονδίαε από το 2001 κ. Θέμηε Μπαλασόπουλοε αντέδρασε στουε προπηλακισμούε. Εξηγεί όμωε ότι «ο κόσμοε είναι ορ- γισμένοε». Ο ίδιοε πάντωε είναι ορ- γισμένοε με το ΠΑΣΟΚ που δεν του έδωσε το χρίσμα του υποψηφίου στον Δήμο Γλυφάδαε στιε προη- γούμενεε δημοτικέε. Ο εκπρόσωποε τηε αντιπολίτευσηε, πρόεδροε των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων, κ. Βασίληε Πολυμερόπουλοε, από την άλλη, μιλώνταε την προηγούμενη εβδομάδα στο δημοτικό συμβούλιο τηε Αθήναε τόνισε α- πευθυνόμενοε στον δήμαρχο «αν βάλετε ιδιωτικά συνεργεία, θα υπάρξει αιματοχυσία. Δεν ελέγχουμε την κατάσταση». Οσοι τον γνωρίζουν, τονίζουν ότι κράτησε χαμηλούε τόνουε.Ο εκβιασμόε με την «εγκατάλει των σκουπιδιών στουε δρόμουε φαίνεται ότι τελικά στιε σημερινέε συν-
Αργά την Παρασκευή 
συνδικαλιστές της Π Ο Ε - 
OTA και Μ ΑΤ βρέθηκαν 
απέναντι στη Φυλή.θήκεε μπορεί να λειτουργήσει ωε μπούμερανγκ. Ο δήμαρχοε κ. Γιώρ- γοε Καμίνηε, αναγνωρίζει το πρόβλημα αλλά τηρεί στάση αναμονήε. «Η κρίση παράγει ευκαιρίεε. Και η κρίση των τελευταίων ημερών με τα σκουπίδια μάε δίνει την ευκαιρία να δούμε ένα μεγάλο πρόβλημα κατάματα. Δεκάδεε πόλειε στην Ευρώπη έχουν επιλύσει το πρόβλημα. As μελετήσουμε την εμπειρία τουε και αε εφαρμόσουμε και εδώ βιώσιμεε και αποτελεσματικέε πολιτικέε» δήλωσε στην «Κ».Ο δήμαρχοε Θεσσαλονίκηε κ. Γιάννηε Μπουτάρηε δρομολογεί δρα- στικέε αλλαγέε. «Επανασχεδιάζουμε όλο το σύστημα καθαριότηταε σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο του ΑΠΘ σε ό, τι αφορά τα δρομολόγια αποκομιδήε, τη χωροθέτηση των κάδων, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το θέμα τηε αξιο- ποίησηε και ιδιωτών στην καθαριότητα δεν είναι για εμάε ταμπού. Ωστόσο αυτό που μαε απασχολεί κατ’ αρχήν είναι ο εξορθολογισμόε του υφιστάμενου συστήματοε καθαριότηταε του δήμου» τόνισε στην «Κ».

%
Με τα σκουπίδια βουνό, άνοιξε το θέμα δραστηριοποίησης των ιδιωτών.ίο δόγμα της μηδενικής ανοχής υιοθετεί τώρα η κυβέρνηση

Για να μην επεκταθούν τα φαινόμενα παράλυσης η κυβέρνηση αποφάσισε να ε
ξαντλήσει τον νόμο απέναντι σε όσους παρεμποδίζουν τη λειτουργία του κράτους.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΑΟΥ

Σκληρή γραμμή έναντι των συνθηκών α- νομίαε που έχουν επικρατήσει τα τελευταία 24ωρα υιοθετεί πλέον η κυβέρνηση. Οι καταλήψειε σε δημόσια κτίρια και υπουργεία, καθώε και η εκρηκτική κατάσταση στουε δρόμουε τηε Αθήναε που έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπουε, οδήγησαν την κυβέρνηση στην απόφαση να προχωρήσει στην υιοθέτηση δόγματοε μηδενι- κήε ανοχήε.Στιε αλλεπάλληλεε συσκέψειε που έγιναν μεταξύ Πέμπτηε και Παρα- σι'">ήε, αποφασίστηκε καταρχήν η πο- / ιστηρή υγειονομική διάταξη από τον κ. Α. Λοβέρδο και έπειτα η ανακοίνωση κινητοποίησηε των ιδιωτών για τη περισυλλογή των σκουπιδιών από τον κ. X . Καστανίδη. Οι κ.κ. Λο- βέρδοε και Αννα Διαμαντοπούλου ήταν ευθύε εξαρχήε υπέρ τηε υιοθέτη- σηε δυναμικήε απάντησηε, θεωρώνταε ότι μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να στείλουν ένα μήνυμα α- ποφασιστικότηταε τηε κυβέρνησηε και επιβολήε τηε θέλησήε τηε να επαναφέρει την καθημερινότητα των Ελλήνων σε ομαλούε ρυθμούε.Το μεσημέρι τηε Παρασκευήε έγινε η τελευταία σχετική σύσκεψη με τη συμμετοχή των κ. Ευ. Βενιζέλου, Δ. Ρέπ- πα, X . Καστανίδη, Μιλτ. Παπαϊωάννου, Χρ. Παπουτσή και Ανναε Διαμαντο-

πούλου. Αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι κάθε υπουργόε που συναντά πρόβλημα στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών τηε ευθύνηε του, θα ζητεί την επέμβαση των αστυνομικών και ει- σαγγελικών αρχών. Το μοντέλο εφαρμόστηκε ήδη σε περιπτώσειε που αφορούν στο υπουργείο Παιδείαε, κρί- θηκε επιτυχημένο και αποφασίσθηκε να επεκταθεί και στα υπόλοιπα υπουργεία.Η εξέλιξη αυτή ήταν μάλλον αναμενόμενη, καθώε ακόμη και οι πιο δύσπιστοι συμφώνησαν ότι η εικόνα παράλυσηε του κράτουε και κατάρ- ρευσηε τηε λειτουργίαε του εγκυμονεί κινδύνουε επέκτασηε των φαινομένων με απρόβλεπτεε συνέπειεε. Ετσι τέθηκαν δύο βασικοί στόχοι:Πρώτον, ει δυνατόν μέσα στα αμέ- σωε επόμενα 24ωρα να μην υπάρχουν απορρίμματα στουε δρόμουε τηε Αθήναε, ακόμη και αν αυτό σημαίνει αστυνομική παρέμβαση για να ανοίξουν οι Χώροι Υγειονομικήε Ταφήε τουε. Ο δεύτεροε στόχοε ήταν να λυθούν οι κα- ταλήψειε των υπουργείων με αρχικό μέσον την περικοπή των μισθών των εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα από τα υπουργεία τελούσαν υπό κατάληψη όλη την εβδομάδα που πέρασε, με αποτέλεσμα, ο κ. Ευάγγε- λοε Βενιζέλοε να αναγκασθεί να... μετακομίσει μόνιμα στα γραφεία τηε α- ντιπροεδρίαε και τον κ. Χάρη Καστα-

Στόχος να μην επεκταθούν 
το φαινόμενα αυθαιρεσιών -  
Διαγραφή από τη Ν .Δ. του 
Θύμιου Αυμπερόπουλου.

νίδη να αναζητά κτίριο για να δώσει προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου. Η κυβέρνηση ευελτπστεί ότι το μέτρο τηε περικοπήε των μισθών θα λειτουργήσει πιεστικά τόσο για τουε συνδικαλιστέε καταληψίεε, όσο και γι’

αυτούε που απλά δεν μπορούν να μεταβούν στην εργασία τουε, επειδή οι πόρτεε είναι κλειστέε. Σε κάθε περίπτωση στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει τιε ακραίεε αυτέε κινητοποιήσειε με πυγμή.Επόμενοε πονοκέφαλοε είναι οι πα- νελλαδικέε απεργίεε αυτήε τηε εβδομάδαε και στην κυβέρνηση θέλουν να αποφύγουν την εκτράχυνση τηε κα- τάστασηε. ΓΓ αυτό και την Παρασκευή επέλεξαν να αναλάβουν δράση, πριν το φαινόμενο πάρει διαστάσειε και

από κάποια στιγμή κι έπειτα ξεφύγει από τον έλεγχο, παντελώε.Επίσηε, η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αποφύγει κρούσματα αι- σχροκέρδειαε στην αγορά, λόγω των α- περγιακών κινητοποιήσεων, αποφάσισε την Παρασκευή να προχωρήσει στην επιβολή πλαφόν στιε τιμέε των καυσίμων. Ηταν η απειλούμενη απεργία των τελωνειακών και το πρόβλημα που θα προκαλούσε στη ροή τουε στην αγορά, που ώθησε το αρμόδιο υπουργείο στη λήψη τηε συγκεκριμένηε απόφα- σηε. Τελικώε, αργά προχθέε η συγκεκριμένη απεργία κρίθηκε παράνομη.
Διαγραφή ΑυμπερόπουλουΤέλοε, ιδιαίτερηε αναφοράε θα πρέπει να τύχει και μια παρέμβαση στην οποία προχώρησε από την πλευρά τηε η Νέα Δημοκρατία, αργά το βράδυ τηε Παρασκευήε. Συγκεκριμένα, προχώρησε στη διαγραφή του προέδρου του συνδικάτου των ταξί, Θ. Λυμπερό- πουλου, ο οποίοε απείλησε ότι θα... «λιώσει» τον πρόεδρο του ΙΚΑ αν δεν πάρει πίσω εγκύκλιο που αφορούσε στουε ταξιτζήδεε. Ο κ. Λυμπερόπουλοε ήταν μέλοε τηε πολιτικήε επιτροπήε τηε Ν.Δ. και αναπληρωτήε γραμματέαε Παραγωγικών Τομέων του κόμματοε και μό- λιε την Τετάρτη είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο τηε Ν.Δ. Για την ιστορία, ο κ. Λυμπερόπουλοε όλη την εβδομάδα που πέρασε έκανε σειρά επιθετικών δη

λώσεων και παρεμβάσεων.Ούτωε ή άλλωε, οι συγκοινωνίεε ήταν ένα από τα πιο πολύπαθα μέτωπα των απεργιακών κινητοποιήσεων, την εβδομάδα που πέρασε.Το πολύμηνο απεργιακό μπαράζ των εργαζομένων στιε συγκοινωνίεε - που θα συνεχιστεί τουλάχιστον και την άλλη εβδομάδα- έχει επιφέρει πρόσθετα χτυπήματα στη ζωή τηε πόληε. Ο ε- μπορικόε κόσμοε μιλάει για χαριστική βολή, καθώε μειώθηκε δραματικά ο α- ριθμόε των μετακινουμένων προε το κέντρο για αγορέε, το επιβατικό κοινό και οι εργαζόμενοι βιώνουν αφάνταστη ταλαιπωρία, ενώ τιε ημέρεε που τα μέσα μεταφοράε παραμένουν ακίνητα και τα ταξί βάζουν χειρόφρενο, η μετακίνηση με τα Ι.Χ. καθίσταται μαρτυρική πολύωρη εμπειρία.Και η ταλαιπωρία είναι «εδάφουε - α- έροε», αφού σοβαρά προβλήματα σημειώνονται καθημερινά και στιε αε- ροπορικέε μετακινήσειε, με τιε καθυσ τερήσει πτήσεων -έωε και πέντε ώ- ρεε- να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη των αεροδρομίων τηε χώραε.Οσον αφορά το μέτωπο των επίγειων μέσων, οι απεργοί στιε αστικέε συ- γκοινωνίεε, αλλά και οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ υποστηρίζουν ότι έχουν σοβαρέε μισθολογικέε περικοπέε, ενώ από τιε εταιρείεε (ΟΑΣΑ και ΟΣΕ) έχει ήδη αποχωρήσει ικανόε αριθμόε εργαζομένων λόγω των μετατάξεων.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

«Κούρεμα» ^  
αλλά και 
δημοσιονομική 
προσαρμογή
Στην τελική ευθεία οι διαβουλεύσεις μεταξύ 
των ιδιωτών επενδυτών και της Ευρωζώνης

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Στην τελική ευθεία εισέρχονται αυτίΑτ την εβδομάδα οι διαβουλεύσειε μετ< - ξύ των ιδιωτών επενδυτών και τηε Ει - ρωζώνηε για το «κούρεμα» των ελλ: .- νικών ομολόγων και την οριστική λ ι- οτην ευρωπαϊκή κρίση χρέουε, t ε υ,,α τα ενδεχόμενα να είναι ανοικτ ι. Το μόνο που μπορεί να θεωρείται ατ ό τώρα βέβαιο είναι ότι όποια χαρακτ ι- ριστικά και αν έχει η λύση στην οπο(α θα καταλήξουν οι κυβερνήσειε τηε Ευρωζώνηε και το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα θα συνεχίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή υπό ακόμη αυστηρότερη επιτήρηση, που θα αγγίζει εάν δεν θα ξεπερνάει τα όρια τηε εθνικήε κυριαρχίαε. Ηδη, σύμφωνα με κοινοτικέε πηγέε, η τρόικα αναζητεί στελέχη τα οποία θα εγκαταστήσει επί μονίμου βάσεωε στο υπουργείο Οικονομικών για να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των εσόδων και των
Οι ελληνικές τράπεζες 
διαφωνούν με 
ένα πολύ μεγάλο haircut 
- Οριστικές αποφάσεις 
στη Σύνοδο Κορυφής 
της 23ης Οκτωβρίου.δαπανών και να αναφέρουν την πορείι εφαρμογήε των μέτρων κάθε μήνα απ' ευθείαε στον Ελληνα πρωθυπουργό, αλλά και στην τρόικα. Επίσηε, εξετάζονται σενάρια ακόμη πιο στενήε επι- τήρησηε, ίσωε και επιτροπείαε. Προ- κειμένου να γίνουν ευκολότερα αποδεκτά -πολιτικά και κοινωνικά- καταβάλλεται προσπάθεια να έχουν τον χαρακτήρα μιαε ευρύτερηε ευρωπαϊκήε πολιτικήε για τιε χώρεε που βρίσκονται σε πρόγραμμα στήριξηε (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία) ή έχουν υπερβολικό έλλειμμα.Σε ό,τι αφορά την αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή, κυβερνητικέε πηγέε αναφέρουν ότι όποιο και αν είναι το εύροε του κουρέματοε, είτε γίνει με εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών είτε τουε επιβληθεί, από τούδε και στο εξήε και όσο θα χρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη, η Ελλάδα θα είναι υποχρεωμένη να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει τα έξοδά τηε -εκτόε δαπανών για τό- κουε- να είναι λιγότερα από τα έσοδά τηε. Αφού η Ελλάδα επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο, η Ευρωζώνη και το ΔΝΤ θα αναλάβουν την εξυπηρέτηση του χρέ- ουε, που θα απομείνει μετά το haircut.

Για πόσο διάστημα θα ισχύει αυτή η δέσμευση είναι στοιχείο τηε διαπραγμά- τευσηε. Η ελληνική πλευρά διεκδικεί την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησηε του χρέουε από την τρόικα έωε ότου επιστρέφει στιε αγορέε. Ωστόσο, σε πρώτη φάση, το νέο πακέτο χρηματοδό- τησηε θα διαρκέσει έωε τα μέσα του 2014. Επίσηε, δεδομένη θεωρείται η στήριξη των ελληνικών τραπεζών, οι οποίεε στην περίπτωση ενόε haircut μεγαλύτερου του 30% - 35% θα υποχρεωθούν να προσφύγουν στο Ταμείο Χρηματο- πιστωτικήε Σταθερότηταε και θα τεθούν -επί τηε ουσίαε- υπό τον έλεγχο τηε τρόι- καε. Κούρεμα θα υποστούν και τα ομόλογα που έχουν στην κατοχή τουε τα ασφαλιστικά Ταμεία. Ωστόσο, είναι α- σαφέε εάν η Ευρωζώνη είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει και τιε δικέε τουε ζημιέε.Ολα αυτά, όπωε και πολλέε άλλεε ση- μαντικέε λεπτομέρειεε θα καθοριστούν τιε επόμενεε ημέρεε, ώστε οι ηγέτεε τηε ϊυ ρωζώνηε να είναι σε θέση να λάβουν οριστικέε αποφάσειε στη Σύνοδο Κο- ρυφήε τηε 23ηε Οκτωβρίου.Οι κυβερνήσειε τηε Ευρωζώνηε θέλουν: 1. Μεγάλο κούρεμα του χρέουε που θα πείσει τιε αγορέε ότι συνιστά αξιόπιστη λύση του ελληνικού προ- βλήματοε και ταυτόχρονα θα περιορίσει τιε ανάγκεε χρηματοδότησηε από τα κράτη-μέλη και το ΔΝΤ το πολύ στα επίπεδα των 109 δισ. ευρώ που είχαν αποφασιστεί στιε 21 Ιουλίου. Κάτι τέτοιο υποστηρίζουν πλέον στην Ευρώπη σημαίνει haircut τηε τάξηε του 50%. Ηδη, οι αγορέε προεξοφλούν ακόμη μεγαλύτερο.2. Εθελοντική, ει δυνατόν, συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στο haircut, ώστε να περιοριστεί η υποβάθμιση τηε Ελλάδαε σε επιλεκτική χρεοκοπία (selective default) και όχι σε χρεοκοπία (default), επειδή οι επιπτώσειε θα είναι ευκολότερα διαχειρίσιμεε.Στο δεύτερο σημείο, οι τράπεζεε συμφωνούν. Ωστόσο, διαφωνούν με ένα πολύ μεγάλο haircut, ιδιαίτερα οι ελλη- νικέε που έχουν μεγάλη έκθεση σε ελληνικά ομόλογα. Το απόγευμα τηε Παρασκευήε πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων των τραπεζών. Ο γενικόε διευθυντήε του IIF κ. Τσαρλε Νταλάρα από το Παρίσι όπου βρίσκεται για διαπραγματεύσειε με την τρόικα είπε ότι το μεγαλύτερο haircut πρέπει να είναι εθελοντικό, αλλά στο τραπέζι δεν έχουν τεθεί ακόμη συγκεκριμένα νούμερα. Επίσηε, σημείωσε πωε αδιαπραγμάτευτο είναι ότι τα νέα ομόλογα που θα αντικαταστήσουν τα παλαιό θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

Τις επόμενες εβδομάδες οι επικεφαλής της τρόικας μαζί με τους εκπροσώπους ίων κυβερνήσεων και του ΙΙξ θα επιχειρήσουν να βρουν μια αποδεκτή λύση για την Ελλάδα.

Μπρα ντε φερ μεταξύ Δεν αποκλείεται έξοδος από το ευρώ
κυβερνήσεων-τραπεζών 1
Το βράδυ της Παρασκευής υπήρξε 
μια ακόμη συνάντηση στο Παρίσι 
μεταξύ του IIF και στελεχών της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
και του Διεθνούς Νομισματικού Τα
μείου. Στη γαλλική πρωτεύουσα 
βρισκόταν, επίσης, ο αναπληρω
τής υπουργός Οικονομικών κ. Φί
λιππος Σαχινίδης, ο πρόεδρος του 
ΣΟΕ κ. Γ. Ζαννιάς και ο επικεφαλής 
του ΟΔΔΗΧ κ. Πέτρος Χριστοδού
λου. Από τη Δευτέρα το επίκεντρο 
των εξελίξεων μεταφέρεται στις 
Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του 
Eurogroup κ. Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, 
ο οποίος προειδοποίησε ευθέως 
τις τράπεζες ότι εάν δεν δεχθούν 
μεγάλο εθελοντικό κούρεμα των 
ελληνικών ομολόγων, τότε οι κυ
βερνήσεις θα το επιβάλουν, θα συ
ναντηθεί με τον πρόεδρο της 
Deutsche Bank κ. Γ. Ακερμαν. Στη 
βελγική πρωτεύουσα θα βρίσκο
νται επίσης οι επικεφαλής της 
τρόικας και μαζί με τους εκπροσώ
πους των κυβερνήσεων και του IIF 
θα επιχειρήσουν να βρουν μια κοι
νά αποδεκτή λύση. Το αποτέλεσμα 
αυτού του μπρα ντε φερ μεταξύ 
κυβερνήσεων και τραπεζών είναι 
προς το παρόν αβέβαιο σε ό,τι α
φορά την Ελλάδα. Πάντως, φαίνε
ται ότι οι όποιες επιφυλάξεις ευ
ρωπαϊκών κυβερνήσεων, όπως της 
Γαλλίας, για τον τρόπο χειρισμού 
του θέματος της Ελλάδας, κάμφθη
καν με αντάλλαγμα την μερική άρ
ση των επιφυλάξεων της Γερμα
νίας ως προς την ενίσχυση του 
EFSF, για να θωρακιστούν οι ευρω
παϊκές τράπεζες.

Η έξοδος Tns Ελλάδαε από την Ευρωζώνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί, αν και θα ήταν σκόπιμο η χώρα να εξαντλήσει όλα τα μέσα ώστε να επιλύσει τα προβλήματά τηε εντό$ αυτήε, αποφαίνεται ο διακεκριμένοε οικο- νομικόε σχολιαστήε των Financial Times Μάρτιν Γουλφ. Σε συνέντευξή του στην αυριανή εκπομπή των «Φακέλων» στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο κ. Γουλφ θεωρεί επίσηε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η Ελλάδα να χρε- οκοπήσει, αν και τονίζει ότι «μία χρεοκοπία είναι τραγική και δεν τη συνιστώ». Οπωε λέει χαρακτηριστικά, «ενώ είναι πιθανό να φαντασθεί κανείε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποφύγει την χρεοκοπία, είναι πολύ απίθανο να την αποφύγει».Ο  δΐακεκριμένόε αρθρογράφόε υπογραμμίζει πωε η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη, με το τεράστιο δημόσιο χρέοε, τα πολύ μεγάλα , ελλείμματα, την ανάγκη εξωτερικήε χρηματοδότησηε, η οποία δεν δίδεται εθελοντικά, και την οικονομία να βυθίζεται στην ύφεση. «Απαιτούνται βα- θιέε αλλαγέε», όπωε τονίζει ο Μάρτιν Γουλφ, «και ένα πρόγραμμα αποκα- τάστασηε τηε χώραε, το οποίο δεν είναι το τρέχον, εφόσον αυτό δεν α- σχολείται με το να καταστήσει το χρέοε βιώσιμο και να αντιμετωπίσει το ακόμα σοβαρότερο θέμα τηε ανταγω- νιστικότηταε». Ειδικά το τελευταίο μπορεί να επιλυθεί με δύο μόνον τρό- πουε, είτε με την έξοδο από την Ευρωζώνη και την υποτίμηση, με όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα, είτε με εσωτερική υποτίμηση.Με δεδομένεε τιε αδυναμίεε τηε Ελλάδαε, ο ίδιοε θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο να ορθοποδήσει εντόε τηε

Ευρωζώνηε, αλλά «αξίζει να προσπαθήσει». Οπωε εκτιμά, είναι ουσιώδεε η Ελλάδα να κάνει τα αδύνατα δυνατά και σε συνεργασία με τουε εταίρουε τηε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των ελλειμμάτων και τηε ανταγωνι- στικότηταε που αντιμετωπίζει εντόε Ευρωζώνηε. Οπερ σημαίνει πρόγραμμα αναδιάρθρωσηε χρέουε, εξωτερική χρηματοδότηση τηε Ελλάδαε κατά τη μεταβατική περίοδο, η οποία όπωε τονίζει θα χρειασθεί πολλά χρόνια, και ένα πρόγραμμα προ- σαρμογήε ώστε να ανακτήσει την α-
Ο διακεκριμένος 
σχολιαστής των ΕΤ. Μάρτιν 
Γουλφ, σε συνέντευξή 
του στην αυριανή εκπομπή 
των «Φακέλων», μιλάει 
για το ελληνικό πρόβλημα.νταγωνιστικότητά τηε σε διεθνέε επίπεδο. «Εάν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά εντόε του ευρώ, δεν χρειάζεται να το εγκαταλείψει», δηλώνει στουε «Φακέλουε» ο κ. Γουλφ. Και όχι μόνο για χάρη των Ελλήνων: Οπωε προειδοποιεί, «εάν η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, θα προκληθεί μεγάλη αστάθεια και στην υπόλοιπη Ευρώπη, χωρίε να γνωρίζουμε πώε θα ελεγχθεί ούτε και ποιεε θα είναι οι συ- νέπειεε».Ο ίδιοε αναφέρεται στο σενάριο του φίλου του Μπιλ Κλάιν, πρώην ερευνητή του Διεθνούε Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, που θεωρεί ότι εάν η Ελλάδα ανταποκρινόταν στουε δη- μοσιονομικούε τηε στόχουε και είχε

λογική ανάπτυξη, θα μπορούσε να διαχειριστεί το εξωτερικό τηε χρέοε άνευ χρεοκοπίαε. Οπωε επισημαίνει, ό- μωε, αυτό στηρίζεται στην υπόθεση πρωτογενούε πλεονάσματοε 4,5% του ΑΕΠ, ενώ σημαίνει ότι θα χρειαζόταν εικοσαετέε πρόγραμμα λιτό- τηταε. Παραδέχεται ότι ένα τέτοιο σενάριο «δεν είναι ανέφικτο, υπάρχουν λίγεε χώρεε στην Ιστορία που το κατόρθωσαν, αλλά θα χρειαστεί επίσηε τεράστια ποσά συνεχούε στήριξηε» από το εξωτερικό. Ομωε, οι υποθέσειε αυτέε θεωρούνται υπεραισιόδοξεε από τον κ. Γουλφ, γι’ αυτό εκτιμά πωε η αποτροπή τηε χρεοκοπίαε είναι πολύ απίθανη. «Μία χρεοκοπία είναι τραγική και δεν τη συνιστώ, αλλά εάν συμβεί, πρέπει να συμβεί άπαξ, να είναι μεγάληε κλίμακαε, να μην επαναλη- φθεί για πολλέε-πολλέε γενιέε και να εξασφαλίσει βιώσιμο χρέοε, το οποίο, στην περίπτωση τηε Ελλάδαε, πρέπει να μειωθεί 50% ή και περισσότερο». Οπωε λέει, «σε μία αναδιάρθρωση χρέουε πιθανώε τα χρηματοπιστωτικά ή τα άλλα ιδρύματα που παρείχαν ασφάλιση έναντι ελ- ληνικήε χρεοκοπίαε θα πρέπει να διασωθούν. Πάντωε, αυτό δεν είναι πρόβλημα τηε Ελλάδαε αλλά των κυβερνήσεων των κρατών όπου βρίσκονται τα εν λόγω ιδρύματα».Οταν του ζητείται να εκτιμήσει γιατί καθυστερεί η χρεοκοπία, ο κ. Γουλφ απαντά πωε «η εντύπωσή μου είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν την επιθυμεί, οι κυβερνήσειε ποτέ δεν την επιθυμούν, ενώ οι εταίροι τηε στην Ευρωζώνη τρομοκρατούνται, σκε- πτόμενοι πωε μία χρεοκοπία... θα πυροδοτήσει ενδεχομένωε και άλλεε, πι- θανώε και σε πολύ μεγάλεε χώρεε».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ------------SP»---------------
Αναβολή

του Σεμιναρίου Γαστρονομίας 
στη Θεσσαλονίκη 
στις 19/10/2011

Το περιοδικό Γαστρονόμος και 

η Miele σας ενημερώνουν ότι 

το Μάθημα Γαστρονομίας στη 

Θεσσαλονίκη με τον σεφ Αλέξανδρο 

Παπανδρέου στις 19/ 10/2011 

αναβάλλεται και σύντομα θα 

ενημερωθείτε για τη νέα 

ημερομηνία πραγματοποίησης του.

γαστρονόμος Miele

Σόρος: Αναδιάρθρωση του χρέους κατά 50%
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Με δηλώσεις ίου στην «Κ», ο Τζορτζ Σό- ροε επιμένει ότι το ελληνικό χρέοε πρέπει να αναδιαρθρωθεί κατά 50%. Θέτει ό- μωε δύο σημαντικέε προϋποθέσειε: Πρώτον, η Ελλάδα να παραμείνει μέλσε του ευρώ και, δεύτερον, η αναδιάρθρωση να είναι εθελοντική.Ο διάσημοε επενδυτήε μάε μίλησε με αφορμή την τελευταία δημόσια παρέμβασή του, σε μια προσπάθεια να πείσει τουε Ευρωπαίουε ηγέτεε να λάβουν δραστικά μέτρα για την επίλυση τηε κρίσηε του ευρώ, έστω και στο παρά πέντε. Η είδηση ότι είναι ο ιθύνων vous πίσω από την ανοιχτή επιστολή προε τουε Ευρωπαίουε ηγέτεε που δημοσίευσαν οι με- γαλύτερεε εφημερίδεε τηε ηπείρου -συ- μπεριλαμβανομένηε τηε «Κ»- την περασμένη Τετάρτη προκάλεσε αίσθηση σε όσουε δεν έχουν παρακολουθήσει τη στάση του στην κρίση χρέουε. Και όμωε, ο κ. Σόροε ήταν έναε από τουε πρώτουε Αμερικανούε αναλυτέε που αντιλήφθη- καν τον κίνδυνο να διαλυθεί η Ευρωζώνη σε περίπτωση εξόδου τηε Ελλάδαε από το ευρώ. Ο ίδιοε έχει συγκεκριμένεε προτάσειε για την έξοδο από την κρίση -  μάλιστα, προσφέρει τιε συμβουλέε του και στον Ελληνα πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου.Την έκκληση συνυπογράφουν περίπου 100 προσωπικότητεε -  στην πλειονότητά τουε, πολιτικοί και ακαδημαϊκοί που έχουν συνδέσει το έργο τουε με το ευρωπαϊκό όραμα και συμμετέχουν στο European Council o f Foreign

Relations (όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να την υπογράψουν στον ιστότοπο www.appealforeurope.org). Μεσοπρόθεσμα, ζητούν κοινό υπουργείο Οικονομικών και νέα συνθήκη που θα ενισχύει την πειθαρχία, θα εγγυάται τιε κατα- θέσειε και θα στηρίζει την ανάπτυξη. Πιο άμεσα, προτείνουν την «επιστράτευση» του EFSF για την παροχή εγγυήσεων στο τραπεζικό σύστημα, με την ΕΚΤ να αναλαμβάνει την εποπτεία των τραπεζών. Επίσηε, ζητούν αναδιάρθρωση του χρέουε όσων χωρών το έχουν ανάγκη, με την έκδοση νέων ομολόγων, που θα γίνονται αποδεκτά από την ΕΚΤ με χαμηλότερο discount.Οπωε οι περισσότεροι αναλυτέε, ο κ. Σόροε πιστεύει ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και αντιμετωπίζει πιθανή χρεοκοπία». Σε αντίθεση όμωε με οικονομολόγουε όπωε ο Νουριέλ Ρουμπινί που θεωρούν αναπόφευκτη μία μη ελεγχόμενη χρεοκοπία και έξοδο από την Ευρωζώνη, εκείνοε προειδοποιεί ότι «αν υπάρξει μη ελεγχόμενη χρεοκοπία τηε Ελλάδαε, αυτό θα προκαλούσε κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστή- ματοε και θα οδηγούσε σε παγκόσμια ύφεση». Είναι επίσηε πεπεισμένοε ότι πρέπει να γίνει μεγάλο «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων, τηε τάξηε του 50%. Οπωε απαντά σε ερώτηση τηε «Κ», «το ελληνικό χρέοε χρειάζεται να αναδιαρ- θρωθεί, διότι είναι πολύ μεγάλο. Αν είναι εφικτό, αυτό θα,πρέπει να γίνει εθελοντικά, ώστε να μην προκληθεί πιστωτικό γεγονόε. Θα μπορούσε να γίνει με την έκδοση νέων ομολόγων που θα έχουν την

Ο κ. Σόρος ήταν ένας από τους πρώτους 
που αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο να διαλυθεί 
η Ευρωζώνη σε περίπτωση εξόδου της 
Ελλάδας από το ευρώ.

Ο γκουρού των αγορών 
θεωρεί απαραίτητες δύο 
προϋποθέσεις: η Ελλάδα 
να παραμείνει μέλος 
του ευρώ και η αναδιάρθρω
ση να είναι εθελοντική.

εγγύηση του ΕΡδΡ. Η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει μέλοε τηε Ευρωζώνηε, αλλά θα πρέπει να λάβει μέτρα».Ο ίδιοε θεωρεί ότι, προκειμένου να αποτραπεί κατάρρευση τραπεζών, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθεί με τη συνεισφορά του ΕΡδΡ και παράλληλα να υπάρξει εγγύηση για τιε καταθέσειε στα τραπεζικά ιδρύματα. Οσο για το πότε είναι ο καλύ- τεροε χρόνοε για την αναδιάρθρωση, ο κ. Σόροε προτείνει να γίνει μετά τη χορήγηση τηε έκτηε δόσηε.Η παρέμβασή του θα προκαλέσει ίσωε δυσπιστία σχετικά με τ,ιε προθέσειε του, ειδικά σε όσουε θυμούνται τον ρόλο που διαδραμάτισε στην επίθεση εναντίον τηε στερλίναε το 1992. Σίγουρα, αν προφάσιζε να στοιχηματίσει στη χρεοι α τηε Ελλάδαε, τα κεφάλαια που διαχειρίζεται θα ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη, που θα έσπρωχνε τη χώρα προε αυτή την κατεύθυνση. Ομωε, περίπου δύο δεκαε- τίεε μετά το σορτάρισμα που οδήγησε στην έξοδο τηε στερλίναε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, ο κ. Σόροε βλέπει πλέον τον εαυτό του περισσότερο ωε φιλόσοφο των αγορών. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτοε πέρασε τα 81α του γενέθλια συζητώνταε με τουε φίλουε του -νομπελίστεε οικο- νομολόγουε και βετεράνουε πολιτικούε- για την οικονομική κρίση. Σε κάθε περίπτωση, η προειδοποίησή του στουε Ρ.Τ. τηε Παρασκευήε ότι «οι αγορέε περιμένουν εναγωνίωε την επόμενη κίνηση των Ευρωπαίων» είναι ενδεικτική τηε ψυχο- λογίαε του.
4
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Μ η βιώσιμο το ελληνικό και το... γαλλικό χρέος
Ανησυχητικές διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -  «Καμπανάκι» για Σλοβενία, Πορτογαλία και Ιρλανδία

Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Το δημόσιο χρέος m s  Ελλάδαβ δ εν  είναι βιώσιμο στα σημερινά επίπεδα, καταλήγει ειδική έκθεση Tns Ευρωπαϊ- m s  Επιτροπήε, η  οποία «βλέπει» ο ς  επόμενα θύματα Tns κρίσηε xpéous τη τ ' ία και τη Σλοβενία.χ* εκθ εση Tns Ευρω π ά ύπ ς Επιτρο- nñs για τη δυναμική και τη  βιωσιμότητα του δημόσιου χ ρ έ ο ΐς  στα κρό- τη-μέλη Tns Ε υ ρ ω ζώ ν η  διαπιστώ νει ότι οι πρώτεε α νησυχηπ κέε ε ν δ ε ίξε ς  για τη ν  Ελλάδα είχαν εμφ ανιστεί το 2002, ενώ οι δείκτε5 βιωσιμότηταε έφτασαν στο «κόκκινο» το 2009.Evas από t o u s  λόγου5 που πυρο
δ ό τησ α ν  τ η ν  κ ρ ίσ η  xpéous σ τη ν

Ελλάδα -π έρ α ν τηε πιστωτική5 κρίση5 του 2008 και τω ν χρόνιω ν διαρθρωτικών προβλημάτων τηε ελληνική5 οι- κονομία5- ήταν οι σ τρ εβ λ ώ σ ει στην αγορά ακινήτων: υι^ηλέΞ π μ έε και μεγάλο ποσοστό ιδιοκα τοίκησ ή από χαμηλά  εισοδήματα.Τα συμπ εράσματα αυτά ενισ χύ ουν ακόμα περισσότερο τη ν ανάγκη μεγαλύτερου «κουρέματθ3» από αυτό που είχε αποφασιστεί στη σύνοδο κο- ρυφήε τηβ 21η5 Ιουλίου. Ταυτόχρονα, επιταχύνει τ ς  διεργασίε5 για τη ν  εξεύρ εσ η  ενό5 νέου προγράμματοε α- νταλλαγή5 ομολόγω ν. Η δη έχουν ξεκινήσει οι σ υ ζη τ ή σ ε ι σε επίπεδο τραπεζώ ν, ΕΚΤ και ΔΝ Τ , για «κούρεμα» τη$ τάξη5 του 30-50%  του ελληνικού

Τα πρώτα σημάδια 
δημοσιονομικού 
εκιροχιασμού 
ιης Ελλάδας είχαν 
εμφανιστεί το 2002, 
με κορύφωση το 2009.χρέου5. Εξάλλου, τη ν  Τρίτη άρχισε έ- v as νέθ5 Yupos επαφών στη Ρώμη μεταξύ του In stitu te  o f In ternation al Finance υπό τον γενικό διευθυντή του Τσαρλε Νταλάρα και των τεχνοκρατών Tns Κ ομισιόν με επικεφαλής τον πρόεδρο Tns Οικονομικήβ και Ν ομισμα-

τικήε Επιτροπήε, Βιτόριο Γκρίλι, για να  διερ ευνήσ ουν t is  δυνατότητε3 ε- vos εθελοντικού μ εν , αλλά μεγαλύτερου haircut.Ο ι σ υ ζ η τ ή σ ε ι, t is  οποίεε επιβεβαίωσε τη ν Π έμπ τη ο npoeOpos του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, θα συνεχισ τούν και τη ν  εβδομάδα αυτή με τη συμμετοχή εκπροσώ πω ν του ΔΝΤ και Tns ΕΚΤ.Η  α ρχική π ρόταση του Ιουλίου προέβλεπε απώλειε5 2 1 %  για t is  τρά- πεζεε και μείω ση του ονομαστικού χρέουε (haircut) κατά 11,5%. Τώρα, εξετάζεται ένα σενάριο που θα οδηγεί σε απώλειεε Tns τάξηε του 40% σε ό- 
pous Ka9aphs napohons αξία5 των ομολόγω ν (NPV) για t is  τράπεζε5. Στό-

χοε είναι η  εθελοντική συμμετοχή, ώστε να  αποφευχθεί ο κίνδυνο5 να θεωρηθεί η  απόφαση αυτή πιστωτικό γε- γονόε, δηλαδή χρεοκοπία.
Στο «κόκκινο» και η ΓαλλίαΟμω5, τα πράγματα φαίνεται να  γίνονται πιο περίπλοκα, καθώ5 το πρόβλημα χρέουε δ εν  αφορά μόνο τη ν Ελλάδα, αλλά και χώρε5 που ανήκουν στο ν π υ ρήνα  τηβ Ευρω ζώ νηε.Η  Επιτροπ ή σ την ίδια μελέτη  διαπιστώ νει ότι «ακόμα και υπό το πιο αισιόδοξο σενάριο, το δημόσ ιο  χρέ- 05 τη5 Γαλλία5, τηε Ιρλανδία5 και τηε Ελλάδα5 δεν είναι βιώσιμα, ενώ υπό κάποια άλλα σενάρια κρίνονται α ς μη  βιώσιμα και εκείνα τηε Πορτογαλί<ς

και π ς  Σλοβενία3». Α πό το συμπ έρασμα αυτό γίνεται σαφέε ότι η  κρίσ η  χρέουε σ τ η ν  Ευρω ζώ νη έχει ξε- φύγει από του5 λεγόμενου5 αδύναμου5 κρίκου5 (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία), που έχο υ ν ή δ η  λάβει βοήθεια από την τρόικα, και απειλεί μεγάλε5 οι- κονομίε5 όπω5 τη5 Γ α λλίςς. Αυτό ' λωστε το έχει επ ισ η μ ά νει π ο λ Λ „  φορέε ο απερχόμενο5 πρόεδροε π ς  Ε υ ρ ω π α ή π ς Κ εντρική3 Τ ράπ εζαε, Ζαν-Κ λοντ Τ ρισ έ, ενώ η  Ευρω παϊκή Επιτροπ ή προειδοποιεί π α ς , αν δεν ληφ θούν άμεσα μέτρα λιτότητα3 σε πανευρω παϊκό επίπεδο, τότε το δ η μόσ ιο χρέοε σε επίπεδο Ευρω ζώ νηε θα ξεπ ερά σ ει το 100% του Α Ε Π  μετά το 2020.Κρίσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για το επερχόμενο «κούρεμα»
Οου καθυστερεί η αντιμετώπιση Tns 
Kpions xp0ous σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο πιο περίπλοκα γίνονται τα πράγματα και καθημερινά εισέρχονται στο λεξιλόγιό pas νέοι όροι. Η παρακολούθηση των εξελίξεων απαιτεί τη γνώση των όρων αυτών. Η  «Κ», σε συνεργασία με ειδικού5, απαντά eras κρισιμότερεε και πιο συνήθεΐ5 ερωτή- σεΐ5 που αφορούν την κρίση χρέουε και tis τελευταίε3 ε ξε λ ίξ ε ι σχετικά με την αντιμετώπισή Tns.-  Τι είναι το haircut του δημοσίου χρέ- ous και π α ς γίνεται;-  Haircut ή  «κούρεμα» είναι η μείωση του δημοσίου χρέουε. Εάν για παράδειγμα το δημόσιο xp0os είναι 100 δισ. ευρώ και μειωθεί στα 80 δισ. ευρώ, τότε το haircut είναι 20%. Το haircut συνήθας γίνεται με ανταλλαγή των παλαιών ομολόγων με νέα μικ ρ ό τ ε ρ α  αξία3.-  Ποια η  διαφορά μεταξύ τ α  μ ε ίω σ α  Tns n ap o ü o as a f ia s  του χ ρ έ ο α  και του haircut;-  Ενα ποσό σήμερα έχει μεγαλύτερη αξία από το ίδιο ποσό αν είναι να το πάρουμε ύστερα από ένα χρόνο. Για τον λόγο αυτό, όταν αγοράζουμε ένα ομόλογο 100 ευρώ που λήγει ύστερα από 10 χρόνια, ζητάμε ένα επιτόκιο, το οποίο pas ανταμείβει για την αναμονή. Αν αυξηθεί η διάρκεια του ομολόγου και διατηρηθεί ίδιο το επιτόκιο, τότε η καθαρή παρούσα αξία μειώνεται, διότι περιμένουμε περισσότερο χρόνο για να πάρουμε τα ίδια χρήματα. Α ν μειωθεί η  τιμή του ομολόγου, αλλά διατηρηθεί σταθερό το επιτόκιο και η  διάρκεια, τότε έχουμε haircut. Στην πράξη συμβαίνουν και τα δύο: haircut και μείωση ■ms παρούσαε αξίες, όπας προέβλεπε και η απόφαση m s  21ns Ιουλίου.-  Π οια ή τα ν η  πρόταση ανταλλαγήε ομολόγω ν m s  21ns Ιουλίου;-  Προέβλεπε τέσσερα εναλλακτικέε:α) ανταλλαγή με 30ετή ομόλογα χω-pis μείωση ονομαστικήε αξία5, β) ανταλλαγή με μετακύλιση ελληνικών κρατικών ομολόγων σε 30ετή xoipis μείωση ονομασπκήε αξία5, γ) ανταλλαγή με 15ετή ομόλογα με μείωση ονομα- oiirais αξίαε.δ) ανταλλαγή με 30ετή και μείωση m s ονομαστικήε αξία5. Αυτή η εναλλακτική προέβλεπε μείωση m s  napoüoas α- ξία5 κατά 21% και haircut 11,5%. -Π ο ια  πρόταση εξετάζεται σήμερα; ξετάζονται προτάσες που θα έχουν

cos αποτέλεσμα απώλειεε για tis τρά- πεζε5 30% - 50% (μείωση napoOoas αξίες), xcopis αυτό να θεωρηθεί πιστωτικό γεγονό5 (χρεοκοπία).-  To h aircu t αφορά όλα τα ελληνικά ομόλογα;-  Οχι. Από τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ του χρέουε, το haircut θα εφαρμοστεί σε λιγότερο από 200 δισ., αφού 70 δισ. περίπου είναι δάνεια m s  τρόικαε, 60 δισ. είναι ομόλογα στην κατοχή των κεντρικών τραπεζών και 16,5 δισ. είναι σε έντοκα γραμμάτια.
-  Η ανταλλαγή ομολόγω ν αφορά και to us  απλού5 αποταμιευτέε που έχουν αγοράσει ομόλογα;-  Οχι, μέχρι στιγμήε.-  Π οια είναι τα πλεονεκτήματα του h aircu t;- Τ ο  δημόσιο χρέοε μειώνεται σε επίπεδα που μπορεί να το εξυπηρετεί το κράτοε. Δηλαδή, γίνεται βιώσιμο.-  Ποιεβ είναι οι αρνητικέβ ετηπτώσες;- α )  Το ποσοστό του haircut μεταφράζεται σε αντίστοιχη ζημία των ομολογιούχων (τράπεζε5, ασφαλιστικά Ταμεία, αοφαλιοτικέ3 εχαιρείε? κ.λπ.).β) Η μείωση Tns αξίαε των ομολόγων σημαίνει μειωμένα έσοδα από τόκουε.γ) Μετά το haircut και tis ζημίεε, οι επενδυτέ3 δεν εμπιστεύονται πλέον τη χώρα, με αποτέλεσμα η οικονομία να παραμένει εκτόε αγορών. To haircut μεταξύ 30% και 60% μπορεί να αφήσει μία οικονομία cktos αγορών έω5 12 χρόνια. Ο μέσο3 opos είναι γύρω στα 5 με 7 χρόνια, αλλά υπήρξαν περιπτώσεΐ3 άνω των 20 ετών!-  Π οιο  είν α ι το k o o t o s  από ένα haircut μεταξύ 30% και 50% o t is  ελ- ληνικέε τράπεζεβ;-Σ ύμ φ ω να  με τον Ο ΟΣΑ, αυτό ανέρχεται σε 18,4 με 31 δισ.-  Πόσο h aircu t α ντέχουν οι ελληνι- κέε τράπεζεβ;-  Εκτιμάται ότι ανώτατο όριο είναι το 30%, κατά το οποίο ορισμένε5 τράπεζε5 iocos να μπορούσαν να αντιμετωπίσουν m v  κεφαλαιακή επίπτωση xcopis να προ- σφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτι- 
K iis Σταθερότητα5, το οποίο ήδη διαθέτει nopous 10 δισ. ευρώ και άμεσα θα ενι- σχυθούν, βάσει μνημονίου, στα 30 δισ.-  Ο ι κ α τ α θ έ σ ε ι κινδυνεύουν;-  Οχι, διότι acpcvos υπάρχει εγγύηση καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα από το ελληνικό Δημόσιο, και αφετέρου υπάρχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτική5 Σταθερότητα5

Τα σενάρια- 
κριτήρια για ιη 
βιωσιμότητα 
του δημοσίου 
χρέους
%  ΑΕΠ

•  Δημόσιο χρέος ίο 2010

Σενάριο για ιο ανώτατο όριο, 
ώστε να είναι βιώσιμο.

1 Δημόσιο χρέος βάσει των τριών 
καλύτερων δημοσιονομικών 
ετών την περίοδο 1975-2010, 
με τα υψηλότερα πρωτογενή 
πλεονάσματα και με βάση την 
καλύτερη αναλογία ανάπτυξης 
και κόστους δανεισμού την 
περίοδο 1990-2010.

2 Δημόσιο χρέος βάσει των τριών 
καλύτερων δημοσιονομικών 
ετών την περίοδο 1990-2009, 
με τα υψηλότερα πρωτογενή 
πλεονάσματα και με βάση την 
καλύτερη σχέση ανάπτυξης και 
κόστους δανεισμού την περίοδο 
1990-2010.

3 Δημόσιο χρέος βάσει των 
υψηλότερων πρωτογενών 
πλεονασμάτων την περίοδο 
1975 - 2010 και σύμφωνα με τις 
προβλέψεις για ανάπτυξη και 
κόστος δανεισμού την περίοδο 
2008-2014.

4 Δημόσιο χρέος βάσει των 
υψηλότερων πρωτογενών 
πλεονασμάτων την περίοδο 
1990-2009 και σύμφωνα με τις 
προβλέψεις για ανάπτυξη και 
κόστος δανεισμού την περίοδο 
2008-2014.

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Οκτώβριος 2011)
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Μετά το haircut το δημό
σιο χρέος θα μειωθεί, 
αλλά θα χρειαστούν νέα 
μέτρα Λιτότητας για όσα 
χρόνια η Ελλάδα θα βρί
σκεται εκτός αγορών.που υπερκαλύπτει τη ζημία από το haircut ακόμα κι αν αυτό φτάσει ή  ξε- περάσει το 50%.-  Π οιο το κόστοε στα ασφ αλιστικά Ταμεία;-  Haircut 30% - 50% θα κοστίσει περίπου 6 δισ.-  To k o o t o s  για t is  ξένεβ τράπεζε5;-  Μόνο οι ζημίεε από τη μείωση m s αξίαε των ομολόγων υπολογίζονται σε 15 με 25 δισ. ευρώ μόνο για t is  ευρω- παϊκέ5 ιράπ εζεε. Η Ευρωπαϊκή Κε

ντρική Τράπεζα κατέχει περίπου 96 δισ. ευρώ. Επομένου θα «γράψει» ζημίε5 στο ισοζύγιό Tns 0 i|jous 29 - 48 δισ. ευρώ, προκαλώvras π ιέ σ ε ι στο ευρώ και ε- νισχύονταε t is  πληθωριστικέ5 π ιέ σ ε ι στην Ευρωζώνη.-  Το Δημόσ ιο ζημιώ νεται;-  Το κράτοε χάνει μέρο5 του ocptXous από το haircut καθος θα δώσει χρήματα για τη στήριξη των τραπεζών και των ασφαλιστικών Ταμείων.Επίσηε, το haircut προκαλεί εκτίναξη του ko o to u s δανεισμού. Για παράδειγμα, ένα haircut 40% προκαλεί αύξηση των spread κατά 270 μονάδε5 βά- ans το πρώτο έτο5 και 127 μονάδε5 βά- ans ύστερα από τέσσερα χρόνια. Μ εγαλύτερο haircut, π .χ. 75%, εκτινάσσει τα spread έος και κατά 5.000 μονάδε5 βάση5. Επομένου, αυξάνεται το kocjtos δανεισμού τόσο για τη χώρα όσο και για 
t is τράπεζεε και κατά συνέπεια για tous δανειολήπτε3 (και tous καταθέτε5).

-  Μετά το haircut χρειάζονται νέα μέτρα λιτότηταε;-  Ναι. Ο αποκλεισμόε από t is  αγορέ5 σημαίνει ότι οι δαπάνεε του κ ρ ά τ ο ς  δεν πρέπει να ξεπερνούν τα έσοδά του. Διότι δεν μπορεί να δανειστεί. Συνεπώε, τα μέτρα λιτότητα5 θα πρέπει να  είναι πολλαπλάσια του ελλείμματο5 που υπήρχε π ριν από το haircut. Α ν σ ήμερα το ελληνικό κράτοε έχει έλλειμμα 18 δισ., τότε θα χρειαστούν μέτρα άμεεπς εξο ικ ο ν ό μ η σ ή  άνω των 18 δισ. τουλάχιστον για όσο διάστημα βρίσκεται εκτό5 αγορών.-  Μ ετά το haircut δεν θα υπάρχει οικονομ ική  βοήθεια από τη ν τρόικα;-  Θα υπάρξει, αλλά όχι για να χρηματοδοτούνται ελλείμματα. Α ν δεν υπάρξει χρηματοδότηση μετά το haircut, τότε οικονομετρικά μοντέλα υπολογίζουν ότι μπορεί να υπάρξει ύφεση 17% στη διετία που ακολουθεί και εκτίναξη m s  ανεργίαε στο 25% το 2013.

Χρωστάμε διπλάσια 
από όσα αντέχουμε

Η τελευταία μελέτη της Επιτροπής 
υπολογίζει ότι το ελληνικό δημόσιο 
χρέος, για να είναι βιώσιμο, θα 
πρέπει να είναι μικρότερο του 6 0 %  
του ΑΕΠ (βάσει του χειρότερου σε 
ναρίου) ή να μην ξεπερνά το 110% 
του ΑΕΠ (βάσει του πιο αισιόδοξου 
σεναρίου).
Σήμερα το ελληνικό δημόσιο χρέος 
ξεπερνά το 140%  του ΑΕΠ και το 
2012 εκτιμάται από την Επιτροπή ότι 
θα φτάσει το 180%, χαρακτηρίζο- 
ντάς το μη βιώσιμο. Με άλλα λόγια, 
σήμερα το χρέος είναι υπερδιπλά
σιο από τα όρια αντοχής της ελληνι
κής οικονομίας.
Τα βασικά συμπεράσματα της έκθε
σης είναι:
• Πρώτον, το ελληνικό δημόσιο χρέ
ος εξέπεμπε σήματα S0S από το 2002, 
ενώ έφτασε στο «κόκκινο» το 2009.
• Δεύτερον, στα σημερινά επίπεδα 
δεν θεωρείται βιώσιμο το δημόσιο 
χρέος σε Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία 
και υπό κάποια κριτήρια της Πορτο
γαλίας και της Σλοβενίας.
• Τρίτον, το δημόσιο χρέος σε όλες 
τις χώρες της Ευρωζώνης εκτινά
χθηκε μετά την πιστωτική κρίση 
του 2008, καθώς τα κράτη αύξησαν 
τις δαπάνες προκειμένου να στηρί
ξουν τις τράπεζες, να εγγυηθούν 
τις καταθέσεις και να βοηθήσουν 
στην τόνωση της ρευστότητας και 
της οικονομίας.
• Τέταρτον, οι χώρες με διαρθρωτι
κά προβλήματα (όπως η Ελλάδα) ή
ταν οι πιο ευάλωτες και η πιστωτική

• κρίση εξελίχθηκε σε κρίση χρέους.
• Πέμητον, το δημόσιο χρέος της 
Ευρωζώνης συνολικά έχει αποκτή
σει αυξητική δυναμική και μετά το 
2020 θα ξεπεράσει το 1 00%  του 
ΑΕΠ.

Τα κριτήρια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιο
λόγηση του χρέους των 17 χωρών 
της Ευρωζώνης χρησιμοποίησε τα ε
ξής σενάρια:
α) Πόσο θα ήταν το δημόσιο χρέος 
ως προς το ΑΕΠ αν μειώνονταν τα ε 
πιτόκια και αυξανόταν ο ρυθμός ανά
πτυξης κατά μία ποσοστιαία μονάδα, 
β) Πόσο θα ήταν το χρέος αν αυξά
νονταν τα επιτόκια και μειωνόταν η 
ανάπτυξη κατά μία μονάδα, 
γ) Πόσο ήταν το χρέος στις καλύτε
ρες περιόδους από το 1975 μέχρι το 
2010.
δ) Πόσο ήταν το δημόσιο χρέος στις 
καλύτερες χρονιές με πρωτογενή 
πλεονάσματα στις ίδιες περιόδους.

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Α Γ Ο Ρ Α .  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  απάτη ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ

Τα «τοξικό» ομόλογα κατέστρεφαν τις ελληνικές τράπεζες..
Οι συστάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτεί
νει την άμεση λήψη μέτρων 
λιτότητας από όλα τα 
κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. 
Θεωρεί αναγκαία την εσωτερική 
υποτίμηση, η οποία μπορεί να 
επιτευχθεί με:
α) Μείωση των επιβαρύνσεων 
της εργασίας (φόροι και κοινω
νικές εισφορές), β) αύξηση της 
έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ), γ) 
μείωση των μισθών στον δημό
σιο τομέα, δ) αναδιάρθρωση του 
παραγωγικού δυναμικού και ενί
σχυση της κινητικότητας στην 
"νομό  εργασίας, ε) οι εργαζόμε- 

οι και οι επιχειρήσεις θα πρέ
πει να κινηθούν σε κλάδους που 
θα παράγουν προϊόντα και υπη
ρεσίες υψηλότερης προστιθέμε
νης αξίας, στ) οι επιχειρήσεις 
και οι κλάδοι θα πρέπει να ανα
πτύξουν καλύτερα αντανακλα
στικά και προσαρμοστικότητα 
στους οικονομικούς κύκλους και 
ζ) άμβλυνση ανισορροπιών στην 
αγορά ακινήτων. Η διεθνής 
βιβλιογραφία έχει καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι οι οικονο
μίες με υψηλές τιμές ακινήτων 
και με υψηλά ποσοστά ιδιοκα
τοίκησης από χαμηλά εισοδήμα
τα υπήρξαν περισσότερο ευά
λωτες και μεγαλύτερα θύματα 
σε κρίσεις.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά στο καταχρεωμένο ελληνικό κράτοε και crus ρημαγμένες τράπεζε5, που εμφανίζουν εικόνα και npoonmc0s από- Xums καταστροφή3. Εξανεμίζονται οι κεφαλαιοποίησες, ενόψει haircut (κούρεμα) -πάνω από 40% ή  κάτι ακόμη χειρότερο- και αναγκαστικών κρατικοποιήσεων. Το μεγάλο «κούρεμα» που φοβούνταν τόσον καιρό οι πάντε5, με εξαίρεση tous χειρ α γω γο ύμενοι καθη- γητέε και αναλυτέε, φαίνεται τώρα αναπόφευκτο και προεξοφλείται με τη δραματική απαξίωση των τραπεζών, οι οποίεε θα υποστούν vizs τεράσπεε α- πώλειεε κεφαλαίων, οδηγούμενεε σε αναγκαστική κρατικοποίηση ή  σε άνευ όρων «εκποίηση» -  αν βρεθούν ξένοι α- γοραστέ3. Υπό την πίεση εσπευσμένων ρευστοποιήσεων, οι κεφαλαιοποιήσες 
tous εξανεμίζονται, napacnipovras στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών u s τραπεζικέε μετοχέ5 στα Τάρταρα.Σε περίπτωση haircut m s  τάξη5 του 50% στην ονομαστική αξία των ομολόγων, τότε οι ελληνικέ5 τράπεζεε θα υποστούν περαιτέρω απομείωση 27 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα τον αφανισμό του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων του τραπεζικού συστήμαπς. Σκέψες απελπισίες κυριάρχησαν crus αρχέε Tns περασμέ- vns εβδομάδα5, που κατέρρεαν οι με- τοχέε στο τραπεζικό ταμπλό, ακόμη και

στην Εθνική Τράπεζα για την πώληση ο λ ό κ λ η ρ έ  τη5 τουρκικήε θυγατρικήε τηε, Είηπηεΐιαηΐε, για να αποφύγει το ενδεχόμενο ένταξήε τηε στο Ταμείο Χρη- ματοπιστωτικήε Σταθερότητα5.Εκτιμάται ότι οι ελληνικέε τράπεζε5 μπορούν να αντέξουν μόνον ένα «κούρεμα» έος 30% χρησιμοποιώνταε δικέε του3 πηγέε άντλησηε κεφαλαίων, διαφορετικά αντιμετωπίζουν το φάσμα π ς  κρ α τικ ο π ο ίη σ ή. Η πιθανότητα κρατι- κοποίησις των ελληνικών τραπεζών στο πρώτο 6μηνο του 2012 μεγεθύνεται επικίνδυνα. Στην περίπτωση που η  ελληνική κυβέρνηση αποδεχτεί «κούρεμα» του ελληνικού χρέουε σε υψηλότερα επίπεδα από το 30%, σε συνδυασμό και με ^  κεφαλαιακέε ανάγκεε που θα προκόψουν από τη ραγδαία αύξηση των επισφαλών δανείων και εξ αιτίαε Ή ς  πολύ βαθιάε ύφεσηε, όπας θα αναμένεται να  δείξουν οι έλεγχοι που διενεργεί η εταιρεία ΒΙαώάΙοΛ, τότε οι τράπεζε5 θα υποχρεωθούν να  προσφύγουν στο Ταμείο Χρηματοτηστωτικήε Σταθερότητες, στο οποίο είναι επικεφαλή5 ο κ. Π . Θω- μόπουλθ5.Ο Ευ. Βενιζέλθ5 έκανε αρχικός το μοιραίο λάθοε να αποδεχθεί πρόθυμα στη σύνοδο των Βρυξελλών σ τ ς  21 Ιουλίου την «εθελοντική» αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέου5 με «κούρεμα» 21%, δηλαδή τη συμμετοχή ιδιωτικών φο-

Η εικόνα και οι προοπτικές 
απόλυτης καταστροφής 
που εμφανίζουν οι ελληνι
κές τράπεζες προκαλεί 
σκέψεις απελπισίας ακόμη 
και στην Εθνική Τράπεζα 
για την πώληση ολόκλη
ρης της τουρκικής θυγα
τρικής της, Finansbank.ρέων, τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών στο δεύτερο πακέτο βοήθει- as npos τη χώρα pas, παρότι το ôcpeXos για την ελληνική οικονομία ήταν αμφίβολο και οι κίνδυνοι μεγάλοι επειδή άνοιξε ο aaKôs του Αιόλου. Τώρα ετοιμάζεται το δεύτερο ολέθριο λάθοε, καθος ο npaiOunoupYôs μοιάζα να έχει συγκατατεθεί σε μεγάλο «κούρεμα», κατ’ ανάγκην όχι πια εθελοντικό, των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Ακόμη και με την αποχώρηση του Ζαν-Κλοντ Τρισέ από την ηγεσία m s  Eupconaïiais Κεντρικήε Τράπεζαε, στο τέλοε Οκτωβρίου, μοιάζει να χάνεται και το τελευταίο οχυρό avrioracms για pas evcôs Tns Ευρωζώιπς.

Δύστυχος, η  γράφουσα δικαιώνεται...Τ η ν Κυρακή 20 Δεκεμβρίου του 2009, η  στήλη προειδοποιούσε για τα εξήε: «Τώρα, η  εφιαλτική διόγκωση των ελλειμμάτων και η  κάλυψή τουε με δανεικά φέρνει στο επίκεντρο διεθνας το ζήτημα π ς  φερεγγυότητα5 τηε χώρα5 μα3. Είναι σε θέση η  Ελλάδα να εγ- γυηθεί τα ομόλογα που εκδίδει; Ή  θα σταματήσουν οι πιστωτέ5 τ μ  να την εμπιστεύονται και θα οδηγηθεί στη χρεοκοπία; Από την έναρξη τηε κρίσηε έ- ο ς σήμερα,· η  πιστοληπτική ικανότητα τηε χώρα5 έχει επιδεινωθεί δραματικά. Κάι δύστυχος, οι ελληνικέε τρά- πεζεε, που έχουν φορτωθεί με τα ελληνικά ομόλογα, υποβαθμίζονται. Ο γόρδιοε δεσμόε τραπεζών-ομολόγων- κράτου3 έχει ημερομηνία λήξηε και αναπόφευκτα θα οδηγήσει την πρόσκαιρα επωφελή αυτή σχέση σε δράμα για όλουε. Η χώρα έχει το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσώ ν συναλλαγών ο ς  ποσοστό του ΑΕΠ, εφιαλτικό δημόσιο χρέ- οε και επιπλέον καλπάζον δημοσιονομικό έλλειμμα. Η κατάσταση, δηλαδή, προσομοιάζει με εκείνη χωρών οι οποίεε στο παρελθόν έχουν χρεοκοπήσει».Η προειδοποίηση για τον «γόρδιο δεσμό τραπεζών-ομολόγων-κράτου5» είχε επ α νειλημμένος αναφερθεί στη στήλη.

«Η διάγνωση π η  δεινήε κατάστασηε δεν αφήνει περιθώρια για “φθηνέε” ελ- πίδεε. Οι ελληνικέ5 τράπεζεε μοιραίας έχουν φορτωθεί με τα ελληνικά ομόλογα και υποβαθμίζονται. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παγιδεύτηκε από την κρίση του χρέου5 που έχει οδηγήσει την οικονομία ουσιαστικά στη χρεοκοπία. Στα βιβλία τουε έχει αυξηθεί η  περιεκτικότητα σε Λτοξικά” ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Η φυγή των μεγάλων διεθνών μετόχων από τ ς  ελλη\πκέ5 τραπεζικέε μετοχέε είναι ραγδαία. Την πίεση εντείνει και η  εκ, καταθέσεων, καθος για την άμβλυνση των επιπτώσεων π ς  κρίση3 τόσο οι ε- πιχειρήσες όσο και τα νοικοκυριά “καταναλώ νουν” τα όποια αποθέματα καταθέσεων είχαν δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια. Παρά το ότι η  Ελλάδα εφαρμόζει τα σκληρότερα δημοσιονομικά μέτρα από κάθε άλλη πλούσια χώρα μετά το 1945, το χρέοε π ς  θα φθάσει το 165% του Α ΕΠ  το 2014. Υπολογίζεται ότι το 90% των ελληνικώ ν ομολόγων που κυκλοφορούν βρίσκεται θαμμένο στα βιβλία των τραπεζών. Μ ια απομείωση τηε αξία5 των ομολόγων λόγω χρεοκοπίαε θα δημιουργήσει προβλήματα σ τ ς  τράπεζεε και στα ασφαλιστικά ταμεία». Αυτέε τ ς  επ ισημάνσες τ ς  έγραφα την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011.
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