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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Δέκα κρίσιμα 
ζητήματα 
για το μέλλον
της Ελλάδος
Η κυβέρνηση Παπαδήμου καλείται 
να τα διαχειριστεί στο επόμενο τρίμηνο

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Σε μια μάχη με αντίπαλο τον χρόνο, τιε 
αποκλίνουσεε πολιτικέε προτεραιό- 
τητεε των κομμάτων που τη στηρίζουν 
και τη διεθνή αβεβαιότητα, η κυβέρ
νηση Παπαδήμου έχει να υλοποιήσει 

s επόμενεε 100-130 ημέρεε, ένα βα- 
κ J .και κρίσιμο για το μέλλον τηε χώ- 
ραε πρόγραμμα.

Τα δέκα βασικά θέματα που έχει να 
διαχειριστεί η κυβέρνηση στο διάστημα 
μέχρι τιε εκλογέε (εάν αυτέε γίνουν τον 
Απρίλιο και δεν προκληθούν το αμέσωε 
επόμενο διάστημα) και τα οποία με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με
ταξύ τουε, είναι:

1. Η συμφωνία με τους επενδυτές για 
το «κούρεμα» του χρέους (PSI) και η υ
λοποίησή του. Καλά πληροφορημένεε 
πηγέε, που συμμετέχουν στη δια
πραγμάτευση, υποστηρίζουν ότι αυτό 
που επί τηε ουσίαε χωρίζει πλέον τιε 
δύο πλευρέε (το Ελληνικό Δημόσιο και 
την Επιτροπή Διαπραγμάτευσηε που 
έχουν συστήσει οι τράπεζεε) είναι το 
επιτόκιο των νέων ομολόγων, από το 
οποίο θα κριθεί εν πολλοίε το ύψοε των 
απωλειών σε όρουε καθαρήε παρούσαε 
αξίαε, που θα εγγράψουν οι τράπεζεε. 
Οι ίδιεε πηγέε εκτιμούν ότι έναε συμ- 
βιβασμόε σε τεχνικό επίπεδο μπορεί να 
βρεθεί εντόε των επομένων 15 ημερών. 
Ωστόσο, σημειώνουν ότι από εκείνο το 
σημείο μέχρι την υλοποίηση τηε συμ- 
φωνίαε, η απόσταση είναι μεγάλη. Η 
έκβαση του εγχειρήματοε θα εξαρτη-

θεί από τιε εσωτερικέε πολιτικέε εξε- 
λίξειε, από την εξέλιξη τηε κρίσηε χρέ- 
ουε στην Ευρώπη και από τη συμμε
τοχή των ιδιωτών. Ωε προε το τελευ
ταίο, η τεχνική λύση υπάρχει και είναι 
η υποχρεωτική συμμετοχή τηε μειο- 
ψηφίαε στο «κούρεμα» μέσω τηε θε- 
σμοθέτησηε Collective Action Clause8 
(CACs). Η πρόθεση θεσμοθέτησήε 
τουε υπάρχει, ωστόσο η τελική πολι
τική απόφαση θα ληφθεί όταν η Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκαθα
ρίσει ότι θα συνεχίσει άμεσα ή έμμε
σα να χρηματοδοτεί τιε ελληνικέε 
τράπεζεε, παρά το γεγονόε ότι το 
«κούρεμα» θα έχει χάσει τον εθελοντικό 
χαρακτήρα του. Εναε ακόμη παράγο- 
νταε αβεβαιότηταε είναι το ΔΝΤ, το ο
ποίο «απειλεί» με μια νέα ανάλυση βιω- 
σιμότηταε του χρέουε. Αυτή με τη σει
ρά τηε ενδέχεται να οδηγήσει στο συ
μπέρασμα ότι απαιτείται πλέον ακόμη 
μεγαλύτερο «κούρεμα» από το 50% που 
είχε αποφασίσει τον Οκτώβριο η Σύ- 
νοδοε Κορυφήε.

2. Νέο Μνημόνιο και νέα δανειακή 
σύμβαση. Η τρόικα επιστρέφει στην 
Αθήνα στιε 16 Ιανουάριου για να προ
χωρήσει στη σύναψη του νέου δανεί
ου και των μέτρων οικονομικήε πολι- 
τικήε που θα το συνοδεύουν. Σύμφω
να με πηγέε τηε Κομισιόν, η εντολή που 
έχουν είναι να καταλήξουν σε μια ο
ριστική λύση για την Ελλάδα. Οι δη
μοσιονομικοί στόχοι είναι δεδομένοι 
από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, και 
έμφαση θα δοθεί πλέον στα μέτρα διαρ-

Τα ανοιχτά μέτωπα»
έως τις εκλογές

Η συμφωνία για ίο  «κούρεμα» ίου 
χρέους (PSI) και η υλοποίηση ίου.

Το νέο Μνημόνιο και η νέα 
δανειακή σύμβαση.

Τα πρόσθετα δημοσιονομικά 
μέτρα.

Το νομοσχέδιο για τις 
επικουρικές συντάξεις

5 Η αναμόρφωση του 
φορολογικού συστήματος

6 0ι περικοπές των προνοιακών 
επιδομάτων.

7 Η ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών.

8 Η αναμόρφωση των εργασιακών σχέσεων 
και η μείωση του εργασιακού κόστους

9 Η οριστική απελευθέρωση των κλειστών 
επαγγελμάτων.

10 0 τελικός σχεδιασμός των μέτρων για την 
περίοδο 2013 - 2014.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στις 16 Ιανουάριου 
επιστρέφει στην Αθήνα 
η τρόικα για τη σύναφη 
του νέου δανείου και 
των οικονομικών μέτρων.

θρωτικού χαρακτήρα και στο νέο σύ
στημα αυστηρότερηε εποπτείαε, με τη 
μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα στε
λεχών τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε. 
Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται 
είναι και αυτό του κ. Τάσου Μπελε- 
σιώτη, ενόε από τα πλέον υψηλόβαθ
μα στελέχη τηε Κομισιόν και μέλοε τηε 
ομάδαε των συμβούλων του Ζοζέ Μα- 
νουέλ Μπαρόζο.

3. Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, Η

τρόικα έχει θέσει ωε προϋπόθεση για 
τη σύναψη τηε νέαε δανειακήε σύμ- 
βασηε, να αποφασιστούν τον Ιανου
άριο και να υλοποιηθούν εντόε του 
πρώτου τριμήνου, τα μέτρα ύψουε του
λάχιστον 2 δισ. ευρώ, που θα καλύ- 
ψουν τιε δημοσιονομικέε αποκλίσειε 
του 2011. Το έλλειμμα θα ξεπεράσει 
πιθανόν το 10% του ΑΕΠ. Τα μέτρα θα 
αφορούν κυρίωε τιε δαπάνεε και την 
περαιτέρω μείωση του μισθολογικού 
κόστουε στον στενό και τον ευρύτε
ρο δημόσιο τομέα, όχι πλέον με μει- 
ώσειε αποδοχών, αλλά με απολύσειε, 
ειδικά μετά την παταγώδη αποτυχία 
τηε εφεδρείαε.

4. Επικουρικές συντάξεις. Σύμφωνα με 
το Μνημόνιο, το νομοσχέδιο για την 
περικοπή των επικουρικών συντάξε
ων και του εφάπαξ, θα έπρεπε να έχει 
ψηφιστεί φέτοε και να τεθεί σε ε

φαρμογή από την 1η Ιανουάριου. Λό
γω των αντιδράσεων τηε Ν.Δ. θα ξα- 
νασυζητηθεί έωε τιε 15 Ιανουάριου. 
Στο Μεσοπρόθεσμο προβλέπεται μεί
ωση τηε δαπάνηε για συντάξειε κατά 
300 εκατ. ευρώ.

5. Φορολογικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα 
με το Μνημόνιο, η αναμόρφωση του 
φορολογικού συστήματοε, που περι
λαμβάνει μεταξύ άλλων και περαιτέρω 
μείωση των φοροαπαλλαγών, πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί έωε τα τέλη 
Μαρτίου.

6. Περικοπές προνοιακών επιδομά
των. Οι δαπάνεε για τιε προνοιακέε με- 
ταβιβάσειε ανέρχονται σε 14 δισ. ευ
ρώ ετησίωε και εκτιμάται ότι υπάρχουν 
περιθώρια μείωσήε τουε. Το σχέδιο που 
επεξεργάζονται τα αρμόδια υπουργεία 
προβλέπουν τη χορήγηση με εισοδη
ματικά κριτήρια.

Τράπεζες 
και εργασιακά

7. Αμεσα συνδεδεμένο με το
Ρ5Ι είναι το θέμα της ανακε- 
φαλαιοποίησης των τραπε
ζών. Η ανακεφαλαιοποίηση 
σχεδιάζεται να γίνει πριν ή 
ταυτόχρονα με το «κούρεμα» 
του χρέους. Ωστόσο, αν και το 
Μνημόνιο προβλέπει ότι η α- 
νακεφαλαιοποίηση θα γίνει 
με έκδοση κοινών μετοχών, 
το θέμα πιθανόν να αποτελέ- 
σει ένα ακόμη σημείο τριβής 
μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της 
Ν.Δ., η οποία αφήνει ανοικτό 
το ενδεχόμενο να ενισχυθούν 
κεφαλαιακό οι τράπεζες με 
προνομιούχες μετοχές.
8. Η τρόικα έχει ζητήσει να 
αρχίσει εντός του Ιανουάριου 
και με πρωτοβουλία της κυ
βέρνησης ο διάλογος μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων για 
τις εργασιακές σχέσεις και 
κυρίως για τη μείωση του ερ
γασιακού κόστους στον ιδιω
τικό τομέα. Εκ των πραγμά
των θα τεθεί το θέμα της μεί
ωσης των κατώτατων αμοι
βών της Εθνικής Γενικής Συλ
λογικής Σύμβασης Εργασίας.
9. Απελευθέρωση κλειστών 
επαγγελμάτων. Οι εκκρεμό
τητες είναι πολλές, όπως η 
κατάργηση της μεταβατικής 
περιόδου για το πλήρες ά- 
νοινμα του επαγγέλματος των 
φορτηγών, η ρύθμιση για τα 
ταξί, η μείωση των αμοιβών 
σε δικηγόρους και συμβολαι
ογράφους, η λειτουργία υπο
καταστημάτων δικηγορικών 
επιχειρήσεων κ.ά. Ολα αυτά 
περιέχονται σε πράξη νομο
θετικού περιεχομένου που 
συζητήθηκε την Πέμπτη στο 
υπουργικό συμβούλιο, αλλά 
δεν εγκρίθηκαν γιατί δεν υ
πήρξε συμφωνία.
ΙΟ. Ο καθορισμός των μέ
τρων για την περίοδο 2013 - 
2014. Θεωρητικώς η Ελλάδα 
έχει προθεσμία έως τον Ιού
νιο να προσδιορίσει τα μέτρα. 
Ωστόσο, σύμφωνα με πληρο
φορίες, η τρόικα θα ζητήσει 
να υπάρξει από τώρα ένα πε
ρίγραμμα, που θα αποτελέσει 
τη βάση των συζητήσεων στις 
επόμενες αναθεωρήσεις.
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ΔΝΤ : «Δεν ετταρκεί το PSI»
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Για τον κίνδυνο κατάρρευσή ins προ- 
σπάθειαε διάσωσηε ins Ελλάδαε λό
γω των καθυστερήσεων και τηε α- 
ναποτελεσματικότηταε των ελληνικών 
Αρχών αλλά και τηε ύφεσηε στην Ευ
ρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.), η οποία θα ε
πηρεάσει αρνητικά και την ύφεση στη 
χώρα μαε, προειδοποιούν κύκλοι του 
Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου 
(ΔΝΤ). Αναζητούν, δε, εναγωνίωε 
τρόπουε για τη διασφάλιση τηε βιω- 
σιμότηταε του ελληνικού χρέουε κα- 
θώε, όπωε τόνισε στην «Κ» στέλεχοε 
του Ταμείου, «με τα σημερινά δεδο
μένα το PSI δεν επαρκεί».

Σύμφωνα με πληροφορίεε από την 
Ουάσιγκτον, οι αρμόδιοι αξιωματού- 
χοι ήδη επεξεργάζονται εναλλακτικά 
σενάρια που περιλαμβάνουν επι- 
πρόσθετεε δράσειε, αυτοτελείε ή 
συνδυασμό αυτών. Στο πλαίσιο αυ
τό εξετάζονται: 1) μεγαλύτερο «κού
ρεμα» των ελληνικών ομολόγων που 
κατέχουν οι ιδιώτεε πιστωτέε, 2) ε
παναγορά ομολόγων από την ΕΚΤ σε 
μειωμένη τιμή από τη δευτερογενή 
αγορά, 3) περαιτέρω μείωση του ε
πιτοκίου του EFSF, 4) αναδιάρθρωση 
και τω ν δανείων που έχουν χορηγη
θεί από κράτη, 5) μεγαλύτερη επι
μήκυνση τηε αποπληρωμήε του χρέ
ουε προε τιε ευρωπαϊκέε χώρεε και 
τον ιδιωτικό τομέα.

«Κούρεμα» étos 80%
Το ΔΝΤ είχε εμφανισθεί επιφυλα

κτικό για την προοπτική επιτυχίαε τό
σο τηε συμφωνίαε τηε 21ηε Ιουλίου, 
η οποία προέβλεπε «κούρεμα» 21% 
τηε αξίαε των ομολόγων του ιδιωτι
κού τομέα, όσο και τηε συμφωνίαε τηε 
27ηε Οκτωβρίου, που κάνει λόγο για 
«κούρεμα» 50%. Παρά τον ενθου
σιασμό των Ευρωπαίων ηγετών, οι τε- 
χνοκράτεε του Ταμείου ήγειραν άμεσα 
ζήτημα βιωσιμότηταε. Αλλωστε, στιε 
δραματικέε διαπραγματεύσειε που 
έλαβαν χώρα τη νύχτα τηε 26ηε 
Οκτωβρίου στιε Βρυξέλλεε, η Κριστίν 
Λαγκάρντ είχε πιέσει τουε Ευρωπαί- 
ουε ηγέτεε να προχωρήσουν σε γεν
ναίο «κούρεμα» ύψουε 60%, ενώ ε- 
μπιστευτική έκθεση του Ταμείου που 
είχε παραδοθεί στην Αγκελα Μέρκελ 
και τον Νικολά Σαρκοζί στιε 22 Οκτω
βρίου, περιελάμβανε σενάρια για μεί
ωση τηε αξίαε των ομολόγων μέχρι και 
80%, κάτι που, όπωε ήταν φυσικό, εί
χε προκαλέσει τιε έντονεε αντιδράσειε 
των τραπεζών.

Στο ΔΝΤ γίνεται, επίσηε, αυτοκρι
τική για λάθη του αρχικού Μνημονίου

Η αποχώρηση του κ. Ρουμελιώτη από το 
ουργεί ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί

Ορατός πλέον ο κίνδυνος 
πτώχευσης και εξόδου 
από το ευρώ, τονίζει 
ο απερχόμενος εκπρόσω
πος της Ελλάδας στο 
Ταμείο, Π. Ρουμελιώτης.

και κυρίωε για το γεγονόε ότι παρά 
τιε ενστάσειε αρκετών μελών του Δ.Σ., 
αλλά και του τότε γενικού διευθυντή 
Ντομινίκ Στροε-Καν, το Ταμείο συ
ντάχθηκε με την προσέγγιση τηε Γερ- 
μανίαε και την επιμονή τηε να «τι
μωρήσει» την Ελλάδα, επιβάλλοντάε 
τηε υπερβολικά υψηλό επιτόκιο και 
ασφυκτική περίοδο αποπληρωμήε. 
Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερο α- 
κούγεται στουε διαδρόμουε του Τα
μείου ότι η αναδιάρθρωση θα έπρε
πε να είχε γίνει από την αρχή, όπωε 
εισηγούντο τότε κάποια στελέχη 
του Ταμείου.

Πτώχευση και δραχμή
Πέρα όμωε από την αυτοκριτική, 

επικρατεί έντονη ενόχληση για την 
ολιγωρία των ελληνικών Αρχών. Πα
ρά την εκτίμηση που τρέφουν στον 
νυν πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, 
προειδοποιούν ότι έχουν εξαντληθεί 
τα περιθώρια παρεκκλίσεων και το
νίζουν ότι πρέπει να συμφωνηθούν 
και να υλοποιηθούν επιπρόσθετα 
μέτρα. «Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να

ΔΝΤ στην πιο κρίσιμη συγκυρία, δημι
άμεσα από άτομο ευρείας αποδοχής.

αποτύχουμε στιε διαπραγματεύσειε 
για το νέο πρόγραμμα. Εάν δεν κλεί
σει έγκαιρα η νέα χρηματοδότηση, τα 
πάντα μπορούν να συμβούν, συμπε- 
ριλαμβανομένηε και τηε πτώχευσηε 
και σε αυτή την περίπτωση ανοίγει 
ο δρόμοε για την έξοδο τηε Ελλάδαε 
από το ευρώ» προειδοποιεί με αφο
πλιστική ειλικρίνεια και ωμότητα ο 
απερχόμενοε εκπρόσωποε τηε Ελλά
δαε στο ΔΝΤ, Παναγιώτηε Ρουμε- 
λιώτηε, ο οποίοε το τελευταίο διά
στημα εισπράττει το κλίμα ανησυχίαε 
και έντονου προβληματισμού που ε
πικρατεί στην έδρα του Ταμείου.

Παράλληλα, η ειλημμένη απόφαση 
του κ. Ρουμελιώτη να αποχωρήσει α
πό το αξίωμα που κατείχε την · μ-
ταία διετία, και από το οποίο δι^χει- 
ρίσθηκε την κρίση εκ μέρουε τηε χώ- 
ραε μαε, δημιουργεί ένα σοβαρό κε
νό σε μια κρίσιμη συγκυρία, η οποία 
δεν επιτρέπει προσωρινέε λύσειε και 
επιβάλλει την επιλογή ανθρώπου ε- 
γνωσμένηε ικανότηταε, ο οποίοε να 
διατηρεί σχέσειε εμπιστοσύνηε τόσο 
με τον κ. Παπαδήμο και τον κ. Σαμαρά 
όσο και με τουε επίδοξουε αντικατα- 
στάτεε του κ. Παπανδρέου.

Καθώε οι επικεφαλήε τηε τρόικαε 
ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην 
Ελλάδα σε δύο εβδομάδεε για τον σχε
δίασμά τηε νέαε σύμβασηε, και στιε 
20 Μαρτίου λήγουν ομόλογα ύψουε 14 
δισ. ευρώ, στο ΔΝΤ αναγνωρίζουν ό
τι στο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα του 
επόμενου διμήνου κρίνονται πολλά, 
αν όχι τα πάντα.
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