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ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ

Υποστηρίζουν ότι 
«φορτώνονται» 
αδίκω$ όλα τα 
δυσάρεστα μέτρα

Υ πό το κράτος των αμφιβολι
ών για την ικανότητα και τη 
βούληση του πολιτικού συ

στήματος της Ελλάδας να αντιμετω
πίσει αποτελεσματικά τα προβλήμα- 
τά της, οι ιθύνοντες της τρόικας θα 
αρχίσουν την ερχόμενη Τρίτη τις δια- 
βουλεύσεις τους με τις ελληνικές Αρ
χές με στόχο την επίτευξη, έως τα τέ
λη του μήνα, συνολικής συμφωνίας 
για το νέο πρόγραμμα στήριξης της 
χώρας. Η αντίληψη που σταδιακώς 
εδραιώνεται στα ηγετικά κλιμάκια 
της τρόικας είναι ότι το ελληνικό πο
λιτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από 

«αβάσταχτη ελαφρό
τητα», η οποία οδηγεί 
το πολιτικό προσωπικό 
του σε συνεχή διγλωσ
σία. Οι παράγοντες τι ί̂ 
τρόικας στις Βρυξέλ
λες δεν κρύβουν στις 

κατ’ ιδίαν συζητήσεις την ενόχλησή 
τους από τη στάση πολλών κυβερνη
τικών -  και μη -  παραγόντων, οι οποί
οι ενώ κατά τη διάρκεια των διαβου- 
λεύσεων με τους δανειστές αναγνω
ρίζουν την ανάγκη να προωθηθούν 
συγκεκριμένες διαρθρωτικές αλλα
γές στην ελληνική οικονομία, στις 
δημόσιες τοποθετήσεις τους τις εμ
φανίζουν ως «επιβεβλημένο από την 
τρόικα κακό».

Τελευταία ένδειξη αυτής της «σχι
ζοφρενούς συμπεριφοράς», κατά τους 
κοινοτικούς παράγοντες, θεωρείται το 
προοίμιο του λεγάμενου πολυνομο- 
σχεδίου όπου επί της ουσίας αναφέ- 
ρεται ότι οι προωθούμενες διαρθρω
τικές αλλαγές (όπως π.χ. το άνοιγμα 
των κλειστών επαγγελμάτων) επιβάλ
λονται από την τρόικα και όχι από τις 
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Ενώπιον αυτής της ελληνικής δι
γλωσσίας, οι εκπρόσωποι της τρό
ικας έχουν επιλέξει τον τελευταίο 
καιρό την επικοινωνιακή πολιτική 
της αποστασιοποίησης, αρνούμε- 
νοι να προτείνουν δημοσίως συγκε
κριμένα μέτρα. Αφήνουν το έργο αυ
τό στην ελληνική πλευρά και δηλώ
νουν ότι αυτό που τους ενδιαφέρει 
είναι η επίτευξη των στόχων και όχι 
το μείγμα της πολιτικής.

Εμφανίζονται έτοιμοι να συζητή
σουν οποιαδήποτε ελάφρυνση των 
μέτρων, υπό τον όρο της υποβολής 
εναλλακτικών και αντισταθμιστικών 
προτάσεων, γνωρίζοντας ωστόσο ότι

Ο Πολ Τόμσεν 
από το ΔΝΤ 
(δεξιά), 
ο Κλάουε 
Μαζουχ 
από την ΕΚΤ 
(κέντρο) και 
ο εκπρόσωποε 
ms ΕΕ 
Manas Mops 
(αριστερά) 
αποχωρούν από 
το υπουργείο 
Οικονομικών 
(φωτογραφία 
αρχείου)

Τρόικα: «Zxizcxppevns
η συμπεριφορά ίων Ελλήνων»
Παρά ιην καχυποψία έρχονται στην Ελλάδα «καταδικασμένοι να επιτύχουν»

τα περιθώρια κινήσεων της ελληνικής 
πλευράς είναι στην πραγματικότητα 
εξαιρετικά περιορισμένα. Ο μόνος το
μέας στον οποίο οι παράγοντες της 
τρόικας εμφανίζονται ελαστικοί εί
ναι αυτός των μέτρων για την τόνω
ση της ανάπτυξης, όπου αναγνωρί
ζουν ότι η πολιτική της υπέρμετρης 
συγκράτησης των τελευταίων ετών 
είχε αρνητικά αποτελέσματα βαθαί
νοντας την κρίση περισσότερο από 
όσο επιθυμούσαν.

Ωστόσο, παρά το υφιστάμενο κλί

μα καχυποψίας, οι εκπρόσωποι της 
τρόικας φθάνουν την Τρίτη στην Αθή
να γνωρίζοντας πως «είναι καταδι
κασμένοι να επιτύχουν», δηλαδή να 
συμφωνήσουν με τις ελληνικές πο
λιτικές δυνάμεις για τους όρους και 
τις προϋποθέσεις βάσει των οποί
ων θα ενισχυθεί η ελληνική οικονο
μία με ένα ποσό της τάξεως τουλάχι
στον των 130 δισ. ευρώ, έως το 2015. 
Στόχος της τρόικας είναι όχι μόνο να 
συμφωνηθούν λεπτομερώς οι υπο
χρεώσεις και τα μέτρα που πρέπει

Ο μόνοΞτομέαβ στον 
οποίο οι παράγοντεε τηε 
τρόικαε εμφανίζονται 
ελαστικοί είναι αυτόε των 
μέτρων για την τόνωση 
τηβ ανάπτυξηε

να λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρό
νια, αλλά και να κατοχυρώσει ότι τα 
συμφωνημένα θα τηρηθούν ανεξαρ
τήτως των πολιτικών εξελίξεων στη 
χώρα. Κοινός στόχος όλων είναι να 
περατωθούν έως τα τέλη Ιανουάρι
ου οι διαπραγματεύσεις τόσο για το 
νέο Μνημόνιο όσο και για το κούρε
μα του ελληνικού χρέους, ούτως ώστε 
από τον Φεβρουάριο να αρχίσει στα- 
διακώς να δημιουργείται μια νέα ει
κόνα για τις προοπτικές της ελληνι
κής οικονομίας.

Το επιβλητικό Άσπρο Άλογο που δεοπόζει στην ετικέτα ins 
φιάληε, καΟπάζονταε μεταφέρει την μοναδική γεύση του 
στο πέρασμα του χρόνου.

Ιτα τέλη του 18ου αιώνα ο James Logan 

Mackie δημιούργησε το White Horse 

συνδυάζονταε ξεχωριστά malt και grain ουίσκι 

από το νησί Islay τηε Ικοτίαε, τα Highlands και 

τα Lowlands.

To White Horse συμβολίζει τη διάθεση 

ελευθερίαε αλλά και την πίστη στην προσωπική 

επιλογή ηου είναι χαρακτηριστικά των 

ανθρώπων ηου πατάνε γερά στα πόδια tous.

Πίνεται με αγαπημένα πρόσωπα στην καθημερινότητα ή τή 
γιορτή. Πάει με το ματ$ και tous σκληρού5 αγώνεε ms 
ομάδαε pas, ns βραδινέε συζητήσειε με tpirlous και δένει 
τέλεια με κάθε διάθεση απόδρασηε. Μια απόλαυση για lis 
ôikss  pas προοωπικέβ οιιγμέε.

Απολαύστε υπεύθυναwww.apolafste.ypefthina.eneap.gr

http://www.apolafste.ypefthina.eneap.gr
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Σ υντεταγμένη χρεοκοπία 
δεν σημαίνει απαραίτη
τα και εθελοντική», δη

λώνει σε αποκλειστική συνέντευ
ξή του στα «ΝΕΑ» ο Ζερομίν Ζετελ- 
μέγιερ, επικεφαλής οικονομολόγος 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικο
δόμησης και Ανάπτυξης και ειδικός 
στις αναδιαρθρώσεις κρατικού χρέ
ους. Ο διακεκριμένος διεθνώς γερ- 
μανός οικονομολόγος, πρώην στέ
λεχος του ΔΝΤ, που έχει ασχοληθεί 
εκτενώς με το θέμα της ελληνικής 
αναδιάρθρωσης χρέους και μετέ
χει συμβουλευτικά στο PSI, θεωρεί 
πως η σχεδιαζόμενη συντεταγμένη 
χρεοκοπία της Ελλάδας θα μπορού
σε να έχει επιτυχή αποτελέσματα. Ο 
ίδιος δίνει βάρος στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις ως προϋπόθεση για 
τη σταθεροποίηση του ελληνικού 
χρέους, εκτιμά πω ς θα υπάρξουν 
ευρωομόλογα βασισμένα σε γερμα
νικό σχέδιο και τονίζει πως μόνο η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπο
ρεί να διασφαλίσει με τις παρεμβά
σεις της τη σταθερότητα και τη συ
νοχή της ευρωζώνης.

Κύριε Ζετελμέγιερ, κατά πόσο εί
ναι εφικτή μια συντεταγμένη ανα
διάρθρωση και κατά πόσο ένα 
μεγαλύτερο PSI θα εξασφαλί
σει τη βιωσιμότητα του ελληνικού 
χρέους;

Αρχίζοντας από το δεύτερο ερώτη
μά σας, η Ελλάδα έχει σοβαρό πρό
βλημα βιωσιμότητας του χρέους της. 
Ενα μεγαλύτερο PSI θα βοηθούσε, 
αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό. Η 
Ελλάδα χρειάζεται μακροοικονομι
κές και δομικές μεταρρυθμίσεις για 
να επανέλθει σε ανάπτυξη. Για τη 
συντεταγμένη αναδιάρθρωση του 
χρέους, κάτι που προϋποθέτει πως 
ο χρηματοοικονομικός τομέας ανα- 
κεφαλαιώνεται, οι καταθέσεις προ
στατεύονται και ο κίνδυνος μετάδο
σης της κρίσης σε άλλες χώρες της 
ευρωζώνης ελαχιστοποιείται, π ι
στεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί στο 
πλαίσιο μιας συντονισμένης στήρι
ξης από το ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ. 
Στις ειδικές συνθήκες που διέπουν 
την Ελλάδα μια εθελοντική αναδι
άρθρωση, που θα συνοδεύεται από 
ενισχυμένη συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα, θα μπορούσε να λειτουργή
σει αλλά πιθανότατα θα οδηγήσει 
σε χαμηλότερη συμμετοχή των π ι
στωτών. Ωστόσο, είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί μια συντεταγμένη ανα
διάρθρωση χρέους που δεν θα εί
ναι απαραίτητα εθελοντική.

Και οι επιπτώσεις της χρεοκοπί
ας αυτής; Δεν είναι αντίστοιχες 
με αυτές της «καθαρής» χρεο
κοπίας;

Η συντεταγμένη αναδιάρθρωση χρέ
ους ακολουθείται από ένα σχέδιο για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπε
ζών και την παροχή ρευστότητας. 
Δεν υπάρχει κανένας πανικός και το 
οικονομικό κόστος είναι πολύ χαμη
λότερο. Η χώρα είναι επίσης σε θέ
ση να εξέλθει ξανά στις πιστωτικές 
αγορές πιο γρήγορα και η διεθνής 
φήμη της να πληγεί λιγότερο. Σε κα
ταστάσεις χρεοστασίου η χώρα που 
πτωχεύει αρχίζει διαπραγματεύσεις 
για την αναδιάρθρωση του χρέους 
της. Συνήθως δεν υπάρχει επίση
μη στήριξη. Δημιουργείται γενική 
απώλεια εμπιστοσύνης, που οδη

Ζερομίν Ζετελμέγιερ

Η Ελλάδα χραάζειαι 
μακροοικονομικά 
καί δομικέ$ 
μεταρρυθμίσει για να 
επανέλθει σε ανάπτυξη

Το μόνο σενάριο εξόδου 
που θα μπορούσα να δω 
είναι εκείνο κατά το οποίο 
η Ελλάδα θα εγκαιέλειπε 
το ευρώ οικειοθελώ$, 
ίσα« επειδή κάτι τέτοιο 
θα ήταν η μόνη λύση

Ο γερμανόε οικονομολόγοε 
Ζερομίν Ζετελμέγιερ θεωρεί πωε 
η σχεδιαζόμενη συντεταγμένη 
χρεοκοπία τηε Ελλά δα ε θα 
μπορούσε να έχει επιτυχή 
αποτελέσματα

0  επικεφαλής οικονομολόγος ιης Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης μιλάει στα «ΝΕΑ»

«ripos συντεταγμένη
αναδιάρθρωση
χρέους η Ελλάδα»

γεί σε απόσυρση καταθέσεων από 
τις τράπεζες και σε φυγή κεφαλαί
ων. Υπάρχει λοιπόν διαφορά.

Εκτιμάτε ότι η Ελλάδα και ενδε
χομένως η Πορτογαλία θα ανα
γκαστούν να επιστρέφουν στα 
εθνικά τους νομίσματα;

Οχι. Κανείς δεν αποβάλλεται από την 
ευρωζώνη. Το μόνο σενάριο εξόδου 
που θα μπορούσα να δω είναι εκεί
νο κατά το οποίο η Ελλάδα θα εγκα- 
τέλειπε το ευρώ οικειοθελώς, ίσως 
επειδή κάτι τέτοιο θα ήταν η μόνη 
λύση. Αλλά η έξοδος από το ευρώ 
συνεπάγεται υψηλό οικονομικό κό
στος, δημιουργεί τεράστια αναστά
τωση στον χρηματοοικονομικό το
μέα και οδηγεί σε εκτεταμένες πτω
χεύσεις όσων χρω· ούν σε ευρώ.

Δεν υπάρχουν πλεονεκτήματα 
από την υιοθέτηση του εθνικού 
νομίσματος;

Να σας απαντήσω. Τα πλεονεκτήμα
τα είναι περιορισμένα. Για παράδειγ
μα, η Ελλάδα δεν διαθέτει πολλούς 
εξαγωγικοΰς τομείς που θα επωφε
λούνταν από μια υποτίμηση του νομί- 
σματός της. Ταυτόχρονα μια έξοδος 
της Ελλάδας από το ευρώ θα δημιουρ
γούσε προβλήματα και σε άλλες χώ
ρες της ευρωζώνης που θα θεωρού
νταν υποψήφιες να ακολουθήσουν. 
Θα συνεπαγόταν τεράστιες εκροές 
καταθέσεων από αυτές τις χώρες.

Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
σταθεροποιητικά προγράμμα
τα του ΔΝΤ που εφαρμόζονται σε 
Ελλάδα και Ευρώπη και κατά πολ

λούς περιφρονούν πλήρως την 
αποκατάσταση της ανάπτυξης;

Δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκολες 
εναλλακτικές επιλογές. Χώρες όπως 
η Ελλάδα πρέπει να γίνουν αποτελε
σματικότερες ως προς τα προγράμ
ματα προσαρμογής και μεταρρυθμί
σεων που έχουν συμφωνήσει. Πρέ
πει να γίνει μια αξιολόγηση τι πρέ
πει να περιμένουμε ρεαλιστικά από 
αυτές τις χώρες, αλλά οι δεσμεύσεις 
πρέπει να τηρούνται. Εάν αυτά δεν 
καταστούν εφικτά, τότε η κατάσταση 
θα χειροτερεύσει περαιτέρω.

Η ευρωζώνη χρειάζεται τα ευρω
ομόλογα προκειμένου να αντιμε
τωπίσει την τρέχουσα αναταραχή 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
και να παραμείνει ενωμένη;

Το γερμανικό Συμβούλιο Οικονομι
κών Εμπειρογνώμων έχει πρόσφατα 
δημοσιεύσει μια πρόταση, στο πλαί
σιο της οποίας τα ευρωομόλογα θα 
μπορούσαν να εκδοθούν σταδιακά 
για όσες χώρες αποπληρώνουν τα 
χρέη τους και χαμηλώνουν τα επί
πεδα δανειοδότησής τους. Είναι μια 
πρόταση που υποστηρίζω. Το πρό
βλημα είναι πώς φθάνουμε ώς εκεί, 
τη στιγμή που οι περισσότερες χώ
ρες της ευρωζώνης έχουν πολύ υψη
λά ποσοστά χρέους.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε
ζα είναι τελικά η λύση στο πρό
βλημα;

Σίγουρα το καθήκον στήριξης της 
ανάπτυξης στην Ευρώπη πέφτει βρα
χυπρόθεσμα στην ΕΚΤ, η οποία οφεί
λει να δημιουργήσει τις συνθήκες 
που θα δώσουν τέλος στην πιστωτι
κή κρίση που λαμβάνει χώρα. Η χο
ρήγηση των τριετών δανείων προς 
τις τράπεζες εκ μέρους της ΕΚΤ τον 
Δεκέμβριο είναι ένα βασικό βήμα 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Επι
πρόσθετα ίσως ήταν σημαντικό η 
ΕΚΤ με την παρέμβασή της να κα
ταστήσει τα προγράμματα εξισορ- 
ρόπησης λιγότερο αυστηρά.

Καταλήγοντας, πώς βλέπετε το
κοντινό μέλλον της ευρωζώνης;

Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ πως θ' 
χρειαστεί επιπρόσθετη χρημο 
δότηση και ίσως και άλλες ανα 
αρθρώσεις κρατικών χρεών, καθ 
και μεγαλύτερη συμμετοχή ταυ ιδι 
ωτικού τομέα στις διασώσεις. Εκτοι 
και εάν βελτιωθούν οι συνθήκες ρευ
στότητας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό 
σύστημα και οδηγήσουν σε σταδια
κή ανάκαμψη.


