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Επιλεκτική χρεοκοπία πρώτα και
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας 
(selective default) θα βρεθεί η Ελλάδα μέ
χρι να ολοκληρωθεί το PSI και να ανα
βαθμιστεί εκ νέου η οικονομία της. Στο 
καθεστώς αυτό αναμένεται να υποβαθ
μίσουν την Ελλάδα οι διεθνείς οίκοι αξι
ολόγησης εξαιτίας της αδυναμίας της 
χώρας να ανταποκριθεί στην αποπλη
ρωμή των ομολόγων και στην εφαρμο-

γή του «κουρέματος». Η αρχή έγινε την 
περασμένη εβδομάδα με την υποβάθμι- 
ση της Fitch, η οποία έφερε την ελληνι
κή οικονομία μία βαθμίδα πριν από την 
επιλεκτική χρεοκοπία και όπως εκτιμούν 
τραπεζικές πηγές αναμένεται να ακολου
θήσουν τόσο η S&P όσο και η Moody’s. 
Η αναμενόμενη υποβάθμιση της πιστο- 
ληππκής ικανότητας της χώρας σημαί
νει ότι πρόσκαιρα θα υπάρχει πρόβλη
μα στη χρηματοδότηση των τραπεζών 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

(ΕΚΤ), η οποία θα σταματήσει να δέχεται 
ως εγγύηση ελληνικά ομόλογα. Το χρημα
τοδοτικό αυτό κενό όμως θα καλυφθεί 
αμέσως από το ευρωπαϊκό ταμείο EFSF, 
το οποίο διαθέτοντας κεφάλαια ύψους 
30 δισ. ευρώ θα παρέχει τις εγγυήσεις 
στην ΕΚΤ όσο καιρό διαρκεί η αξιολό
γηση της επιλεκτικής χρεοκοπίας. Μετά 
την ολοκλήρωση του PS1 και την ανταλ
λαγή των ομολόγων, όπως επισημαίνουν 
οι ίδιες πηγές, η αξιολόγηση της χώρας 
θα αναβαθμιστεί και τα νέα ομόλογα θα

γίνονται πλέον δεκτά από την ΕΚΤ, δια
σφαλίζοντας την αποκατάσταση της ρευ
στότητας του συστήματος.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η υποβάθ- 
μιση της Ελλάδας σε selective default θα 
ενεργοποιήσει τα CDS, οι τιμές των οποί
ων τις τελευταίες ημέρες έχουν ανέβει ση- 
μανπκά. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα πά
ρουν τα κέρδη τους και κάποιοι άλλοι, κυ
ρίως ευρωπαϊκές τράπεζες, θα γράψουν 
ζημιές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πη
γές, είναι δύσκολο να υπολογιστεί το ύψος
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Πού θα «πάνε» 
τα €130+37 δισ.

Το 73% θα φτάσουν οι απώλειες τραπεζών και Ταμείων από το «κούρεμα»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Α πό το πακέτο των 130 δισ. ευρώ πε
ρίπου 30 δισ. ευρώ θα δοθούν μέ

σω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο
πιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) σιους 
κατόχους ελληνικών ομολόγων κατά την 
εκτέλεση του PSI. Ποσό 40 δισ. ευρώ 
θα χρησιμοποιηθεί για την ανακεφα- 
λαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, 
σιο οποίο θα πρέπει να προστεθούν και 
τα 10 δισ. ευρώ που έχουν ήδη εγκρι- 
θεί στο πλαίστο του παλαιού προγράμ
ματος των 110 δισ. ευρώ -  ένα μέρος 
έχει ήδη μεταβιβαστεί στο ελληνικό Τα
μείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(ΤΧΣ). Τα 60 δισ. ευρώ που απομένουν 
από το νέο δάνειο, συν τα 37 δισ. ευρώ 
που απομένουν από το πρώτο δάνειο, 
σύνολο 97 δισ. ευρώ, θα δοθούν στην 
Ελλάδα σε δόσεις για την κάλυψη των 
τοκοχρεολυσίων ως και το 2014, την

εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών 
του Δημοσίου προς τους ιδιώτες (υπερ
βαίνουν τα 6,5 δισ. ευρώ) και την κά
λυψη των ελειμμάτων γενικής κυβέρ
νησης 2012-2014.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΤο «κούρεμα»  
τω ν ιδιωτών

Από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολό
γων συνολικής ονομαστικής αξίας 206 
δισ. ευρώ κατά 53,5% εκτιμάται ότι θα 
προκόψει όφελος περίπου 110 δισ. ευ
ρώ. Σε όρους καθαρής παρούσας αξίας 
(ΝΡν) οι απώλειες που θα καταγράψουν 
οι ιδιώτες ομολογιούχοι (κυρίως τράπε
ζες και ασφαλιστικά ταμεία) φτάνουν 
ως το 73%. «Οι απώ λειες στην πραγ
ματική αξία των ομολόγων είναι μεγά
λες, είναι άσκοπο να προσπαθήσουμε 
το κρύψουμε αυτό» δήλωσε ο επικεφα
λής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού 
Ινσπτούτου (Ιΐπ) κ. Τσαρλς Νταλάρα.

Οταν ολοκληρωθεί το «κούρεμα», το

υπόλοιπο 46,5% της αξίας των ομολό
γων θα καλυφθεί κατά 31,5% από νέα 
ελληνικά ομόλογα με διάρκεια ωρίμα- 
σης από 11 έτη ως 30 έτη και κατά 15% 
από ομόλογα του ΕδδΕ διετούς διάρκει
ας. Ολοι όσοι συμμετέχουν επίσης θα 
δικαιούνται τίτλους απόδοσης ως 1% 
τον χρόνο επί των νέων ομολόγων από 
το 2015 και μετά, απόδοση η οποία θα 
εξαρτάται από την αύξηση του πραγμα
τικού ΑΕΠ της Ελλάδας.

Το επιτόκιο των νέων ομολόγων θα 
είναι 2% ως τον Φεβρουάριο του 2015, 
3% στη συνέχεια και ως το 2021 και 
4,3% το υπόλοιπο διάστημα ως τον Φε
βρουάριο του 2042. Σύμφωνα με το 
ΙΙΕ το επιτόκιο ως το 2020 θα είναι με- 
σοσταθμικά 2,63%, ενώ για ολόκληρη 
την τριακονταετία διαμορφώνεται στο 
3,65%, συμπεριλαμβανομένηςτης από
δοσης που υπολογίζεται από τους τίτ
λους με τη ρήτρα αύξησης του επιτο
κίου ανάλογα με την πορεία του ΑΕΠ.

Ολα τα νέα ομόλογα διέπονται από το 
βρετανικό Δίκαιο. Στο PS1 θα συμπερι- 
ληφθούν και δάνεια των ΔΕΚΟ με την 
εγγύηση του Δημοσίου. Από το «κούρε
μα» εξαιρούνται τα έντοκα γραμμάτια 
του Ελληνικού Δημοσίου.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΕιδικός λογαριασμός  
και εποπτεία

Το Eurogroup αποφάσισε ότι η Ελλά
δα θα συστήσει έναν ειδικό λογαρια-

σμό στον οποίο θα μπαίνουν τα δά
νεια και οι εσωτερικοί πόροι της χώ
ρας (φορολογικά έσοδα, αποκρατι
κοποιήσεις) για την εξυπηρέτηση του 
χρέους για το επόμενο τρίμηνο. Απο- 
φασίστηκε ότι η διάταξη θα εισαχθεί 
στο ελληνικό Σύνταγμα το συντομότε
ρο δυνατόν. Ο υπουργός Οικονομικών 
κ. Ευ. Βεντζέλος δήλωσε ότι πρόκειται 
για «εθνική νομοθετική ρύθμιση, η 
οποία αργότερα θα γίνει και συνταγ-

Πώς ο  ιταλός τραπεζίτης έγ ινε  ο  «αγαπημένος» της Α νγκελα  Μ έρκελ υιοθετώ ντας πλήρω ς τη δημοσιονομική

Το ευαγγέλιο τπ8 λιτότητα «κατά

«ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
μ ο ντέλο  έχει τελε ιώ σ ε ι» 
δήλω σ ε ο Μάριο Ντράγκι 
συντα σ σ όμενος πλήρω ς μ ε 1 
τη  γραμμή του  Βερολίνου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Μάριο Νιράγκι ήταν εξαρχής το 
αουτσάιντερ γτα τη διαδοχή του 

Ζαν-Κλονι Τρισέ στην προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ). Δεν είχε σημασία ότι είχε δι- 
ατελέσει κεντρικός τραπεζίτης στην 
Ιταλία, ότι είχε ηγηθεί ενός από τα 
μεγαλύτερα προγράμματα ιδιω- 
τικοποιήσεων ή ότι είχε διατελέ- 
σει στέλεχος της Goldman Sachs.

Ο τα ν  ό μ ω ς  ο Α ξελ Β έ- 
μπερ, ο πρώην επικεφαλής της 
Bundesbank, απεσύρθη, ο Ντρά- 
γκι ήρθε αιφνιδίως ξανά στο προ
σκήνιο, παρά το γεγονός ότι προερ
χόταν από μια χώρα με αμαρτωλό 
δημοσιονομικό παρελθόν και πα
ρόν... Αλλωστε η «Bild» είχε αρχι

κά γράψει εναντίον του ότι η Ιταλία

χωρίς πληθωρισμό είναι σαν μακαρο
νάδα χωρίς σάλτσα ντομάτας, προτού 
τον παρουσιάσει αργότερα ως... πρώ- 
σο τραπεζίτη.

Οσοι εξακολουθούν να  αναρω 
τιούνται πώς συνέβη αυτό, αρκεί να 
διαβάσουν την πρόσφατη συνέντευ
ξη που παραχώρησε στην εφημερίδα 
«Wall Street Journal» και δημοσιεύθη- 
κε την Παρασκευή. Ο 63χρονος Ντρά- 
γκι, χρησιμοποιώντας γλώσσα σκλη
ρή, ίσως και ασυνήθιστη για τραπεζί
τη, δεν άφησε περιθώρια παρερμη
νειών. «Το ευρω παϊκό μοντέλο  έχει 
τελειώ σει» δήλωσε ευθαρσώς, τασ
σόμενος πλήρως με τη γραμμή της λι
τότητας και της αυστηρής δημοσιο
νομικής πειθαρχίας που πηγάζει από 
το Βερολίνο.

Αυτό ίσως να εξηγεί και το γιατί η 
αρχικά επιφυλακτική Ανγκελα Μέρ
κελ έδωσε τη συγκατάθεσή της για να

εγκατασταθεί ο Ντράγκι στον 35ο όρο
φ ο  του Eurotower της Φραγκφούρ- 
της... Ακόμη και όσοι είχαν τότε εκ- 
φράσει επιφυλάξεις λόγω της προτέ- 
ρας θητείας του στην Goldman Sachs 
(όπου σύμφωνα με ορισμένους είχε 
παίξει ρόλο στο swap της ελληνικής 
κυβέρνησης το 2002, κάτι που κατη
γορηματικά αρνείται ο ίδιος), επείσθη- 
σαν ότι ο απόφοιτος του MIT ήταν ο 
κατάλληλος.

ΙΙΗ λιτότητα ήρθε 
για να  μείνει

Η συνέντευξη Ντράγκι ήρθε σε μια στιγ- 
μή που κορυφώνεται στην Ευρώπη 
η συζήτηση για το αν η πολιτική της 
σκληρής και βαθιάς λιτότητας αποτε
λεί την κατάλληλη συνταγή για όσες 
χώρες πλήττονται από ύφεση, όπως 
η Ελλάδα, ή χρειάζεται μια αναπτυ
ξιακή ένεση, τύπου Σχεδίου Μάρσαλ,

για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας.

Ο κ. Ντράγκι τάσσεται αναφανδόν 
υπέρ του... Ευαγγελίου της λιτότητας που 
πρεσβεύει η «σιδηρά καγκελάριος», κάπ 
που αποδεικνύει ότι δύσκολα θα αλλάξει 
η σημερινή πορεία της Ευρώπης. Οπως 
είπε στη «Wall Street Journal», η ύφεση 
που υπάρχει στην Ελλάδα γεννά «ένα 
γενικότερο ερώτημα για την Ευρώπη. 
Υπάρχει εναλλακτική στη δημοσιονο
μική προσαρμογή; Δ εν υπήρχε και δεν 
θα έπρεπε να αρνούμαστε ότι προκα- 
λ ε ί συρρίκνωση βραχυπρόθεσμα. Στο 
μέλλον» εξηγεί «θα υπάρξει αυτό που 
αποκαλούμε κανάλι εμπιστοσύνης, το 
οποίο θα επανενεργοποιήσει την ανά
πτυξη. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα 
συμβεί αμέσως και γι ’ αυτό οι διαρθρω
τικές μεταρρυθμίσεις είναι τόσο σημα
ντικές: επειδή τη βραχυπρόθεσμη ύφε
ση θα τη διαδεχθεί μακροπρόθεσμη βι-
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αναβάθμιση μετά το PSI ΓΝΩΜΗ

Ea) m vikôs
των ζημιών, το οποίο σε καμία περίπτωση 
δεν θα είναι ευκαταφρόνητο.
Οσον αφορά την εφαρμογή του PSI, κρί
σιμη θεωρείται η αποδοχή από τους κα
τόχους των ελληνικών ομολόγων της ρή
τρας συλλογικής ευθύνης (CACs). Οι κά
τοχοι των ομολόγων που θα δηλώνουν τη 
συμμετοχή τους στην ανταλλαγή, ταυτό
χρονα θα υπογράφουν αν επιθυμούν να  
προχωρήσουν σε εξουσιοδότηση προς 
το ελληνικό Δημόσιο να ενεργοποιήσει τα 
CEACs. Σύμφωνα με τον νόμο για το PS1

που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη 
στη Βουλή, για να συγκληθεί η συνέλευ
ση των ομολογιούχων που θα αποφασί
σουν τη συμμετοχή στο «κούρεμα» όλων 
των κατόχων ελληνικών ομολόγων απαι
τείται η εξουσιοδότηση του 50%.
Στη συνέχεια στη γενική συνέλευση είναι 
απαραίτητη η θετική ψήφος του 66% των 
παρισταμένων. Μόνο το ποσοστό των ελ
ληνικών τραπεζών και των ασφαλισπκών 
ταμείων είναι της τάξεως του 40%. Ως εκ 
τούτου εκφράζεται αισιοδοξία ότι το εγ-

χείρημα θα έχει θετική κατάληξη. Μάλι
στα κυβερνητικές πηγές εκαμούν ότι τε
λικά η συμμετοχή σιο PSI θα είναι εξαι
ρετικά υψηλή.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, από την 
ανταλλαγή των ομολόγων και την όλη δι
αδικασία αναμένεται να εγερθούν πολλά 
νομικά θέματα και αρκετές περιπτώσεις 
να καταλήξουν στα δικαστήρια. Σύμφω
να μάλιστα με ορισμένες εκπμήσεις «θα 
ανοίξουν τεράστιες δουλειές για τα δικη
γορικά γραφεία».

ματική για να αυτοπροστατευτούμε. 
Για έναν λογαριασμό σ την Τράπεζα 
της Ελλάδος όπου τηρούνται οι λο
γαριασμοί του Δ ημοσίου και για μια  
παρακολούθηση τω ν δόσεω ν που  
έχουμε να καταβάλουμε, των τοκο- 
χρεολυτικώ ν δόσεω ν ή άλλων υπο
χρεώ σεω ν όχι μόνο  του Δ ημοσ ίου  
αλλά και δήμω ν, δημοσίω ν επ ιχει
ρήσεω ν και άλλων φορέων».

Στην απόφαση της Τρίτης προαγ

γέλλεται η ίδρυση μόνιμου ελεγκτι
κού γραφείου της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής στην Αθήνα στα πρότυπα αυ
τού του ΔΝΤ που ήδη στεγάζεται σε 
κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος υπό 
τον κ. Μπομπ Τράα. Παραλλήλως γί
νεται αναφορά σιην ενίσχυση της Ομά
δας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής στην Ελλάδα, υπό τον κ. Χορστ 
Ράιχενμπαχ, η οποία θα συνεχίσει να 
παρέχει τεχνική βοήθεια.

«ΟΙ ΑΠΩΛΕΙ
ΕΣ στην πραγμα
τική αξία των ομο
λόγων είναι μεγά
λες. Είναι άσκοπο να 
προσπαθήσουμενα 
το κρύψουμε αυτό» 
δήλωσε ο Τσαρλς 
Νταλάρα (στη φωτο
γραφία με τον έτερο 
εκπρόσωπο του ΙΙΡ 
Ζαν Λεμιέρ)

Το επίσημο 
| «κούρεμα»

Πέρα από το «κούρεμα» των 
ιδιωτών, η απόφαση προ

βλέπει απώλειες και για τον επί
σημο τομέα: την Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τα  κρά- 
τη-μέλη της ευρωζώνης και τις 
κ εντρ ικές το υ ς  τρά π εζες . Τα 
κράτη-μέλη της ευρωζώνης δέ
χθηκαν τη μείωση των επιτοκί
ων των δανείων του πρώτου πα
κέτου στήριξης.

Το ό φ ελ ο ς  για  την Ελλάδα 
εκτιμάται σε 3 δισ. ευρώ ετησί- 
ως. Η ΕΚΤ συμφώνησε να  πα
ρα ιτηθεί τω ν κερδώ ν που θα  
αποκόμιζε από  την ονομαστι
κή αξία των ελληνικών ομολό
γων, τα οποία  αγόρασε σε χα 
μηλότερη τιμή στη δευτερογενή 
αγορά. Το Ευτομτουρ αποφάσι
σε ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε 
διανομή κερδών από τα ελληνι
κά ομόλογα στα υπόλοιπα κρά
τη-μέλη και στη συνέχεια θα εί
να ι στην ευχέρεια  τω ν κυβερ- 
νήσεών τους να  τα διαθέσουν 
στην Ελλάδα. Με τη σειρά τους 
οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα 
παραιτηθούν των κερδών τους 

από τα ελληνικά ομόλογα 
που έχουν στο χα ρτοφ υ
λάκιό τους.

πειθαρχία που τό σ ο  Λατρεύει να  επιβάλλει το  Βερολίνο

Μάριο Ντράγκι»
ώσιμη ανάπτυξη μόνο αν εφαρμοστούν 
οι μεταρρυθμίσεις αυτές».

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να ξε- 
χάσουντα περί μόνιμης απασχόλησης ή 
της εργασιακής ασφάλειας της μιας δου
λειάς καθ’ όλη τη διάρκεια του παραγω
γικού τους βίου. «Το ευρωπαϊκό κοινω
νικό μοντέλο έχει τελειώσει όταν βλέ
πουμε τα ποσοστά της ανεργίας των 
νέων που υπάρχουν σ ε ορισμένες χώ
ρες. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι ανα
γκαίες για να ενισχυθεί η απασχόληση, 
ιδιαίτερα η απασχόληση των νέων, και 
στη συνέχεια οι δαπάνες και η κατανά
λωση» προσθέτει.

Μία ημέρα νωρίτερα είχαν ανακοι
νωθεί οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την οικονομία, βάσει 
των οποίων προβλέπεται ύφεση 0,3% 
στην ευρωζώνη έναντι των προηγού
μενων προβλέψεων, του φθινοπώρου 
του 2011, που έκαναν λόγο για ανά

πτυξη 0,5%. Ωστόσο ο αρμόδιος επί
τροπος Ολι Ρεν έσπευσε να προσθέσει 
ότι οι κυβερνήσεις που ανημετωπίζουν 
οικονομικές δυσχέρειες «πρέπει να εί
ναι έτο ιμες να υλοποιήσουν τους δη 
μοσιονομικούς στόχους τους».

Από τις δηλώσεις Ντράγκι καθίσταται 
σαφές ότι η γερμανική οικονομική ορθο
δοξία έχει κυριαρχήσει πλήρως σε ευρω
παϊκό επίπεδο. Ο επικεφαλής της ΕΚΤ 
είχε άλλωστε ταχθεί αναφανδόν υπέρ 
ενός σκληρού «δημοσιονομικού συμφώ
νου» (το είχε μάλιστα σχεδόν προαναγ
γείλει) για την επιβολή «χρυσού κανόνα» 
στο δημόσιο χρέος και στο έλλειμμα. Το 
Βερολίνο επιμένει πως πριν από οτιδή
ποτε άλλο πρέπει να υπάρξουν στενότα
τος συντονισμός και επιτήρηση των οι
κονομιών της ευρωζώνης. Η αύξηση της 
δύναμης του μόνιμου μηχανισμού και τα 
ευρωομόλογα μπορούν να περιμένουν.

Ο «Σούπερ Μάριο» δεν παύει βέ-

Τ« βραχυ
πρόθεσμη 
ύφεση θα τη 
διαδεχθεί μα
κροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανά
πτυξη μόνο αν 
εφαρμοστούν 
οι μεταρρυθ
μίσεις

βαια να παραμένει σε συναγερμό και 
για την ελληνική περίπτωση. Και εκεί 
χρησιμοποιεί τη λέξη που εκπέμπεται 
συνεχώς και μονότονα από το Βερολί
νο: εφαρμογή (implementation). Δεν πα
ραλείπει μάλιστα να επισείσει και τον 
κίνδυνο που συνεπάγεται η προσφυ
γή στις κάλπες -  άλλη μία κίνηση που 
προκαλεί αλλεργία στην Ανγκελα Μέρ
κελ και στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Ωστόσο ο κ. Ντράγκι έχει προβεί 
και σε ορισμένες κινήσεις για την πυ
ρόσβεση των ανησυχιών ότι η κρίση 
χρέους θα πυρπολήσει την Ιταλία και 
την Ισπανία. Τα τριετή δάνεια προς 
τ ις  τράπεζες έχουν βοηθήσει στην 
ενίσχυση της ρευστότητας και έχουν 
κάπως καθησυχάσει τις αγορές. Αλ
λωστε, όπως εκμυστηρεύθηκε στην 
πρόσφατη συνέντευξή του, αυτές εί
ναι που ελέγχει πριν από όλα όταν 
πηγαίνει στο γραφείο του.

TTO im m ojios
Του ΑΝΤΩ ΝΗ ΚΑΡΑ KO V I  H

f t
Z:

μπειρ ικές κα ι επ ιστημονικές έρευνες 
τω ν διαθέσεω ν της κοινής γνώμης απο-; ....

,Æ.
δίδουν την ελληνική κοινωνία σε κατά- 

tJ  στάση παράκρουσης. Η απογοήτευση

Ο κίνδυ
νος μιας 
πολιτικής 
εκτροπής 
διά της ενί
σχυσης των 
άκρων και 
του διαχεό- 
μενου λαϊκι
σμού δεν εί
ναι αμελη
τέος

και ο  θυμός κυριαρχούν και οι συνωμοσιολογι- 
κές προσεγγίσεις τείνουν να  επικρατήσουν θέτο
ντας στο περ ιθώ ριο  κάθε έννοια  ορθού λόγου.

Η λογική εξήγηση τω ν πραγμάτων έχει εξοβε- 
λισθεί στο πυρ το εξώτερον και, αντιθέτως, διακι- 
νούνται με απίστευτη ευκολία και ταχύτητα οι πιο 
απ ίθανες και οι π ιο ακρα ίες πολιτικές θεω ρίες.

Αθροιζόμενα τα παραπάνω δ ιαμορφώ νουν πε
ρ ιβάλλον απίστευτου ποπουλισμού, ευνοώ ντας 
κυρ ίω ς λάίκίστικες φ ω νές και ακρα ίες ομάδες.

Κόμματα, κομματίδια  και κ ινήσεις απ ίθανες 
ξεπηδούν σχεδόν από  παντού.

Ο ι Ε λ λ η νες  μ ο ιά ζ ο υ ν  
α ίφ ν η ς  σ α ν  ν α  α π ο φ ο ί
τη σ α ν  π ρ ό σ φ α τα  α π ό  τη 
σχολή του  Π ιερ Π ουζάντ, 
ενός απ ίθανου γάλλου πο
λιτικού, ο  ο π ο ίο ς  στα κ α 
τεστραμμένα μεταπολεμικά 
χρόνια  έστησε στη Γαλλία 
το  π ερ ιβ ό η το  λα ϊκ ιστικό , 
ξενοφ οβικό  και αντικοινο- 
βουλευτικό κίνημα του που- 
ζαντισμού. Ε πρόκειτο  για  
ένα  π ρ ό δρ ο μ ο  σχήμα του 
σ η μ ερ ινού  ξ ενο φ ο β ικ ο ύ  
Λαϊκού Μ ετώπου το  οποίο  
συγκρότησε ο Ζαν-Μαρί Λε- 
πέν κα ι του  ο π ο ίο υ  τώ ρα  
ηγείται η κόρη του, η οποία  εν όψ ει τω ν επερχό- 
μενων προεδρ ικώ ν εκλογών στη Γαλλία τάχθη
κε υπέρ της επ ιστροφ ής στο γαλλικό φράγκο.

Αλλά δεν  ε ίνα ι μόνο τα  φ ρ ο ύ τα  του  ελληνι
κού πουζαντισμού που ανθούν στον κατεστραμ
μένο ελληνικό πολιτικό κήπο. Εσχάτως παρατη- 
ρείται και η ενίσχυση τω ν άκρω ν. Στη σημερι
νή Ε λλάδα πληθαίνουν ο ι ακροατές επιγόνων 
του Χίτλερ, του Μ πακούνιν και ένα ς Θ εός ξέρει 
πο ιω ν άλλων.

Το πολιτικό σύστημα είναι αλήθεια  πω ς υπέ- 
στη φ θ ο ρ ά  μεγίστη τα πολλά προηγούμενα χρό
νια. Και είναι επ ίσης ακριβές ότι στο παρόν πε
ρ ιβάλλον ο ι σ ύνδεσ μο ι τω ν κομμάτω ν με την 
κοινω νία  έσπασαν.

Οι παραδοσ ιακο ί ψ η φ ο φ ό ρο ι της Κεντροδε- 
ξιάς και της Κεντροαριστεράς αμφισβητούν τους 
υπάρχοντες σχηματισμούς, αναζητούν νέες εκφρά
σεις των δύο χώ ρω ν και σ π ς  παρούσες συνθήκες 
της μεγάλης κρίσης δ ιεκδικούν από  την πολιτική 
«νοικοκυριό, καλά σχολεία  και προσιτή Υγεία».

Η Αριστερά επίσης, που βαυκαλίζεται ότι μπο
ρεί να  κερδίσει το 40%  τω ν ψ ηφ οφ όρω ν, είναι 
κατακερματισμένη και εμφανής παραμένει η αδυ
ναμία της να  προσανατολίσει το εκλογικό σώμα.

Θ α έλεγε κα νείς  ότι σε αυτό το  περιβάλλον 
κοινω νικής αποδ ιά ρθρω σ η ς, γενικευμένης αμ
φισβήτησης και επικράτησης δ ιαφ όρω ν μορφών 
λαϊκισμού τα  α σ π κά  κόμματα μοιάζουν χαμένα.

Και στον βαθμό που δεν  αντιδράσουν, η χώ 
ρα π ιθανόν να  οδηγηθεί σε ανεξέλεγκτες κατα
στάσεις.

Η προσέγγιση επιτελείων και επικοινωντολό- 
γω ν ότι ο  δικομματισμός θα  αντέξει είναι επ ιφ α
νειακή και δεν υποστηρίζεται από  την ω ς τώ ρα 
καταγραφή τω ν δ ιαθέσεω ν της κοινής γνώμης.

Ο κ ίνδυνος λο ιπόν  μ ια ς πολιτικής εκτροπής 
δ ιά  της ενίσχυσης τω ν άκρων και του διαχεόμε- 
νου λαϊκισμού δεν  είναι αμελητέος και ούτε πρέ
πει να  υποτιμάται.

akarakousis@dolnet.gr

mailto:akarakousis@dolnet.gr
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Το «κούρεμα», τα συν και τα πλην
Οι δανειστέδ δίνουν στην Ελλάδα μία τελευταία ευκαιρία για να εφαρμόσει τΐ8 μεταρυθμίσεΐδ που ζητούν

Η  Κ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ  Λ α γκά ρντ, ο Ζ α ν -Κ λο ντ  Γιοΰνκερ και ο Ο λ ι Ρεν α να κο ινώ νουν τη  συμφ ω νία  για  το  
ελλη ν ικ ό  χρέος τ η ν  περασμένη Τρ ίτη . Μ ετά τη  συμφ ω νία  η Ευρώπη α ισθάνετα ι πιο ασφ αλής αλλά 
και η Ελλάδα κέρδισε χρόνο τ ο ν  οποίο  θα πρέπει να εκ μετα λλευ τε ί

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Σ

fFff ρογνώ σεις δεν μπορούν va γί- 
ü  H II vow , ιδιαίτερα όταν αφορούν 
το μέλλον» είπε ο κ. Β. Σόιμπλε όταν 
ρωτήθηκε αν η συμφωνία διάσωσης 
της Ελλάδας θα εφαρμοστεί. Πρόκει
ται για φράση του αμερικανού συγγρα
φέα Μαρκ Τονέιν, ο οποίος προφα
νώς εμπνέει ολόκληρη την ευρωζώ
νη, αφού την ίδια απάντηση έδωσε 
προ εβδομάδων ο διευθύνων σύμβου
λος της Alpha Bank κ. Δ. Μαντζούνης 
όταν σε ιδιωτική συζήτηση ρωτήθηκε 
για το μέλλον της οικονομίας. Η διά
χυτη αβεβαιότητα δεν «θεραπεύτηκε» 
από το Eurogroup. Ωστόσο η συμφω
νία έδωσε στην Ελλάδα χρόνο και κε
φάλαια ώστε να στερεώσει τη θέση της 
στην ευρωζώνη και στην ευρωζώνη τη 
δυνατότητα να «απεμπλακεί» ανώδυνα 
από την Ελλάδα, αν αυτό κριθεί απα
ραίτητο. «Ηταν η καλύτερη συμφω 
νία για όλους» λέει πρόσωπο που πα
ρακολούθησε τις διαπραγματεύσεις.

«Οι Ευρωπαίοι έδωσαν στην Ελλά
δα μια τελευταία μεγάλη ευκαιρία μ ε  
αντάλλαγμα να μπορούν να την πε- 
τáξow  έξω αν δεν τηρήσει το μνη
μόνιο». Πρόκειται για μια προσέγγιση 
ταυτόσημη εκείνης του επικεφαλής οι
κονομολόγου της Goldman Sachs στην 
Ευρώπη κ. Φραντσέσκο Γκαρτζαρέ- 
λτ, ο οποίος επανέλαβε στο Λονδίνο τη 
δήλωση που έκανε στις 22 Ιανουάριου 
στο «Βήμα της Κυριακής» ότι «μετά το 
PS1 η Ελλάδα θα έχει μ ικρότερη συ- 
στημική σημασία για την ευρωζώνη».

ΙΙΙΙΙΙΙΙΤο παράδοξο του PSI
Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμή
σεις, ένα είναι το «κλειδί» που ανοί
γει την πόρτα τόσο του Παραδείσου 
όσο και της Κόλασης για την Ελλά
δα. Πρόκειται για την αναδιάρθρω

ση του χρέους μέσω της ανταλλαγής 
ομολόγων (PSI). Μετά το PSI τα νέα 
ομόλογα που θα αντικαταστήσουν 
τα παλαιά θα πληρώνονται από «ει
δικό λογαριασμό» στον οποίο θα δι
οχετεύεται το μεγαλύτερο τμήμα της 
βοήθειας. Αυτό σημαίνει ότι η απο
πληρωμή του χρέους και κατ’ επέκτα
ση η ευστάθεια και η ασφάλεια του 
ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήμα
τος εξασφαλίζονται και ελέγχονται 
από την τρόικα, ανεξάρτητα από τις 
ελληνικές αποφάσεις ή επιδόσεις.

Ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι δάνει
σαν τον εαυτό τους για να αποπλη
ρώσουν το ελληνικό χρέος. Εφόσον 
λοιπόν μια ελληνική αποτυχία θα εί
ναι ανώδυνη για την ευρωζώνη, ισχυ
ρά κίνητρα για την αναπροσαρμογή 
της βοήθειας δεν θα υπάρχουν. Αλλά 
το PSI είναι καλό και για την Ελλά
δα, όχι τόσο γιατί «διαγράφει» τμή
μα ενός δημοσίου χρέους που παρα
μένει δυσθεώρητο (το πιο αισιόδο-

«Το ρίσκο της εφαρμογής 
της συμφωνίας είναι εξίσου
μεγάλο με το ρίσκο που 
υπήρχε μέχρι να κλείσει 
η συμφωνία» λέει ο κ. 
Σαχινίδης

ξο σενάριο αναφέρει ότι θα βρίσκε
ται στο 120% του ΑΕΠ το 2020), αλ
λά κυρίως γιατί η ανταλλαγή παλαι
ών «πτωχευμένων» ομολόγων με νέα 
συμβάλλει στην εξυγίανση των τρα
πεζών. Μετά την ανακεφαλαιοποί- 
ησή τους που η συμφωνία προβλέ
πει οι τράπεζες ελπίζεται ότι θα προ- 
βούν σε πρωτοβουλίες που θα δώ
σουν τέλος στην «πιστωτική ασφυ
ξία», η οποία είναι η κυριότερη αιτία 
της ύφεσης κατοχικών διαστάσεων.

Κατά τούτο ο πρωθυπουργός κ. Λ.

Παπαδήμος πράγματι πέτυχε το μέ
γιστο εφικτό. Αλλά το ερώτημα που 
ουδείς μπορεί να απαντήσει είναι 
αν οι τράπεζες αποδειχθούν αρκε
τά ισχυρές για να «ανασύρουν» την 
Ελλάδα από τον βάλτο της ύφεσης ή 
αν η ύφεση αποδειχθεί τόσο σφοδρή 
που θα τις απορροφήσει σε μια δίνη.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΑκήρυκτος πόλεμος
Ενώ χρόνος δεν υπάρχει και η πραγ
ματική οικονομία κινδυνεύει με ανή- 
κεστο βλάβη, οι τράπεζες παραμένουν 
εγκλωβισμένες στον «ακήρυκτο πό
λεμο» πολιτικών - τραπεζιτών για τον 
έλε\χό τους μετά την ανακεφαλαιοποί- 
ηση. «Αν κάνουμε όλες τις τράπεζες 
να μοιάζουν μ ε  την Α γροτική, τότε 
η Ελλάδα θα επ ιστρέφ ει στη  δεκαε
τία του ’40» λέει ανώτατο κυβερνητι
κό στέλεχος, που αναγνωρίζει ωστόσο 
ότι το «μοντέλο Αγροτικής» έχει πολ
λούς θιασώτες στη Βουλή.

Οι τραπεζικές εκκρεμότητες δεν

είναι ο μοναδικός πονοκέφαλος της 
κυβέρνησης. «Το ρ ίσ κ ο  τη ς  εφ αρ
μ ο γή ς  της συμφω νίας είναι εξίσου  
μ εγά λο  μ ε  το  ρ ίσ κ ο  π ο υ  υπήρχε  
μέχρι να κλείσει η συμφω νία» λέει 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο
μικών κ. Φ ίλιππος Σαχινίδης, αλ
λά εκτιμά ότι «η ολοκλήρω ση τη ς  
ανταλλαγής ομολόγω ν θα σημάνει 
μια  νέα εποχή για  τη χώρα». Ο οι
κονομικός σύμβουλος και επικεφα
λής του Γ ραφείου Πρωθυπουργού κ. 
Γκίκας Χαρδούβελης εκτιμά ότι «η 
πιστω τική ασφυξία θα λή ξει όταν 
επ ισ τρ έφ ο υν σ τις  τρά πεζες τα 60- 
70  δ ισ εκ α το μ μ ύρ ια  καταθέσεω ν  
που αποσύρθηκαν και αυτό θα γί
νει όταν εξα λειφ θ εί η αβεβαιότη
τα μ ετά  την ολοκλήρω ση του PSI». 
Οπως αναγνωρίζει ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλος, η 
πολιτική και κοινωνική σταθερότη
τα θα έχουν ρόλο καθοριστικό στην 
εξάλειψη ή στην ενίσχυση της αβε
βαιότητας. Ωστόσο, δεν θα είναι εύ
κολο να εξασφαλιστούν υπό τις ση
μερινές συνθήκες οικονομικού σοκ.

Η έκθεση βιωσιμότητας του ΔΝΤ κα- 
τηγορήθηκε για «αριθμητική γυμνασπ- 
κή» λόγω υπέρμετρα αισιόδοξων προ
βλέψεων για την ανάπτυξη, την εκτέλε
ση του προϋπολογισμού και την πρόο
δο των αποκρατικοποιήσεων. Αναφέ
ρει όμως με σαφήνεια ότι απειροελά
χιστες αποκλίσεις στην επίτευξη των 
στόχων μπορούν να τινάξουν στον αέ
ρα τη συμφωνία. Κατά συνέπεια, σύ
ντομα μπορεί οι ηγέτες της ευρωζώνης 
να κληθούν σπς Βρυξέλλες να απαντή
σουν για ακόμη μία φορά στο δίλημμα 
«αναπροσαρμογή της βοήθειας ή διευ
κόλυνση εξόδου;». Θα είναι η «τελευ
ταία φορά»; Ουδείς γνωρίζει. Οπως 
έλεγε ο Μ αρκ Τουέιν και επανέλαβε 
ο κ. Σόιμπλε, «προγνώ σεις δεν μπο
ρούν va yivow , ιδιαίτερα όταν αφο
ρούν το μέλλον»...

II-ΓΝΩΜΗ

Κόκκινη γραμμή με τον... ΤΟΥ Σ Η Φ Η  ΠΟΛΥΜΙΛΗ

πό την περασμένη Δευτέρα 
φαίνεται ότι έχουμε ακό
μη μία ευκαιρία μπροστά 
μας. Επώδυνη, δυσβάστα

κτη, ασφυκτική για δεκάδες χιλιάδες 
εργαζομένους. Αλλά είναι μια ευκαι
ρία. Ισως η τελευταία που έχουμε αν 
θέλουμε πράγματι να παραμείνουμε 
στο ευρώ. Μπορούμε να τη διαχειρι
στούμε αναλαμβάνοντας το συλλογι
κό και προσωπικό κόστος που συνε
πάγεται; Αυτό είναι το στοίχημα για 
όλους μας. Ως τώρα έχουμε χορτά
σει από λόγια, υποσχέσεις σωτηρί
ας, κραυγές, συνθήματα μίσους και 
διχόνοιας και επιδείξεις ανεύθυνης 
επανασιατικότητας. Η πραγματικότη
τα είναι όμως μπροστά μας και επιμέ
νει χωρίς να λογαριάζει τη δική μας 
μελαγχολία ή μοιρολατρία. Οπως τε
λειώνουν οριστικά και οι ψευδαισθή
σεις που καλλιεργούσαν ορισμένοι, 
ότι με μια επαναδιαπραγμάτευση θα 
μας έκαναν τη ζωή πιο εύκολη.

Μνημονιακοί και ανπμνημονιακοί

Την ιδεο
λογία της 
αρηαχτής 
και του βο
λέματος 
την πληρώ
νουν σήμε
ρα ακόμη 
και ορισμέ
νοι από αυ
τούς που ευ
νοήθηκαν

μπορεί να έχουμε διαφορές αλλά στο 
ίδιο καζάνι βράζουμε. Δεν μπορού
με να συνεχίσουμε αυτοκιονώντας με 
δόσεις, δεν χρειαζόμαστε άλλη οργή, 
ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε κρύ
βοντας τα προβλήματα κάτω από το 
χαλί. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν κά
κιστη τη συμφωνία με τους ευρωπαί- 
ους δανειστές μας, αλλά αυτή είναι 
και στον ορίζοντα δεν υπάρχει άλλη.

αι είτε θέλουμε, οι περισσότε
ροι όπως φαίνεται, να παραμεί

νουμε στο ευρώ, είτε να επιστρέφου
με στη δραχμή, όπως φενακίζονται 
κάποιοι, εμείς πρέπει να βρούμε τις 
λύσεις. Γιατί το μείζον πρόβλημα δεν 
είναι το όποιο νόμισμα αλλά η κυ
ρίαρχη λογική της δανεικής ευκολί
ας με την οποία ζήσαμε τα τελευταία 
χρόνια. Τώρα είμαστε εντόπιος ενω- 
πίω. Τον εαυτό μας πρέπει να αλλά
ξουμε πρώτα απ’ όλα, χωρίς να ελ
πίζουμε στο κράτος-καταφύγιο, που 
είναι πια ένα πουκάμισο αδειανό.

Η κόκκινη γραμμή είναι πια με το 
παρελθόν μας και όχι με τη Μέρκελ, 
τον Σαρκοζί και πάει λέγοντας. Αυ
τήν πρέπει να τραβήξουμε, να  δού
με τα λάθη που κάναμε και να βρού
με το θάρρος και την αντοχή να βά
λουμε επιτέλους το συλλογικό πά
νω  από το ατομικό συμφέρον, την 
αξιοκρατία πάνω από τη φαυλότη- 
τα, την αλληλεγγύη πάνω από την 
ιδιώτευση. Χρειαζόμαστε μια νέα 
μορφή πολιτικής και κοινω νικής 
στράτευσης, αφ ού και απογοητευ
τήκαμε και πληρώσαμε πολύ ακρι
βά τους κομματικούς στρατούς με 
τους οποίους πορευθήκαμε όλα αυ
τά τα χρόνια.

ην ιδεολογία της αρπαχιής και
του βολέματος την πληρώνουν 

σήμερα ακόμη και ορισμένοι από 
αυτούς που ευνοήθηκαν. Και η μό
νιμη μετάθεση των προβλημάτων σε 
κάποιους εύκολους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς εχθρούς δεν μας οδήγη

σε παρά στο αδιέξοδο που βιώνου- 
με οι περισσότεροι. Ναι, όσοι έχου
με ακόμη δουλειά βλέπουμε τα ει- 
σοδήματά μας να συρρικνώνονται. 
Προτού αρχίσουμε όμως τις κραυγές 
οφείλουμε να σκεφτούμε πρώτους 
απ’ όλους τους εκατοντάδες χιλιά
δες ανέργους, τους νέους που βλέ
πουν να περνούν οι ευκαιρίες από 
μπροστά τους και να μην μπορούν 
να τις αρπάξουν. Και τότε ίσως θα 
αντιληφθούμε ότι δεν οδηγεί που
θενά το να παριστάνουμε τους ει
σαγγελείς ή τους κατήγορους. Για
τί από εδώ  και πέρα το θέμα δεν εί
ναι αν θα διατηρήσουμε τα κεκτημέ- 
να ή αν θα εκτονωθούμε βρίζοντας 
και καταστρέφοντας όσους, καλώς 
ή κακώς, θεωρούμε υπεύθυνους για 
τη μοίρα μας, αλλά αν μπορούμε να 
αρχίσουμε να δημιουργούμε. Τις δυ
νατότητες τις έχουμε, χρειαζόμαστε 
και την αυτοπεποίθηση ότι μπορού
με να  ξεπεράσουμε τον βολεμένο 
εαυτό μας...

spolvmilis@tovima.gr

mailto:spolvmilis@tovima.gr
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«Κόκκινη γραμμή του 
Πρωθυπουργού είναι η 
σωτηρία της χώρας» λέει 
μιλώντας προς «Το Βήμα 
της Κυριακής» ο  καθηγητής 
κ. Γκίκας Χαρδούβελης, 
οικονομικός σύμβουλος και 
επικεφαλής του γραφείου  
του πρωθυπουργού κ.
Λουκά Παπαδήμου. Ο κ. 
Χαρδούβελης έχει εργαστεί 
στην Κεντρική Τράπεζα 
των ΗΠΑ (Fed) και έχει 
διδάξει στο Columbia, όπου  
γνώρισε τον Πρωθυπουργό 
στα μέσα της δεκαετίας 
του 1980. Αργότερα ετέθη 
επικεφαλής των τμημάτων 
έρευνας της Εθνικής (1995 
- 2000) Τράπεζας και της 
Eurobank (2005 - 2011) και 
είναι η δεύτερη φορά που 
συμμετέχει στην κλειστή 
ομάδα χάραξης πολιτικής του 
Μεγάρου Μαξίμου, αφού την 
περίοδο 2000 - 2004 κατείχε 
την ίδια θέση δίπλα στον κ.
Κ. Σημίτη. Ο κ. Χαρδούβελης 
εκτιμά ότι τα προβλήματα δεν 
έχουν λυθεί και αναγνωρίζει 
την πολύ κακή κατάσταση 
της οικονομίας. Πισιεύει 
ωστόσο ότι το «κλειδί» για 
την επιστροφή στην ανάπτυξη 
είναι η εμπέδωση της 
βεβαιότητας ότι η χώρα θα 
παραμείνει στην ευρωζώνη, 
καθώς αυτό θα επιδράσει 
θετικά σιην επανεκκίνηση της 
οικονομίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΟ Ν  
ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

■ Σ το  Eurogroup οι ευρωπαίοι εταί
ροι μάς έδωσαν το πράσινο φως για 
το ξεκίνημα της εκταμίευσης του δεύ
τερου μεγάλου πακέτου χρηματοδό
τησης της Ελλάδας, ύψους c i3ο  δισ. 
Σώθηκε η χώρα;
«Ξεπεράσαμε τον πρώτο μεγάλο σκό
πελο. Δεν ήταν εύκολο για πολλούς 
ευρωπαίους εταίρους να αποδεχιούν 
ότι η συμμετοχή τους σιην ευρωζώ
νη συνεπάγεται και την υποχρέωση 
να στηρίζουν υπερχρεωμένες χώρες 
και μάλιστα με τεράστια ποσά. Ού
τε ήταν εύκολο για το ΔΝΤ να συμμε
τέχει σε μια διαπραγμάτευση που έμ
μεσα το πίεζε για ακόμη μεγαλύτερη 
μελλοντική χρηματοδότηση μιας σχε
τικά πλούσιας σε παγκόσμιο επίπεδο 
χώρας όπως η Ελλάδα».

■  Γιατί δεν τελείωσε η υπόθεση της 
διά τωσης; Τ ι άλλο πρέπει να γίνει;
«Πί ρα από τις προαπαιτούμενες ενέρ- 
γείί ς, ο βαθμός συμμετοχής των ιδιω
τών κατόχων ομολόγων σιην εθελού
σια ανταλλαγή ομολόγων μέσω της 
δια ¡ικασίαςτου PSI δεν είναι ακόμα 
ξεκ ιθαρος. Θα το ξέρουμε σε περί
που 10 ημέρες και ελπίζουμε ότι τότε 
θα ι (ουμε “κουρέψει” ένα σημαντικό 
ποάοστό του χρέους. Αν αυτό γίνει, η 
χώ| α παίρνει μια σημαντική ανάσα 
για να προχωρήσει. Ο κίνδυνος χρεο- 
κοι ίας ή και εξόδου από τη ζώνη του 
ευρ ύ αποφεύγεται και έτσι σταδιακά 
επ< νέρχειαι το κλίμα εμπιστοσύνης 
σκ υς επενδυτές, στους καταναλωτές 
καιΙσιους καταθέτες».

■  Αρκεί η διαγραφή μέρους τουχρέ- 
ους για τη διάσωση της οικονομίας;
«Φυσικά και η μερική διαγραφή του 
χρέους δεν αποτελεί πανάκεια. Το πρό
βλημα της Ελλάδας είναι βαθύ, διαρ
θρωτικό και μεγάλο και έχει σωρευ
τεί στη διάρκεια δεκαεπών. Η Ελλάδα
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4 4  Θ έλουμε να  ξανα
χτίσουμε τη χώ
ρα και όχι να  την  
αφ ήσουμε να  λε
ηλατηθεί από επι
τήδειους. Η έξο
δος από την ευ 
ρωζώνη θα ήταν 
ήττα στρατηγικής 
σημασίας

Η  Αν υλοποιήσουμε  
το πρόγραμμα, το 
2013 Π κατάσταση 
θα σταθεροποι
ηθεί και στη σ υ
νέχεια  θα έρθει η 
ανάπτυξη ^

Ο κ α θ η γη τή ς  ο  ο π ο ίο ς  μ ετέχ ε ι σ τ η ν  κ λεισ τή  ο μ ά δ α  χά ρ α ξη ς  πολιτικής τ ο υ  Μ αξίμου, 
τονίζει οτι δ ε ν  θα  λ η φ θ ο ύ ν  ν έ α  μ έτρ α  τ ο  2013

Αποφύγαμε m χρεοκοπία,
ο μαραθώνιον συνεχίζεται

αποφεύγει μεν τη χρεοκοπία και μει
ώνει την αβεβαιότητα του αύριο, αλ- J 
λά πρέπει να συνεχίσει τον μαραθώ-1 
νιο να χάσει την πραγματική της οικο-1 
νομία σε στέρεες βάσεις. Η προσπά-Ι 
θεία αυτή πρέπει να γίνει ακολουθώ-Ι 
νιας μια λελογισμένη δημοσιονομικέ 
πολιτική που θα είναι μεν τονωτική γιε 
την ανάπτυξη αλλά και συγχρόνως θτ 
συνεχίσει να συντελεί στη διαρκή μεί 
ωση του δημόσιου χρέους».

■/Iλα είναι δυνατόν η σημερινή πε
ριοριστική δημοσιονομική πολιτική  
να είναι τονωτική για την ανάπτυξη;
«Συμφωνώ ότι βραχυπρόθεσμα η πε
ριοριστική δημοσιονομική πολιτική 
παρατείνει την ύφεση. Οι δύσκολες 
ημέρες του 2011 συνεχίζονται και το 
2012, με τα προβλήματα της ανεργί
ας να επιτείνονται. Το χτίσιμο της νέ
ας Ελλάδας δεν είναι πλέον αναίμα
κτο. Επειδή καθυστερήσαμε την προ
σαρμογή των δομών της οικονομίας 
για έναν περίπου χρόνο και η οικο
νομία εκτροχιάστηκε χωρίς να έχου
με επιτύχει τις απαιτούμενες μεταρ

ρυθμίσεις, τώρα πολλαπλασιάζεται 
το βραχυπρόθεσμο κόστος στους πο
λίτες, σας οικογένειες που ζουν με τον 
φόβο της ανεργίας, στα χρεωμένα νοι
κοκυριά που τους μειώνεται ο μισθός, 
στις επιχειρήσεις που κλείνουν από έλ
λειψη ρευστότητας ή και ζήτησης των 
προϊόντων τους. Το φάρμακο εξυγίαν
σης της οικονομίας γίνεται πικρότερο, 
αλλά είναι απαραίτητο διότι ανάπτυ
ξη και πρόοδος δεν έρχονται με άρ
ρωστο το σώμα της οικονομίας. Δεν 
μπορούμε να ζούμε μακαρίως όπως 
πριν με τα δανεικά των άλλων. Και κα
νένας δεν μας δανείζει στην ελεύθε
ρη διεθνή αγορά. Το πάρτι τελείωσε».

■ Υπερασπίστηκε η κυβέρνηση μία 
ελάχιστη κόκκινη γραμμή;
«Κόκκινη γραμμή του Πρωθυπουργού 
είναι η σωτηρία της χώρας. Και το κα
ταφέρνουμε μειώνοντας στο ελάχιστο 
τις υφεσιακές παρενέργειες. Πρώτον, 
έπειτα από σκληρές ολονύκτιες δια
πραγματεύσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, έπειτα από συνεχείς τηλε
φωνικές επαφές του ίδιου του Πρω

θυπουργού με όλους τους σημαίνο- 
ντες αρχηγούς κρατών και όλους τους 
υψηλόβαθμους τεχνικούς στη διαπραγ
μάτευση, αποφύγαμε την κατάργηση 
του 13ου και 14ου μισθού, που αν γί
νονταν τότε η ύφεση εφέτος ίσως και 
να άγγιζε διψήφιο νούμερο. Δεύτερον, 
πετύχαμε -  και έχω ίδια αντίληψη γι’ 
αυτό -  στο νέο μνημόνιο, σε αντιδια
στολή με το προηγούμενο μνημόνιο, 
να υπάρχει αναφορά αποφυγής επι
πλέον περιοριστικών μέτρων το 2013 
αν η ύφεση είναι βαθύτερη ή διαρκέ
σει παραπάνω από αυτό που προβλέ- 
πεται στο οικονομικό πρόγραμμα. Τέ
λος, καταφέραμε η μείωση σας συντά
ξεις να ακουμπά μικρό ποσοστό του 
πληθυσμού των συνταξιούχων».

κ  Μ ειώ θηκε ω στόσο ο κστώτατος 
μισθός.
«Η τρόικα είχε θέσει μια σειρά από 
ζητήματα για τη μείωση του μισθο- 
λογικού κόστους προκειμένου να αυ
ξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Στη δια
πραγμάτευση προτιμήσαμε τη μείωση 
του κατώτατου μισθού σε επίπεδα λί

Προγράμματα για véous ανέργουε
■ Προετοιμάζει η κυβέρνηση κάποια άμεση αναπτυ
ξιακή πρωτοβουλία;
«Στο προηγούμενο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ απο- 
φασίστηκε η διοχέτευση πόρων για την απασχόληση 
των νέων και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχει
ρήσεων. Στο πνεύμα αυτό, επεξεργαζόμαστε νέα προ
γράμματα μείωσης της ανεργίας των νέων, κυρίως μέ
σα από την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότη
τας, ενώ έχοντας τη σημερινή οπτική γωνία της κρίσης, 
ενεργοποιούμε τους έως σήμερα αδιανέμητους πόρους 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Επιπλέον, από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον πρόεδρό της 
κ. Ζοζέ Μπαρόζο και τον επίτροπο κ. Γιοχάνες Χαν,

επιδιώκουμε τη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων».

■  Τι θέλετε να πετύχετε με τη συνεργασία αυτή;
«Πρώτον, να διοχετευτούν σημανπκά κεφάλαια κίνη
σης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εγγύηση πό
ρους του ΕΣΠΑ και, δεύτερον, να καλυφθεί το χρημα
τοδοτικό κενό στις συμβάσεις παραχώρησης των με
γάλων έργων των αυτοκινητοδρόμων, πολλά από τα 
οποία έχουν σταματήσει λόγω των αρνητικών επιπτώ
σεων της κρίσης στους προϋπολογισμούς τους. Τα έργα 
των αυτοκινητοδρόμων έχουν υψηλή εγχώρια προστιθέ
μενη αξία και πρέπει σύντομα να τα επανεκκινήσουμε».

γο χαμηλότερα της Ισπανίας, ως ένα 
μέτρο που πλήττει λιγότερο τα εισοδή
ματα και τη συνολική ζήτηση στην οι
κονομία, ενώ συγχρόνως μειώνει και 
τη “μαύρη” εργασία».

■  Το σκέλος της διαπραγμάτευσης 
για το  χρέος και το  PSI δημιουργεί 
επίσης ερωτήματα, αφού το  ελληνι
κό χρέος θα πληρώνεται μέσω ειδι
κού λογαριασμού και η Ελλάδα δεν

Ι
:ί να κηρύξει στάση πληρω
μή και αν το επιθυμεί. Συμ -

κειται να κηρύξουμε στάση 
>ν. Κι αυτό θέλουμε να το δι- 
υμε με κάθε τρόπο. Η στάση 
>ν δεν φέρνει ανάπτυξη. Δεν 

} ίνει τα προβλήματα. Ούτε θα αφή- 
< ουμε την Ελλάδα εκτός ευρωζώνης,
: ου το μόνο που μπορεί να φέρει είναι 
ιληθωρισμό, πολύ μεγαλύτερη μείωση 

• ων μισθών, καταστροφή πολλών υγι- 
ι >ν θεσμών και επιχειρήσεων και απώ- 
; εια περιουσιών. Θέλουμε να ξαναχτί
ζουμε τη χώρα και όχι να την αφήσου
με να λεηλατηθεί από επιτήδειους. Η 
έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη 
ία  ήταν και μία ήττα στρατηγικής ση- 
ίιασίας. Η χώρα από μέλος του σκλη- 
ίρού πυρήνα της ΕΕ θα βρισκόταν στο 
περιθώριο της Ευρώπης».

■ Π ιστεύετε ότι για να πετύχει η 
εφαρμογή του προγράμματος θα 
πρέπξίνα παραμείνει η κυβέρνηση 
Παπαδήμου ενισχυμένη από τεχνο- 
κράτες και μετά τις εκλογές;
«Η κυβέρνηση Παπαδήμου έχει συγκε
κριμένους στόχους κι αυτούς προσπα
θεί να εκπληρώσει. Ας αφήσουμε τα 
σενάρια. Το τι θα γίνει μετά τις εκλο
γές θα το αποφασίσουν οι πολίτες στις 
κάλπες. Οποια όμως και αν είναι η επό
μενη κυβέρνηση, για να πετύχει θα πρέ
πει να είναι αποφασισμένη να συνε
χίσει τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλα
γές που είναι αναγκαίες για να υπάρ
ξει ανάπτυξη».



DEUTSCHLAND

l ü  KlirlAJ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΓΥΡί
α πό τ ο ν  κ . Λ .  Π α π α δ ή μ ο  (α ρ ιστερ ά , 

μ ε  τ ο υ ς  κκ. Σ ό ιμ π λ ε  και Ν τε  Γ ιά γκερ ) 
και τ ο ν  κ. Ευ . Β ε ν ιζέ λ ο  (τρ ίτο ς  α πό 

δεξιά , μ ε  τ ο ν  κ. Ν τρ ά γκ ι) 
σ το  Ε υΓοςτου ρ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΑπό τ η ν  α β εβ α ιό τη τα  γ ια  τ ο  ταξίδι τ ο υ  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γο ύ  ω ς τ ο  «Ε χουμε σ υ μ φ ω νία »  τα  ξη μ ερ ώ μ α τα  τη ς  Τρίτης

Τα παρασκήνια των Βρυξελλών
Η  χάραξη τηβ στρατηγικής ο «μαέστροδ» και ίο  πόκερ στο κολασμένο για τη χώρα 48ωρο διαπραγματεύσεων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

Η αγωνία είχε κορυφωθεί τα ξημε
ρώματα της Τρίτης στα γραφεία 

της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας 
σιο κτίριο Justus Lipsious σας Βρυξέλ
λες. Εκείνη την ώρα οι κκ. Λ. Παπαδή- 
μος και Ευ. Βενιζέλος είχαν αποχω
ρήσει για τρίτη φορά από την αίθουσα 
όπου συνεδρίαζε το Eurogroup, προ- 
κειμένου να έχουν την καθοριστική συ
ζήτηση για το PSI με την τρόικα, τον 
επικεφαλής του Eurogroup Ζαν-Κλονι 
Γιοΰνκερ και τους Τσαρλς Νταλάρα 
και Ζαν Λεμιέρ από το IIF.

Κάποια σπγμή οι εκπρόσωποι της 
τρόικας αποχώρησαν από το γραφείο 
όπου διεξαγόταν η διαπραγμάτευση 
και έμειναν οι υπόλοιποι. Τα βλέμματα 
των μελών του κυβερνητικού κλιμακί
ου (Π. Καψής, Μαρία Ασημακοπού- 
λου, Π. Χριστοδούλου, Γκ. Χαρδού- 
βελης -  ο κ. Γ. Ζανιάς παρέμεινε στην 
αίθουσα) είχαν καρφωθεί στην πόρ
τα του γραφείου. Κατά τις 4 το πρωί 
ο κ. Παπαδήμος βγήκε από τη σύσκε
ψη. «Εχουμε συμφωνία» ανακοίνω
σε ψύχραιμα και μαζί με τον κ. Βενι
ζέλο έσπευσαν στην αίθουσα όπου συ
νεδρίαζε το Eurogroup. Ηταν η πρώ
τη σπγμή χαλάρωσης για τους συνερ
γάτες του Πρωθυπουργού, οι οποίοι 
έβλεπαν επί ώρες τις διαπραγματεύ
σεις να πελαγοδρομούν.

ΙΙΙΙΙΙΙΙ«Υπομονή, παρακαλώ»
0  κ. Παπαδήμος φανέρωσε την ικανο
ποίησή του μόνο όταν ολοκληρώθηκαν 
και επισήμως οι συζητήσεις, χαρακτη
ρίζοντας τη συμφωνία που επετεύχθη 
«ιστορική». Ο τρόπος με τον οποίο δι- 
ηύθυνε τις συζητήσεις για τη νέα δα
νειακή συμφωνία και για το PSI έκα
νε φανερή τη μεγάλη εμπειρία του σε 
τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις και 
βεβαίως είχε τη διαρκή συνδρομή του 
κ. Βενιζέλου. 0  κ. Γιούνκερ τού έδινε 
διαρκώς τον λόγο, είτε για να παρουσι
άσει την κατάσταση στην Ελλάδα είτε 
για να ενημερώσει για τις παράλληλες 
διαπραγματεύσεις σχετικά με το PSI.

Την τρίτη, και τελευταία φορά, που 
αποχώρησε από τη συζήτηση ο Πρω-

θυπουργός ζήτησε από τους υπουρ
γούς Οικονομικών της ευρωζώνης να 
κάνουν υπομονή «για να τσεκάρου
μ ε  τα νούμερα μ η  γίνει κανένα λά
θος» και κανένας δεν διαμαρτυρήθη- 
κε. Η συζήτηση με τους ιδιώτες για την 
ανταλλαγή ομολόγων είχε ήδη περάσει 
από πολλά σκαμπανεβάσματα ώσπου 
να βρεθεί το πώς ο επίσημος τομέας 
(OSI) θα κάλυπτε το κενό που άφηνε 
το PSI προκειμένου το ελληνικό δημό
σιο χρέος να είναι το 2020 στο 120% 
του ΑΕΠ. Το κενό αυτό ήταν 8,5% του 
ΑΕΠ και η αρχική πρόταση του Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε ήταν να το μοιρα
στούν εξ ημισείας ο δημόσιος και ο ιδι
ωτικός τομέας. Για τη διευθέτηση του 
PSI απαιτήθηκαν τρεις γύροι σκληρών 
διαπραγματεύσεων.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΤρεις γύροι «κουρέματος»
Στον πρώτο γύρο συζητήθηκε η πρό
ταση να παραιτηθεί ο ιδιωτικός τομέ
ας από τους τόκους των ομολόγων που 
έχουν ήδη εκδοθεί, ύψους 5,2 δισ. ευ
ρώ, παράλληλα όμως ο δημόσιος το
μέας δεν ξεκαθάριζε τη δική του συμ
μετοχή. Στον δεύτερο, ο ιδιωτικός το
μέας ανππρότεινε να γίνει μεγαλύτερο 
«κούρεμα» στην ονομασπκή τιμή του

χρέους, το οποίο μεγάλωσε κατά 1,5%. 
Στη συνέχεια το «κούρεμα» έφθασε στο 
3,5% και τα επιτόκια ως το 2015 μει
ώθηκαν στο 2%, αλλά ούτε αυτό ήταν 
αρκετό. Το Eurogroup επέμενε σε πε
ραιτέρω διαπραγμάτευση και άρχισαν 
να συζητούνται σχήματα με αποτελε
σματικότερη συμμετοχή της ΕΚΤ, ενώ 
φάνηκε ότι υπάρχει ένα «μαξιλάρι» 
ασφαλείας σχετικά με το ποσό που θα 
χρειαστεί για την ανακεφαλαιοποίηση 
των ελληνικών τραπεζών.

Ο κ. Νταλάρα επέστρεψε στη δια
πραγμάτευση αλλά ζήτησε διαβεβαιώ
σεις ότι δεν θα υπάρξει άλλος γύρος. 
Γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα της 
Τρίτης διαμορφώθηκε το τελικό σχή
μα για το PSI, αλλά χρειάστηκε άλλη 
μιάμιση ώρα για να κλείσει το σύνο
λο της συμφωνίας, αφού ήρε τις επι
φυλάξεις του και ο τελευταίος ανήσυ
χος υπουργός Οικονομικών της ευρω
ζώνης, ο Τόνιο Φενέκ της Μάλτας.

Το πρωί της προηγούμενης Κυρια
κής ο κ. Παπαδήμος και οι στενοί συ
νεργάτες του πήγαν στο Μέγαρο Μα- 
ξίμου με τις... βαλίτσες τους στο χέρι. 
Στην τηλεδιάσκεψη που είχε προηγηθεί 
την Παρασκευή η Ανγκελα Μέρκελ εί
χε προτείνει να παρευρεθεί ο Πρωθυ-

πουργός στο Eurogroup εξαιτίας της 
δυσκολίαςτων διαπραγματεύσεων. Το 
ίδιο είχε υπαινιχθεί και ο κ. Γιούνκερ, 
αλλά ως τις 4 το απόγευμα ο κ. Παπα
δήμος δεν είχε λάβει ακόμα την από
φαση να μεταβεί στις Βρυξέλλες. Από 
τη σπγμή που το αποφάσισε, ξεκίνη
σε ένας μαραθώνιος, ο οποίος έληξε 
ύστερα από σχεδόν 48 ώρες.

Στην πτήση προς Βρυξέλλες οι κκ. 
Παπαδήμος και Βενιζέλος δεν άφη
σαν ούτε λεπτό αναξιοποίητο, χαράσ- 
σοντας με κάθε λεπτομέρεια τη στρατη
γική τους. Η σύσκεψη συνεχίστηκε στο 
ξενοδοχείο, όπου εκλήθη ο κ. Ζανιάς, 
ο οποίος συμμετείχε στο EuroWorking 
Group που είχε μόλις ολοκληρωθεί. 
Εκεί διαπιστώθηκε ότι το θέμα του ειδι
κού λογαριασμού είχε πιθανότητες να 
λυθεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν 
που είχε προταθεί στην αρχή -  η ελλη
νική πλευρά εμφανίστηκε καλά προε
τοιμασμένη με δύο γνωμοδοτήσεις της 
Cleary Gottlieb και της Lazard -, αλλά 
οι συζητήσεις για το PSI βρίσκονταν 
σε οριακό και απροσδιόριστο σημείο.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΟ ειδικός λογαριασμός
Τη Δευτέρα το πρωί ο κ. Βενιζέλος συ
ναντήθηκε με τη φινλανδή ομόλογό του

Γιούτα Ουρπιλάινεν, παρουσία και 
του γενικού διευθυντή του EFSF Κλά- 
ους Ρέγκλινγκ, όπου επισημοποιήθη
κε ο τρόπος συμμετοχής της Φινλανδί
ας στον EFSF. Λίγο πριν από την έναρ
ξη του Eurogroup οι κκ. Παπαδήμος 
και Βενιζέλος συναντήθηκαν με τους 
κκ. Σόιμπλε, Γιούνκερ, Μάριο Ντρά- 
γκτ και την κυρία Κριστίν Ααγκάρντ.

Ο ειδικός λογαριασμός (escrow 
account) αποτελούσε ένα από τα δύ
σκολα θέματα. Η πρόταση Μέρκελ 
- Σαρκοζί επί της οποίας ξεκίνησε η 
διαπραγμάτευση είχε δύο βασικούς 
άξονες: οι δανειστές να είναι βέβαι
οι ότι δεν θα χάσουν τα χρήματά τους 
και ότι τα ποσά θα προκαταβάλλονται 
από την Ελλάδα και στη συνέχεια θα 
καλύπτονται από τη βοήθεια.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αυτή προ- 
έβλεπε ότι ο λογαριασμός θα είχε έδρα 
το Λουξεμβούργο, τα χρήματα θα προ
καταβάλλονταν για έναν χρόνο και θα 
έπρεπε να υπάρχει σε αυτόν συνεχώς 
ένα ποσό της τάξεως των 20 δισ. ευ
ρώ. Στον ειδικό λογαριασμό θα έμπαι
ναν χρήματα από τον EFSF και από τα 
έσοδα του ελληνικού κράτους. Σε πε
ρίπτωση που η Ελλάδα έχανε μία δό
ση, όπωςτο περασμένο φθινόπωρο, η 
κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να 
στείλει συγκεκριμένα έσοδά της, όπως 
π.χ. από τον ΦΠΑ. Οι όροι ήταν δυσβά
στακτοι και αυτό προκάλεσετην αντί
δραση και άλλων χωρών.

Ζητήθηκε έτσι από την ελληνική κυ
βέρνηση να καταθέσει εναλλακτική 
πρόταση, η οποία τελικώς υιοθετήθη
κε. Σύμφωνα με αυτήν ο ειδικός λο
γαριασμός θα ανοιχτεί στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, τα χρήματα δεν θα προ
καταβάλλονται, το ποσό του λογαρια
σμού δεν θα είναι σταθερό και στην 
αρχή κάθε τριμήνου θα καταρτίζεται 
ένας κατάλογος με τις ανάγκες κάλυ
ψης των τόκων και των δανείων της 
χώρας. Στην περίπτωση όμως που η 
αξιολόγηση της τρόικας δεν είναι θε
τική, η κυβέρνηση θα βρεθεί ενώπι
ον του διλήμματος αν με τα περιορι
σμένα οικονομικά της θα καλύψει μι
σθούς, συντάξεις ή θα προτιμήσει να 
ανταποκριθεί σπς ανάγκες εξυπηρέ
τησης των δανείων.
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Συνταγματική ρύθμιση για  τα δάνεια
W* τις αποφάσεις του Eurogroup ήταν 
« Η ν α  ενισχυθεί η εποπτεία των εταί
ρων στη διαχείριση των δανείων και να 
υπάρξει συνταγματική κατοχύρωση ότι 
ο εξωτερικός δανεισμός θα εξυπηρε
τείται κατά προτεραιότητα, μια ρύθμι
ση την οποία περιέλαβε στο Σύνταγμά 
της και η Ισπανία. Η κυβέρνηση απο
δέχθηκε επίσης, να ενισχυθεί η ομάδα 
που ελέγχει τη διαχείριση των χρημά
των από τα δάνεια ώστε να προειδοποι
εί εγκαίρως την κυβέρνηση και την τρό
ικα για τυχόν υπερβάσεις σ ιους προϋ
πολογισμούς και στα χρονοδιαγράμ
ματα. Η αρχική εισήγηση ήταν η ομά-

δα  αυτή να έχει όχι μόνο συμβουλευτι
κό αλλά και αποφασιστικό χαρακτήρα, 
όμως αποκρούστηκε στη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης.

Κυβερνητικές πηγές μεταδίδουν ότι η 
ομάδα θα αποτελείται από τεχνοκράτες 
και μεσαίου επιπέδου υπαλλήλους, αλ
λά είναι άγνωστο αν θα υπάγεται στον 
Χορστ Ράιχενμπαχ ή θα έχει άλλον επικε
φαλής. Ηδη στο Γ ενικό Λογιστήριο έχουν 
εγκατασταθεί τεχνοκράτες οι οποίοι ελέγ
χουν τους λογαριασμούς των ασφαλιστι
κών ταμείων και αναμένεται ανάλογα κλι
μάκια να τοποθετηθούν σε όλα τα κρίσι
μα μνημονιακά υπουργεία.

Στο Γενικό
Λογιστήριο
τεχνοκράτες
ήδη ασκούν
ελέγχους
στους
λογαριασμούς
των
ασφαλιστικών
ταμείων


