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Ασφυκτικά τα χρονοδιαγράμματα έως και το

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Υπό ασφυκτική πίεση και χωρϊε περιθώρια ελιγμών θα συνεχίσει να βρίσκεται η Ελλάδα από την επομένη τη$ ολοκλήρωσή τηε αναδιάρθρωσή του χρέουε και την έγκριση του νέου δανειακού προγράμματοε. Το νέο Μνημόνιο είναι ακόμα πιο αυστηρό από το πρώτο, ενώ ο έλεγχο$ εφαρμο- γήε του θα είναι πλέον πολύ πιο αυ- στηρόε από ό,τι συνέβαινε μέχρι τώ- 
ρ> πι τα νέα δάνεια θα κατατίθενται ο,, .δικό λογαριασμό με προτεραιότητα την αποπληρωμή των χρεών.Καλώε εχόντωντων πραγμάτων, αύριο θα γίνει η ανταλλαγή τη$ πλειο- ψηφίαε των ελληνικών ομολόγων, ενώ η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί στιε 11 Απριλίου. Επίσηε, εντόε τηβ εβδομάδαε αναμένεται τόσο η Ευρωζώνη, όσο και το Διεθνέ5 Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να δώσουν το «πράσινο φωε» για το νέο πακέτο στή-
Τα έσοδα των αποκρατι
κοποιήσεων θα πρέπει 
να φθάσουν σια 12,2 δισ. 
ευρώ μέχρι ίο  τέλος 
του 2014.ρίςι.ο που αφορά τη δανειοδότηση 130 δισ. ευρώ προ5 την Ελλάδα. Ποσό το οποίο θα έρθει να προστεθεί στα 34 δισ. ευρώ που απομένουν από το πρώτο πακέτο στήριξηε τηε χώραε.Ετσι, από τώρα έωε και το τέλοε του 2014 που διαρκεί το νέο πρόγραμμα, η Ελλάδα θα έχει στη διάθεσή τηε 164 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά, όρωε, δεν έρχονται μόνα τουε. Συνοδεύονται από ένα αυστηρό οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο μόνο για το δεύτερο τρίμηνο του 2012 προβλέπει την υλοποίηση περισσότερων από 80 δράσεων. Συνοδεύονται επίσηε και από τη δημιουργία ενόε ειδικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται, 10 μέρεε πριν από κάθε τρίμηνο, τα ποσά εκείνα που απαιτούνται για να αποπληρωθούν οι υποχρεώσει του Ελληνικού Δημοσίου προ5 τουβ πιστωτέΒ του$ εντόε του τριμήνου που ακολουθεί.Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι η τρόικα θα ασκεί πίεση προ$ την ελ

ληνική κυβέρνηση (όποια κι αν είναι αυτή), ώστε να εφαρμόζει τα μέτρα του Μνημονίου που θα οδηγήσουν στη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων το 2013 και το 2014. Το βά- pos θα πέσει κυρίωβ στον περιορισμό των δαπανών, με το νέο Μνημόνιο να στοχεύει σε κλείσιμο φορέων, απολ ύ σ ει, νέε$ μειώ σει αποδοχών (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον κατά 15%), συντάξειε, κοινωνικά επιδόματα κ.λπ. Είναι σαφέε ότι μόνον εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το πρόγραμμα που θα πρέπει να φέρει εΐ5 népas η κυβέρνηση που θα α- ναλάβει την υλοποίηση του νέου μνημονίου.Αξίζει, nàvtcas, να σημειωθεί ότι την ώρα που η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμόσει το δύσκολο αυτό πρόγραμμα, τα κεφάλαια από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ υπολείπονται των χρηματοδοτικών αναγκών m s xcopas για την περίοδο που ξεκινάει από τώρα και ολοκληρώνεται στο τέλοε του 2014. Γι’ αυτό το διάστημα, η Ελλάδα θα έχει στη διάθεσή m s 164 δισ. ευρώ. Με αυτά θα πρέπει να:
1. Καλύψει 30 δισ. ευρώ που είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (EFSF) στην ανταλλαγή των ομολόγων (PSI).
2. Αξιοποιήσει τα 50 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.
3. Χρησιμοποιήσει 20 δισ. ευρώ άμεσα για να αποπληρώσει τα χρέη npos προμηθευτέ5 του Δημοσίου και να αποπληρώσει το μεγαλύτερο pépos των εντόκων γραμματίων.
4. Αποπληρώσει ελληνικά ομόλογα 

ùiJjous 29,5 δισ. ευρώ που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν συμμετείχαν στο «κούρεμα».
5. Εξυπηρετήσει δάνεια ùijious 8,5 δισ. ευρώ που έχουν δοθεί από το ΔΝΤ.
6. Καλύψει το έλλειμμα του 2012 και 

tous tokous για τη περίοδο 2013-2014, 
συνολικού ύψους 28 δισ. ευρώ.Το άθροισμα των παραπάνω χρηματοδοτικών αναγκών δίνει ένα ποσό m s τάξης των 166 δισ. ευρώ. Το «κενό» των 2 δισ. ευρώ θα καλυφθεί από τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων που μέχρι το τέλθ5 του 2014 θα πρέπει να φθάσουν στα 12,2 δισ. ευρώ, ενώ όλθ5 ο προγραμματισμ05 βασίζεται στο ότι από το 2013 και μετά θα σταματήσει η Ελλάδα να έχει πρωτογενή ελλείμματα.
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Η τελευταία ευκαιρία και οι κίνδυνοι
Στο επόμενο δίμηνο θα πρέπει να προχωρήσει σειρά μέτρων παρά τις όποιες αντιδράσεις, για να μπει η χώρα σε νέα εποχή

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι 
τω ν υπογραφών στο PSI και στο νέο 
Μ\ νιο, τα στελέχη τηε τρόικαε ε
πιστρέφουν. Θα βρίσκονται στην Αθή-ι 
να npos το τέλοε του μήνα, για να προ
ετοιμάσουν το  νέο Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικήε Στρατηγικήε 
2013-2016, αλλά κυρίωε για να μην α- 
φήσουν την κυβέρνηση να χαλαρώσει.

Αυτό που ανησυχεί πρωτίστωε τιε 
Βρυξέλλεε και τιε ευρωπαϊκές πρωτεύ
ουσες σε αυτή τη  φάση είναι ο εφη
συχασμός του πολιτικού συστήματος με
τά την αναδιάρθρωση του χρέους και \ 
η χαλάρωση στην εφαρμογή όσων 
πρέπει να γίνουν - και είναι πολλά- μέ
χρι τις εκλογές. Ο κίνδυνος είναι να χα
θεί για ακόμη μία φορά το momentum

και μαζί η τελευταία ευκαιρία που έχει 
η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρω
ζώνη. Η ανησυχία επιτείνεται από το 
γεγονός ότι η Κομισιόν καθυστέρησε να 
καταλήξει στο μοντέλο εποπτείας για 
την εφαρμογή του Μνημονίου. Ο μη
χανισμός προβλέπει την παρουσία μό
νιμων εκπροσώπων της Κομισιόν στα 
υπουργεία και έναν καλύτερο συντο
νισμό μεταξύ αυτών και τω ν στελεχών 
της Task Force. Ολοι μαζί θα φτάσουν 
τους 40 στην Αθήνα, ενώ άλλα περίπου 
60 άτομα θα ασχολούνται αποκλειστι
κά με την Ελλάδα από τις Βρυξέλλες. 
Επίσης, θα ενισχύονται από τους ε
μπειρογνώμονες που στέλνουν τα κρά- 
τη-μέλη για τεχνική βοήθεια.

Στο διάστημα τω ν δΰο μηνών που α
πομένουν έως τις εκλογές, θα πρέπει με
ταξύ άλλων:

έ
·  Να ολοκληρωθεί το PSI (οι ανταλ- 
γές ομολόγων σε ξένο δίκαιο θα γί- 
υν στις 11 Απριλίου).

• Να ξεκινήσει η διαδικασία ανακε- 
λαιοποίησης τω ν  τραπεζών. Εως το 

τέλος του μήνα θα πρέπει να έχουν 
προσδιοριστεί οι κεφαλαιακές ανά
γκες τω ν τραπεζών και να εκδοθεί η υ
πουργική απόφαση με την οποία θα κα
θορίζονται οι όροι της ανακεφαλαιο- 
ποίησης.

• Να αρχίσει η κατάρτιση του νέου 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο
νομικής Στρατηγικής για την περίοδο 
έως το  2016. Μπορεί τα μέτρα να ορι- 
στικοποιηθούν από την επόμενη κυ
βέρνηση, αλλά η προεργασία θα πρέ
πει να γίνει από την παρούσα. Ηδη, ε
μπειρογνώμονες της Task Force σε συ
νεργασία με το ΚΕΠΕ έχουν ξεκινήσει

μια επαναξιολόγηση του συνόλου των 
δημοσίων δαπανών.

Στη συνέχεια θα προσδιοριστούν οι 
δαπάνες που μπορούν να περιορι
στούν (μέσω περικοπών, κλείσιμο φο
ρέων, κατάργησης δράσεων) και θα α
ξιολογηθεί εάν οι περικοπές επαρκούν 
για να καλυφθούν οι όποιες αποκλίσεις 
εκτιμάται ότι θα υπάρξουν το 2012, αλ
λά και για τα μέτρα συνολικού ύψους 
10,6 δισ. ευρώ που απαιτούνται για το 
2013 και 2014. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν 
επαρκούν, τότε αναγκαστικά θα πρέπει 
η επόμενη κυβέρνηση να καταφύγει σε 
νέες οριζόντιες περικοπές.

• Να αρχίσει η υλοποίηση των μέτρων 
που θεσμοθετήθηκαν τις προηγούμενες 
εβδομάδες ως προαπαιτούμενες ενέρ
γειες για να εγκριθεί η χρηματοδότηση 
του PSI και το νέο πακέτο βοήθειας.

9 1
I Πρόκειται για δεκάδες παρεμβάσεις 
από τις οποίες αναμένονται συγκε
κριμένα δημοσιονομικά απ οτελέ
σματα. Ετσι, πρέπει να  υλοποιη- 

ι θοΰν -παρά τις αντιδράσεις- μέτρα ό
πως η μείωση του ποσοστού κέρδους 
τω ν  φαρμακείων, οι αυστηρότεροι ό
ροι συνταγογράφησης, η χρήση γε- 
νοσήμ ω ν κ.λπ. Επίσης, σύμφωνα με 
το  χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί με 
το  Μνημόνιο, πρέπει να προχωρήσει 
άμεσα η λειτουργία του ενιαίου τα 
μείου επικουρικής ασφάλισης και να 
εγκατασταθεί μηχανογραφικό σύ
στημα ατομικών λογαριασμών συ- 
νταξιοδότησης.

• Να αρθεί μια σειρά εμποδίων και 
υποχρεώσεων ώστε να βελτιωθεί το ε
πιχειρηματικό περιβάλλον. Το σχετι
κό νομοσχέδιο είναι έτοιμο, αλλά δεν

πρόλαβε να το  καταθέσει ο τέως υ
πουργός Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδης 
στη  Βουλή, εξαιτίας του ανασχηματι
σμού. Εκκρεμεί επίσης το νομοσχέδιο 
για τη ν απελευθέρωση τω ν  ταξί.

Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, π 
ραμένει η ένταση τω ν προσπαθειών για 
τη ν πιστή εκτέλεση του αναθεωρη
μένου προϋπολογισμού. Τα ασφαλι
στικά ταμεία στο σκέλος τω ν δαπανών 
και τα  φορολογικά έσοδα είναι δύο με
γάλες «μαύρες τρύπες» που απειλούν 
ήδη να εκτροχιάσουν τη ν εκτέλεσή 
του. Το Μνημόνιο προβλέπει ότι από 
το ν  Μάρτιο θα πρέπει να αρχίσουν έ
λεγχοι από μεικτά κλιμάκια για πλη
ρωμές φόρων και ασφαλιστικών ο
φειλών στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κά
τι τέτο ιο  δεν υπάρχει ακόμη ούτε ως 
σχέδιο επί χάρτου.

Είναι βιώσιμο 
χσ δημόσιο χρέος;
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Εχοντας διαγράψει από το χρέος 105,4 
δισ. ευρώ και με προοπτική το ποσό αυ
τό  να αυξηθεί έως και τα 114 δισ. ευ
ρώ, το ερώτημα που πρέπει να  απα
ντηθεί πλέον είναι εάν αυτό αρκεί για 
να καταστεί βιώσιμο το  δημόσιο χρέ
ος. Η απάντηση δεν βρίσκεται στο PSI, 
αλλά στο  τι θα κάνει η Ελλάδα για να 
εξασφαλίσει ότι θα έχει πρωτογενή πλε
ονάσματα και διατηρήσιμη ανάπτυξη 
κυρίως από το  2014 και μετά.

Ωστόσο, το PSI δεν παύει να αποτελεί 
τη  μεγαλύτερη διαγραφή χρέους χώ
ρας μέχρι σήμερα. Από τα  206 δισ. ευ
ρώ τω ν ελληνικών ομολόγων που είχαν 
επιλεγεί για να «κουρευτούν», μέχρι τώ 
ρα η Ελλάδα εξασφάλισε ότι θα υπο- 
στούν τη ν απομείωση τα 197 δισ. ευ-

Η  απάντηση βρίσκεται 
στο τι θα κάνει η Ελλάδα 
για να εξασφαλίσει 
πρωτογενή πλεονάσματα 
και διατηρήσιμη ανάπτυξη 
από το 2014 και μετά.

ρώ. Τα υπόλοιπα 9 δισ. ευρώ είναι ο
μόλογα που υπάγονται σε ξένο δίκαιο 
και η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει 
προς τους κατόχους αυτών τω ν  τίτλων 
ότι εάν μέχρι τις 23 Μαρτίου δεν δε
χτούν από μόνοι τους να συμμετάσχουν 
στο PSI, τό τε  η Ελλάδα θα προχωρή
σει μονομερώς και ενδεχομένως να μην 
τους αποπληρώσει καθόλου.

Ενα άλλο σενάριο που υπάρχει για 
τα ομόλογα αυτά, είναι οι κάτοχοί τους 
να αποζημιωθούν για το 10-15% της α
ξίας τω ν  ομολόγων. Σε κάθε περίπτω
ση, αυτό είναι κάτι που θα λυθεί μέσα 
στις επόμενες δύο εβδομάδες και πλέ
ον δεν απασχολεί τόσο πολύ την 
Ελλάδα, αφού έχει επιτευχθεί ο στόχος 
της συμμετοχής στο  PSI σε ποσοστό 
άνω του 95%.

Το όφελος από αυτό το «κούρεμα» εί
ναι τοιπλό:

χιώνεται κατά 105,4 δισ. ευρώ το 
ελληνικό χρέος.

2. Προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση 
από τις δαπάνες για τόκους της τάξης 
τω ν  4 δισ. ευρώ.

3. Αναμένεται να αντιστραφεί το κλί
μα για την Ελλάδα. Οι επενδυτές είχαν 
θέσει ως προϋπόθεση τη ν επιτυχή έ
κβαση του PSI για να στρέψουν τα κε
φάλαιά τους προς τη ν ελληνική οικο
νομία, αφού θεωρητικά η Ελλάδα αυ
τή  τη  στιγμή έχει περισσότερες ελπί
δες να ξεπεράσει την κρίση χρέους, α
πό εκείνες που είχε μέχρι σήμερα.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο οικονομικό 
επιτελείο περίμεναν «πώς και πώς» να 
τελειώσει το PSI και η αβεβαιότητα γύ-

ρω από το νέο δανειακό πρόγραμμα, ώ
στε να αρχίσει να παράγει αποτελέ
σματα το πρόγραμμα αποκρατικοποι
ήσεων. Υπενθυμίζεται ότι η ανταλλαγή 
των ομολόγων ήταν μια προϋπόθεση για 
να εγκριθεί το νέο οικονομικό πακέτο 
προς την Ελλάδα και ιδίως από το Διε
θνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), που ό
πως όλα δείχνουν θα συμμετέχει στο νέο 
πακέτο με επιπλέον 8-11 δισ. ευρώ.

Πάντως, αξίζει να  σημειωθεί ότι σε 
πρώτη φάση, η διαγραφή των 105,4 δισ. 
ευρώ δεν θα «φανεί» σ τον  προϋπολο
γισμό. Από τη  μία πλευρά το  χρέος θα 
μειωθεί κατά το  ποσό αυτό. Από την 
άλλη, όμως, η Ελλάδα θα δανειστεί το 
2012:

• 30 δισ. ευρώ για να ολοκληρωθεί 
η ανταλλαγή τω ν  ομολόγων.

• 50 δισ. ευρώ για την ανακεφα- 
λαιοποίηση τω ν  ελληνικών τραπεζών.

• 20 δισ. ευρώ για την αποπληρω
μή τω ν  ληξιπρόθεσμων χρεών του Δη
μοσίου προς προμηθευτές και μέρους 
τω ν  εντόκων γραμματίων.

Δηλαδή, θα δανειστεί 100 δισ. ευρώ, 
ενώ θα πρέπει να  καλύψει και έλλειμ
μα της τάξης τω ν  14 δισ. ευρώ στην κα
λύτερη περίπτωση. Ενδεικτικό του ό
τ ι οι ανάγκες «τρέχουν» είναι ότι μέ
χρι τις 20 Μαρτίου θα πρέπει η Ελλά
δα να αποπληρώσει σ τη ν Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 4,6 δισ. ευρώ, 
καθώς η τελευταία έχει σ την κατοχή 
της ομόλογα ισόποσης αξίας που λή
γουν εκείνη τη ν  ημέρα.

Για να τα ξεχρεώσει, η Ελλάδα θα λά
βει από το  ΕΕδΕ μέρος της πρώτης δό
σης του νέου δανείου. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Στήριξης θα προχωρήσει εντός της ε
βδομάδας στον δανεισμό αυτού του πο
σού από τις αγορές για να το δανείσει 
με τη  σειρά του στην Ελλάδα έως τις 
19 Μαρτίου.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι η κατά
σταση θα ήταν πολύ χειρότερη εάν δεν 
διαγραφόταν το  παραπάνω ποσό από 
το  δημόσιο χρέος και σε κάθε περί
πτωση οι προοπτικές για τη ν ελληνι
κή οικονομία πιο δυσοίωνες.

Πάντως, αυτή τη  στιγμή κανείς δεν 
μπορεί να αποκλείσει το  ενδεχόμενο 
να χρειαστεί νέα στήριξη της Ελλάδας 
και ειδικά από το  2015 και μετά. Οσο 
η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρνει με τους 
στόχους που έχουν τεθεί, τόσο η συ
ζήτηση περί αυτού του θέματος θα 
«φουντώνει».

Ο τρόπος για να καλυφθούν νέες α
ποκλίσεις είναι είτε μέσω του «κου
ρέματος» τω ν ομολόγων που έχει στην 
κατοχή της η ΕΚΤ (υπολογίζονται σε 
κάτι παραπάνω από 40 δισ. ευρώ, αλ
λά θεωρείται ότι είναι πολύ δύσκολο 
να συμβεί κάτι τέτοιο), είτε μέσω μιας 
νέας αναδιάρθρωσης του χρέους που 
έχουν οι ιδιώτες (εξίσου δύσκολο) εί
τε μέσω νέας χρηματοδότησης από την 
Ευρωζώνη.

Το «κούρεμα» ίων ομολόγων ίου ελληνικού Δημοσίου
ποσά σε δισ. ευρώ
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Η ελληνική οικονομία μετά το PSI
Πρόβλεψη βασικών μεγεθών, σύμφωνα με τη μελέτη βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους

Πρωτογενές αποτέλεσμα 
και ιδιωτικοποιήσεις
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η διαδικασία 
ανταλλαγής

«Πολύπλοκο» αλλά «επιτυχη
μένο» θα μπορούσε να χαρα
κτηρίσει κανείς το σύστημα 
των όρων των νέων ομολόγων. 
Ελλάδα και ιδιώτες έπρεπε να 
καταλήξουν σε μία μέθοδο 
που θα εξασφάλιζε το «κούρε
μα» κατά 53,5% της ονομαστι
κής αξίας των υφιστάμενων ο
μολόγων, χωρίς να ξεπερνούν 
οι απώλειες των ιδιωτών σε ό
ρους καθαρής παρούσας αξίας 
ίο  74%.
Για να γίνει αυτό, αύριο οι ε 
πενδυτές θα λάβουν για καθέ
να ομόλογο που κατέχουν:
- Ενα νέο ελληνικό ομόλογο 
που θα καλύπτει το 31,5% από 
το εναπομείναν 46,5%. Η 
διάρκεια των ομολόγων θα εί
ναι από το 2023 έως το 2042 
και συνολικά θα εκδοθούν 20 
νέοι τίτλοι.
- Ενα ομόλογο από τον Ευρω
παϊκό Μηχανισμό Στήριξης 
(EFSF) για το υπόλοιπο 15% 
που θα καλυφθεί. Τα ομόλονα 
αυτά θα είναι μονοετή ή διετή. 
Η συμμετοχή του EFSF θα α- 
νέλθει στα 30 δισ. ευρώ. 
Επίσης, θα αποπληρωθούν οι 
δεδουλευμένοι τόκοι των υφι
στάμενων ομολόγων (έως 24 
Φεβρουαρίου 2012) μέσω ε 
ντόκων γραμματίων όμηνης 
διάρκειας του EFSF.
Σε ό, τι αφορά τα νέα ελληνι
κά ομόλογα, το επιτόκιό τους 
θα είναι:

' · 2 %  από τις 24 Φεβρουαρίου 
του 2012 έως τον Φεβρουάριο 
του 2015.
• 3 %  έως τον Φεβρουάριο του 
2020 και
• 3,65% μόνο τον Φεβρουάριο 
του 2021.
• 4,3%  από τον Φεβρουάριο 
του 2021 έως τον Φεβρουάριο 
του 2042.
Μέσω αυτού του συστήματος, 
το μεσοσταθμικό επιτόκιο των 
νέων ομολόγων για τα πρώτα 
οκτώ χρόνια θα είναι 2,63%, 
ενώ για το σύνολο των 30 ε 
τών θα διαμορφωθεί στο 
3,65%.
Επιπλέον, τα νέα ομόλογα θα 
έχουν ρήτρα ΑΕΠ, βάσει τγ 
ποίας το επιτόκιο θα αυξάνε.ω 
ανάλογα με την πορεία του 
ΑΕΠ της χώρας. Μάλιστα, για 
να μην υπάρξει κάποια «παρε
ξήγηση» έχουν συμφωνηθεί 
και ποσοτικοί στόχοι, πάνω α
πό τους οποίους θα ενεργο
ποιείται η ρήτρα ΑΕΠ.
Σε ό, τι αφορά το νομικό πλαί
σιο των νέων ομολόγων, αυτά 
θα διέπονται από το αγγλικό 
δίκαιο, που καθιστά δυσκολό
τερη μια πιθανή νέα αναδιάρ
θρωση του χρέους.

Τι θα γίνει με ιδιώτες και Ταμεία Τι θα συμβεί τώρα με τα CDS
Δύο ανοιχτά ζητήματα άφησε πίσω Tns 
η ολοκλήρωση Tns διαδικασίαε α- 
νταλλαγήβ τω ν  ελληνικών ομολόγων 
(PSI). Το ένα αφορά στον τρόπο με τον 
οποίο θα αποζημιωθούν τα  φυσικά 
πρόσωπα που είχαν ομόλογα και το άλ
λο έχει να κάνει με την κάλυψη τω ν  
ζημιών που υπέστησαν τα  ασφαλι
στικά ταμεία.

Από ό,τι φαίνεται τα φυσικά πρό
σωπα θα αργήσουν να μάθουν το  εάν 
και το  ncos θα καλύψουν.τιε ζημίεε 
t o u s . Από το  οικονομικό επιτελείο έ
χουν αφήσει να διαφανεί ότι θα υ
πάρξει ρύθμιση, αλλά αυτή θα γίνει 
γνωστή  στην πλήρη Tns έκταση μάλ
λον μετά t i s  11 Απριλίου.

Τότε είναι που θα «κλείσει» και τυ
πικά το  PSI, αφού η 11η Απριλίου εί
ναι η μέρα που έχει προγραμματιστεί. 
να γίνει ο διακανονισμόε τω ν  ομολό-

Οι ρυθμίσεις για την 
αποζημίωση των πρώτων 
και την κάλυψη ζημιών 
των δεύτερων.

γω ν που υπάγονται σε ξένο δίκαιο.
Πάντωε, για τα  φυσικά πρόσωπα, 

φαίνεται πωε θα υπάρξει μία υπό προ
ϋπ οθέσ ει ρύθμιση. Ισωε να τεθεί έ
να εισοδηματικό κριτήριο (τα 100.000 
ευρώ που είναι και το εγγυημένο από 
το  Δημόσιο ποσό τω ν  τραπεζικών κα
ταθέσεων), ενώ ενδεχομένωε να  υ
πάρξει και ένα πλαφόν τιμή5. Δηλαδή, 
εάν κάποιθ5 αγόρασε τα  ομόλογα κά
τω  από μία τιμή δεν θα καλύπτονται 
οι απώλειε5.

Επίσηε, ένα από τα σενάρια που ε

ξετάζονται είναι και Kânoios ενδεχό- 
μενοε συμψηφισμ05 τω ν  ζημιών με 
μελλοντικέε συγκεκριμένε5 φορολο- 
YiKés υποχρεώσει.

Για τα  ασφαλιστικά ταμεία, αν και 
έχει δημιουργηθεί ο cpopéas στον οποίο 
το Δημόσιο θα δώσει περιουσιακά του 
στοιχεία για να διασφαλιστούν οι α- 
πώλειεε τω ν  ταμείων, ακόμα δεν έχει 
γίνει γνωστό  ποια περιουσιακά στοι
χεία είναι αυτά, πότε θα δοθούν, για 
πόσο διάστημα κλπ. Πάντωε, πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι ανεξαρτήτου του 
ότι οι διοικήσει κάποιων ταμείων δεν 
συμφώνησαν να  συμμετάσχουν στο 
PSI (ôncos το  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τω ν  επι
στημόνων, το Επικουρικό Ταμείο τω ν 
Δημόσιων Υπαλλήλων, τω ν  αστυνο
μικών, το ΤΕΑΠΑΣΑ κ.λπ.), όλα τα  τα
μεία θα αποζημιωθούν με το ν  παρα
πάνω τρόπο.

Σε μια μαραθώνια συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 
μεταξύ τω ν  γραφείων Tns ISDA σε 
Λονδίνο και Νέα Υόρκη, η αρμόδια ε
πιτροπή Tns η οποία ή ταν επιφορτι
σμένη με το να αποφασίσει εάν το ελ
ληνικό πρόγραμμα ανταλλαγήε ομο
λόγων ενεργοποιεί ή όχι τα ασφάλι
στρα κινδύνου, δηλαδή τα  CDS, κα
τέληξε πωε σημειώθηκε πιστωτικό γε- 
Yovos. Ειδικότερα, αποφάνθηκε nais 
η «σκανδάλη» ή ταν η ενεργοποίηση 
τω ν  ρητρών συλλογικήε δράσηβ από 
τη ν Αθήνα. Και cos εκ τούτου έκρινε 
ncos πρέπει να πληρωθούν τα CDS. Η 
απόφαση Tns 15μελοϋ5 επιτροπήε ή
τα ν  ομόφωνη. Μέχρι να καταστεί δυ
νατή  η ομοφωνία όμωε, τα  μέλη Tns 
διεφώνησαν επανειλημμένα. Από το 
μεσημέρι Tns Παρασκευήε και μέχρι 
αργά το βράδυ τηε ίδιαε μέραε επι-

Η  15μελής επιτροπή 
της ISDA κατέληξε 
ομόφωνα πως σημειώθηκε 
πιστωτικό γεγονός.

χειρήθηκε και επιτεύχθηκε να υπάρ
ξει ετυμηγορία για τη  μεγαλύτερη α
πομείωση υποχρεώσεων κράτουε 
σ τη ν  Ιστορία. Πολλά μέλη, τράπεζε5 
και επενδυτικά κεφάλαια, που απαρ
τίζουν τη ν  επιτροπή, επιδίωξαν να 
κλείσουν το  θέμα σε αυτή τη  μία συ
νεδρίαση, ενώ άλλοι προέκριναν την 
κατά περίπτωση εξέταση. Σύμφωνα με 
στοιχεία  Tns Depository Trust & 
Clearing Corp που παρακολουθεί αυ
τή  τη ν  αγορά, τα χρήματα που πρέ
πει να πληρωθούν o t o u s  k o t o x o u s

τω ν CDS στη σχετική εκκαθάρ που 
θα λάβει χώρα ot is 19 Μαρτίου α
νέρχονται στα 3 δισ. δολ. και αφορούν 
4.323 τέτοια  συμβόλαια εξασφάλισή  
τω ν  επενδυτών.

Η επιτροπή που συνεδρίαζε επί ε
πτά ώρεε σημαδεύτηκε από τη  σύ
γκρουση δύο απόψεων. Το ένα μπλοκ 
πίεσε ώστε να ενεργοποιηθούν τα CDS, 
καθώε σε διαφορετική περίπτωση η α
ξία tous cos εργαλεία δ ιαχείρ ισή  του 
ρίσκου που φέρουν τα  ομόλογα κάθε 
συγκεκριμένου κράτουε θα απαξιω- 
νόταν. Ο πλέον nxnpos θιασώτηε 
Tns άποψης aurns ήταν η PIMCO. Από 
την άλλη πλευρά στοτχήθηκαν εκείνοι 
οι οποίοι θεωρούσαν ncos έπρεπε να 
υπάρχει κατά περίπτωση απόφαση ή 
να αναβληθεί έωε τη ν 23η Μαρτίου, 
οπότε και κλείνει η νέα προθεσμία και 
για τα  αλλοδαπού δικαίου ομόλογα.

)
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Μια «ένεση» 
28 δισ. ευρώ 
από το ΔΝΤ 
στην Ελλάδα
Νίκη της Λαγκάρντ παρά τις αντιδράσεις- 
Τις επιπτώσεις του PSI μετρούν οι τράπεζες

Των ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ σουν λεπτομερώε την έκθεση του Πό-
και ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΑΟΓΙΑΝΝΗ

Το «πράσινο φως» για να συμμετάσχει 
το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 
στη νέα χρηματοδότηση m s Ελλάδαε 
με 28 δισ. ευρώ έδωσε, επί ms αρχήε, 
το Ταμείο, σε άτυπη συνεδρίαση του 
διοικητικού συμβουλίου του, που διε- ’ 
,ήχθη αργά το βράδυ m s Παρασκευ- j 
ns, και ενώ tis προηγούμενεβ εβδο- ) 
μάδε$ υπήρξαν συνεχείε διαβουλεύσειε ί 
τη$ ελληνικήε πλευράε με αρμόδιουε j 
τεχνοκράτε3 και εκπροσώπουε άλλων I 
χωρών με στόχο τη ν όσο το  δυνατόν j 
μεγαλύτερη αύξηση του ποσού, κάτι 
που επιτεύχθηκε.

Επειτα από συζήτηση με το Δ.Σ. του 
ΔΝΤ «προτίθεμαι να εισηγηθώ την πα
ροχή 28 δισ. ευρώ στο πλαίσιο μακρο
πρόθεσμου προγράμματοε (EFF)», δή
λωσε η Κριστίν Λαγκάρντ μετά τη συ
νεδρίαση, όπου και πάλι ο εκπρόσωποε 
ms Βραζιλίαε ήγειρε ενστάσειε, φθά- 
vovtas μάλιστα στο σημείο να αμφι
σβητήσει την πρωτοκαθεδρία ms γε- 
vums διευθύντριαε και την ορθότητα ms

«Καλή είδηση» χαρακτή
ρισε την έκβαση του PSI 
ο γενικός διευθυντής 
του συνδέσμου 
γερμανικών τραπεζών 
Μίχαελ Κέμερ.

προσφώνησήε ms cos Madame Chair.
Το πρόγραμμα θα είναι τετραετέ5 και 

στο τελικό ποσό περιλαμβάνονται τα 
10 δισ. που απομένουν από το  πρώτο 
δάνειο και η μη αποπληρωμή τω ν τό
κων που εκκρεμούν. Τα λεφτά θα δο
θούν σε 16 ισόποσεβ ôôosis τω ν 1,65 
δισ. ευρώ. Από την προηγούμενη συ
νεδρίαση του Δ.Σ. είχε καταστεί σαφέε 
ότι το ύψοε m s συνεισφορά3 του ΔΝΤ 
θα κυμαινόταν μεταξύ 18 και 29 δισ. ευ
ρώ. Το χαμηλό ποσό είχε τύχει ευρεί- 
as anoôoxhs, καθώε συναινούσαν σε 
αυτό και οι xcopss που αντιδρούσαν, ε
νώ το υψηλό έδειχνε αρχικά να μην έ
χει καμία ελπίδα. «It was dead on 
arrival» σημείωσε χαρακτηριστικά 
στέλεχοε με γνώση τω ν διαβουλεύσε- 
ων. Πάραυτα, αποφασίστηκε να δοθούν 
28 δισ. και κύκλοι του Ταμείου τόνισαν 
στην «Κ» ότι οι συσχετισμοί που έχουν 
διαμορφωθεί εντόε του Δ.Σ. οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι το ποσό αυτό θα 
εγκριθεί κατά την επίσημη συνεδρία
ση την ερχόμενη Πέμπτη, 15 Μαρτίου.

Το πλαίσιο ms χρηματοδότησή 
συζητήθηκε διεξοδικά στη συνεδρία- 

ιου ήταν η ένατη με αντικείμενο 
την Ελλάδα σε διάστημα δύο μηνών, 
κάτι που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία 
του ΔΝΤ. Στη διάρκεια m s npooTxous 
εβδομάδαε τα μέλη του Δ.Σ. θα εξετά-

ουλ Τόμσεν, την οποία καθυστέρησε 
να καταθέσει στα μέλη του Δ.Σ., Ka0côs 
ανέμενε την ολοκλήρωση του PSI, ενώ 
παράλληλα ο εκπρόσωποε ms Ελλάδοε 
στο Ταμείο, 0àvos Κατσάμπα3, θα 
συντάξει έγγραφο (bufï) στο οποίο θα 
εξηγεί mous συναδέλφουε του mo Δ.Σ., 
γιατί πρέπει να ψηφίσουν υπέρ ms χρη
μ α τοδό τη σ ή  του ελληνικού προ- 
γράμματοε. Από την πλευρά mus, άλ
λα μέλη του Δ.Σ. θα συντάξουν τα λε
γάμενα grays, στα οποία καταθέτουν 
τον  όποιο προβληματισμό mus και θα 
θέτουν ερωτήματα για το πρόγραμμα. 
Τελικό στάδιο είναι η επίσημη συνε
δρίαση m s ερχόμ ενέ  Πέμπτή.

Στο μεταξύ, «καλή είδηση» χαρα
κτήρισε την έκβαση του PSI ο γενικόβ 
διεύθυνσή του συνδέσμου γερμανικών 
τραπεζών Μίχαελ Κέμερ, ο onoios προ
ειδοποίησε ωστόσο ότι «η δουλειά μό- 
λιε άρχισε». Και κατέληξε: «Προσωπι
κά περίμενα κάπωε μικρότερη συμ
μετοχή, αλλά το  85,8% είναι πάρα πο
λύ καλό. Πρέπει ôpcos φυσικά να πού
με ότι, παρά τη  δικαιολογημένη χαρά, 
η Ελλάδα κατάφερε τελικά μόνο να α
γοράσει ξανά χρόνο και δεν υπάρχει 
τρόπο5 να αποφύγει να εκπληρώσει ε- 
πιτέλουε tis υποχρεώσει ms».

Πίσω σ τη ν  Αθήνα τα  τραπεζικά ε
πιτελεία «μετράνε» tis επιπτώσειε του 
PSI στα  αποτελέσματά tous. Κι αυτό 
γιατί το επόμενο μεγάλο στοίχημα, με
τά  τη ν ολοκλήρωση του PSI, έχει να 
κάνει με τη ν  ανακεφαλαιοποίηση 
τω ν  τραπεζών. Σύμφωνα με εκτιμή
σ ε ι  επιτελικών στελεχών τραπε
ζών, δεν θα ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευ
ρώ τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν. 
Oncos σημειώνουν στην «Κ», το τελικό 
ύψοε μπορεί να διαμορφωθεί σε ση
μαντικά χαμηλότερα επίπεδα ανάλογα 
με την ικανότητα ms κάθε τράπεζαε 
να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια και 
να  εξοικονομήσει nôpous μέσω πώ- 
λησηε θυγατρικών και άλλων στο ι
χείων του ισολογισμού. Για την κε
φαλαιακή ενίσχυση του τραπεζικού συ- 
στήματοε έχουν προβλεφθεί από την 
τρόικα κεφάλαια üijious 40 δισ. ευρώ 
από το νέο πακέτο, ενώ ο κ. Βενιζέλθ3 
μιλώνταε στη  Βουλή σημείωσε ότι το 
τελικό ποσό που θα απαιτηθεί για τη 
στήριξη τω ν  τραπεζών μπορεί να 
φτάσει τα 50 δισ. ευρώ. Η ενίσχυση 
τω ν κεφαλαίων τω ν τραπεζών από το 
Δημόσιο δεν πραγματοποιείται δί- 
xcùs επιπτώσειε: το  Kpâms θα λάβει 
Koivés μετοχέ5 και θα καταστεί ο με- 
γαλύτερο5 μέτοχοε, ενώ οι παλαιοί μέ
τοχοι θα υποστούν μια μεγάλη απο- 
μείωση ms συμμετοχή5 tous. Ωστό
σο, ôass τράπεζε3 συγκεντρώσουν το 
10% των απαιτούμενων κεφαλαίων θα 
μπορέσουν να διατηρήσουν τη  διοι
κητική tous αυτοτέλεια και θα έχουν 
το δικαίωμα εντόε πενταετίαε να ε- 
παναγοράσουν το  υπόλοιπο 90% τω ν 
μετοχών του Δημοσίου.

Ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας στο Δ.Σ. του ΔΝΤ έφτασε στο σημείο να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία της γενικής 
διευθύντριας και την ορθότητα της προσφώνησής της ως Madame Chair, αλλά η κ. Κριστίν Λαγκάρντ «πέρασε» τελικώς 
την εισήγησή της για την Ελλάδα.

Οι πρώτες αψιμαχίες με hedge funds
TouHAIA Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Πριν καλά καλά καταλαγιάσει ο θό- 
ρυβοε από το  PSI, ξεκίνησαν οι πρώ- 
τεε αψιμαχίεε μεταξύ του ελληνικού 
Δημοσίου και τω ν  hedge funds με α
φορμή τα ομόλογα που δεν υπάγονται 
σ το  ελληνικό δίκαιο. Αφορμή; Ομό
λογο αξίαε 450 εκατ. ευρώ που ωρι
μάζει το ν  Μάιο. Το συγκεκριμένο ο
μόλογο υπόκειται σε διαπραγμάτευ
ση στα  επίπεδα τω ν  70 σεντε ανά ευ
ρώ, σημαντικά υψηλότερα δηλαδή α
πό τα  επίπεδα τω ν  20 σεντε στα  ο
ποία κυμαίνονταν οι τιμέε τω ν  ομο
λόγων του ελληνικού δικαίου που 
«κουρεύτηκαν».

Η κόντρα του ελληνικού Δημοσίου 
με τα  ξένα funds αφορά ποσό ms τά- 
ξη5 τω ν  7 δισ. ευρώ, το  οποίο, σύμ
φωνα με τα επίσημα στοιχεία του 
Bloomberg τα οποία διασταυρώνονται 
και από την Barclays Capital, προκύ
πτει KUpiois από τίτλουβ που υπόκει- 
νται σε ξένο δίκαιο και κυ picas m o αγ
γλικό, το γαλλικό, το  ελβετικό και το 
ιαπωνικό. Οι συμβάσειε tous προ
βλέπουν ôpous οι οποίοι επιτρέπουν 
στα  hedge funds, εφόσον συγκε
ντρώ σουν ορισμένα ποσοστά, να 
μπλοκάρουν τη ν ενεργοποίηση τω ν 
ρητρών συλλογική5 ôpàons που προ- 
βλέπονταν κατά τη ν  έκδοση. Με αυ
τό τον τρόπο μπορούν να προσφύγουν 
Otis προβλεπόμενεβ ôiaimaiss ή στα 
αρμόδια δικαστήρια και να επιχειρή
σουν να εκδώσουν διαταγέε πληρω
μών. Σε αυτή τη ν ομάδα τω ν  ομολό
γων περιλαμβάνεται και μια μεγάλη 
έκδοση ms τάξη5 τω ν  4,5 δισ. ôncas 
και άλλη μία üijious 5,6 δισ. που ωρι
μάζει το  2016, αλλά και ορισμένα α
πό τα  διαβόητα χρεόγραφα του ΟΣΕ 
αξίαε 400 εκατ.

Χαρακτηριστική m s στρατηγικήε

που θα εφαρμοσθεί είναι η περίπτω
ση του hedge fund Armstrong 
Investment Managers που εδρεύει mo 
Λονδίνο, το  οποίο αρνήθηκε να α
νταλλάξει ελληνικά ομόλογα αγγλικού 
δικαίου που ωριμάζουν mis 20 Μαΐου, 
novrapovms στην αποπληρωμή του 
στο  ολόκληρο. Επιπλέον, εκκρεμεί η 
συμμετοχή κατόχων τίτλων ομολόγων 
ελληνικών ΔΕΚΟ που έχουν εκδοθεί 
με τη ν εγγύηση του ελληνικού Δη
μοσίου, ονομαστικήε αξίαβ m s τάξη5 
τω ν  2,8 δισ. επί συνόλου 9 δισ.

Η Αθήνα έχει δώσει προθεσμία έ- 
gjs tis 23 Απριλίου, σε όλου5 όσοι έ-

Κόντρα του ελληνικού 
Δημοσίου για τίτλους 
που υπάγονται σε ξένο 
δίκαιο και αφορούν 
ποσό 7 δισ. ευρώ.

χουν ομόλογα αλλοδαπού δικαίου και 
επέλεξαν να τα διακρατήσουν, για να 
επαναξιολογήσουν τη  στάση rous, ξε- 
καθαρίζονταε όμωε ncas ούτε χρήματα 
για να αποπληρωθούν υπάρχουν ού
τε  πρόκειται να διαπραγματευτεί. 
«Πρόκειται για ένα πολύ καλά οργα
νωμένο πρόγραμμα με ελάχιστα πα
ράθυρα για ooous επιδιώκουν τη ν α
ποκομιδή ποσών υψηλότερων από ό
σα έχουν προσφερθεί», υπογραμμί
ζει στέλεχοε λονδρέζικου επενδυτι
κού γραφείου με το  οποίο επικοινώ
νησε η «Κ ».

Εξάλλου, νομικοί κύκλοι τονίζουν 
ncos η o6os m s δικαστική5 αντιπα
ρ ά θ εσ ή  είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, 
δαπανηρή και αβ έβα ια  έκβασηε. 
Autos είναι και ο λόγοε που η ομο
λογιακή έκδοση τω ν  5,6 δισ. που ω 

ριμάζει το 2016 είναι υπό διαπραγ
μάτευση στα επίπεδα των 24 otvts, 
όσο περίπου και τα νέα ανταλλάξιμα 
ομόλογα.

Παρά ταύτα, το Δημόσιο θα επι
χειρήσει να κλείσει έωε tis 23 Μαρ
τίου το  ζήτημα και οι πρώτεε εκτι
μ ή σ ε ι από κύκλουε m s αγοράε πι
θανολογούν περαιτέρω ελάφρυνση 
του xpéous από αυτή τη  διαδικασία. 
Την ύπαρξη πάντωε funds που θα κι
νηθούν νομικά επιβεβαίωσε με δη
λ ώ σ ε ι  του ο Robert A. Cohen, δικη- 
Yôpos του γραφείου Dechert LLP, το 
οποίο έχει και στο παρελθόν αντι
προσωπεύσει επενδυτέβ σε παρό- 
μοιεε δικαστικέβ αντιπαραθέσειε. 
Πρόσθεσε opcas nais πρόκειται για έ
να πολύ μακροχρόνιο εγχείρημα.

Εκτιμήσει αμερικανικών επενδυ
τικών οίκων αναφέρουν επίσηε nais 
η Αθήνα δεν έχει τίποτα να  χάσει α
πό τη ν επιλογή του δρόμου ms αθέ- 
m ons τω ν  υποχρεώσεών ms npos 
tous μη συμμετέχοντε5 σ τη ν  ανταλ
λαγή Kamxous ομολόγων αλλοδα
πού δικαίου, αφού oütcos ή άλλωε πρό
κειται για μικρή μειοψηφία και δεν 
μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω το 
de facto αρνητικό προφίλ πιστολη- 
πτικήε αξιολόγησήε ms.

Σε καμία περίπτωση όμωε δεν θα 
πρέπει να υποτιμάται η αρνητική ε- 
πικοινωνιακή επίπτωση, ένα νέο 
πλήγμα σ τη ν αξιοπιστία, τη ν  οποία 
μπορεί να επιφέρει μια υψηλού προ
φίλ δικαστική αντιπαράθεση, με δε
δομένη τη  δυνατότητα τω ν  διαχειρι
σ τώ ν κεφαλαίων να έχουν πρόσβαση 
σε έγκυρα διεθνή οικονομικά MME με 
απώτερο σκοπό τη  μόχλευση m s 
nisons npos το  ελληνικό Δημόσιο σε 
μια φάση που επιδιώκεται η βελτίω
ση του κλίματο5 για την ελληνική οι
κονομία και τη ν εικόνα m s εν γένει.
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ΑΠΟΨΗ

Οριστικά 
«εκτός» 

το σενάριο 
της δραχμής

Του ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΤΡΑ

Αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλη επι
τυχία η ολοκλήρωση του PSI, πρωτί- 
otcds για τη  Γερμανία και δευτερευό- 
vtcns για τη ν Ελλάδα. Το σχέδιο δεν εί
χε σκοπό να καταστήσει βιώσιμο το ελ
ληνικό xpéos παρά tis φαντασιώσειβ 
ορισμένων πολιτικών. Αν ο OKonôs ή
ταν η βιωσιμότητα, τότε θα έπρεπε να 
συμμετάσχουν όλοι στη διαδικασία και 
όχι μόνο ο ιδιωτικόε τομέαε. Αυτό το  
γνωρίζουν οι αγορέε και για αυτό τα  
νέα ομόλογα ήδη υπόκεινται σε δια
πραγμάτευση με απόδοση 20%. Η α
γορά δηλαδή πιστεύει nus το PSI ήταν 
το πρώτο μεταξύ πολλών επερχόμενων 
χρεοκοπιών ή αναδιαρθρώσεων. Στο 
τέλθ3 του émus η Ελλάδα θα έχει χρέ- 
os σε ποσοστό του ΑΕΠ ms τάξεωβ του 
163%. Το θετικό και πολύ σημαντικό 
επακόλουθο, όμω5, είναι η κατσ^όρυφη 
βελτίωση στην άμεση ταμειαι is θέ
ση. Το 2012 τα  χρεολύσια τω ν 34 δισ. 
μειώνονται σε 11 δισ. ενώ  το  2013 τα  
31 δισ. γίνονται 8 δισ.

Ο OTÔxos του 120% xpéous écos το  
2020 θα έρθει από tous μελλοντικούε 
πλεονασματικού5 προϋπολογισμούβ, 
tis ιδ ιω τικοποιήσει και τη ν υποτιθέ
μενη ανάπτυξη, npos το  παρόν, από 
τα 100 δισ. που κερδίζουμε μέσω του 
«κουρέματοε» επαναδανειζόμαστε ά
μεσα τα 60 δισ. για να πληρώσουμε το 
PSI και να σώσουμε tis ελληνικέ.5 τρά- 
πεζε5. Επιπροσθέτου, θα πρέπει να  
βρούμε tous nôpous να  αναπληρώ
σουμε τα  χρεοκοπημένα πλέον συ- 
νταξιοδοτικά ταμεία. Ο rmxus κατέβηκε 
δηλαδή, αλλά είναι ακόμα ψηλά.

Η σύσταση τω ν π ιστω τών pas και η 
ποιότητα του xpéous αλλάζουν σημα
ντικά. Πλέον, πάνω από το 80% θα βρί
σκεται στα  χέρια κρατών m s Ε.Ε. και 
όχι σε ιδιώτε5. Αυτό σημαίνει ncos η Ευ
ρώπη απομονώνει το ελληνικό πρό
βλημα από tis aYOpés και το κάνει εν 
δοκοινοτικό θέμα. Οι επόμενεε ανα- 
διαρθρώσεΐ5 του ελληνικού xpéous θα 
γίνονται με tous smipous pas και με 
όποια ανταλλάγματα pas επιβάλλουν. 
Δίνεται δηλαδή μια ευκαιρία στην 
Ελλάδα να βρει τον ευρωπαϊκό ms προ
σανατολισμό έστω και με εξαναγκασμό.

Enians, αφαιρέθηκε ευτυχώ5 η δυ
να τό τη τα  m s Ελλάδα3 να γυρίσει 
σ τη  δραχμή. Ο λόγοε είναι απλόε. Θα 
είναι αυτοκτονία να γυρίσουμε σε 
δραχμή αφού δεν έχουμε πλέον τη  δυ
νατότητα, λόγω αγγλικού δικαίου, να 
αλλάξουμε το  xpéos από ευρώ σε 
ôpaxpés. Ετσι, οι επιπτώσειε m s εξό
δου από τη ν Ευρώπη θα είναι κατα
σ τρ ο φ ή ^  και για το  βιοτικό επίπεδο 
τω ν  Ελλήνων αλλά και για τη  γεωπο
λιτική θέση m s Ελλάδα5.

Η Ελλάδα βρίσκεται σ τη ν  αρχή 
pias véas nopsias. Αν και μέλθ5 ms 
ΕΟΚ από το  1981, είχε παραμείνει με 
tis μεταπολεμικέε, οικονομικέε, κοι- 
VGiviKés και πολιτικέε δομέε. Τώρα ε
νηλικιώνεται απότομα και πρέπει να 
μάθει να ζει με tis δικέε ms δυνάμει. 
Auamxais στον αγώνα αυτό εισέρχε
ται με napcoxnpévous και cos επί το 
πλείστον απαξιωμένουε πολιτικού3. Γι’ 
αυτό, παραφράζονταε το ν  Νέλσωνα 
πριν από τη  ναυμαχία στο  Τραφάλ- 
γκαρ, «η  Ελλάδα περιμένει από bus 
tous Ελληνε5 και tis Ελληνίδε5 , ψά
ξουν το καθήκον tous».

*0  δρ Ανδρέος Κούτρας είναι χρηματοοικο
νομικός αναλυτής, στέλεχος ITC Markets 
στο Λονδίνο.

Γιώργος Ζανιάς

Ο βασικός «κρίκος»
Πέτρος Χριστοδούλου

Ο εξειδικευ μένος
ΖανΛεμιέρ ΜαρκΓουόκερ

Ο άνθρωπος-κλειδί Ο «ειδικός» δικηγόρος
Ποιοι ήταν οι άνθρωποι 
που συνέβαλαν στο να 
κλείσει θετικά το  PSI; Τη 
μεγαλύτερη πίεση απ’ ό- 
λουε κατά τη  διάρκεια 
τω ν  διαπραγματεύσεων 
με tous smipous και πι- 
σ τω τέε εισέπραξε αναμ
φισβήτητα ο πρόεδροε 
το ”  Συμβουλίου Οικονο- 
μ /Εμπειρογνωμόνων _ 
κ. Γ. Zaviàs. Ηδη από tis I  
ημέρεε του κ. Γ. Παπα- |
Κωνσταντίνου , ή ταν ο “ 
βασικό5 συνδετικό3 KpiKos ανάμεσα σε όσα συνέβαιναν 
m a Euroworking Groups και στον υπουργό Οικονομικών.

Ηταν Tnians και ο βασικό5 «sherpa» κατά τη  διάρκεια 
τω ν  συνόδων Kopucphs που έγιναν τα  τελευταία δυόμι
σι χρόνια. Η παρουσία του ήταν επίσηε απαραίτητη και 
σε κάθε συνεδρίαση του Eurogroup. Αυτή η τριπλή ι
διότητα του κ. Ζανιά το ν  είχε αναγκάσει να βρίσκεται σε 
ένα αεροπλάνο μεταξύ Αθηνών -Βρυξελλών και Λου
ξεμβούργου σχεδόν κάθε εβδομάδα. Οσοι το ν  γνωρίζουν 
καλά είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι ένα από τα  βα
σικά χαρακτηριστικά του είναι η εχεμύθειά του, κάτι που 
φαίνεται ncas εκτίμησαν τόσο ο κ. Γ. Παπανδρέου όσο και 
ο κ. Λ. Παπαδήμοε. Η διαρκήε και αφόρητη πίεση που 
αντιμετώπισε το ν  περασμένο Οκτώβριο ο κ. Zaviàs, εί
χαν cas αποτέλεσμα να «ανεβάσει» πίεση. Eumxcâs όμω5 
επρόκειτο για ένα μεμονωμένο επεισόδιο.

Στην ομάδα η οποία δια
χειρίστηκε nmxés m s 
διαπραγματευτικήΒ δια- 
δικασίαε τω ν τελευταίων 
μηνών εντάσσετα ι επί- 
ans ο διευθύνων σύμ- 
βουλοε του Οργανισμού 
Διαχείρισηε Δημοσίου 
Xpéous (ΟΔΔΗΧ) Π. Χρι
στοδούλου. Ηδη από τον 
περασμένο Ιούνιο ο κ . ο 
Χριστοδούλου ή ταν ο | 
πιο στενόε συνεργάτηε | 
του κ. Γ. Ζανιά, τον οποίο 
συνοδέυσε σε αρκετέΒ από tis auvôôous Kopucpàs. Οι 
γνώ σ τη  του κ. Χριστοδούλου για τη  λειτουργία του χρη
ματοπιστωτικού συστήματοε και η αγαστή συνεργασία 
του με tous δύο ξένου3 συμβούλουε m s ελληνική3 κυ
β έρ νη σ ή  επισημαίνεται από πολλούε εκ τω ν  τακτικά 
συμμετεχόντων otis eupcanaÏKés αποστολέε. Ο πλέον α- 
cpavôs m s ομάδα3 τω ν  συμβούλων είναι ο πάρεδρο5 του 
Νομικού Συμβουλίου του Kpâmus, Avam âaios Mnàvos. 
Oncos και οι υπόλοιποι, έτσ ι και ο κ. Mnàvos συνεργα
ζό ταν και με το ν  προκάτοχο του κ. Ευ. Βενιζέλου στο  
υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. Mnàvos ή ταν ο βασικόε 
νομικόΒ m s κυβερνητική5 ομάδαε και συγκεκριμένα ε- 
κείνοε που είχε τη ν τελική ευθύνη για όλα τα  νομικά κεί
μενα, τα  οποία επεξεργαζόταν σε συνεργασία με tous 
ξένουβ νομικού s συμβούλουβ m s Lazard και τω ν  Cleary 
Gottlieb Steen.

Κλεισμένος στο ξενοδο
χείο «Μεγάλη Βρεταν- 
νία», ο «εγκέφαλοε» του 
Διεθνού5 Χρηματοπι
στω τικού Ινσ τιτού του  
(IIF) παρακολουθούσε tis 
διαπραγματεύσεΐ5 με 
την ελληνική κυβέρνηση 
στο Μαξίμου, υπολόγιζε 
tis επιπτώσειε κάθε πρό- 
raons που έπεφτε στο 
τραπέζι και ενημέρωνε  ̂
κατ’ ευθείαν τον  επικε- | 
φαλή5 του IIF Γιόσεφ “
Ακερμαν. Πρόκειται για τον Ζαν Λεμιέρ. Η περιγραφή έρ
χεται από tous ανθρώπουε που έζησαν από κοντά tis κρί- 
σιμεε διαπραγματεύσειβ του IIF με το Μαξίμου την Πα- ■ 
ρασκευή 13 Ιανουάριου. Οι διαπραγματεύσειε τό τε  διε- 
κόπησαν, Ka0ciis βρέθηκαν σε αδιέξοδο, αναγκάζονταε την 
αποστολή του IIF να φύγει εκτάκτωε από την Αθήνα.

Τον ρόλο του «υπολογιστή» και του «τεχνικού συμ
βούλου» στιε διαπραγματεΰσεΐ5 είχε ο κ. Λεμιέρ και otis 
επαφέε τω ν  π ισ τω τών με τη ν Κομισιόν, τη ν  ΕΚΤ και το 
ΔΝΤ. Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Είναι ο ειδικόε σύμ- 
βουλοΞ διοίκησηε m s BNP Paribas και é&is το  2008 πρό- 
sôpos m s Eupconahms Τράπεζα5 Επενδύσεων. Εκπρο
σωπούσε tis γαλλικέ s τράπεζε5 που είχαν τη  μεγαλύτε
ρη έκθεση στα ελληνικά ομόλογα και, ταυτόχρονα, ήταν 
ο άνθρωποε που μπορούσε να κρατήσει tis loopponiss 
με το ν  Γερμανό επικεφαλή5 του IIF Γιόσεφ Ακερμαν.

Δύο από τα  λιγότερο 
γνωστά  πρόσωπα στην 
πολύμηνη προσπάθεια 
m s κυβέρνησηε κατά 
tis συ ζη τήσ ει m is δια- 
6oxik0s και πολυετείε 
συ νεδρ ιά σ ε ι τω ν  τε 
χνοκρατών m s Ευρω
ζ ώ ν η  είναι δύο Αγγλο- 
σάξονε5 δικηγόροι, ε- 
ξειδικευμένοι σε ζη τή 
ματα που αφορούν τη  
δ ιαχείρ ιση  κρατικού ¡s 
χρέουε. Ο npciims είναι 
ο κ. Μαρκ Γουόκερ (φωτ.) m s Λαζάρ, πρώην στέλεχο5 
m s δικηγορικήε εταιρεία5 Cleary, Gottlieb, Steen & 
Hamilton (επί σχεδόν 40 χρόνια, από το  1966 cos το 2010). 
Εχει πλούσιο βιογραφικό καθώε έχει εργαστεί cos σύμ- 
βουλο5 για κυβερνήσει (Αργεντινή, Κονγκό και Περού), 
αλλά και τη ν  Ομοσπονδιακή Τράπεζα και το  υπουργείο 
Οικονομικών τω ν  ΗΠΑ. Η «μεταγραφή» του κ. Γουόκερ 
ή ταν προσωπική απόφαση του επικεφαλήε m s γαλλι- 
K0s, εδρεΰουσαε στο  Παρίσι, εταιρεία5 κ. Ματιέ Πιγκάε. 
Ο δεύτερο5, αρκετά νεότερο5 από τον  προηγούμενο, εί
ναι ο κ. Αντριου Σάτερ m s «Cleary, Gottlieb», εδρεύει 
σ το  Λονδίνο και αποτελεί συνεταίρο m s εταιρεία5 από 
το 2001. Η ακαδημαϊκή ειδίκευση του κ. Σάτερ συνίσταται 
σ τη ν  αναδιάρθρωση χρεών, κάτι που αποτελούσε και 
βασικό κριτήριο για τη ν  επιλογή του από τη ν  ελληνι
κή κυβέρνηση.
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Κυβέρνηση με περισσότερες από 160 έδρες είναι το μήνυμα των Ευρωπαίων ηγετών προς τον κ. Λουκά Παπαδήμο και τους Ελληνες αρχηγούς.

«Να μας υπολογίζετε μόνο 
με ασφαλή πλειοψηφία»
Τι μήνυμα έστειλε η Μέρκελ στην ελληνική πολιτική ηγεσία ενόψει των εκλογών

Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Σε μια από xis πολλέε επαφέ-s που είχε 
η καγκελάριοε xns Γερμανίαε κ. Αγκε- 
λα Μέρκελ με χον πρωθυπουργό κ. Α.
Παπαδήμο χο χελευχαίο διάσχημα, εν 
όψει xns νέαε βοήθειαε npos χην Ελλά
δα, χο μήνυμα ήχαν oacpàs: «Εάν από 
xis εκλογέε δεν προκύψει κυβέρνηση 
που θα διαθέχει «ασφαλή» κοινοβου- 
λευχική πλειοψηφία, η οποία θα ξε
περνάει xis 160 έδρε-s, δεν μπορείχε να 
pas υπολογίζετε». Η συζήτηση διημεί- 
φθη με χον πρωθυπουργό, αλλά, εμ- 
φανώ3, οι πραγμαχικοί αποδέκχεε ήχαν 
άλλοι: ο npôsôpos xns Ν.Δ. κ. Ανχ. Σα- 
papäs και ο κ. Ευ. Βενιξέλοε, που εμ- 
φανίζεχαι a>s ο σχεδόν βέβαιοβ διάδο- 
xos χου κ. Γ. Παπανδρέου σχην ηγεσία 
χου ΠΑΣΟΚ. Και σχην πραγμαχικόχηχα, 
χο δίλημμα που έχει χεθεί εκ νέου σχην 
Αθήνα, όπωε και χον περασμένο Νο
έμβριο, είναι πωε σε περίπχωση μη αυ- 
xoôuvapias, ή οι βασικές πολιχικέε 
δυνάμει θα συνεργασχοήν, ώσχε να υ
πάρχει κυβερνηχική σχαθερόχηχα και 
να προωθηθεί χο πρόγραμμα που προ- 
βλέπεχαι από χο νέο Μνημόνιο ή η 
«σχρόφιγγα» κονδυλίων από χην Ε.Ε. και 
χο ΔΝΤ θα κλείσει, παρά χην επιχυχή 
ολοκλήρωση χου PSI.

Με χη χώρα να οδεύει ολοταχώς npos 
xis εκλογές και με εύλογη χην προ
σπάθεια να συσπειρώσουν χην κομ- 
μαχική xous βάση, ο κ. Σαμαρά3 και ο 
κ. Βενιζέλοε θα θέσουν στο περιθώριο 
χα σενάρια περί συνεργασία5. Ομως, αυ- 
χά εκ χων πραγμάχων βρίσκονχαι σχο 
«τραπέζι» και θα κερδίζουν έδαφοε, ε
άν η προοπχική xns àvsxns αυχοδυνα- 
pias xns Ν.Δ. εμφανίζεχαι eus απομα
κρυσμένος axôxos. Σε μια χέχοια πε
ρίπτωση, στο προσκήνιο θα έλθει το εν
δεχόμενο napapovùs του κ. Λ. Παπα- 
δήμου στο Μέγαρο Μαξίμου, για χην ο-

ποία έχει αφήσει -και μάλιστα δημο
σίαν- ανοιχτό το παράθυρο και ο iôios 
ο πρωθυπουργόε.

Προκειμένου οι εξελίξεις να οδηγη
θούν στη συγκεκριμένη κατεύθυνση θα 
πρέπει, βέβαιον, να αρθούν κάποιεε 
«σκιές» που έχουν διαμορφωθεί σ τ ν  
σχέσεν του τριγώνου το οποίο σχη
ματίζουν το Μέγαρο Μαξίμου, η Συγ- 
γρού και η Ιπποκράτουε. Ομοιε, από τον 
Νοέμβριο και μετά, παρά τ ν  δυσκολίες, 
οι κ. Παπαδήμοε, Σαμαράε, Βενιζέλοε 
-όπως νωρίτερα ο κ. Παπανδρέου- έ
χουν αποδείξει ncos μπορούν να κατα-

Οι «σκ ιές» στις σχέσεις 
Μεγάρου Μαξίμου - 
Συγγρού - Ιπηοκράτους 
και οι διαφωνίες μεταξύ 
των κ. Παπαδήμου 
και Βενιζέλου.
λήγουν σε συνθέσεν και συμβιβα- 
apoùs. Σύμφωνα με πληροφορίες, το με
γαλύτερο «αγκάθι» σ τ ν  σχέσεν  του κ. 
Παπαδήμου με τον  κ. Σαμαρά είναι η 
εμφανήε προσπάθεια του προέδρου xns 
Ν.Δ. να αποστασιοποιηθεί από την κυ
βέρνηση. Σχετική ένδειξη υπήρξαν οι 
«διαρροές» από ορισμένα στελέχη του 
κόμματοε παν ο κ. Παπαδήμο5 καθυ
στέρησε αδικαιολόγητα να προχωρήσει 
στην αλλαγή cppoupâs στο υπουργείο 
npooxaoias του Πολίτη, η άρνηση 
xns Συγγρού να αναβαθμιστεί σε υ
πουργό Παιδείας ο κ. Κ. Αρβανιτόπου- 
Xos, αλλά και το γεγονό5 ότι ο κ. Σα
μαράς απέφυγε να τοποθετηθεί προ
σωπικά για τη ν επιτυχία του PSI. Ακό
μη και στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, πολλοί θε
ωρούν τη στάση του κ. Σαμαρά δικαι
ολογημένη στην παρούσα φάση, λόγω

του κλίματο5 που επικρατεί σε μεγάλη 
μερίδα τη5 κομματικής βάσης τη5 Ν.Δ. 
έναντι του κ. πρωθυπουργού. Οπαν λέ
γεται, ο κ. Παπαδήμο5 θεωρείται από 
ψηφοφόρους τη3 Ν.Δ. ότι «προεδρεύ
ει σε μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», που μά
λιστα σε επίπεδο προσώπων αποτελεί 
συνέχεια εκείνης του κ. Γ. Παπανδρέ
ου. Παράλληλα, περιορισμένου εύ- 
ρουε, αλλά υπαρκτέ5 διαφωνίες λέγεται 
ότι έχουν ανακύψει σχο παρασκήνιο και 
μεταξύ τω ν κ. Παπαδήμου και Ευ. Βε
νιζέλου. Ως τέτοια αναφέρεται ο χειρι- 
σμόε τω ν τραπεζών, όπου ο πρωθυ- 
πουργό5 είχε εξ αρχή5 «αμιγώς τεχνο- 
κρατική», ενώ ο υπουργόε Οικονομικών 
«περισσότερο πολιτική προσέγγιση». 
Επίσης, ο κ. Βενιζέλος φέρεται να μη θε
ωρούσε επιβεβλημένη την παρουσία του 
κ. Παπαδήμου στο κρίσιμο Ευτο^ουρ, 
στο οποίο αποφασίστηκε το τελικό ύ- 
ψοε «κουρέματος» του ελληνικού χρέ- 
ου5. Τέλοε, θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι του5 πρώτους μήνεε της κυβέρνη- 
ση5 Παπαδήμου, οι κ. Σαμαράε και Βε
νιζέλος είχαν αναπτύξει μια μάλλον λει
τουργική σχέση. Ομως, το σκηνικό λέ
γεται πωε έχει αλλάξει άρδην τον  τε 
λευταίο ενάμιση μήνα, μετά την έντα
ση που υπήρξε μεταξύ τουε, στη  σύ
σκεψη την οποία είχε συγκαλέσει ο κ. 
Παπαδήμος με τη συμμετοχή των κ. Πα
πανδρέου, Σαμαρά -και Γ. Καρατζα- 
φέρη- και τη σφοδρή σύγκρουση για 
το κατά πόσον έπρεπε να περικοπούν 
οι συντάξεΐ3.

Οπωε προαναφέρθηκε, οι ανωτέρω α
ποκλίσεις έχει αποδειχθεί πωε μπορούν 
να γεφυρωθούν, εάν τα ποσοστά το βρά
δυ τηε Κυριακής το επιβάλουν. Πάντωε, 
ο κ. Παπαδήμος δεν πρόκειται να συ
νεχίσει στην πρωθυπουργία σε ένα 
σχήμα «ισορροπιών» σαν το υφιστά
μενο, αλλά θα ζητήσει σχηματισμό κυ
β έρνησή  τύπου Μόντι.

Σενάρια δημιουργίας 
νέου κόμματος

Η δημοσκοπική καθίζηση του 
ΠΑΣΟΚ και η υποχώρηση της δύ
ναμης της Ν.Δ. μετά την υπερ
ψήφιση της νέας δανειακής σύμ
βασης έχουν φέρει στο προσκή
νιο σενάρια για τη δημιουργία 
νέου κόμματος. Πάντως, ακόμη 
και όσοι έλκονται από τη συγκε
κριμένη ιδέα, αναγνωρίζουν πως 
σχετικές κινήσεις δεν είναι δυνα
τόν να δρομολογηθούν πριν από 
τις εθνικές εκλονές. Ενώ, εάν εί
ναι δυνατόν να ευοδωθούν θα ε- 
ξαρτηθεί εν πολλοίς από το απο
τέλεσμα της επερχόμενης ανα
μέτρησης που θα διεξαχθεί το 
αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου, αλ
λά και από την αποτελεσματικό- 
τητα που θα εηιδείξει η όποια 
κυβέρνηση σχηματιστεί αμέσως 
μετά. Σε κάθε περίπχωση, ερω
τηματικό αποτελεί εάν θα βρεθεί 
το πολιτικό προσωπικό που θα 
μπορεί να υπηρετήσει ένα τέτοιο 
εγχείρημα, αλλά και ποιος μπο
ρεί να ηγηθεί του νέου σχήμα
τος. Κατ’ ορισμένους, πυρήνα θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν κά
ποιες κινήσεις πολιτών που βρέ
θηκαν στο προσκήνιο ή θα βρε
θούν σ’ αυτό τους επόμενους μή
νες, ενώ, σε επίπεδο προσώπων, 
πολλά θα κριθούν από τους συ
σχετισμούς που θα διαμορφω
θούν το βράδυ των εκλογών, ει
δικά εάν επιβεβαιωθούν οι τρέ
χουσες δημοσκοπήσεις που κα
ταγράφουν πολυκερματισμό του 
πολιτικού σκηνικού.

«Προσλήψεις» 
σε εποχή κρίσης 
στη Βουλή...
Ενώ ο κανονισμός της «δεν υπάρχει»

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Εν ενεργεία βουλευτή5, με επιπλέον 
«αξίωμα», απλώς, την ιδιότητα του 
προέδρου μιαε εκ τω ν  επιτροπών 
xns Βουλής, αναχωρεί αργά το βρά
δυ από το κτίριο του Κοινοβουλίου. 
Τον αναμένει το υπηρεσιακό του αυ
τοκίνητο, με τον  οδηγό στη  θέση 
του και τον  συνεργάτη-συνοδό, 
όρθιο έξω από το όχημα: «Επρεπε» 
να του ανοίξει την πόρτα, γιατί πα
ρά το γεγονό5 ότι δεν κρατούσε κά
τι στα χέρια του, δεν είχε προφανώς 
«σκοπό» να κάνει τη  συγκεκριμένη 
κίνηση. Περιστατικά óncos αυτό α
νήκουν στη  σφαίρα του... σαβουάρ 
βιβρ. Υπάρχουν ωστόσο και μια σει
ρά άλλα, τα οποία δύστυχοι έχουν 
ακόμα και οικονομικό k ó o x o s  για 
t o u s  φ ορολογού μ ενο ι πολίτεε. 
Κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι 
καιροί άλλαξαν.

Τελευταία, αλλά όχι έσχατα, δείγ
ματα, eos npos αυτή τη  δεύτερη πτυ
χή, αποτελούν ασφαλώς οι περι
πτώσεις νέω ν «προσλήψεων» σε 
γραφεία xns Βουλής: Evas πρώην 
πρωθυπουργός «τακτοποίησε» στε
νή  συνεργάτιδά του από το  Μέγα
ρο Μαξίμου και évas πρώην πρόε-

Εξακολουθούν οι κάθε 
είδους χρηματοδοτήσεις 
σε ενώσεις, μουσεία, 
ακόμα και για νέα... 
αγάλματα.

6pos κόμματος ένα άλλο πρόσωπο, 
αμφοτέρους σε θέση μετακλητού υ
παλλήλου στα  γραφεία t o u s . Η πε
ρίπτωση, μάλιστα, του πρώην προ
έδρου ξεχωρίζει και για δύο επι
πλέον λόγουε: Πρώτον, επειδή η 
πρόσληψη έγινε σχεδόν δύο μήνε5 
πριν από xis προαναγγελθείσεε ε- 
κλογέ5 και, δεύτερον, διότι παρά τη 
δημοσιογραφική έρευνα, δεν... βρέ
θηκε υπεύθυνη υπηρεσιακή απά
ντηση tos npos το  πού ακριβοί ο εν 
λόγω πολιτικός διατηρεί γραφείο, ό
που υποτίθεται θα εγκατασταθεί ο 
véos συ νερ γά τη  του! Tous τελευ
τ α ί ο ι  μήνεε υπήρξε και μια τρίτη  
περίπτωση, αυτή τη  φορά για λο
γαριασμό προέδρου «μικρού» κόμ- 
ματοε, αλλά έμεινε ανολοκλήρωτη 
για άγνωστους λόγου5.

Τυπικώε, οι προσλήψεις μετα
κλητών είναι νομικώς εντάξει, αφού 
ο κανονισμός xns Βουλής προβλέ
πει τόσο τη  σχετική πράξη «διορι
σμού», όσο και τη  μισθοδοσία τω ν 
εν λόγω υπαλλήλων από το ν  προ
ϋπολογισμό xns -  δηλαδή, από τα 
χρήματα τω ν  πλέον εξοντωτικά 
φορολογούμενων πολιτών.

Το επιπλέον εξοργιστικό εδώ εί
ναι ότι, εάν Kánoios αναζητήσει να 
βρει τον τόμο του κανονισμού xns 
Βουλής που διέπει όλα αυτά τα  ζη
τήματα, θα διαπιστώσει ότι δεν υ
πάρχει! «Δ ιατηρείτα ι» πολυκερμα- 
τισμένοε σε διάφορα γραφεία, συρ

τάρια και υπηρεσίες τ ι  Κοινο
βουλίου, ώ στε  να μην μπορεί κά
ποιος να έχει συνολική εικόνα. Το 
«κομμάτι» αυτό του κανονισμού του 
ελληνικού Κοινοβουλίου ρυθμίζει τό
σο τα  τω ν  μετακλητών υπαλλήλων 
ή έιλλων «δικαιωμάτων» τω ν  «πρώ
ην», όσο και λοιπά «κοστοβόρα» ζη
τήματα, όπω5 η οικονομική δια
χείριση «επιχειρήσεων» που λει
τουργούν εντό5 Βουλής (καφενείο, 
εστιατόριο κ.λπ.).

Πλην τη5 συγκεκριμένης περί
πτωσης, εικόνα «απόκρυφου Ευαγ
γελίου» μεταδίδει και ένα άλλο εκ 
τω ν  ιερών κειμένων του Κοινο
βουλίου: Πρόκειται για το ν  προϋ
πολογισμό του Ιδρύματος τη5 Βου- 
λή$: Η «Κ » το  ζήτησε αρμοδίου α
πό τον  περασμένο Οκτώβριο, με α
φορμή τη  δημοσιοποίηση τη5 εί
δησης ότι από το ν  εν λέ προϋ
πολογισμό χρηματοδοτώ ηκε με 
σχεδόν 1,5 εκατ. η κατασκευή 
μουσείου εθνικής συ μ φ ιλ ίω σή  
σ το ν  Γράμμο.

Εω5 προχθές, Παρασκευή, και 
παρά τΐ5 συνεχείς επικοινωνίε5 
μας, ο προϋπολογισμός αυτό5, που 
είναι δημόσιο έγγραφο, δεν μας 
γνωστοποιήθηκε από τη  Γενική 
Γραμματεία της Βουλής. Το Ιδρυμα 
του μουσείου έχει διοίκηση, τα μέ
λη της οποία5 λαμβάνουν μισθό (και 
έξοδα παραστάσεως) το ύψθ5 του 
οποίου καθορίζεται με απόφαση του 
προέδρου της Βουλής.

Στον γενικό προϋπολογισμό της 
Βουλής δεν υπάρχει ειδικός ξεχω
ριστός κωδικός για τα χρήματα που 
δίνονται στο Ιδρυμα. Για το  τρέχον 
έτος (κωδικός 2599) προβλέπονται
950.000 ευρώ. Το περασμένο έτος 
ήταν ένα εκατομμύριο, ενώ  για το 
2009 και 2010 είχαν εγγράφει α- 
ντιστοίχως 1,5 και 1,4 εκατ. ευρώ.

Από το  συγκεκριμένο κωδικό 
λαμβάνει χρήματα και η ένωση τέ 
ως βουλευτών και ευρωβουλευτών 
- τα  μέλη της οποίας είναι γνω στά  
και από τη  συνήθειά τους να ζητούν 
αναδρομικέε αυξήσετε στιε συντά- 
ξειε τουε-, ανάμεσά τουε και ένα5 
εν  ενεργεία που βρέθηκε προσφά- 
τωε «εκτόε» εδράνων για μικρό χρο
νικό διάστημα. Αποδείχθηκε, ω 
στόσο, «αρκετό» για να υποβάλει αί
τημα προκειμένου να λάβει και ε- 
κείνο3 αναδρομικά. Η ένωση τω ν  
τέπ«, εκτόε τω ν άλλων, διεκδικεί να 
πάρει και άλλη επιχορήγηση, προ
κειμένου να εγκαταστήσει τα  γρα
φεία τηε στο κτίριο τηε Παλαιά5 
Βουλήε. Εω5 να το πετύχει και όπωε 
προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, 
γίνοντα ι κοστοβόροι εργασίεε α
να κ α ίν ισή  διατηρητέου κτιρίου 
σ τη ν  οδό Φ ιλελλήνων: σχεδόν
500.000 προβλέπονταν στη  διετία 
2009-2010.

Μ έσα σε όλα, χρήματα δόθηκαν 
και για να επισκευαστεί ταχύτατα 
άγαλμα (Πανεπιστημίου και Σα- 
νταρόζα), πάλι από τη  Βουλή, με 
πρωτοβουλία τω ν τέωε. Κατά τα λοι
πά, η χώρα είναι επί διετία σε κα
τάσταση  χρεοκοπ ίσε.

ΑΠΕΛ'βΕΙΑΣ: ΠΤΗΣΕΙΣ
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διοργανώνεται ημερίδα (Open Day) 
με θέμα:

ΙΒ  DP: δυναμική και αποτελεσματική  
επιλογή σπουδών για Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Γιατί να επιλέξω το IB DP 
Ποιες δεσμεύσεις δημιουργούνται με την επιλογή 

Δομή και αποτελεσματικότητα των μαθημάτων 
Δείκτες αφοσίωσης και συνέπειας στις απαιτήσεις του 

Προγράμματος του IB DP

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα της ημερίδας 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των 

Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ http://geitonas.edu.gr

Νέο οργανόγραμμα στο Μαξίμου
Μόνιμο προσωπικό στο Πρωθυπουργικό Γραφείο που θα σχεδιάζει, θα παρακολουθεί, θα συντονίζει

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Μεχά το  Υπουργικό Συμβούλιο 
xns Πέμπτηβ οι υπουργοί δεν έ
φυγαν από τη  Βουλή. Ο πρωθυ- 
noupYôs κ. AouKàs Παπαδήμο3 εί
χε ορίσει την πρώτη συνεδρίαση 
του Κυβερνητικού Συμβουλίου 
Μ εταρρύθμισή xns Δημόσια3 Δι- 
oiKnons. Με το βλέμμα όληε xns 
Ελλάδαε στραμμένο στο PSI, πέ
ρασε μάλλον απαρατήρητη από 
την κοινή γνώμη, δεν θα έπρεπε 
ôpcos. Γιατί η μεταρρύθμιση που 
υλοποιείται, επιχειρεί να δημι
ουργήσει μια μόνιμη δομή διυ
πουργικού συντονισμού με επί
κεντρο το Πρωθυπουργικό Γρα
φείο, δηλαδή να εξαλείψει μια 
κραυγαλέα αδυναμία xns Δημόσιαε 
AioiKnons στην... καρδιά xns.

Η μεταρρύθμιση είναι εισήγη
ση τω ν  Γάλλων ειδικών που πα
ρέχουν τεχνική βοήθεια σ τη ν 
Αθήνα για τη  βελτίωση xns Δη- 
μόσιαε Δ ιο ίκησή . Παρεμφερεί3 
προτάσειε, ωστόσο, έχουν υπο
βληθεί από όλουε όσοι μελέτησαν 
τη  Δημόσια διοίκηση (ΟΟΣΑ, 
McKinsey, Επιτροπή Σοφών επί Γ. 
Παπανδρέου). Το ζητούμενο δεν 
είναι μία ακόμα ad hoc Διυπουρ
γική Επιτροπή, αλλά μια σταθερή 
δομή με μόνιμο προσωπικό και ευ-

ρείε5 αρμοδιότητεε σχεδιασμού, 
παρακολούθησή και συντονι
σμού κατά το πρότυπο του βρε
τανικού Πρωθυπουργικού Γρα
φείου ή xns Καγκελαρίαε.

Ο λόγοε είναι ότι το ελληνικό 
Πρωθυπουργικό Γραφείο αποτελεί 
τη  μαύρη τρύπα και την κραυγα
λέα αδυναμία του συστήματοε. Τα 
σημαντικότερα προβλήματα στη 
λειτουργία του είναι δύο. Οτι το 
Γραφείο αυτό δεν έχει μόνιμη υ
παλληλική υποδομή, με αποτέλε
σμα σε κάθε κυβερνητική αλλαγή 
να χάνεται η συνέχεια και η απο- 
κτηθείσα εμπειρία, αλλά και ότι η 
στελέχωσή του γίνεται Kupicos α
πό έμπιστα πολιτικά στελέχη, 
που λειτουργούν πολιτικά και όχι 
διαχειριστικά. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία, καθώε ο πρωθυπουργόε 
στη ν Ελλάδα είναι το γρανάζι 
που κινεί το σύστημα. Δεν είναι δυ
νατόν, onoos το είχε θέσει ο Κέβιν 
Φέδερστον να είναι «πολιτικά πα- 
vioxupos αλλά να μην έχει πό- 
pous». Η μεταρρύθμιση αυτή α
ποτελεί υποχρέωση xns Ελλάδα5 
κατά το Μνημόνιο του 2012 με πι
θανότερο ορίζοντα υλοποίησηε 
τον Αύγουστο, και διενεργείται σε 
συνεργασία με την Task Force xns 
Κομισιόν και xous Γάλλουε. Οι τε 
λευταίοι έχουν καταρτίσει έναν ο

δικό χάρτη, από το ν  οποίο έχει ο
λοκληρωθεί το στάδιο τηε αξιο
λόγησή  τω ν υφιστάμενων δομών. 
Το στάδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη 
και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εί
ναι αυτό που αφορά τη  δημιουρ
γία ενόε γενικού προσχεδίου για 
το νέο πρότυπο συντονισμού του

Το ζητούμενο είναι 
μια σταθερή δομή 
με μόνιμο προσωπικό 
κατά το πρότυπο 
του βρετανικού Πρωθυ- 
πουργικού Γραφείου 
ή της Καγκελαρίας.

κυβερνητικού έργου, τη  δημι
ουργία ενό5 οργανογράμματο3 
και προσδιορισμού τω ν  ρόλων 
και αρμοδιοτήτων του προσωπι
κού. Με βάση αυτέε, θα προσδιο
ριστεί το προφίλ τω ν  υποψηφίων 
για την κάλυψη τω ν θέσεων και θα 
ακολουθήσει η επιλογή τω ν  προ
σώπων, με ορ ίζοντα  το  τέλθ5 
Μαρτίου. Ο ορισμόε μόνιμων δη
μοσίων υπαλλήλων στο Πρωθυ- 
πουργικό Γραφείο αποτελεί μια ε
πανάσταση για τα ελληνικά δε

δομένα, όπου τα κόμματα εξουσίαε 
ήθελαν να ελέγχουν απόλυτα το 
σύστημα και να έχουν ελέγξει εκ 
τω ν  προτέρων τη  «νομιμοφρο
σύνη» όλων όσοι απασχολούνταν 
σε αυτό. Εφεξήε θα κληθούν, όμωε, 
να συνεργαστούν με ένα μόνιμο 
προσωπικό, το  οποίο θα παραμέ
νει σε κάθε αλλαγή κυβέρνησή  
στη  θέση του. Το θεσμικό όχημα 
θα είναι η Γενική Γραμματεία 
Πρωθυπουργού, η οποία θα έχει ωε 
επικεφαλήΒ είτε τον  υπουργό Επι- 
κρατείαε είτε έναν γενικό γραμ
ματέα. Η επιλογή του προσωπικού 
αυτού, που θα γίνει από δημοσί- 
ου5 υπαλλήλουε, έχει χρονοδιά
γραμμα ολοκλήρωσηε τον Μάρτιο 
και αφορά σε πρώτη φάση κάτω 
από δέκα άτομα, τα  οποία τιε ε- 
πόμενε5 εβδομάδεε μετά την πρό
σληψή τουε, θα μεταβούν στη Γαλ
λία για μετεκπαίδευση και μετα
φορά τεχνογνωσία5. Η δεύτερη 
αυτή φάση θα ολοκληρωθεί στη 
διάρκεια τη5 Θητεία3 τηε κυβέρ
ν η σ ή  Παπαδήμου, περιλαμβά- 
νονταε τα επόμενα στάδια, που α
φορούν τη  συγκεκριμενοποίηση 
τω ν  αρμοδιοτήτων του Πρωθυ- 
πουργικού Γραφείου, τη  διασφά
λιση του συντονισμού και τη  δι
ευθέτηση ζητημάτων συναρμο- 
διοτήτων θα πρέπει να τα υλο

ποιήσει η επόμενη κυβέρνηση που 
θα προκύψει από τιε εκλογέε. Ο 
στόχοε είναι υπό το ν  πρωθυ
πουργό να δήμιου ργηθεί μια δη
μοσιοϋπαλληλική γραφειοκρατία 
με αρμοδιότητα τον ουσιαστικό 
συντονισμό του κυβερνητικού 
έργου, τη ν αποτελεσματική ε
φαρμογή τω ν  πολιτικών όλων 
τω ν  υπουργείων και την επίλυση 
διαφωνιών που προκύπτουν από 
επικαλύψειε ή διαφωνίε3 μεταξύ 
υπουργείων.

Για να γίνει λειτουργική με
ταρρύθμιση πάντωε δεν θα πε
ριοριστεί σ το  Πρωθυπουργικό 
Γραφείο, αλλά θα συμπεριλάβει ό
λα τα υπουργεία, στα οποία θα 
πρέπει να δημιουργηθούν οι ίδιεε 
υποστηρικτικέ5 και επιτελικέε δο- 
μέε σε επίπεδο γενικού γραμματέα 
ή γενικού διευθυντή, ώστε να εί
ναι εφικτόε ο συντονισμό3 και η 
παρακολούθηση.

Ο οδικόε χάρτηε τω ν  Γάλλων 
προβλέπει τη  δημιουργία σε όλα 
τα  υπουργεία διευθύνσεων για τη 
διαχείριση τω ν οικονομικών, για 
τη  διαχείριση των ανθρώπινων πό
ρων, τιε Τεχνικέ5 Πληροφορικήε 
και Επικοινωνιών, κάτι που στην 
πράξη σημαίνει τη  διασύνδεση ό
λου του κρά τος, καθώε και του ε
λέγχου τηε διαφθοράε.

http://geitonas.edu.gr

