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σωτηρία της χώρας επαφίεται στη θέληση των Ελλήνων
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π ΑΓΟΥΛ ΑΤΟΥ*

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση 
δημόσιου χρέουε στην ιστορία 
δεν είναι μια παγκόσμια πρω

τιά που μαε κάνει υπερήφανουε, πα
ρά το  τεράστιο τεχνικό και δια
πραγματευτικό επίτευγμα, τη  θη
ριώδη πολυπλοκότητα και δυσκολία 
του εγχειρήματοε. Είναι, όπωε ση
μείωσε στο  μήνυμά του ο πρωθυ- 
πουργόε, ευκαιρία ικανοποίησηε αλ
λά και περισυλλογήε, για τιε απώλειεε 
όσων εμπιστεύτηκαν τη ν ελληνική 
πολιτεία και ζημιώθηκαν. Είναι επί- 
σηε τελικό προϊόν μιαε ιστορικήε α- 
ποτυχίαε τηε χώραε: ωε αποτέλεσμα 
αμεριμνησίαε του παρελθόντοε, το 
χρέοε μαε έπαυσε να  είναι βιώσιμο, 
επιβάλλονταε τη ν αναδιάρθρωση. 
Ομωε, η δανειακή συμφωνία και το 
PSI είναι η καλύτερη δυνατή διευ
θέτηση του δημόσιου χρέουε που θα 
μπορούσαμε να επιτύχουμε στον  
πραγματικό κόσμο τω ν  δεδομένων 
συνθηκών και συσχετισμών.

Δένε κάποιοι: έπρεπε να είχε γί
νει νωρίτερα η αναδιάρθρωση, τον  
Μάιο του 2010. Και ποιοε δεν θα προ
τιμούσε μια μεγαλύτερη μείωση 
χρέουε χωρίε ετππτώσειε; Ξεχνούν ό
μοιε ή παραβλέπουν ότι αυτό που κά
νει τη  διαφορά ανάμεσα σε μια ήπια, 
«βελούδινη» αναδιάρθρωση (Μάρτιοε 
2012) και μια καταστροφική χρεο
κοπία είναι η στήριξη τω ν  εταίρων 
και η συνεργασία τω ν  πιστωτών. Εί- 
/αι οι διασφαλίσειε για το  τραπεζι
κό σύστημα και τη  χρηματοδότηση 
τηε χώραε, είναι οι προίίποθέσειε πα- 
ραμονήε στο ευρώ. Τέτοιοι όροι δεν 
υπήρχαν το 2010 ούτε η βούληση των 
εταίρων. Οι συνθήκεε δεν ήταν έ- 
τοιμεε -  πώε να ήταν άλλωστε, όσο 
η χώρα είχε ακόμα τεράστιο πρω- 
τογενέε έλλειμμα, υστέρηση μεταρ
ρυθμίσεων και καμία προσαρμογή να 
ετπδείξει; Ενα «κούρεμα» του 2010 θα 
έμοιαζε με μονομερή καταδολίευση 
δανειστών, και η τάχα δυνατότητα 
επιβολήε του θα θύμιζε καμικάζι ζω 
σμένο εκρηκτικά.

Καμία δανειακή 
συμφωνία δεν λύνει από 
μόνη της το πρόβλημα. 
Δεν υποκαθιστά τη 
θέληση μιας χώρας να 
σφίξει τα δόντια, να 
αντιμετωπίσει την κρίση 
και να παραμείνει όρθια.

Η συμφωνία του PSI δεν αφαιρεί 
μόνο 107 δισ. από το  δημόσιο χρέ
οε. Επιτυγχάνει μια μεγάλη επιμή
κυνση τηε μέσηε διάρκειαε του χρέ
ουε, με νέα ομόλογα διάρκειαε έωε 
και 30 χρόνια, με μια πολύ σημαντική 
μείωση μέσου επιτοκίου και ετήσι
ου κόστουε εξυπηρέτησηε, με δε
καετή περίοδο χάριτοε. Εξασφαλίζει 
τη  χρηματοδοτική κάλυψη τω ν  ε
τα ίρων και του ΔΝΤ μέχρι το  τέλοε 
του προγράμματοε και για όσο διά
στημα χρειαστεί.

Η συμφωνία για το  PSI και τη  δα
νειακή σύμβαση δημιουργεί ένα πο-

λύ ισχυρό, αμοιβαίο κίνητρο παρα- 
μονήε τηε Ελλάδαε στο ευρώ. Μια ε
π ιστροφή στη  δραχμή θα καθι
στούσε το  χρέοε μη εξυπηρετήσιμο, 
ζημιώνονταε και τιε δύο πλευρέε. Με 
το  πέρασμα του χρέουε μαε από τιε 
αγορέε στον  «επίσημο» τομέα, εμείε 
κλειδώνουμε τη ν πορεία μαε με την 
Ευρώπη και οι εταίροι και πιστωτέε 
αποκτούν κίνητρο να δουλέψει το 
πρόγραμμα, δηλαδή να τρέξει η α
νάπτυξη, γιατί αλλιώε κινδυνεύουν 
να χάσουν τα  λεφτά τουε. Apa, Ε.Ε. 
και ΔΝΤ έχουν ισχυρό συμφέρον να 
εξαντλήσουν κάθε προσπάθεια στο 
μέλλον για να καταστήσουν βιώσι
μη τη ν  παραμονή μαε στο ευρώ.

Η απόφαση που επιτεύχθηκε μαε 
κρατάει στο τραπέζι τω ν ευρωπαϊκών 
αποφάσεων. Παραμένουμε συμμέ
τοχοι σ τη ν κοινή πορεία τηε Ευρω- 
ζώνηε, όπου οι συσχετισμοί υπέρ τηε 
ανάπτυξηε αναμένεται να βελτιω
θούν. Αυτό σημαίνει αυξημένεε δυ- 
νατότητεε όχι μόνο για το μέλλον αλ
λά και άμεσα. Η Ελλάδα είναι σε προ- 
τιμώμενη θέση όσον αφορά τη  στή 
ριξη τηε Επιτροπήε με τεχνική βοή
θεια (που παρέχει η «Ομάδα Δράσηε»)

και στήριξη σ τη ν απορρόφηση κοι
νοτικών πόρων. Γιατί ο κυριότεροε 
παράγονταε που παραλύει ακόμα την 
ελληνική οικονομία είναι η έλλειψη 
εμπιστοσύνηε για τιε προοπτικέε τηε 
και η έλλειψη ρευστότηταε του τρα
πεζικού συστήματοε και τω ν  επι
χειρήσεων. Μόνο μια αξιόπιστη συ
νολική συμφωνία με τουε εταίρουε 
μπορεί να  μετατρέψει τη ν  κινούμε
νη  άμμο κάτω από τα  πόδια τηε ελ- 
ληνικήε οικονομίαε σε στέρεο έδα- 

| φοε. Και αυτή τη  συμφωνία πέτυχε 
5 να ολοκληρώσει η κυβέρνηση Λου- 
| κά Παπαδήμου.
| Το οικονομικό πρόγραμμα είναι 
| σκληρό και οδυνηρό. Είναι πρό- 
8 γραμμα έσχατηε ανάγκηε, που δεν θα 

υιοθετούσαμε υπό κανονικέε συν
θήκεε. Περιέχει όμωε αλλαγέε που θα 
έπρεπε από μόνοι μαε να είχαμε ε
φαρμόσει με άνεση χρόνου. Περιέ
χει και σημαντικά αναπτυξιακά πλε
ονεκτήματα. Από το νοικοκύρεμα τηε 
σπατάληε στο Δημόσιο, τιε βαθιέε με
ταρρυθμ ίσει σ το  κράτοε, τη  φορο- 
λογυαϊ διοίκηση, το  σύστημα υγείαε, 
μέχρι τη ν  εξυγίανση τω ν  τραπε
ζών, την απελευθέρωση επαγγελ
μάτων, τη  βελτίωση του επιχειρη
ματικού περιβάλλοντοε και τηε α- 
πορρόφησηε κοινοτικών πόρων, την 
επιτάχυνση απονομήε δικαιοσύνηε.

Καμία δανειακή συμφωνία δεν λύ
νει από μόνη τηε το πρόβλημα, δεν 
εξαλείφει τουε κινδύνουε. Δ εν  υπο- 
καθιστά τη  θέληση μιαε χώραε να α- 
ντέξει, να  σφίξει τα  δόντια, να αντι
μετωπίσει τη ν  κρίση με προσπάθεια, 
υπομονή και αλληλεγγύη, να παρα- 
μείνει όρθια, διασφαλίζονταε τη  θέ
ση μαε στη ν Ευρώπη και σ το  ευρώ. 
Αυτά κανένα PSI και κανένα Μνη
μόνιο δεν μπορούν από μόνα τουε να 
τα  καθορίσουν. Μόνο εμείε οι ίδιοι.
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