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Μια ανάσα πριν από το κραχ η Ελλάδα
Η αποδιάρθρωσα είναι ήδη ορατή σε τομείς της οικονομίας, ενώ το Γενικό Λογιστήριο αγωνίζεται για την καταβολή μισθών και συντάξεων
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Η παραιεταμένη προεκλογική περιοδοε, η πο
λιτική αβεβαιότητα και ο διογκούμενοε κίνδυ
νο ί εξόδου από το  ευρώ δίνουν τη  χαριστική 
βολή σε μια οικονομία που δοκιμάζεται ήδη ε
πί μια πενταετία από την ύφεση, τη  βίαιη δη
μοσιονομική προσαρμογή και την κατάρρευ
ση του αναπτυξιακού τηε μοντέλου. Η Κομισιόν 
και το ΔΝΤ μπορεί να μην έχουν αλλάξει ακό
μη επισήμωε το μακροοικονομικό τουε σενά
ριο, αλλά θεωρούν δεδομένο ότι η πρόβλεψη

για συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 4,7% φέτοε εί
ναι πλέον αισιόδοξη. Πιο κοντά στην πραγμα
τικότητα φαίνεται να είναι η εκτίμηση του ΟΟΣΑ 
για μείωση του ΑΕΠ κατά 5,3% και η παράτα
ση τηε ύφεσηε για έκτο συνεχόμενο χρόνο, το 
2013. Σύμφωνα με τιε πρώτεε εκτιμήσειε σ τε 
λεχών του Γενικού Λογιστηρίου, ο συνδυασμόε 
ενόε δυσμενέστερου μακροοικονομικού σε
ναρίου και τω ν εκτιμώμενων αστοχιών στην ε
κτέλεση του προϋπολογισμού θα έχουν ωε α
ποτέλεσμα τη ν υπέρβαση του στόχου του ελ- 
λείμματοε κατά 1-1,5  μονάδα του ΑΕΠ ή κα
τά 2 - 3 δισ. ευρώ.

Κι αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι από τιε ε-

πικείμενεε εκλογέε θα προκύψει σταθερή κυ
βέρνηση, η οποία θα ολοκληρώσει σύντομα την 
επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου με την 
τρόικα, ώστε να αποκατασταθεί η ροή χρημα- 
τοδότησηε προε την ελληνική οικονομία με τα 
κεφάλαια του δανείου από τη ν Ευρωζώνη και 
το ΔΝΤ. Μια δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι στο 
μεσοδιάστημα δεν θα προκύψει κάποιο ατύ
χημα, όπωε η ανεξέλεγκτη εκροή καταθέσεων 
από το τραπε' ' σύστημα.

Ωστόσο, ενδ^ςειε αποδιάρυΓ σηε είναι ήδη 
ορατέε και σ τον  δημόσιο και στον  ιδιωτικό το
μέα τηε οικονομίαε. Στον δημοσιονομικό τομέα, 
τα έσοδα είναι εκτόε στόχων, καθώε στην προϊ-

ούσα ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού και 
στην οικονομική δυσπραγία προστίθεται η α
προθυμία τω ν  φορολογουμένων να τακτοποι
ήσουν τιε υποχρεώσειε τουε. Στο σκέλοε τω ν δα
πανών, η απόφαση του ΕΣδε να παρακρατήσει 
ένα δισ. ευρώ από την τελευταία δόση του δα
νείου και η προειδοποίηση τω ν  δανειστών ότι 
δεν πρόκειται να καταβληθεί άλλη εάν η νέα ελ
ληνική κυβέρνηση απορρίψει το Μνημόνιο, έ
χουν οδηγήσει σε στάση πληρωμών προε τον 
ιδιωτικό τομέα, καθώε το Γενικό Λογιστήριο προ
σπαθεί να εξασφαλίσει για όσο το δυνατόν με
γαλύτερο διάστημα το στοιχειώδεε, δηλαδή την 
καταβολή μισθών και συντάξεων. Η αγορά ε-

νέργειαε βρίσκεται στα πρόθυρα τηε κατάρ- 
ρευσηε λόγω τηε έλλειψηε ρευστότηταε και τηε 
αδυναμίαε πρόσβασηε τω ν επιχειρήσεων του 
κλάδου σε τραπεζικό δανεισμό.

Οι συναλλαγέε τω ν  ελληνικών επιχειρήσε
ων με το εξωτερικό έχουν γίνει σχεδόν αδύνατεε 
μετά την απόφαση ασφαλιστικών εταιρειών να 
μην ασφαλίζουν συναλλαγέε με την Ελλάδα. 
Υπό τον φόβο τηε εξόδου από το ευρώ, όλοι προ
σπαθούν να πάρουν αποστάσειε ασφαλείαε, με 
πιο ακραίο παράδειγμα τη ν  απόφαση αυ- 
στραλιανήε τράπεζαε να μη στέλνει ούτε εμ
βάσματα πελατών τηε στη ν Ελλάδα μέσω ελ
ληνικών τραπεζών.

Εσοδα

Απειλούνται άμεσα 
με κατάρρευση...
Τα δημόσια έσοδα έχουν καταρρεύσει. Τον περασμένο 
Μάιο παρουσίασαν μείωση 10% σε σχέση με το ν  αντί
στοιχο μήνα του 2011, γεγονόε που οφείλεται σ τη  μεί
ωση τηε κατανάλωσηε καθώε και στιε περιορισμένεε ει- 
σπράξειε από τον φόρο επί τω ν  κερδών τω ν  επιχειρή
σεων. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί του
λάχιστον μέχρι τα  τέλη Ιουλίου, δεδομένου ότι το  Δη
μόσιο δεν περιμένει έσοδα από το ν  φόρο εισοδήματοε, 
τη ν  εισφορά αλληλεγγύηε και το  τέλοε επιτηδεύματοε.

Επίσηε άγνωστο παραμένει εάν θα εισπραχθεί το  ει
δικό τέλοε ηλεκτροδοτούμενων χώρων μέσω τω ν  λο
γαριασμών τηε ΔΕΗ λόγω τω ν  σημαντικών προβλημά
τω ν  που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Σημειώνεται ότι μό
νο  από το τέλοε ακινήτων έχει υπολογισθεί η είσπρα
ξη περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Ακόμα όμωε και αν ξεκινήσει 
η καταβολή του στα  τέλη Ιουνίου, σίγουρα ένα τμήμα 
του θα καταβληθεί το  2013. Υπό αυτέε τιε συνθήκεε η 
κυβέρνηση καλείται να βρει τουε απαραίτητουε πόρουε 
προκειμένου να τακτοποιήσει τιε υποχρεώσειε τηε, τό 
σο στο  Δημόσιο (πληρωμέε μισθών και συντάξεων) ό
σο και προε τρίτουε. Αν και το Δημόσιο έχει κηρύξει με
ρική στάση πληρωμών, τίθεται ζήτημα εύρεσηε εσόδων 
για να καταβληθούν μισθοί και συντάξειε.

Από τιε αρχέε Αυγούστου, πάντωε, ελπίζεται ότι θα 
ξεκινήσει η τόνωση  τω ν  εσόδων λόγω τηε καταβολήε 
του τριπλού φόρου από τα  φυσικά πρόσωπα. Συνολικά 
το  υπ. Οικονομικών υπολογίζει να  εισπράξει περί τα  9 
δισ., ποσό που δύσκολα θα βρουν τα  νοικοκυριά.

Ενέργεια

Ορατό ενδεχόμενο 
το μπλακ άουτ
Στον αστερισμό του «κραχ» έχει μπει για τα  καλά η αγο
ρά ενέργειαε, με τουε αρμοδίουε να καταβάλλουν α- 
πέλπιδεε προσπάθειεε για να αποτρέψουν το  ορατό εν
δεχόμενο του μπλακ άουτ. Το «ντόμινο» των ανεξόφλητων 
οφειλών, που ξεκίνησε με το  λουκέτο τω ν Energa και 
Hellas Power, έχει προκαλέσει οικονομική ασφυξία σε 
όλη τη ν  αγορά και έχει φέρει το  σύνολο τω ν  εταιρειών 
του τομέα στα πρόθυρα τηε χρεοκοπίαε.

Η ΔΕΗ διασώθηκε προε το παρόν με μια ένεση ρευ
στότηταε ύψουε 380 εκατ. ευρώ παραμονέε τω ν  εκλο
γών τηε 6ηε Μάίου. Τέλοε Ιουνίου, όμωε, η επιχείρηση 
θα κληθεί να επιστρέψει στο Δημόσιο τα 250 εκατ. που 
παρακράτησε από τιε δόσειε Μαρτίου και Απριλίου του 
ΕΤΗΔΕ, καθώε και να  αποπληρώσει δάνεια ύψουε 600 
εκατ., όταν οι ζημιέε του τριμήνου έφτασαν στο  1,4 δισ. 
και οι ανεξόφλητεε οφειλέε από λογαριασμοΰε ηλεκτρι
κού ρεύματοε στο 1,2 δισ. Σήμερα το  πρόβλημα έχει με
τατοπιστεί στη ΔΕΠΑ, η οποία αδυνατεί να πληρώσει τουε 
διεθνείε προμηθευτέε φυσικού αερίου λόγω μη απο- 
πληρωμήε οφειλών ύψουε 300 εκατ. από τουε ιδιώτεε η- 
λεκτροπαραγωγούε - πελάτεε τηε. Το Δ.Σ. τηε εταιρείαε 
θα πρέπει να απαντήσει τη Δευτέρα στο δίλημμα αν θα 
αφήσει τη  χώρα χωρίε αέριο και ακολούθωε χωρίε ηλε
κτρικό, αφού το 25% τηε ηλεκτροπαραγωγήε στηρίζε
ται σε φυσικό αέριο ή θα προκαλέσει μια βίαιη χρεοκο
πία τω ν  ιδιωτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγήε, κατε- 
βάζονταε τιε στρόφιγγεε αερίου και ζητώνταε από τιε τρά- 
πεζεε τη ν  κατάπτωση τω ν  εγγυητικών τουε επιστολών.

Τουρισμός

30% - 50% λιγότερες 
οι νέες κρατήσεις
Κάθετη πτώση εμφανίζουν τα μεγέθη του ελληνικού του
ρισμού τη  φετινή περίοδο, ενώ  οι εκτιμήσειε για το  υ
πόλοιπο τηε σεζόν παραμένουν δυσοίωνεε. Οι ταξι- 
διωτικέε εισπράξειε για το τρίμηνο Ιανουάριου - Μαρ
τίου παρουσιάζουν μείωση τηε τάξηε του 15,1% σε σχέ
ση με τη ν  αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι αφίξειε ξένων 
τουρ ιστών για το  ίδιο διάστημα σημειώνουν πτώση κα
τά  11,2%. Οι κρατήσειε στα  ελληνικά ξενοδοχεία εμ
φανίζουν διψήφιο ποσοστό μείωσηε για το  σύνολο τηε 
σεζόν. Ειδικά μετά τιε εκλογέε, ο ρυθμόε τω ν  νέω ν  κρα
τή σεω ν μειώθηκε σε ποσοστό από 30% έωε 50%, ανά
λογα με την περιοχή. Η μείωση τηε ζήτησηε για διαμονή 
στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα φθάνει μέ
χρι στιγμήε στο 70%, ενώ τη ν ίδια ώρα οι κρατήσειε στο 
γιότινγκ εμφανίζουν τον  Μάιο πτώση τηε τάξηε του 30% 
σε σχέση με το ν  ίδιο μήνα πέρυσι.

Ακυρώσειε κρατήσεων από το  εξωτερικό μετά το α
ποτέλεσμα τηε πρόσφατηε εκλογικήε αναμέτρησηε κα
ταγράφουν ακόμη και ξενοδοχεία υπερπολυτελείαε στην 
Κρήτη από πιστούε πελάτεε τουε υψηλού εισοδηματι
κού επιπέδου. Μάλιστα, οι ξενοδόχοι φοβούνται τα χει
ρότερα αν δεν προκύψει σταθερή κυβέρνηση μετά και 
τιε εκλογέε.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ξενοδόχου, που 
δέχθηκε τηλέφωνο από συνεργάτη του, κάτοικο χώραε 
τηε Β. Αφρικήε, ο οποίοε προσφέρθηκε να  το ν  φιλοξε
νήσει, αν χρειασθεί!

Η ελληνική τραγωδία

1
Τα δημόσια έσοδα
εμφανίζουν σημάδια 
κατάρρευσης. Τίθεται 
ζήτημα εύρεσης εσόδων 
για να καταβληθούν 
μισθοί και συντάξεις.

Τα σοβαρότερα  
προβλήματα
στα ασφαλιστικά Ταμεία 
ενδέχεται να εκδηλωθούν από 
τον Ιούλιο, με δυσκολία στην 
καταβολή των συντάξεων.

2 Στα πρόθυρα χρεοκοπίας ¿Γ Εάν δεν αντιμετω πιστεί
οι βασικοί «παίκτες» της αγοράς Ο η ύφεση,
ενέργειας. Ορατό το ενδεχόμενο το επόμενο έτος
μπλακ άουτ. Σε οριακή θα κλείσει το 20%
κατάσταση η ΔΕΗ. των δημόσιων νοσοκομείων.

Οι κρατήσεις στα ελληνικά Γ7 Η οικοδομική
¡jbskŜ ξενοδοχεία εμφανίζουν διψήφιο / δραστηριότητα

ποσοστό μείωσης για το σύνολο έχει υποχωρήσει
της σεζόν. 0 τουρισμός ετοιμάζεται κατά 75% από το 2007
για το χειρότερο καλοκαίρι και το 2012 πάμε για νέο
των τελευταίων χρόνων. αρνητικό ρεκόρ.

4 Μέσα σε διάστημα 54 μηνών, Ο Το 2011 λειτουργούσαν
τ : έχει αφαιρεθεί λογιστικά ^ 68.000 λιγότερες

από το Χ.Α. το ιλιγγιώδες ποσό μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ίων 182,48 δισ. ευρώ, που έναντι του 2010.
αντιστοιχεί σε πτώση 90,90%.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Χρηματιστήριο

Μαζική και προγραμματισμένη φυγή των ξένων
Η ασύμμετρη πορεία του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών (Χ.Α.) αμέσωε μετά τιε εκλογέε 
τηε 6ηε Μαΐου υποδηλώνει την τυπική 
χρεοκοπία τηε χώραε και την εξάντληση 
τω ν δυνάμεων τηε ελληνικήε επιχειρη- 
ματικήε σκηνήε που προετοιμάζονται για 
την επόμενη μέρα του ευρώ... Είναι η πρώ
τη  προεκλογική συμπεριφορά του Χ.Α., 
από το 1980 μέχρι σήμερα, όπου η μαζι
κή φυγή τω ν  ξένων, είτε κερδοσκοπικών 
κεφαλαίων είτε διεθνών οίκων, γίνεται 
προγραμματισμένα, χωρίε πανικό, με 
συνέπεια να απονευρώνουν και τιε τε- 
λευταίεε άμυνεε του Χ.Α. Με συνολικέε 
απώλειεε 27,99% στο πεντάμηνο, το 
Χ.Α. έχει υπερκεράσει τιε μισέε απώλει- 
εε του 2011, οπότε είχαμε τη δεύτερη χει
ρότερη επίδοση (-51,88%) από το 1964.

Ταυτόχρονα, η κεφαλαιοποίηση κα
τρακύλησε στα  19,5 δισ. ευρώ και αντι
στοιχεί μόλιε στο 9,75% του φετινού ΑΕΠ. 
Από το  2008 που ξεκινά η ύφεση στην 
Ελλάδα μέχρι και το τέλοε του 2011 έχουν 
χαθεί περισσότερεε από 22.000 θέσειε 
στιε 265 εισηγμένεε του Χρηματιστηρί
ου Αθηνών. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
πολλέε καθιέρωσαν τιε υποχρεωτικέε ά- 
δειεε 2 και 3 ημερών εντόε του μήνα ά- 
νευ αποδοχών, επιτυγχάνονταε μέση μεί
ωση του κόστουε εργασίαε, που ξεπερ
νά το  10% και 15%.

Μέσα στο διάστημα τω ν  54 μηνών (α
πό 31/10/2007), από τό τε  που άρχισε η 
πιστωτική κρίση στιε ΗΠΑ μέχρι και σή
μερα, έχει αφαιρεθεί λογιστικά από 
τΓ ' αγορά τρ 'λ ιγγιώδεε ποσό τω ν

182,48 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε πτώ
ση 90,90%. Πρόκειται για τη  μεγαλύτε
ρη κατάρρευση στη  χρηματιστηριακή ι
στορία, αφού έχουν διαγράφει πλήρωε 
τα  οφέλη τηε αγοράε από τη ν  Ιίχ ρ ονη  
πορεία τηε Ελλάδαε στη  Ζώνη του Ευ
ρώ, με το ν  Γενικό Δείκτη να έχει κα
τρακυλήσει σ τα  επίπεδα του 1990 και 
τη ν  πλειονότητα τω ν  μετοχών να έχει 
επιστρέψει σ τα  επίπεδα τηε διετίαε 
1988-1989. Να διευκρινίσουμε, δε, ότι τα 
2/3 τω ν  σημερινών εισηγμένων δεν υ
πήρχαν στη  δεκαετία του ’80, γεγονόε 
που μεγεθύνει τη ν  οικονομική διάλυση 
κεφαλαιοποιήσεων και αποτιμήσεων 
στιε ελληνικέε μετοχέε. Τέτοια μεγάλη 
πτώση δεν έχει καταγραφεί ποτέ άλλο
τε  στη  χρηματιστηριακή ιστορία.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ VOLVO S60

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ

V01V0CARS.GR
Volvo S60 1.6D 115hp. 1.6 Τ3 150hp, 1.6 Τ4 180hp: Εκπομπή COa g/km: 114-149, κατανάλωση καυσίμου 1/100km, εντός πόλης: 5,1 - 8,6, 
εκτός πόλης: 3,9 - 5,1, μικτός κύκλος: 4.3 - 6.4. Η τιμή περιλαμβάνει συνολικό όφελος €1.650 με απόσυρση. Volvo Line: 800 100 7505.

Νοσοκομεία

Ούτε σύριγγες ούτε 
γάζες ούτε φαγητό
Ενα βήμα πριν από το κραχ βρίσκονται τα  δημόσια νο 
σοκομεία τηε χώραε, που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
τη ν  αυξημένη ζήτηση από τουε πολίτεε αλλά και τιε ο
λοένα εντεινόμενεε ελλείψειε προσωπικού και υλικών. 
Εν μέσω οικονομικήε κρίσηε, η διακοπή τηε χρηματο- 
δότησηε προε τη  χώρα μαε από τουε δανειστέε αλλά και 
η συσσώρευση χρεών του ΕΟΠΥΥ φέρνουν όλο και πιο 
κοντά την εφιαλτική εκτίμηση του πρώην υπουργού Υγεί- 
αε κ. Ανδρ. Λοβέρδου, σύμφωνα με τη ν  οποία εάν δεν 
αντιμετωπιστεί η ύφεση, το  επόμενο έτοε θα κλείσει το 
20% τω ν  δημόσιων νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τα  επίσημα στοιχεία του υπ. Οικονομι
κών, τα χρέη τω ν  νοσοκομείων προε τουε προμηθευτέε 
τουε έωε και το ν  Απρίλιο ανέρχονταν στα  1,58 δισ. ευ
ρώ. Ο ΕΟΠΥΥ χρωστά στο ΕΣΥ από το  2011 το ποσό τω ν  
1,7 δισ. (αφορά χρέη τω ν  Ταμείων που εντάχθηκαν στον 
Οργανισμό) και για τουε πρώτουε πέντε μήνεε του 2012 
περίπου 450 εκατ. Το αποτέλεσμα φαίνεται σ τη ν  κα
θημερινή λειτουργία τω ν  νοσοκομείων: οι ελλείψειε α
πλών και φ τηνών αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, ό
πωε γάντια, σύριγγεε, γάζεε κ.ά., έχει πλέον γίνει μόνι
μη κατάσταση, που λύνεται συνήθωε με «εσωτερικό» 
δανεισμό από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ή με αγορέε 
από κοντινά φαρμακεία. Προβλήματα παρατηρούνται 
ακόμα και στη  σίτιση τω ν  νοσηλευόμενων ασθενών, α
φού το τελευταίο διάστημα είναι όλο και πιο συχνά τα  
φαινόμενα νοσοκομείων που υποχρεώνουν σε «νηστεία» 
τουε ασθενείε στο  πλαίσιο τηε μείωσηε δαπανών.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Δύσκολη η καταβολή 
συντάξεων τον Ιούλιο
Η αυξανόμενη ανεργία, η μείωση τω ν μισθών και τα  προ
βλήματα ρευστότηταε στην αγορά, σε συνδυασμό με τα 
χρόνια και ανυπέρβλητα προβλήματα τηε δημόσιαε δι- 
οίκησηε, όπωε είναι η καθυστέρηση στη μηχανογράφηση, 
έχουν εξαντλήσει τα  αποθέματα στα  ασφαλιστικά Τα
μεία. Η όποια ωφέλεια από τη  μείωση τω ν  συντάξεων 
εξανεμίστηκε, τη ν  ώρα που μια μονάδα αύξησηε τηε α- 
νεργίαε προκαλεί για το  ΙΚΑ απώλεια εσόδων 400 - 450 
εκατ. ευρώ.

Τα σοβαρότερα προβλήματα ενδέχεται να εκδηλωθούν 
ήδη από τον Ιούλιο με δυσκολία στην καταβολή τω ν  συ
ντάξεων. Μόνο το ΙΚΑ θα χρειαστεί περίπου 1,5 δισ. ευ
ρώ, πέραν τηε προβλεπόμενηε χρηματοδότησηε, για να 
πληρώσει τιε συντάξειε του δεύτερου εξαμήνου, ενώ ΟΓΑ 
και ΟΑΕΕ θα χρειαστούν περίπου 800 εκατ. ευρώ. Τα δύο 
Ταμεία χορηγούν συντάξειε σε 2.200.000 δικαιούχουε και 
θα λάβουν μέχρι τα τέλη του 2012 ποσό ύψουε 8,5 δισ. 
από τον  κρατικό προϋπολογισμό. Υπενθυμίζεται ότι ή
δη από τον Απρίλιο καταβλήθηκε επιχορήγηση ύψουε 2,3 
δισ. για την κάλυψη τω ν ταμειακών αναγκών του πρώ
του τετραμήνου την ώρα που μόνο στον ΟΑΕΕ το 55% 
τω ν ελεύθερων επαγγελματιών είχε διακόψει την κατα
βολή τω ν εισφορών. Ταυτοχρόνωε στα ύψη έχουν οδη
γηθεί οι οφειλέε τω ν Ταμείων σε οργανισμούε και άλλουε 
ασφαλιστικούε φορείε. Αυτού του τύπου ο εσωτερικόε «δα- 
νεισμόε» για το ΙΚΑ ανέρχεται στο ποσό τω ν  7,5 δισ., ε
νώ  παρά την αποδέσμευση του κλάδου υγείαε, το  χρέ- 
οε προε τον  κλάδο ασθενείαε ξεπερνά τα 13 δισ.

Αγορά

«Νεκρή» η οικοδομή, 
ρεκόρ στα «λουκέτα»
Τη χειρότερη περίοδο τω ν  τελευταίων τρ ιώ ν δεκαετιών, 
τουλάχιστον, βιώνει η αγορά ακινήτων. Παρά το  γεγο- 
νόε ότι οι τιμέε τω ν  κατοικιών έχουν μειωθεί έωε και κα
τά  50% από τη ν έναρξη τηε οικονομικήε κρίσηε, ε- 
ντούτοιε η ζήτηση παραμένει αναιμική, η οικοδομική 
δραστηριότητα έχει υποχωρήσει κατά 75% από το  2007 
και το  2012 πάμε για νέο αρνητικό ρεκόρ.

Την ίδια ώρα, η αγορά «γονατίζει». Μόνο σ τον  χώρο 
τηε ένδυσηε/υπόδησηε η συρρίκνωση έχει φτάσει στο 
50% συγκριτικά με το  2007, με τη ν αξία τηε να  υπολο
γίζετα ι σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ από 7 δισ. προ πεντα- 
ετίαε. Υπολογίζεται ότι τη  διετία 2009-11, ο τζίροε υ
ποχώρησε 30%. Στο μεταξύ, το  2011 λειτουργούσαν 
68.000 λιγότερεε μικρομεσαίεε επιχειρήσειε έναντι 
του 2010, ενώ άλλεε 63.000 βρίσκονται φέτοε κοντά στο 
κλείσιμο. Σύμφωνα και με τα  επίσημα στοιχεία, τα «λου
κέτα» είναι περισσότερα πλέον από τιε επιχειρήσειε που 
κάνουν έναρξη. Βάσει τω ν  στοιχείων τηε Γενικήε 
Γραμματείαε Εμπορίου, το α' τρίμηνο του 2012 άνοιξαν 
8.361 επιχειρήσειε, ενώ το ίδιο διάστημα έκλεισαν 10.315 
επιχειρήσειε, δηλαδή διέκοψαν τη  λειτουργία τουε 1.954 
περισσότερεε απ’ όσεε ξεκίνησαν να  λειτουργούν. Τέ
λοε, ίλιγγο προκαλεί ο αριθμόε τω ν  εμπορικών επιχει
ρήσεων που προσέφυγαν, μόνο την τελευταία διετία, στιε 
διατάξειε του άρθρου 99. Ενδεικτικά: Ριντένκο, Γλου, 
Puma Hellas, Alex Pak, diana Χαρτοποιία Θράκηε, Κου- 
Κου, Planet Home, Λ. Γαβαλάε, Φάννυ και Alsinco.
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Το σενάριο της «μαύρης Δευτέρας»...
Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους οι Ευρωπαίοι από την επόμενη ημέρα των ελληνικών εκλογών

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Το κλειδί είναι η λέξη «καταγγελία» ση
μειώνει έμπειροε αξιωματούχοε τηε Κο
μισιόν, σε ερώτηση τηε «Κ » για την πι
θανότητα εξόδου τηε χώραε μαε από 
τη ν Ευρωζώνη την έπ αύριο τω ν  ε
κλογών. Αν ο νέοε πρωθυπουργόε 
χρησιμοποιήσει τον  συγκεκριμένο ό
ρο για το Μνημόνιο σ τον  επινίκιο λό
γο του το  βράδυ τηε ερχόμενηε Κυ- 
ριακήε και τη ν επόμενη ημέρα ση
μειωθεί επιδρομή στιε ελληνικέε τρά- 
πεζεε από ανήσυχουε (ακριβέστερα: πα- 
νικόβλητουε) καταθέτεε, τό τε  «σε α
φήνω να φανταστείε τη ν  απάντηση 
που θα πάρει όταν ζητήσει βοήθεια α
πό τη ν ΕΚΤ, ώστε να μη “σκάσει” το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα», συ
μπληρώνει, υπό την προϋπόθεση τηε 
ανωνυμίαε.

Ακόμη και σ τη ν περίπτωση, όμωε,

που οι πολίτεε διατηρήσουν τη ν ψυ
χραιμία τουε και δεν εκπληρωθεί το  α
κραίο αυτό σενάριο, στο οποίο όλα θα 
έχουν ουσιαστικά τελειώσει το,από
γευμα τηε Δευτέραε 18 Ιουνίου, η Ευ
ρωζώνη είναι αποφασισμένη να κλι
μακώσει τιε αντιδράσειε τηε, το  τε 
λευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, ανά
λογα με τη  στάση τηε επόμενηε ελ- 
ληνικήε κυβέρνησηε και να μαε εξα
ναγκάσει σε αποχώρηση από το  κοι
νό νόμισμα, σε περίπτωση που δεν τη 
ρηθούν οι συμπεφωνημένεε δεσμεύ- 
σειε του Δεύτερου Προγράμματοε 
Προσαρμογήε.

«Ιδ α ν ικ ό » χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα, άλλωστε, είναι 

«ιδανικό» για μια τέτοια κλιμάκωση: Το 
Ειιτθ£μοιιρ και το  Εεοήη συνεδριάζουν 
στο Λουξεμβούργο στιε 21-22 Ιουνίου, 
ενώ στιε 22 Ιουνίου θα πραγματοποι
ηθεί στη  Ρώμη μίνι συνάντηση κορυ-

φήε μεταξύ τω ν ηγετών τηε Γερμανίαε, 
τηε Ιταλίαε, τηε Ισπανίαε και τηε Γαλ- 
λίαε. Η τακτική σύνοδοε κορυφήε τηε 
Ε.Ε. είναι προγραμματισμένη για τιε 28- 
29 Ιουνίου, ενώ το  EuΓogΓoup συγκα- 
λείται εκ νέου στιε 9 Ιουλίου, όταν θα 
εξαντλούνται πιθανότατα και τα  τε 
λευταία αποθέματα ρευστότηταε του 
ελληνικού κράτουε. Αν μέχρι τό τε  το 
Μνημόνιο και οι εφαρμοστικοί του νό
μοι οδεύουν προε ακύρωση σ τ 'ου
λή, τό τε  είναι απολύτωε βέβαιο ^ π η 
επόμενη δόση από τα χρήματα του μη
χανισμού στήριξηε δεν θα καταβληθεί. 
Και επειδή κανένα κράτοε δεν μπορεί 
να επιβιώσει χωρίε ρευστότητα (η 
Ελλάδα έχει πρωτογενέε έλλειμμα, το 
οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από που
θενά αλλού, αφού είναι αποκλεισμένη 
από τιε αγορέε), η χώρα μαε θα ανα
γκαστεί να τυπώσει υποκατάστατο νο- 
μίσματοε, δηλαδή υποσχετικέε έναντι 
οφειλών σε ευρώ (ΙΟΙΙε). Επί τηε ουσίαε,

η σταδιακή απεμπλοκή από την Ευ
ρωζώνη θα έχει τό τε  ξεκινήσει.

Σε ό,τι αφορά τιε ελληνικέε τρά- 
πεζεε, δεν αποκλείεται να  συνεχίσουν 
να  λαμβάνουν κάποιαε μορφήε σ τή 
ριξη, με εγγύηση μέρουε ή του συ
νόλου τω ν  καταθέσεων σε ευρώ, α
νάλογα πάντα τόσο  με τη  στάση  τηε 
ελληνικήε κυβέρνησηε, όσο και σε συ
νάρτηση  με τιε εξελίξειε σ τη ν  υπό- 
λοι^ Ευρωζώνη.

Ο ωε έχουν διαμηνύσει σε αλλε- 
πάλληλεε δημόσιεε παρεμβάσειε τουε 
όλεε τιε προηγούμενεε εβδομάδεε οι η- 
γέτεε τηε Ευρωζώνηε και τηε Ε.Ε., η 
συνέχιση τηε χρηματοδότησηε τηε ελ
ληνικήε οικονομίαε δεν μπορεί να συ
νεχιστεί σε περίπτωση μη τήρησηε τω ν 
δεσμεύσεων. Οι οικονομικέε επιπτώ- 
σειε μιαε τέτοιαε εξέλιξηε δεν θα είναι 
φυσικά αμελητέεε, αλλά όπωε έχει ε- 
πισημανθεί τόσο σε ανώνυμεε τοπο- 
θετήσειε, όσο και σε δημόσιεε δηλώ-

σειε ανώ τατων αξιωματούχων (π.χ. ε- 
πίτροποε Ντε Γκουχτ, Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε), η Ευρωζώνη έχει λάβει τα μέ
τρα τηε και έχει κάνει τιε απαραίτητεε 
τεχνικέε προετοιμασίεε, ώστε να α
πορροφήσει τουε κραδασμούε. Μάλι
στα, ενδεχόμενη έξοδοε τηε Ελλάδαε 
θα μπορούσε να  λειτουργήσει και ωε 
βολικόε καταλύτηε για τη ν  άμεση ε
πιτάχυνση τω ν  διαδικασιών τραπεζι- 
κήε, οικονομικήε και πολιτικήε ενο- 
ποίησηε τηε υπόλοιπηε Ευρωζώνηε ή 
μέρουε αυτήε.

Τα άλλα 16 Κ οινοβούλια
Εξάλλου, ακόμη και αν η καγκελά- 

ριοε Μέρκελ δεν ήθελε να  πάρει το ρί
σκο τηε διάσπασηε του ευρώ, δεν θα 
είναι σε θέση να πείσει τουε πολίτεε 
τηε Γερμανίαε να συνεχίσουν να δα
νείζουν τη ν Ελλάδα με επιτόκιο μι
κρότερο του 3% και ευνοϊκότατο χρο
νοδιάγραμμα αποπληρωμήε, χωρίε

καμία δέσμευση από την Αθήνα για μη
δενισμό τω ν  ελλειμμάτων και αποκα
τάσταση τηε ανταγωνιστικότηταε τηε 
οικονομίαε. Χωρίε τέτοια δέσμευση, το 
διάστημα για το  οποίο η Ελλάδα θα 
χρειάζεται δάνεια θα γίνει ουσιαστικά 
απροσδιόριστο, με φυσικό αποτέλεσμα 
τη ν «εξέγερση» βουλευτών και ψη
φοφόρων όχι μόνο στη  Γερμανία, αλ
λά και στα  υπόλοιπα κράτη-μέλη τηε 
Ευρωζώνηε.

Υπό αυτήν την έννοια, όσο δυσβά- 
σταχτο οικονομικά είναι το  κόστοε τηε 
εξόδου τηε Ελλάδαε από το  ευρώ, άλ
λο τόσο δυσβάστακτο πολιτικά είναι το 
κόστοε τηε παραμονήε τηε στο ευρώ 
αν το Μνημόνιο πεταχτεί στα  σκου
πίδια. «Μερικέε φορέε, οι Ελληνεε δί
νουν τη ν εντύπωση ότι διαπραγμα
τεύονται μεταξύ τουε, σαν να μην υ
πήρχαν άλλα 16 Κοινοβούλια στην Ευ
ρωζώνη», καταλήγει ο αξιωματούχοε 
τηε Κομισιόν που μίλησε στην «Κ».

Τι συνεπάγεται 
μια πτώχευση 
της Ελλάδας
THE ECONOMIST

Το ενδεχόμενο μιαε ελληνικήε εξόδου θα μπορούσε να συμ
βεί είτε νωρίτερα είτε να συνεχίσει να μαε απασχολεί για 
κάποιο διάστημα ακόμα, ή και να αποτραπεί. Ωστόσο, η ε
βδομάδα μετά τιε ελληνικέε εκλογέε στιε 17 Ιουνίου εξα
κολουθεί να φαίνεται ωε η ώρα που θα κορυφωθεί ο εξου- 
θενωτικόε πυρετόε τηε Ευρωζώνηε και θα καταστεί σαφήε 
η διάγνωση του ασθενούε.

Μία άτακτη έξοδοε από το ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει, 
σύμφωνα με τουε οικονομολόγουε τηε UBS, σε συρρίκνω
ση του ελληνικού ΑΕΠ μεταξύ 40% και 50% κατά το  πρώ
το έτοε. Εκτόε αυτού, οι ευρωπαϊκέε κυβερνήσειε θα επω
μίζονταν τιε ζημίεε από τα  δάνεια προε την Ελλάδα μέσω 
τω ν  πακέτων διάσωσηε. Από την πλευρά τηε, η ΕΚΤ είναι 
εκτεθειμένη για δύο βασικούε λόγουε. Κατ’ αρχάε, λόγω τω ν 
αγορών ομολόγων αξίαε 40 δισ. ευρώ στιε οποίεε προχώ
ρησε μετά τη  διάσωση του Μαΐου του 2010 προκειμένου 
να καθησυχάσει τιε αγορέε. Κατά δεύτερον, η Τράπεζα τηε 
Ελλάδοε οφείλει σ την ΕΚΤ κοντά στα  130 δισ. ευρώ από το 
διευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών TARGET 2, ποσό το οποίο 
θα μετατραπεί σε πραγματικό χρέοε στο ενδεχόμενο ελ
ληνικήε εξόδου. Εκτόε αυτού, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει 
στιε κυβερνήσειε και τα ιδρύματα τηε Ευρωζώνηε κεφάλαια 
290 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τουε οικονομολόγουε τηε 
Barclay8, ποσό που δύσκολα θα επιστρεφόταν.

Αντίστοιχα, στα  τέλη του 2011, ελληνικέε επιχειρήσειε 
και νοικοκυριά όφειλαν στιε ξένεε τράπεζεε περίπου 69 δισ. 
ευρώ. Οι πρόσφατεε εκτιμήσειε από την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή κάνουν λόγο για συρ
ρίκνωση του ΑΕΠ τηε Ευ
ρωζώνηε κατά 0,3% φέτοε και 
κατά 1% το 2013. Ο οικονο- 
μολόγοε τηε ING Μαρκ Κλιφ 
υπολογίζει ότι μία ομαλή ελ
ληνική έξοδοε θα οδηγούσε 
σε περαιτέρω συρρίκνωση 
του ΑΕΠ φέτοε κατά 1,6%. Οι 
υπόλοιπεε οικονομίεε τηε 
ευρωπαϊκήε περιφέρειαε θα 
δέχονταν το  μεγαλύτερο 
πλήγμα, σε αντίθεση με τη Γερμανία, το ΑΕΠ τηε οποίαε 
θα ενισχυόταν κατά 0,7% το 2012 και κατά 1,7% το 2013.

Επιπλέον, το  τείχοε προστασίαε το  οποίο υποτίθεται ό
τι θα προστατεύσει από τη  μετάδοση τηε κρίσηε δεν έχει 
σχεδιαστεί για εκροέε καταθέσεων ούτε είναι επαρκέε για 
τιε ανάγκεε τω ν  μεγάλων οικονομιών. Στην τρέχουσα μορ
φή του, το προσωρινό ταμείο στήριξηε EFSF διαθέτει μη 
δεσμευμένα διαθέσιμα ύψουε 250 δισ. ευρώ που θα μπο
ρούσε να χρησιμοποιήσει για την παροχή χρηματοδότησηε 
προε τιε κυβερνήσειε που έχουν χάσει την πρόσβαση στιε 
αγορέε ή που βρίσκονται αντιμέτωπεε με απαγορευτικά υ
ψηλά επίπεδα δανεισμού. Ο μόνιμοε μηχανισμόε στήριξηε 
(ESM) θα τεθεί μεν σε εφαρμογή τον  Ιούλιο, αλλά ακόμα δεν 
έχει επικυρωθεί από αρκετέε χώρεε, συμπεριλαμβανομένηε 
και τηε Γερμανίαε. Ακόμα και όταν αυτό συμβεί, η νέα δα- 
νειοδοτική ικανότητα τω ν δύο μηχανισμών θα φτάνει έωε 
τα 500 δισ. ευρώ, και θα συμπληρώνεται από ενδεχόμενη 
στήριξη έωε και 430 δισ. δολαρίων από το ΔΝΤ. Πέρα από 
τη ν επάρκεια τω ν  ταμείων, υπάρχει το πρόβλημα τηε επι- 
λογήε πάνω σε τι μπορούν να ξοδευτούν τα  κεφάλαιά τουε. 
Αν χρησιμοποιηθούν για την άμεση διάσωση εμπορικών 
τραπεζών, τότε θα μπορούσαν να σπάσουν το ν  ολέθριο κύ
κλο σ τον  οποίο ασταθείε τράπεζεε χρησιμοποιούν για τη ν 
ενίσχυσή τουε τα κεφάλαια οριακά φερέγγυων κυβερνήσεων. 
Αλλά όπωε έχουν τα  πράγματα, δεν θα επιτραπεί ούτε στο 
EFSF ούτε στο ESM να το πράξουν.

Αυτό αφήνει την ΕΚΤ ωε το τελευταίο προπύργιο. Η τρά
πεζα θα μπορούσε να αγοράσει άλλη μια φορά ομόλογα, αν 
και η συγκεκριμένη στρατηγική θα ήταν λιγότερο αποτε
λεσματική από πριν. Εκτόε αυτού, θα μπορούσε να προσφέρει 
απεριόριστη ρευστότητα μέσω ενόε ακόμα μεγάλου προ- 
γράμματοε μακροπρόθεσμηε αναχρηματοδότησηε. Ωστό
σο αυτό θα συνεπαγόταν την ενίσχυση τηε έκθεσηε τω ν  
κεντρικών τραπεζών σε όλο και μεγαλύτερουε κινδύνουε. 
Σε περίπτωση που ούτε τα κεφάλαια διάσωσηε αλλά ούτε 
η ΕΚΤ καταφέρουν να πράξουν τα απαραίτητα, τό τε  ενδέ
χεται να ακολουθήσει μια ευρύτερη διάλυση, η οποία θα 
ήταν καταστροφική ακόμα και για τον ευρωπαϊκό πυρήνα, 
με τιε επιπλέον απώλειεε στο ΑΕΠ τω ν  χωρών τηε Ευρω
ζώνηε να υπολογίζονται στο 8,9%. Αυτή τη φορά δεν θα γλί
τωνε ούτε η Γερμανία, η οποία θα αντιμετώπιζε συρρίκνωση 
8,2% στο ΑΕΠ τηε, καθώε το αναγεννημένο ισχυρό μάρκο 
θα αποτελούσε πρόβλημα για τουε εξαγωγείε τηε χώραε. Στο 
σύνολο τηε πρώην Ευρωζώνηε θα επικρατούσε μαζικό κύ
μα πτωχεύσεων, καθώε οι επιχειρήσειε θα βρίσκονταν α
ντιμέτωπεε με ένα σενάριο που είτε θα τουε οφείλονταν χρή
ματα σε υποτιμημένο νόμισμα είτε θα χρωστούσαν χρήματα 
σε ανατιμημένο νόμισμα.

Οι νομισματικέε ενώσειε έχουν ραγίσει και κατά το  πα
ρελθόν, ωστόσο καμία δεν είχε το  μέγεθοε, τη  φιλοδοξία 
και το ν  βαθμό διασυνδέσεων τηε Ευρωζώνηε.

Οι απώλειες στο 
ΑΕΠ των χωρών της 
Ευρωζώνης, ακόμη 
και της Γερμανίας, 
μπορεί να φθάσουν 
στο 8,9%.

Κι ό μ ω ς υπάρχουν κάποιοι, εντός και εκτός Ελλάδος, που υποστηρίζουν ότι η έξοδος από το ευρώ είναι λύση

Συναγερμός σε όλη την Ευρωζώνη
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Μπορεί οι συστάσειε προε την Ελλά
δα να έχουν περιορισθεί ελέω προ- 
εκλογικήε περιόδου, καθώε οι Ευ
ρωπαίοι αξιωματούχοι δεν θέλουν να 
φανεί ότι επιχειρούν να επηρεάσουν 
το εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυ
τό δεν εμπόδισε την Παρασκευή τον 
πρόεδρο τω ν  ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα 
να απευθυνθεί στουε Ελληνεε, κα- 
λώνταε τουε «να  συνειδητοποιή
σουν ότι εάν εγκαταλείψουν το  ευ
ρώ, θα περάσουν ακόμη μεγαλύτε
ρα δεινά».

Οι Ευρωπαίοι, πάντωε, περιορί
ζονται να  εκφράζουν τη ν  ελπίδα ή 
τη ν επιθυμία τουε η Ελλάδα να  πα- 
ραμείνει σ τη ν Ευρωζώνη - μία έκ
φραση, βέβαια, που εμμέσωε πλην 
σαφώε επιρρίπτει την ευθύνη τηε α- 
πόφασηε στουε ίδιουε τουε Ελληνεε, 
ανάλογα με τη  στάση τηε κυβέρνη
σηε που θα εκλέξουν τη ν  ερχόμενη 
Κυριακή απέναντι στο Μνημόνιο. Αυ
τή  τη  θέση εξέφρασε για μία ακόμη 
φορά τη ν Παρασκευή η Γερμανίδα 
καγκελάριοε Αγκελα Μέρκελ, προ- 
σθέτονταε ότι προϋπόθεση για την 
παραμονή τηε Ελλάδαε στην Ευρω
ζώνη είναι «η  μελλοντική ελληνική 
κυβέρνηση να σεβαστεί το  Μνημό
νιο που έχει συμφωνήσει η χώρα» με 
τη ν τρόικα. Οπωε πρόσθεσε, «το  
Μνημόνιο είναι η βάση για μια ευ
νοϊκή εξέλιξη και πρέπει να το πού
με καθαρά σε όλουε όσοι διεκδικούν 
τη ν  εκλογή τουε στη ν Ελλάδα».

Και αυτή δεν είναι μόνο η σκλη
ρή γερμανική στάση: οι Ευρωπαίοι 
ηγέτεε δήλωσαν σ τη ν άτυπη σύνο

δο κορυφήε του Μαΐου ότι «θέλου
με τη ν  Ελλάδα σ τη ν Ευρωζώνη, σε
βόμενη όμωε τιε δεσμεύσειε τηε». 
Ακόμη και ο νεοεκλεγείε Γάλλοε 
πρόεδροε Φρανσουά Ολάντ, ο οποί- 
οε δηλώνει έτοιμοε να παρέχει βοή
θεια στην Ελλάδα, είτε σε τεχνικό εί
τε  σε πολιτικό επίπεδο, για τη ν ε
παναδιαπραγμάτευση κάποιων ό
ρων του Μνημονίου, επίσηε τονίζει 
ότι θα πρέπει η χώρα να σεβασθεί τα 
συμφωνηθέντα.

Οσο για το ν  Ιταλό πρωθυπουργό

Οι δηλώσεις Μέρκελ και 
Ολάντ, τα σχέδια του 
ιταλού . ρωθυπουργού 
Μάριο Μόντι και η μίνι 
σύνοδος στις 23 Ιουνίου.

Μάριο Μόντι, σύμφωνα με τη ν ε
φημερίδα II Meεεaggero, σχεδιάζει 
«αντίσταση» στη φερόμενη επιθυμία 
τηε Γερμανίαε να «θυσιάσει» την 
Ελλάδα ώστε να επιτευχθεί σ τη  συ
νέχεια έναε συμβιβασμόε για τη 
σωτηρία τηε υπόλοιπηε Ευρωζώ
νηε, υπό το  βάροε τω ν  δραματικών 
εξελίξεων. Αν μη τι άλλο, το  πρό
γραμμα του κ. Μ όντι περιλαμβάνει 
μια συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό 
του τη ν  ερχόμενη Πέμπτη, ενώ  με
τά τιε ελληνικέε εκλογέε, στιε 23 Ιου
νίου, έχει συγκαλέσει μία μίνι σύ
νοδο, σ τη ν οποία εκτόε από το ν  κ. 
Ολάντ θα συμμετάσχουν επίσηε η κ. 
Μέρκελ και ο Ισπανόε πρωθυπουρ-

γόε Μαριάνο Ραχόι, επιχειρώνταε να 
διαμορφώσει το πλαίσιο μιαε συμ- 
φωνίαε στη  σύνοδο κορυφήε, μία ε
βδομάδα αργότερα. Σύμφωνα με το 
κύριο άρθρο του περιοδικού 
Εεοηοητίεί, «εκτόε Γερμανίαε έχει 
διαμορφωθεί συναίνεση περί του τι 
χρειάζεται για να διατηρηθεί το ε
νιαίο νόμισμα: στροφή από τη  λιτό
τητα στην ανάπτυξη, μια τραπεζική 
ένωση και μια περιορισμένη έκδοση 
κοινού χρέουε ώστε να δοθεί στιε οι- 
κονομίεε τηε περιφέρειαε ο χρόνοε 
να  μειώσουν το  χρέοε τουε».

Σε αυτό το  πλαίσιο, έχει νόημα η 
ελπίδα που εκφράζουν η Ελλάδα να 
κρατηθεί σ τη ν Ευρωζώνη, ώστε να 
επωφεληθεί από τη  λύση, καθώε μά
λιστα Ελληνεε και ξένοι οικονομο
λόγοι εκτιμούν ότι μια έξοδοε από την 
Ευρωζώνη θα είχε μεγάλο κοινωνι
κό κόστοε. Ο νομπελίσταε οικονο- 
μολόγοε Μάικλ Σπενε προειδοποίη
σε για «σεληνιακό τοπίο» σε περί
πτωση εξόδου τηε Ελλάδαε από το 
ευρώ, σε ένα σενάριο κατά το οποίο 
«ό,τι κινείται φεύγει από τη  χώρα» 
και «βραχυπρόθεσμα επικρατεί το 
χάοε». Από ελληνικήε πλευράε, ο κ. 
Γιάννηε Σφακιανάκηε κάνει λόγο για 
«εθνική αυτοκτονία» με άρθρο του 
στουε Financial Τίητεε, ενώ προ
βλέπει ότι θα υπάρξουν σοβαρέε ελ- 
λείψειε σε βασικά εισαγόμενα αγα
θά. Ακόμη και όσοι πρεσβεύουν ότι 
η Ελλάδα δεν έχει άλλη λύση από το 
να φύγει από τη ν Ευρωζώνη, όπωε 
οι νομπελίστεε οικονομολόγοι Μάρ- 
τιν  Φέλντσταϊν και Πολ Κρούγκμαν, 
αναγνωρίζουν ότι αυτό θα έχει πο
λύ μεγάλο οικονομικό κόστοε.

Υπάρχουν 
και «οι φίλοι 
της δραχμής»
Των ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
και ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

«Αν όλα πάνε ανάποδα, η Ελλάδα δεν θα έχει άλλη λύση πα
ρά να εκδώσει το δικό τηε νόμισμα», εξηγούν όσοι, ψύχραιμοι, 
διαβλέπουν το ενδεχόμενο να  υπάρξει πολιτική εμπλοκή 
μετά τιε εκλογέε, η οποία θα εξελιχθεί σε οικονομική κα
τάρρευση. Η «φυγή προε τη  δραχμή» είναι η νέα εκδοχή 
παλαιότερων συναφών απόψεων. Πριν από περίπου δύο χρό
νια το  «λόμπι τηε δραχμήε» πρότασσε την άποψη ότι η ε
πιστροφή στο εθνικό νόμισμα θα διευκόλυνε τον λαό να προ
σαρμοστεί, θα βοηθούσε τιε εξαγωγέε και θα επέτρεπε τη 
συνολική επαναδιαπραγμάτευση με την Ευρώπη.

Μεταξύ τω ν πρώτων που είχαν αναφερθεί σε μια «ευ
ρύτατη όσο και περίεργη συμμαχία που σπρώχνει την Ελλά
δα έξω  από το ευρώ, που περιλαμβάνει Γερμανούε καθη- 
γητέε Οικονομικών, πολιτικούε τηε άκραε Δεξιάε και άκραε 
Αριστεράε, τραπεζίτεε επενδυτικών οίκων στο Λονδίνο και 
Ελληνεε επιχειρηματίεε» ήταν ο Νόρμπερτ Βάλτερ, οικο- 
νομολόγοε τηε Deutsche Bank. Αυτά συνέβησαν το 2009. 
Ο μεγαλοεπενδυτήε Τζορτζ Σόροε επανέφερε το θέμα τον 
περασμένο Ιανουάριο. Περιέγραψε «ένα  ισχυρό γκρουπ ε
πιχειρηματιών που επιθυμεί την έξοδο τηε Ελλάδαε από το 
ευρώ» και περιέλαβε σε αυτό «ιδιοκτήτεε εφημερίδων και 
συγκροτημάτων, που προτιμούν να πληρώσουν τουε φό- 
ρουε τουε σε δραχμέε παρά σε ευρώ».

Ο μόνοε γνωστόε, επειδή ο ίδιοε το  επέλεξε, εκδότηε ε
φημερίδων, ιδιοκτήτηε τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μέ
σων, ήταν και παραμένει ο κ. Γιώργοε Κουρήε. Δεν το έκρυψε 
ποτέ, αν και δεν φαινόταν να 
πιέζει ανοικτά τουε συνερ- 
γάτεε του, προκειμένου να ε
παναλαμβάνουν τιε δικέε 
του «καθαρέε κουβέντεε».
Οσο η κοινή γνώμη έδειχνε 
σαφή εχθρότητα στην περι
πέτεια μιαε σφοδρά υποτι- 
μημένηε δραχμήε, όλοι, α
κόμη και οι «επαφέε» του κ.
Κουρή, ήσαν προσεκτικοί. Τα 
πράγματα πήραν διαφορετι
κή τροπή όταν έρευνα στην εφημερίδα Real Nei/νε έδειξε 
ότι έναε στουε δύο Ελληνεε είναι αντίθετοε στην παραμο
νή στο ευρώ, αν αυτό προϋποθέτει την πλήρη εφαρμογή 
του Μνημονίου.

Βρέθηκε τότε  ο αποδοτικόε συνδυασμόε. Η κοινή γνώ
μη έπρεπε να πειστεί για τρία πράγματα. Πρώτον, οι Ευ
ρωπαίοι «μπλοφάρουν» με τιε δόσειε. Δεύτερον, οι εξου
θενωμένοι -από τουε φόρουε και την ανεργία- νοικοκυραίοι 
έπρεπε να ελπίσουν σε «κούρεμα» τω ν τραπεζικών τουε δα
νείων. Η κυρία Κατσέλη, από υπεύθυνη για την οικονομία 
του κ. Παπανδρέου, βρέθηκε στο πλευρό του κ. Τσίπρα. Τρί
το ισχυρό όπλο ήταν η αναγόρευση τηε επαναδιαπραγμά- 
τευσηε σε «όπλο», που θα έβαζε ο λαόε στα  χέρια τω ν  υ
περήφανων πολιτικών «του». Για να συμβεί αυτό, έπρεπε 
να υπάρξει σαφήε εντολή, να γίνουν δηλαδή εκλογέε.

Η ευκαιρία εμφανίστηκε όταν ο κ. Γ. Παπανδρέου επι
χείρησε να εξέλθει ο ίδιοε από το  παράθυρο του δημοψη- 
φίσματοε. Οι αντιστάσειε όσων έχουν εξασφαλίσει τη  σω- 
ρευμένη περιουσία τουε, τα πολλά τελευταία χρόνια, σε διε- 
θνείε επενδύσειε είναι μικρότερεε. Η ζωηρή πολιτική συ
ζήτηση βοήθησε τουε «φίλουε τηε δραχμήε» να εκθέσουν 
και τα  πολύ ενδιαφέροντα και πολύ πραγματικά επιχειρή
ματα, τα  οποία πιστεύουν οι ίδιοι ότι συνηγορούν στην έ
ξοδο από το  ευρώ. Τα πρόσωπα που παρουσίασαν το κυ
βερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δίπλα στον κ. Τσίπρα, 
επελέγησαν προσεκτικά.

Η παρουσία του κ. Π. Λαφαζάνη, διαπρύσιου υποστηρι- 
κτή τηε διαφυγήε στη δραχμή, δεν αντιόταθμίστηκε από 
τιε προσεκτικέε διατυπώσειε του κ. Γ. Δραγασάκη. Αλλω
στε, κανείε από τουε εισηγητέε δεν έδειξε ενδιαφέρον να 
αναπτύξει με πειστικό τρόπο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα έκανε τα 
πάντα για να  κρατήσει την χώρα στο ευρώ. Συγκεκριμένα, 
ο κ. Δραγασάκηε ισορρόπησε με τον εξήε τρόπο: «Δική μαε 
επιλογή δεν είναι η έξοδοε από το ευρώ, ούτε όμωε μπο
ρούμε να συναινέσουμε στη συνέχιση μιαε πολιτικήε η ο
ποία δεν εγγυάται την επιβίωση τηε κοινωνίαε και τηε χώ
ραε». Αβίαστα προκύπτει το  συμπέρασμα ότι μπορεί η ο
μάδα Τσίπρα να μιλά για το ευρώ, αλλά δεν δεσμεύεται κιό- 
λαε ότι θα επιμείνει στη στάση αυτή, σε περίπτωση που κρί
νει ότι κινδυνεύει η «επιβίωση τηε κοινωνίαε».

Η τοποθέτηση αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον όσων θα κερ
δίσουν χοντρά αν το εκκρεμέε του ΣΥΡΙΖΑ δείξει ότι τα  λαϊ
κά συμφέροντα κινδυνεύουν από τιε μνημονιακέε δυνάμειε 
και τουε δυσβάστακτουε όρουε. Θα αντιληφθούμε πολύ κα
λά τη ν επαναφορά στο προσκήνιο τω ν  «φ ίλων τηε δραχ
μήε» αν το «σκίσιμο του Μνημονίου» οδηγήσει την κοινωνία 
σε αδιέξοδο, επειδή θα έχει εξαφανιστεί το  χρήμα από πα
ντού. Οσοι επενδύουν στην εγκατάλειψη του ευρώ, γνω 
ρίζουν ότι ο συνδυασμόε «καταγγελία Μνημονίου και υ- 
πέρογκεε υποσχέσειε» είναι ένα στοίχημα που πολλαπλα
σιάζει τα κέρδη τουε.

Τι υποστηρίζουν, 
ποιοι είναι, εντός 
και εκτός 
ελληνικών 
συνόρων και σε 
τι αποσκοπούν.
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« »
Πέντε μικροί 
δράκοι 

γύρω από 
την οικονομία
Η  αλήθεια για δανεισμό, κούρεμα, συντάξεις, 
μετενέργεια και βοήθεια από τους τρίτους

Των ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ, ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Οι μύθοι δεν τελειώνουν. Ούτε και η συ
ζήτηση, την οποία, ευτυχώε, προκαλοϋν. 
Με τουε πέντε ακόμη «δράκουε», που α
κολουθούν, ολοκληρώνεται η προσπά
θεια να θυμηθούμε nais τα πράγματα δεν 
είναι ôncos φαίνονται. Ιδιαίτερα όταν κά
ποιοι τα χρησιμοποιούν για να pas πεί- 
σουν ότι όλα είναι εύκολα, αρκεί.να...

1«Δν σταματήσουν τα δάνεια του Μ νη
μονίου από την Ευρώπη, θα μας βοη
θήσουν με δάνεια χώρες όπως η Ρω 

σία και η Κίνα»
Πρόκειται για μύθο που στο πρώτο μι

σό του έρχεται απευθείαε από t is  πρώ- 
τεε ημέρεε του ελληνικού κράτουε, ενώ 
στο δεύτερο σκέλοε του καλλιεργήθηκε 
μερικούε μήνεε πριν η Ελλάδα υποχρε
ωθεί να μπει στο Μνημόνιο. Είναι επί- 
ans σωστό ότι το κυπριακό τραπεζικό σύ
στημα έλαβε πρόσφατα μικρό δάνειο 
σταθεροποίησή: Μετά opais t is  ζημίεε 
που προκάλεσε το κούρεμα τω ν ελλη
νικών ομολόγων και αν άλογε s ζημίεε α
πό δάνεια, η Kùnpos ετοιμάζεται να προ- 
σφύγει σε κοινή ευρωπαϊκή βοήθεια, ε
πειδή οι τράπεζέε Tns αναζητούν για την 
ανακεφαλαιοποίησή t o u s  ποσό όχι με
γαλύτερο τω ν 2 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα χρει
άζεται πολύ μεγαλύτερα ποσά και μόνον 
σε ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί κανείε 
να ελπίζει. Πρόσφατα, στο πλαίσιο Tns 
cruvâvrnans τω ν 7 μεγάλων κρατών (G7), 
οι αρχηγοί και τω ν δύο κρατών ξεκα
θάρισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρή
σει t is  συμφωνίεε που έχει με την Ευ
ρωπαϊκή Ενωση και το ΔΝΤ. Το πραγ
ματικό ενδιαφέρον από t is  χώρεε αυτέε 
βρίσκεται σε επενδύσει στην Ελλάδα και 
εξαγορέε ελληνικών μονάδων που προ- 
τείνονται npos ιδιωτικοποίηση. Opcos, οι 
ίδιοι που καλλιεργούν το ν  μύθο τηε «α 
πό pnxavns βοήθειαε», είναι εκείνοι που 
αρνούνται με πείσμα τη ν οποιαδήποτε 
πώληση KpaTuais περιουσία5. Κατά τα 
λοιπά, η υποστήριξη Tns Ελλάδαε μπο
ρεί να γίνει απευθείαδ στη  διεθνή αγο
ρά ομολόγων και μάλιστα σε εξαιρετικά 
χαμηλέδ τιμέε. Ωστόσο, ελάχιστοι αγό
ρασαν ελληνικά ομόλογα το 2011 ή σή
μερα. Μετά το PSI και τη ν ελάφρυνση 
του xpéous τα νέα ελληνικά ομόλογα δια
πραγματεύονται σ το  10% τηε αξίαε 
t o u s . Δηλαδή, ένα ομόλογο ονομαστ nais 
αξίαε 100 ευρώ πωλείται στα 10 ευρώ και 
κανείε δεν ενδιαφέρεται...

2 «Η λιτότητα στην Ελλάδα έχει σοβα
ρές επιπτώσεις στις εξαγωγές της Γερ
μανίας. ιδιαίτερα στις στρατιωτικές 

προμήθειες».

ΤΙΤΛΟΙ
141,75

Νέα ελληνικά 
ομόλογα ; 121,3

δισ. ευρώ

->62,6

L~s
Γ Ρ

Μετά ίο PSI για 
τον ιδιωτικό τομέα

52
Για την ανταλλαγή 
ομολόγων που είχε 
η ΕΚΤ

->6,7
*  Τ η ι ι Ρ ΤΤου ΕΤΕΑΝ*

Ομόλογα 
διεθνούς δικαίου

Τιτλοποιήσεις 
εκτός Ελλάδας

Εντοκα Γραμμάτια

•  0,26

Η λιτότητα σ τη ν Ελλάδα έχει επι- 
πτώσεΐ5 o t o u s  κατοίκου s Tns. Η Γερ
μανία δεν πρόκειται να  πληγεί ιδιαίτε
ρα. Τα νούμερα δεν αφήνουν αμφιβολίεε. 
Το 2011 η Ελλάδα αγόρασε το 0,48% των 
συνολικών γερμανικών εξαγωγών. Πριν 
από τη ν κρίση, το  μερίδιο Tns Ελλάδαε 
crus γ ε ρ μ ά ν ιά  εξαγωγέε ήταν κοντά 
στο 0,8% του συνόλου. Ακόμη κι αν στα
ματούσαν εντελώς, η ζημιά θα ήταν μι
κρή σ το  σύνολο Tns γερμανική5 οικο- 
vopias. Αλλωστε, η Γερμανία είναι η με
γαλύτερη εξαγωγική δύναμη στη ν Ευ
ρώπη. Επομένωε, ενώ είναι βέβαιο ότι 
η κατάρρευση Tns Ελλάδαε θα συντα
ράξει τη  διεθνή οικονομία, από το  κα
λάθι τω ν  γερμανικών πωλήσεων θα έ
λειπε ένα πολύ μικρό κομμάτι.

3
 «Το χρέος 
δεν μειώθηκε 
μετά το κούρεμα».

Η αλήθεια είναι ότι κουρεύτηκε αρ
χικό xpéos 199 δισ., το  οποίο μειώθηκε 
σε 92,2 δισ. Αρα το  κούρεμα ανήλθε σε 
106,4 δισ. Δυστυχισμένοι μάρτυρες ό
σοι είχαν παρόμοια ομόλογα. Ομοιε, εί
ναι αλήθεια ότι το  συνολικό xpéos δεν 
μειώθηκε κατά το  ίδιο ποσό. Γιατί χρει
άστηκε να δανειστούμε 25 δισ. για να 
καλυφθεί η ζημιά που προκάλεσε το κού
ρεμα ans τράπεζες. Προσέξτε τα  στο ι
χεία, που δημοσιεύονται για πρώτη φο
ρά στον διπλανό πίνακα. Η κεντρική κυ
βέρνηση. κίχτ'ΤχνηλάβεύΤΐέ^ 30ή 
Απριλίου, χρέη ύψους 304,4 δισΤ

ranô το  PSI το  xpéos ήταν 368 δισ' 
αρώ. Για να μειωθεί κατά 53,5% το  χρέ- 

[ os τω ν 199 δισ., εκδόθηκαν νέα ομόλογα β  
\για το υπόλοιπο (62,6 δισ. συν 29,6 δισ.) 

ιαιι να πληρωθούν οι τρέχοντεε τόκοι (4,8 
δτί*1 Επιπλέον, έπρεπε να  καλυφθεί η 
τρύττίκμου άνοιξε στιε τράπεζε5, ώι 
ΟΙ κπτπθέτΤΤΓνι ι ι ίνοεησωολείε (254fib.) 
Στο μεταξύ, μέχρι πέρυσι, πήραμε 73,6 
δισ. από το  πρώτο Μνημόνιο, με τα  ο
ποία εξοφλήσαμε παλαιά δάνεια και κα
λύψαμε το  κρατικό έλλειμμα. Παρομοί
ου πήραμε άλλε5 δύο δόσειε εφέτος 
(7,5+3,3 δισ.). Ενα άλλο pépos τω ν  χρε
ών pas βρίσκεται πλέον στα  χέρια Tns 
ΕΚΤ και άλλων ευρωπαϊκών κεντρικών 
τραπεζών, από τότε, πριν από το  Μ νη
μόνιο, που είχαν αγοράσει ελληνικά ο
μόλογα με τη ν ελπίδα να μην καταρ- 
ρεύσει η αγορά ομολόγων.

4
 «Αν καταργηθεί το Μνημόνιο θα α
ποκατασταθούν οι συντάξεις στα πα
λαιό τους επίπεδα».

Η προεκλογική υπόσχεση για απο
κατάσταση τω ν  συντάξεων θα αποδει- 
χθεί pù0os εάν δεν μπορέσουν οι επι
χειρήσει και οι απασχολούμενοι να τρο-

ΔΑΝΕΙΑ
162,74

Από την Τράπεζα 
της Ελλάδος

Αλλα εγχώρια 
πιστωτικά ιδρύματα

Από την ΕΤΕπ**

- ·  0,14

Μηχανισμού
Στήριξης

(τρόικα)

Αλλα εξωτερικά 
δάνεια

(κυρίως το TITLOS)

φοδοτήσουν με νέου5 πόρους τα α
σφαλιστικά Ταμεία. Εάν η ίδια η πραγ
ματική οικονομία δεν χρηματοδοτήσει 
το σύστημα καμία αύξηση, ακόμη και αν 
νουοθετηθεί. δεν είνπι δυνατήν νο νί- 
νει. Αλλωστε, οι μεγάλεβ διαρροές πό
ρων από το ασφαλιστικό σύστημα προ
έρχονται από την αύξηση τηε ανεργίας. 
Τουλάχιστον 350.000 πρόσθετοι πρώην 
:ργαζόμενοι, σε σχέση με το  επίπεδο α- 
' εργίαε πριν από τη ν κρίση, σταμάτη
σαν να  χρηματοδοτούν τα  συνταξιο- 
δοτικά Ταμεία. Σήμερα το  ΙΚΑ εξασφα
λίζει πόρουε για τη ν κύρια σύνταξη μό
νο από εσωτερικό δανεισμό. Στα επι
κουρικά, που έχουν ενοποιηθεί στο ΙΚΑ- 
ΕΤΕΑΜ, οι υπάρχοντά πόροι υπολογί
ζεται ότι επαρκούν μόνο για ενάμισι έ- 
το5. Ακόμη και οι φορεί5 που λειτουρ
γούν ωε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι
καίου οδηγούνται σε μείωση παροχών. 
Και όλα αυτά με τη ν προϋπόθεση ότι η 
κατάσταση εξελίσσεται όπωε προβλέπει 
το  μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και ότι η 
χρηματοδότηση του κράτουε με τα 
χρήματα τω ν  μνημονιακών δανείων 
παραμένει όπωε έχει σχεδιαστεί.

5
 « Μ ε  την κατάργηση της μετενέρ- 
γειας θα με ιω θούν  οι μ ισθο ί κατά

40°/ο».
Οι συμβάσειε, κάποτε, τελειώνουν. Με 

τη  μετενέργεια, ακόμη κι αν οι δια
πραγματεύσεις για μια νέα σύμβαση δεν

Χρέος
Κεντρικής
Κυβέρνησης
3 0  Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ  2012

304,48
δισ. ευρώ

* ΕΤΕΑΝ: Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
** ΕΤΕπ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων

73,6
Εως τον Δεκέμβριο 
του 2011

29,69
Για το PSI

4,86
Δεδουλευμένοι τόκοι

25
Γιο ανακεφαλαιοποίησή 
ελληνικών τραπεζών

7,5
Δόση Μαρτίου

3,3
Δόση Απριλίου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

προχωρήσουν κι επομένωε καταργηθεί 
η σύμβαση, μισθοί, επιδόματα και άλ
λοι όροι, «παγώνουν». Για όσο καιρό 
διαρκεί η μετενέργεια. Δηλαδή, με το πα- 
λπιή σύστησα έΕι ιιήνεε Με τη ν  αλλα
γή στον  νόμο, η μετενέργεια λήγει, στα
διακά, για όλες τΐδ συμβάσειε. Αρχικώε, 
η μετενέργεια καταργήθηκε σε περίπου 
10 συμβάσειβ, η ισχύε τω ν  οποίων είχε 
λήξει πριν από καιρό. Μέχρι τιβ αρχές 
του 2013 θα λήξει και τω ν  υπολοίπων.

Η ρύθμιση για τη  μετενέργεια  υπο
χρεώνει τιε δύο πλευρέε, συνδικάτα ερ
γα ζομένων και εργοδοτών, να  δια
πραγματευτούν. Από εκείνη τη  δια
πραγμάτευση θα βγουν οι νέοι όροι τω ν 
συμβάσεων. Η ρύθμιση, από μόνη 
τηε, δεν δίνει το  δικαίωμα στίδ επιχει
ρ ή σ ε ι  να  μειώσουν τιε αμοιβές όσο το 
θέλουν, χωρίε τη  σύμφωνη γνώμη κα- 
θενόε εργαζομένου. Σε αντίθεση με αυ
τό  που συνήθως πολλοί πιστεύουν, το  
πραγματικό «όπλο» που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν ορισμένες επιχει
ρ ή σ ε ι  για να  προσλάβουν με χαμηλό
τερες αμοιβέε, είναι η μεγάλη ανεργία. 
Οσο αυτή μεγαλώνει, τόσο  ευκολότε
ρο γίνετα ι για τιε επ ιχ ειρήσει να  μει
ώνουν το  κόστοε του5 με εντελώε νό
μιμο τρόπο. Με την έννοια αυτή, το  κα
λύτερο θα ήταν, όπω5 έχει συμβεί σε 
άλλα κράτη, να υπάρξει συμφωνημένη, 
δηλαδή κατόπιν διαπραγματεύσεων, 
προσαρμογή τω ν  συμβάσεων.

Γ ______________________

ΑΠΟΨΗ

Η κρίση στο Νότο 
και το Βερολίνο

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ

Μ ε την Ισπανία να παραπαίει και 
την Ιταλία να διολισθαίνει στη  ζώ
νη  του κόκκινου, οι ε ξελ ίξ ε ι φαί
νετα ι να επιβεβαιώνουν τα  χει
ρότερα σενάρια. Η κρίση τηε Ευ- 
ρωζώνηε είναι κρίση επ ιβ ίω σή . 
Το γεγονός αυτό έχει ανοίξει τη 
συζήτηση, με αποτέλεσμα να 
μπαίνουν πια σ το  τραπέζι προ- 
τάσειε που μέχρι τώρα ή ταν α
παγορευμένες. Δ εν λαμβάνονται, 
όμωε, οι αποφάσεις που μπο
ρούν να αντιστρέφουν το  κλίμα. 
Το βασικό εμπόδιο είναι η άρνη
ση του Βερολίνου να συναινέσει 
σε λύσεΐ5 που θα μεταφέρουν βά
ρη τω ν  αδύναμων κρίκων στουε 
ώμου5 τ μ  Ευρωζώνης.

Η ισπανική κρίση φέρνει το  κό
μπο στο χτένι. Δανειζόμενη με πο
λύ υψηλά επιτόκια και αντιμετω
πίζοντας μια ολοένα διογκούμενη 
φυγή καταθέσεων και ευρύτερα 
κεφαλαίων, η κυβέρνηση Ραχόι ζη
τάει το κλυδωνιζόμενο τραπεζικό 
σύστημα να στηριχθεί κατευθεί
αν από ευρωπαϊκούς μηχανι- 
σμούε. Η γερμανική άρνηση, όμως, 
κατά πάσα πιθανότητα θα τη ν ο
δηγήσει να ακολουθήσει τη ν  πε- 
πατημένη και να ζητήσει τη ν  έ
νταξη  τη5 Ισπανίας σ τον  μηχανι
σμό διάσωσης, παρότι το  δημόσιο 
χρέος τη5 είναι χαμηλότερο από 
το  αντίστοιχο τηε Γερμανίαε.

Το Βερολίνο αρέσκεται να  πα
ρουσιάζει τη ν  κρίση ωε αποτέλε
σμα αποκλειστικά κακήε δημο- 
σιονομικήε διαχείρισή τω ν χωρών 
τη5 ευρωπαϊκής περιφέρειας. Κα
κή διαχείριση υπήρξε και λει
τούργησε ως παράγονταε επιδεί
ν ω σ ή ,  αλλά η βασική αιτία τη$ 
κρίσηε είναι συστημική. Το ευρώ 
είναι ένα κοστούμι ραμμένο στα 
μέτρα τω ν  ισχυρών οικονομιών, 
αλλά προορισμένο να φορεθεί α
πό διαφορετικούς σωματότυπουε. 
ΓΓ αυτό και είχε πολύ διαφορετι
κές ετππτώσειε στις οικονομίες των 
χωρών-μελών. Από το ευρώ επω- 
φελήθηκαν οι πιο ανταγωνιστικές 
οικονομίεε. Στιε ημέρε5 τηε ευη- 
μερία5 το  γεγονόε αυτό είχε επι
καλυφθεί. Η κρίση, όμωβ, το  έ
βγαλε σ τη ν επιφάνεια.

Η διάχυτη ανασφάλεια ωφελεί 
βραχυπρόθεσμα τη  γερμανική οι
κονομία. Οταν, όμωε, η Γερμανία 
δανείζεται (1 θετές) με επιτόκιο μι
κρότερο του 1,2%, ενώ η Ισπανία 
δανείζεται με περισσότερο από 6% 
και η Ιταλία με λίγο λιγότερο, η Ευ
ρωζώνη δεν μπορεί να πάει μα
κριά. Οι διαφορές στο κόστοε δα
νεισμού ανοίγουν περαιτέρω την 
ψαλίδα στουε κόλπου5 τηε.

Πολύ περισσότερο όταν το γερ
μανικής έμπνευσης φάρμακο τηε 
μονοδιάστατα λιτότηταε βαθαίνει 
τη ν  κρίση και οξύνει αντί να  αμ
βλύνει τιε εσωτερικές αποκλίσειε. 
Π ιστή στον  ιδιοτελή δογματισμό 
τηε, όμω5, η κυβέρνηση Μέρκελ ε
πιμένει σ τη  συνταγή τ α  μονο
δ ιά σ τα τα  λιτότηταε και τω ν  αυ
στηρών κυρώσεων. Δέχεται να συ
ζητήσει την κοινοτικοποίηση τω ν 
βαρών που σήμερα συντρίβουν 
του5 αδύναμουε κρίκου5 μόνο ε

άν δρομολογηθούν βήματα δημο- 
σιονομικήε και πολιτικήε ενοποί
η σ α  ή για την ακρίβεια εάν γίνει 
αποδεκτή η γερμανική ηγεμονία.

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η 
Ελλάδα θα θυσιασθεί για να χρη
σιμοποιηθεί η θυσία τ α  ωε κα- 
τα λ ύ τα  για να  γίνουν όλα όσα 
δεν γίνοντα ι τώρα  για τη  διάσω
ση τ α  Ε υ ρω ζώ να . Εάν υπάρχει 
αυτό το  σχέδιο, πίσω του δεν βρί
σκονται όσοι επιδιώκουν τη ν  εμ
βάθυνση, αλλά οι κύκλοι που θε
ωρούν πω$ ό, τι ήταν να κερδίσει 
η Γερμανία από το  ευρώ ουσια
στικά το  έχει κερδίσει και ω5 εκ 
τούτου δεν έχει λόγο να βάλει το  
χέρι σ τη ν  τσέπη.

Πράγματι, μια μειοψηφική με
ρίδα τ α  γερμανικήΞ άρχουσαε τά- 
ξ α  θεωρεί ότι είναι προτιμότερο 
να  διακινδυνεύσει την επιβίωση 
του ευρώ από το  να πληρώσει έ
να λογαριασμό που γίνεται ολοέ
να και μεγαλύτερο5. Αυτό5 είναι 
ο λόγοε που ερωτοτροπούν με την 
ιδέα να σπρώξουν την Ελλάδα ε- 
κ τά  ευρώ, με το  επιχείρημα ότι εί-

Η  Γερμανία ωφελείται 
βραχυπρόθεσμα γ ϊ  αυτό 
επιμένει στη συνταγή 
της λιτότητας και των 
αυστηρών κυρώσεων.

ναι μαύρη τρύπα. Εάν σπάσει ο ελ- 
ληνικό5 κρίκοε, όμωε, θα προ- 
κληθεί καταστροφικό ντόμινο. 
Δ εν θα προκόψουν μόνο χρημα- 
τικέβ απώλειε5 από την αναπό
φευκτη στάση πληρωμών. Οι α- 
γορέε θα επιτεθούν βίαια στην 
Ισπανία και σ τη ν  Ιταλία, ανεβά- 
ζονταε απότομα τα επιτόκια δα
νεισμού του5.

Ορισμένοι άλλοι εκτιμούν ότι υ
πό τη ν πίεση του κινδύνου τελι- 
κώε το  Βερολίνο θα αναγκασθεί να 
πράξει ό, τι είναι αναγκαίο για να 
σωθεί η Ευρωζώνη. Αυτό είναι πι
θανό, αν και η πείρα καταδεικνύει 
ότι η Μέρκελ εξαντλεί όλα τα  πε
ριθώρια πριν κάνει το  παραμικρό 
βήμα. Η καθυστέρησή τηε, όμωε, 
μειώνει την αποτελεσματικότατα 
κάθε βήματο5. Με άλλα λόγια, η 
γερμανική αντίσταση συντηρεί τη  
συστημική κρίση και συνεχώ5 α
νεβάζει το  κόστοε επίλυσήε τηε.

Ο εγκλωβισμόε τω ν  οικονο
μιών τηε ευρωπαϊκήε περιφέρει- 
αε σ τον  φαύλο κύκλο τη5 ύφεσηε 
έχει αναζωπυρώσει τη ν  καχυπο
ψία τω ν  αντίστοιχων λαών για τιε 
προθέσειε του Βερολίνου. ΓΓ αυ
τό  και η εκλογή Ολάντ τροφοδό
τησε ελπίδεε ότι μπορεί να  προ- 
καλέσει ρήγμα και να διαφορο
ποιήσει το κυρίαρχο δόγμα τη5 λι- 
τότητα5. Μπορεί η Γερμανία να εί
ναι με διαφορά η οικονομικά ι
σχυρότερη χώρα-μέλο5, αλλά δεν 
μπορεί να ασκήσει το ν  ηγετικό 
ρόλο τηε σ τη ν  Ευρώπη χωρίε να 
έχει εξασφαλίσει τη  συμπόρευση 
τηε Γάλλισε. Ειδικά τώρα που 
τόσο η Ρώμη όσο και η Μαδρίτη 
φαίνεται να διαμορφώνουν μέ
τωπο με το  Παρίσι.

,).) προορισμοί 
Κρυφές παραλίες 

Special events 
Ντόπιες γεύσεις 

H ot bars 
Δραστηριότητες 

Shopping...
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