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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ Θ ΕΜ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδος -
Η απόφαση της Ευρωζώνης θα αποτελέσει πλεονέκτημα εάν τηρηθεί το Μνημόνιο και επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Μία σημαντική ευκαιρία για την ελάφρυνση του 
ελληνικού χρέουε κατά 50 δισ. ευρώ διανοίγε- 
ται μετά την απόφαση τηε Ευρωζώνηε για την 
απευθείαε ανακεφαλαιοποίηση τω ν τραπεζών 
μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών και όχι των ίδιων 
τω ν κρατών-μελών. Παράλληλα, η κυβέρνηση 
αποκτά ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα α
πέναντι στην τρόικα για να λάβει παράταση στον 
χρόνο που έχει για τη  μείωση του ελλείμματοε.

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να θεωρεί 
δεδομένη τη  βοήθεια αυτή. Για να «καρπωθεί» 
τα παραπάνω πλεονεκτήματα θα πρέπει να δε
σμευτεί στην αυστηρή τήρηση του Μνημονί
ου και στην επιτάχυνση όλων τω ν διαρθρωτι
κών μεταρρυθμίσεων.

«Είναι μία απόφαση που λύνει πολλά ζητή
ματα και μπορεί να βοηθήσει» αναφέρει στην 
«Κ » κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχοε. Σύμφω
να με τον ίδιο, το θέμα θα τεθεί στιε διαπραγ- 
ματεύσειε με την τράκα που ξεκινούν μέσα στην 
εβδομάδα (Τετάρτη ή Πέμπτη αναμένεται το 
πρώτο ραντεβού τω ν υψηλόβαθμων στελεχών 
τηε τρόικαε με τον νέο υπουργό Οικονομικών, 
κ. Γ. Στουρνάρα), αλλά σε κάθε περίπτωση εί-

ναι πολύ νωρίε για να πει κανείε ότι η Ελλάδα 
θα επωφεληθεί αυτήε τηε απόφασηε.

Οι ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε αποφάσισαν να προ
χωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών 
τηε Ισπανίαε μέσω του προσωρινού Ευρωπαϊ
κού Μηχανισμού Στήριξηε (EFSF) και μετέπει- 
τα του μόνιμου μηχανισμού (ESM). Ταυτόχρο
να, άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο να συμβεί 
το ίδιο και στην Ιρλανδία με το δικαιολογητι- 
κό ότι «η βιωσιμότητα του προγράμματοε προ- 
σαρμογήε σημειώνει καλέε επιδόσειε».

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ληφθεί κάποια σχε
τική απόφαση για την Ελλάδα. Ομωε, κυβερ
νητικό στέλεχοε σημειώνει ότι η επισήμανση 
στην απόφαση τηε Ευρωζώνηε πωε «παρόμοι- 
εε περιπτώσειε θα αντιμετωπισθούν αναλόγωε», 
δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να διεκδικήσει 
την ίδια μεταχείριση. Βέβαια, προαπαιτούμενο 
είναι η τήρηση του Μνημονίου, όπωε ακριβώε 
συμβαίνει στην Ιρλανδία.

Στο δεύτερο πακέτο στήριξηε τηε Ελλάδαε, 
προβλέπεται ότι 50 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν 
για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τρα
πεζών. Το ποσό αυτό θα το δανειστεί η Ελλά
δα (ήδη έχει εκταμιεύσει την πρώτη δόση τω ν 
25 δισ. ευρώ) και με τη  σειρά του το κράτοε θα

δώσει τα κεφάλαια στιε τράπεζεε. Εάν η κυ
βέρνηση καταφέρει να εντάξει την Ελλάδα στιε 
χώρεε που η ανακεφαλαιοποίηση τω ν τραπεζών 
θα γίνει από τουε EFSF και ESM, τότε  προκύ
πτουν 4 σημαντικά οφέλη:

1. Μειώνεται το δημόσιο χρέοε. Είναι το πιο
άμεσο όφελο'· 'πθώετοδημό χρέοε θα μει
ωθεί κατά 50. . ευρώ ή περίη_ „ 25% του ΑΕΠ.
Να σημειωθεί ότι το όφελοε από τη ν ανα
διάρθρωση του ελληνικού χρέουε (PSI) ήταν κά
τι παραπάνω από 100 δισ. ευρώ. Για φέτοε το 
χρέοε εκτιμάται στο 160,6% του ΑΕΠ (μετά το 
PSI), οπότε θεωρητικά θα μπορούσε να πέσει 
στο 135,6% του ΑΕΠ. Υπενθυμίζεται, ότι στό- 
χοε του προγράμματοε είναι να υποχωρήσει στο 
120% του ΑΕΠ το  2020.

2. Ανοίγει ο δρόμοε για παράταση στη  μεί
ωση του ελλείμματοε. Η Ελλάδα θα διεκδική-

Είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα 
θα ωφεληθεί και από 
την απόφαση για διάθεση 
120 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη.

σει από τη ν  τρόικα τη ν επιμήκυνση του χρο- 
νοδιαγράμματοε μείωσηε του ελλείμματοε κά
τω  από το  3% του ΑΕΠ κατά 2 χρόνια. Δηλα
δή, το 2016 αντί του 2014. Αυτό, όμωε, σημαίνει 
ότι το χρέοε δεν θα μειωθεί στο 120% του ΑΕΠ 
έωε το  2020, για να θεωρείται βιώσιμο. Η πα
ράταση θα απαιτήσει νέα δάνεια ύψουε 20 δισ. 
ευρώ, ενώ  το  χρέοε θα αυξηθεί ακόμα περισ
σότερο αφού θα αργήσει ο προϋπολογισμόε να 
παρουσιάσει πρωτογενέε πλεόνασμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση μπορεί να 
προτάξει το επιχείρημα ότι εάν η ανακεφα- 
λαιοποίηση τω ν τραπεζών γίνει από το ν  ΕδΜ, 
τότε το δημόσιο χρέοε θα ελαφρυνθεί πολύ πε
ρισσότερο από ό,τι θα επιβαρυνθεί από την πα
ράταση τω ν  2 ετών. Ετσι, θα διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουε και μάλι
στα  θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση α
πό ό,τι προβλέπεται σήμερα. Μάλιστα, σύμφωνα 
με πληροφορίεε, μία τέτοια εξέλιξη βρίσκει σύμ
φωνο και το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

3. Μειώνονται οι ετήσιεε δαπάνεε για τόκουε. 
Εφόσον το  χρέοε μειωθεί, η Ελλάδα θα έχει να 
εξυπηρετεί λιγότερεε υποχρεώσειε σε τόκουε.

4. Δίνονται άμεσα απαντήσειε σε κρίσιμα ζη
τήματα για τουε όρουε τηε ανακεφαλαιοποίη-

σηε τω ν ελληνικών τραπεζών. Από τη  στιγμή 
που η ανακεφαλαιοποίηση θα γίνει από τον ESM, 
οι όροι θα αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπε
δο και όχι από την κυβέρνηση. Επίσηε, θα εί
ναι ίσωε ευκολότερο για τιε τράπεζεε να προ- 
σελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, αφού ο έλεγχοε 
θα περάσει σε ευρωπαϊκούε φορείε, που θεω
ρούνται πιο αξιόπιστοι.

Πέραν αυτών, οι ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε έ
λαβαν αποφάσειε και για την ενίσχυση τω ν α
ναπτυξιακών δράσεων στη  Ζώνη του Ευρώ με 
τη διάθεση 120 δισ. ευρώ. Ο τρόποε με τον ο
ποίο θα «μοιραστούν» δεν είναι γνωστόε, όπωε 
άγνωστο είναι και το τι θα λάβει κάθε χώρα.

Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα θα ω
φεληθεί και από αυτή την απόφαση. Εφόσον οι 
μηχανισμοί απορρόφησηε του ΕΣΠΑ βελτιωθούν, 
τότε θα μπορέσουν να εκταμιευθούν 4,2 δισ. ευ
ρώ από τα αδιάθετα κονδύλια του προγράμμα- 
τοε. Επίσηε, θα λυθούν πολλά διαδικαστικά προ
βλήματα στη  χρηματοδότηση έργων από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ 
υπάρχει και το εργαλείο τω ν «ομολόγων έργων» 
(project ήοηάε) που θα χρηματοδοτεί διασυ
νοριακά έργα με έμφαση στουε κλάδουε τηε ε- 
νέργειαε και τω ν τηλεπικοινωνιών.

Το θρίλερ 
της δόσης 
του Αυγού σιου
Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Με τον φόβο του «ξαφνικού θανάτου», δηλαδή τηε χρεο- 
κοπίαε, θα διεξαχθούν για μια ακόμη φορά οι διαπραγμα- 
τεύσειε με την τρόικα, καθώε τον Αύγουστο λήγει ένα ομόλογο 
τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε, το οποίο είναι αδύ
νατο να  πληρωθεί εάν δεν έχει εγκριθεί εν  τω  μεταξύ η ε
πόμενη δόση του δανείου ή αν δεν βρεθεί κάποια άλλη προ
σωρινή λύση, η οποία όμωε σε κάθε περίπτωση θα θέσει σε 
δοκιμασία τα  θεσμικά και πολιτικά όρια αντοχήε τηε Ευ
ρωζώνηε και τω ν  κρατών - μελών.

Στιε 20 Αυγούστου λήγει και θα πρέπει να  πληρωθεί ο
μόλογο ύψουε 3,26 δισ. ευρώ, που έχει σ τη ν  κατοχή τηε 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσηε, πρέπει να  κα
ταβληθούν τόκοι 512 εκατ. ευρώ. Αυτά τα  ποσά δεν μπο
ρεί να  τα  καλύψει μόνη τηε η Ελλάδα, καθώε τα  ταμεια
κά διαθέσιμα θα έχουν εξαντληθεί, λόγω τω ν αστοχιών στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και κυρίωε τηε υστέρησηε 
τω ν  εσόδων από φόρουε και ασφαλιστικέε εισφορέε και 
τω ν  υπερβάσεων σε κάποιεε κατηγορίεε δαπανών. Σύμ
φωνα  με τιε εκτιμήσειε του Γενικού Λογιστηρίου, ακόμη 
κι αν το ν  Αύγουστό καταβάλλονταν κανονικά η δόση τω ν  
7,5 δισ. ευρώ, το  Δημόσιο Ταμείο θα ή τα ν  και πάλι ελ- 
λειμματικό κατά 860 εκατ. ευρώ και θα καλυπτόταν προ
σωρινά με χρήματα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε Στα- 
θερότηταε, έωε τη ν  καταβολή τω ν  5 δισ. ευρώ τηε δόσηε 
του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με ευρωπαϊκέε πηγέε, πολλά κράτη - 
μέλη και το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο έχουν διαμηνύσει 
ότι δεν προτίθενται να εγκρίνουν νέα εκταμίευση δόσηε πριν 
ολοκληρωθούν η αξιολόγηση τηε κατάστασηε από την τρόι-

)κα και η επικαιροποίηση του Μνημονίου. Οι πιο σκληροί 
μάλιστα, με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση συνεργασίαε δεν 
είναι ισχυρή, εισηγούνται να  τεθεί ωε προϋπόθεση η ψή
φιση από τη  Βουλή του νέου προϋπολογισμού, δηλαδή να  
θεσμοθετηθούν κατά 
κάποιο τρόπο τα  δη
μοσιονομικά μέτρα 
για το  2013 πριν από 
τη  χορήγηση χρημά-

!τω ν  ή από τη  λήψη ο
ποιοσδήποτε απόφα
σηε για παράταση τηε 
προθεσμίαε για τη  μεί
ωση του ελλείμματοε 
κάτω από το 3% του 
ΑΕΠ. Εάν η πρόταση 
υιοθετηθεί, σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επι
σπεύσει την κατάρτιση και τη ν ψήφιση του νέου προϋπο
λογισμού. Τέλοε, υπάρχουν και κάποιοι που επαναφέρουν 
τη ν  παλαιότερη πρόταση για τοποθέτηση Επιτρόπου.

Δεδομένηε τηε επιφυλακτικήε στάσηε τω ν  εταίρων, οι ε- 
ναλλακτικέε τηε κυβέρνησηε είναι περιορισμένεε:

1. Να επισπεύσει τιε διαπραγματεύσειε, ώστε να κλείσει 
η αναθεώρηση του Μνημονίου πριν από το ν  Δεκαπενταύ- 
γουστο. Οι επικεφαλήε τηε τρόικαε έρχονται τη ν Τρίτη, με 
στόχο να συναντηθούν με τον  πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σα
μαρά και τον  υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα 
προκειμένου να διερευνήσουν τιε προθέσειε τηε ελληνικήε 
πλευράε ωε προε τη ν αναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου. 
Παράλληλα, θα έρθουν και τεχνικά κλιμάκια τηε τρόικαε για 
να ξεκινήσουν «απογραφή» τηε κατάστασηε, δηλαδή να δουν 
τι έχει και τι δεν έχει υλοποιηθεί, ποια είναι η δημοσιονο
μική κατάσταση και τι μπορεί να γίνει ώστε να περιοριστούν 
οι αποκλίσειε από τουε δημοσιονομικούε και μεταρρυθμι- 
στικούε στόχουε του Μνημονίου. Στη συνέχεια θα πρέπει 
να καταρτισθούν νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και νέο Μνη
μόνιο. Ο χρόνοε που θα απαιτηθεί για όλα αυτά είναι μεγάλοε, 
δεδομένου ότι κατά τη  μακρά προεκλογική περίοδο είχε πα
γώσει κάθε προεργασία. Επιπλέον, οι νέοι υπουργοί και οι 
συνεργάτεε τουε δεν είχαν αρκετό χρόνο για να προετοι
μαστούν, ενώ και στο  κλιμάκιο τηε τρόικαε έχουν αλλάξει 
αρκετά πρόσωπα. Τέλοε, το ίδιο το  περιεχόμενο τηε δ ια -1 
πραγμάτευσηε είναι δύσκολο. Η Ελλάδα θα ήθελε να εξα
σφαλίσει από τώρα την επιμήκυνση για τουλάχιστον δύο 
χρόνια. Η Ευρωζώνη δεν είναι διατεθειμένη να το δεχθεί 
εάν η Αθήνα δεν δώσει δείγματα γραφήε. Πιθανόν, επιμή 1 
κυνση θα εγκριθεί αργότερα, το  φθινόπωρο και σε δόσεί; 
(ένα +  ένα χρόνο). Επίσηε, η τρόικα μπορεί να δεχθεί τι 
μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, εάν ληφθούν ισοδύναμα μέ 
τρα, αλλά δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί αλλαγέε στα  ερ 
γασιακά ή σε άλλα μέτρα που έχουν ήδη συμφωνηθεί (π.χ. 
μείωση στα  ειδικά μισθολόγια).

2. Να δοθεί μόνο το  ποσό για τη ν  πληρωμή του ομολόγου 
και τω ν τόκων, αλλά να παρακρατηθεί το υπόλοιπο που προ
οριζόταν για τη ν κάλυψη εσωτερικών αναγκών.

3. Να δεχθεί η ΕΚΤ να πληρωθεί αργότερα.

Οι τρεις εναλλακτικές
της κυβέρνησης
και ο κίνδυνος ξαφνικού
θανάτου της χώρας
κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων.

Δημόσιο χρέος 2012
Τ ζητήματα
ιης διαπραγμάτευσης με την τρόικα

327
δισ. ευρώ

160,6%
του ΑΕΠ

1 Υφεση. Προσεγγίζει ίο  7% και 
χ  εκτοξεύει το έλλειμμα σε επίπεδα 

άνω του 8% του ΑΕΠ.

Χωρίς ία δάνεια 
ιης ανακεφαλαιοποίησης 

ίων τραπεζών

2  Δημοσιονομική προσαρμογή.
Επιπλέον περικοπές στις δομές 
της δημόσιας διοίκησης

^  Φορολογικό καθεστώς.
* *  Ολοκλήρωση του νέου νομοσχεδίου.

277
δισ. ευρώ

135,6%
του ΑΕΠ

Δ  Ενίσχυση της ανάπτυξης. Αξιοποίηση 
^  κονδυλίων ΕΣΠΑ, πόρων από την ΕΤΕπ 

και απελευθέρωση αγορών

ζ  Εφαρμογή διαρθρωτικών 
*“* μεταρρυθμίσεων. Εμφαση στο 

άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων 
και σε υγεία, παιδεία και δικαιοσύνη.

Ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών. Διαμόρφωση των όρων.

Στο ναδίρ η ελληνική αξιοπιστία
Του απεσταλμένου μας 
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Και πάλι καλά... Αυτό θα μπορούσε 
να  είναι το  συμπέρασμα από τη ν 
πρώτη  παρουσία τηε νέαε κυβέρ- 
νησηε σε Σύνοδο Κορυφήε τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Ενωσηε. Εν μέσω μεί- 
ζονοε κρίσηε σε Ιταλία και Ισπα
νία και αντιπαράθεσηε βορείων και 
νο τίω ν, με το ν  Ελληνα πρωθυ
πουργό κλινήρη, και τη ν  ελληνική 
αντιπροσωπεία να  πέφτει σε αρ- 
κετέε... γκάφεε κατά τη ν  προετοι
μασία, τα  αποτελέσματα για  τη ν  
Ελλάδα -που  κυριολεκτικά και 
μεταφορικά ή τα ν  σ το  περιθώριο 
τω ν  εξελίξεων- υπήρξαν θετικά. Η 
δυνατότητα  απευθείαε ανακεφα- 
λαιοποίησηε τω ν  τραπεζών από τον 
ΕδΜ, που οδηγεί σε αφαίρεση 
τω ν  50 δισ. τηε ανακεφαλαιοποί- 
ησηε από το  δημόσιο χρέοε, και το 
νέο  αναπτυξιακό πακέτο αποτε
λούν... παράθυρα ευκαιρίαε για τη  
χώρα. Ισωε τηε τελευταίαε ευκαι
ρίαε για μια χώρα που επί δύο χρό
νια  έπραξε ελάχιστα πέραν τω ν  ο
ρ ιζόντιω ν μέτρων.

«Εχει χαθεί κάθε έννοια αξιοπι- 
στίαε, κάθε εμπιστοσύνη έναντι τηε 
Ελλάδαε» αναγνώριζε στη  λήξη τηε 
Συνόδου κορυφαίο κυβερνητικό 
στέλεχοε. Και πράγματι, οι ανα- 
φορέε για τη ν  Ελλάδα ή ταν περιο-

ρ ισμένεε, αλλά ενδεικτικέε. Η 
Αγκελα Μέρκελ φέρεται, μάλιστα, 
να χαρακτήρισε την πορεία τηε χώ- 
ραε καταστροφική, προσθέτο- 
νταε πάντωε ότι είναι αναστρέψ ι
μη. Σε αυτό το  κλίμα, δεν ή ταν έκ
πληξη η αναδίπλωση τηε ελληνικήε 
πλευράε που με κάθε επίσημο 
τρόπο προσυπέγραψε τουε στόχουε 
του Μ νη μ ο '' ̂ υ, έκανε λόν ' ιόνον 
για  επιμήκ. ση του χρόν . προ- 
σαρμογήε και παρέπεμψε όσα α- 
ναφέροντα ι σ τη ν  προγραμματική 
συμφωνία τω ν  κομμάτων σε βάθοε 
τετραετίαε. Τούτων δοθέντων, κα
τά  τη  διάρκεια τηε Συνόδου η 
Ελλάδα πήγε καλύτερα από όσο κα
τά  τη ν  προετοιμασία τηε.

Η εκπροσώπηση τηε χώραε α- 
ποτέλεσε το πρώτο πεδίο όπου δο
κιμάστηκαν τα ανακλαστικά του νέ
ου πρωθυπουργικού επιτελείου. 
Μέγαρο Μαξίμου, Κηφισιά όπου η 
οικία του πρωθυπουργού, υπουργείο 
Εξωτερικών και Μόνιμη Αντιπρο
σωπεία τηε Ελλάδαε στιε Βρυξέλλεε 
ενεπλάκησαν σε ένα γαϊτανάκι ά
τυπων «διαρροών» για το  ποιοε έ
χει τη ν  ευθύνη σχετικά με τη ν  αρ
χική -πλην όμωε θεσμικά απαρά
δεκτη από τη ν Ε.Ε.- επιλογή εκ- 
προσώπησηε τηε Ελλάδαε από το ν  
υπουργό Ε ξωτερ ικών Δημήτρη 
Αβραμόπουλο. Το επιτελείο του κ. 
Σαμαρά αποδίδει ευθύνεε στουε δι- 
πλωματικούε τω ν Βρυξελλών, άλλοι

«φωτογράφιζαν» το υπουργείο Εξω
τερικών, που ωε αρμόδιο θα έπρε
πε να αποτρέψει την έκθεση τηε χώ
ραε. Πηγέε του υπουργείου Εξωτε
ρικών μετέδιδαν ότι η απόφαση ή
τα ν  αποκλειστικά του  Πρωθυ- 
πουργικού Γραφείου.

Κι αν το  ήξειε αφήξειε για την εκ
προσώπηση είχε επίπτωση στην ει
κόνα τηε χώραε, όσα ακολούθησαν 
με τη  διανομή τηε επιστολήε του κ.
Αντ. Σαμαρά προε τουε Ευρωπαίουε 
φαίνεται ότι δοκίμασαν τιε σχέσειε 
του Μαξίμου με το  Προεδρικό Μ έ
γαρο. Από τη ν πρώτη ημέρα κοι- 
νοποίησηε τηε ύπαρξηε τηε'επ ι- 
στολήε, συνεργάτεε του πρωθυ
πουργού περιέγραφαν ένα... θε
σμικά άκομψο, να  εμφανίζεται δη
λαδή ο πρώτοε τη  τάξει παράγων 
τηε χώραε ωε κομιστήε τηε επι- 
στολήε του κ. Σαμαρά. Μάλιστα, 
στιε σχετικέε ερωτήσειε τω ν  δη
μοσιογράφων επέμεναν ότι «υ 
πάρχει συμφωνία τω ν δύο πλευρών, 
ο κ. Παπούλιαε είναι ενήμεροε». Στιε 
Βρυξέλλεε απεδείχθη ότι αυτό δεν ι 
ίσχυε. Η επιστολή διαβιβάσθηκε μέ
σα από το ν  επίσημο δίαυλο τηε ελ
ληνικήε αντιπροσωπείαε. Οσο για 
τουε συνεργάτεε τηε Προεδρίαε, δεν 1/ 
έκρυβαν τη ν  ενόχλησή τουε τόσο  \ 
για τιε «διαρροέε» του Μαξίμου που \ 
μάθαιναν από τα MME όσο και για )  J 
το  ότι καλούντο να διαχειρισθούν» Il 
ήσσονοε σημασίαε ζητήματα... ■’

Τα στοιχήματα 
του υπουργού 
Οικονομικών
Επτά ανοικτά «μέτωπα» έχει μπροστά του το οικονομικό ε
πιτελείο ενόψει τηε διαπραγμάτευσηε με την τρόικα αλλά 
και τηε αντιστροφήε του αρνητικού κλίματοε σ τη ν πραγ
ματική οικονομία. Ο νέσε υπουργόε Οικονομικών, κ. Γ. Στουρ- 
νάραε, μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά, καθώε δεν υπάρχει 
χρόνοε προσαρμογήε. Η τρόικα καταφθάνει και έχουν ή
δη «κλειστεί» ραντεβού μεταξύ τω ν τεχνικών κλιμακίων και 
των ελληνικών υπηρεσιών από τη ν ερχόμενη Τρίτη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό τηε επιδείνωσηε 
τηε ύφεσηε, που συμπαρασύρει αρνητικά το μέγεθοε του 
ελλείμματοε. Στο οικονομικό επιτελείο έχουν υπολογίσει 
ότι με μία ύφεση τηε τάξηε του 6%, το  έλλειμμα θα ανέλθει 
στο 8% του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση και κυ
ρίωε το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να βρει λύσειε για:

1. Την ύφεση. Μπορεί στο υπουργείο Οικονομικών να 
υπολογίζουν ότι η ύφεση θα κινηθεί στα  επίπεδα του 6%, 
αλλά οι τελευταίεε ενδείξειε προμηνύουν ακόμα πιο δυ- 
σοίωνεε εξελίξειε. Ηδη το  ΚΕΠΕ έχει εκτιμήσει ότι η ύ
φεση φέτοε θα ανέλθει σ το  6,7%, ενώ  σύμφωνα με πλη
ροφορίεε και η τρόικα θεωρεί πωε η οικονομική δρα
στηριότητα θα μειωθεί φέτοε με ρυθμό που θα προσεγ
γίζει το  7% και όχι το  6%. Αυτό σημαίνει ότι το  έλλειμμα 
μάλλον θα αυξηθεί περισσότερο και από το  8% του ΑΕΠ.

2. Δημοσιονομική προσαρμογή. Ολα δείχνουν ότι η 
τρόικα θα ζητήσει νέεε περικοπέε δαπανών φέτοε για να 
συγκρατηθεί το έλλειμμα. Στο νέο οικονομικό επιτελείο 
επεξεργάζονται σχέδια που προβλέπουν το «κόψιμο» τηε 
σπατάληε και την αλλαγή τω ν  δομών τηε δημόσιαε διοί- 
κησηε. Αυτό σημαίνει ότι σε πρώτη φάση θα επιδιωχθεί 
η κατάργηση μη παραγωγικών φορέων του κράτουε. Κά
τι που αναμένεται να ανοίξει και την πόρτα εξόδου σε ερ- 
γαζόμενουε του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

3. Φορολογικό καθεστώς. Από πέρυσι το καλοκαίρι εκ- 
κρεμεί η κατάρτιση και εφαρμογή του νέου φορολογικού 
νομοσχεδίου. Εχει έρθει η ώρα για τη ν υλοποίηση τηε εν 
λόγω μεταρρύθμισηε, 
που θα περιλαμβάνει α
πλοποίηση του συστή- 
ματοε, ενίσχυση τω ν φο- 
ροελεγκτικών και φορο- 
εισπρακτικών μηχανι
σμών (με στόχο το ν  πε
ριορισμό τηε φοροδια- 
φυγήε), αλλά και κατάρ
γηση φοροαπαλλαγών.

4. Ενίσχυση της ανά
πτυξης. Το υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει ωε προτε- 
ραιότητά του τη  στενή  συνεργασία με το  υπουργείο Ανά- 
πτυξηε, ώστε να αξιοποιηθούν όσο το  δυνατόν περισσό
τερα κοινοτικά κονδύλια -μέσω του ΕΣΠΑ- για τη ν  υλο
ποίηση βασικών έργων. Παράλληλα, το οικονομικό επι
τελείο θέλει να «εκμεταλλευτεί» κατά το  μέγιστο τη  συ
γκυρία σ τη ν Ευρώπη και να αντλήσει πόρουε από την Ευ
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ στα πλάνα του 
είναι και η απελευθέρωση τω ν  αγορών που θα ενισχύσει 
τον ανταγωνισμό και θα προσελκύσει επενδύσειε.

5. Προώθηση αποκρατικοποιήσεων. Το τελευταίο τρίμηνο 
έχουν «παγώσει» όλεε οι εξελίξειε, λόγω τηε παρατεταμένηε 
προεκλογικήε περιόδου. Η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει 
άμεσα σ το  πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, ενώ  δεν απο
κλείεται να  επιδιωχθεί μία «έκπληξη» στον  τομέα αυτό, 
ώστε να  σταλεί σ την τρόικα το  μήνυμα ότι το  πρόγραμ
μα αποκρατικοποιήσεων θα εφαρμόστε}. Να σημειωθεί ό
τι πέραν του αναπτυξιακού χαρακτήρα που έχει το  πρό
γραμμα, η τρόικα και η Ελλάδα έχουν συμφωνήσει σε συ- 
γκεκριμένουε στόχουε εσόδων από τιε ιδιωτικοποιήσει, 
τα  οποία έχουν περιληφθεί σ το  σχέδιο χρηματοδότησηε 
τηε χώραε. Αρα, οι όποιεε αποκλίσειε θα δημιουργήσουν 
«κενά» στη  χρηματοδότηση τηε Ελλάδαε.

6. Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μ ετά από 
δύο χρόνια ύπαρξηε του Μνημονίου, η τρόικα συνεχίζει 
να εντοπίζει καθυστερήσειε στην υλοποίηση βασικών με
ταρρυθμίσεων, όπωε η απελευθέρωση τω ν  κλειστών ε
παγγελμάτων. Για το ν  λόγο αυτό και οι δανειστέε τηε χώ
ραε θέλουν πλέον να συμπεριλάβουν στο Μνημόνιο έναν 
λεπτομερή οδικό χάρτη του πώε θα γίνονται οι αλλαγέε, 
ώστε να υπάρχει παρακολούθηση τηε προόδου.

Παράλληλα, θα πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν 
οι παρεμβάσειε στον  χώρο τηε υγείαε, τηε παιδείαε και 
τηε δικαιοσύνηε, καθώε θεωρείται ότι μέσω από αυτέε τιε 
αλλαγέε θα απλοποιηθούν πολλέε διαδικασίεε και θα ε- 
νισχυθεί η ανάπτυξη.

7. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Στο τέλοε Σεπτεμβρί
ου θεωρητικά θα πρέπει νά ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μέ
χρι τότε θα πρέπει να έχουν προσδιοριστεί οι όροι με τουε 
οποίουε θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Οι προτεραιότητες 
Στουρνάρα ενόιβει 
της διαπραγμάτευσης 
και η προσπάθεια 
αντιστροφής του 
αρνητικού κλίματος.
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Τη νύχια 
που κρίθηκε 
το μέλλον 
της Ευρώπης
Θρίλερ και ολονύχτια μονομαχία Μόνη - 
Μέρκελ με αίσια έκβαση για τον Νότο

Του ανταποκριτή μας σιις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Εκνευρισμένη και ανήσυχη αναχώρησε 
το μεσημέρι ins Παρασκευήε από ns 
Βρυξέλλεε η καγκελάριοε Αγκελα Μέρ
κελ, εν μέσω πυρών από τον γερμανι
κό τύπο και τουε δημοσιονομικούε ιέ- 
ρακεε τηε πατρίδαε τηε ότι υπέστη στρα
τηγική ήττα στη  Σύνοδο Κορυφήε. 
Σύμιρωνα με διπλωματικέε πηγέε, το Βε
ρολίνο δεν έκρυψε την ενόχλησή του για 
τον τρόπο που παρουσιάστηκε από τουε 
εταίρουε του η έκβαση τηε δραματικήε 
νύχταε που είχε προηγηθεί. Κατά τη 
διάρκεια τηε, το παρόν και το μέλλον τηε 
Ευρωζώνηε και πιθανώε τηε Ευρωπαϊ- 
κήε Ενωσηε συνολικά, κρινόταν σε 
δύο παράλληλεε και μαραθώνιεε συ- 
σκέψειε. Στην πρώτη, συμμετείχαν οι αρ
χηγοί κρατών και κυβερνήσεων τω ν 27 
κρατών-μελών τηε Ε.Ε. και στη δεύτε
ρη οι εμπειρογνώμονεε και οι σύμβου
λοι του Eurogroup (EWG). Η ατζέντα του 
Συμβουλίου Κορυφήε ξεκίνησε με το 
ποθέτηση του προέδρου τηε Ευρωβου- 
λήε, Μάρτιν Σουλτζ και μία σύντομη συ
ζήτηση επί του νέου Πολυετούε Οικο
νομικού Πλαισίου για την Προγραμμα
τική Περίοδο 2014-2020, η οποία θα ο
λοκληρωθεί στιε Συνόδουε του Ο
κτωβρίου και του Δεκεμβρίου. Στη συ
νέχεια, οι ηγέτεε μίλησαν για το Σύμ
φωνο Ανάπτυξηε τω ν 120 δισ. ευρώ, για

Οι αποφάσεις της Συνόδου

το οποίο είχε επέλθει ουσιαστικά συμ
φωνία από τη  μίνι σύνοδο μεταξύ Γαλ- 
λίαε, Γερμανίαε, Ιταλίαε και Ισπανίαε που 
είχε φιλοξενηθεί την προηγούμενη ε
βδομάδα στη Ρώμη. Οταν όμωε ο πρό- 
εδροε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
Χέρμαν βαν Ρομπέι αποπειράθηκε να 
διακόψει για δείπνο και να ανακοινώ
σει σε συνέντευξη Τύπου τη συμφωνία 
για την ανάπτυξη, ο πρωθυπουργόε τηε 
Ιταλίαε, Μάριο Μόντι τον σταμάτησε: 
«Δεν έχουμε συμφωνία» φέρεται να του 
είπε, καθώε «δεν μπορούμε να μιλάμε 
για ανάπτυξη όταν δανειζόμαστε με τό
σο υψηλά επιτόκια». Τότε η συζήτηση 
μετατράπηκε σε διάλογο μεταξύ Μόντι 
και Μέρκελ και το δείπνο καθυστέρη
σε κατά τρειε ώρεε. Το θέμα του ήταν 
τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα έπρεπε 
να ληφθούν για την άμβλυνση τω ν πιέ
σεων τω ν αγορών στην Ευρωπαϊκή πε
ριφέρεια. Το ίδιο θέμα συζητιόταν την 
ίδια στιγμή και στο EWG, όπου κατα
βάλλονταν προσπάθειεε να παρουσια
στεί μία εισήγηση στουε ηγέτεε τηε Ευ
ρωζώνηε στην οποία να συμφωνούν ό
λοι. Οι εκπρόσωποι τω ν βορειοευρω- 
παϊκών χωρών και ιδιαίτερα τηε Γερ
μανίαε απέρριπταν όμωε το ένα κείμε
νο μετά το άλλο. Στιε 22.30, τοπική ώ
ρα, οι κ. Βαν Ρομπέι και Μπαρόζο βγή
καν από την αίθουσα για να παραχω
ρήσουν συνέντευξη Τύπου. Η στρογ- 
γυλεμένη και ωραιοποιημένη εικόνα που

• Δ η μ ιο υ ρ γ ία  Εν ια ίου  
Μ η χ α ν ισ μ ο ύ
Εηοπ ιείας ίου  Τραπεζικού 
Συστήματος της 
Ευρωζώνης, υπό την ΕΚΤ

• Δ υ να τό τη τα  
του  Ε υ ρ ω π α ϊκο ύ  
Μ η χ α ν ισ μ ο ύ
Σταθερότητας (ΕΜΣ) 
να ανακεφαλαιοποιεί 
απευθείας τις τράπεζες, 
μόλις ολοκληρωθεί 
Ενιαίος Μηχανισμός 
Εποπτείας.
Ετσι, τα χρήματα 
που δίνονται σε τράπεζες 
δεν θα εγγράψονται 
στο δημόσιο χρέος 
των οικείων κρατών.

• Ο ι τ ρ ά π ε ζε ς  
τη ς  Ισ π α ν ία ς
θα ανακεφαλαι- 
οποιηθούν από τον ΕΜΣ 
χωρίς τα δάνεια αυτά 
να έχουν προτεραιότητα 
έναντι των δανείων 
των ιδιωτών.

• Ο  Ε Μ Σ  θα  μ π ο ρ ε ί 
να  α γ ο ρ ά ζε ι 
α π ε υ θ ε ία ς
ομόλονα κρατών 
που:
α) εφαρμόζουν
τις αναλυτικές συστάσεις
της Κομισιόν

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

για τα δημοσιονομικά 
τους και
β) σέβονται όλες
τις άλλες δεσμεύσεις τους
που απορρέουν
από το Σύμφωνο
Σταθερότητας
και Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο και τη Διαδικασία
Αντιμετώπισης
Μακροοικονομικών
Ισορροπιών.

• Κ α θ ιέρ ω σ η
Ευ ρω π α ϊκού  Δ ιπ λ ώ μ α το ς
Ευρεσιτεχνίας

• Ε μβ ά θ υ νση  
τη ς  ο ικονομ ική ς,
τραπεζικής,
δημοσιονομικής
και πολιτικής ενοποίησης
της Ευρωζώνης
στη βάση
χρονοδιαγράμματος 
που θα παρουσιάσει 
ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
μέχριτο τέλος του έτους.

• Υ ιοθ έτη σ η  
πακέτου  μ έ τρ ω ν
για την ανάπτυξη 
και τις θέσεις 
απασχόλησης.

(ύψ ους 120 
ι δισεκατομμυρίων.

Μ άριο Μόντι 
Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
Η επιμονή του Ιταλού πρωθυπουργού 
να μη συναινέσει στην έκδοση 
συμπερασμάτων από τη Σύνοδο, 
εκτός αν ληφθούν άμεσα μέτρα 
ανακούφισης της Ιταλίας και της 
Ισπανίας έκαμψε τελικά τις 
γερμανικές αντιστάσεις και οδήγησε 
σε «ιστορικό συμβιβασμό» μεταξύ 
Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. 
Γνωστός και ως «Πρώσος» από τη 
θητεία του στην Κομισιόν, ο κ. Μ όνιι 
είναι ο μεγάλος κερδισμένος μίας 
δραματικής νύχτας.
Οι περισσότεροι αναλυτές 
συμφωνούν ότι μαζί 
με τον κ. Μόντι κέρδισε 
και η Ευρωζώνη.

Τα ανταλλάγματα 
που ζήτησαν και πήραν 
η Γερμανία, η Ολλανδία 
και η Φινλανδία.

παρουσίασαν θόλωσε για λίγο τα νερά. 
Σύντομα όμωε, οι πληροφορίεε που διέρ- 
ρεαν από τιε διαπιστευμένεε αντιπρο- 
σωπείεε ξεκαθάριζαν την κατάσταση: η 
Σύνοδοε βρισκόταν ενώπιον αδιεξόδου. 
Ο κ. Μόντι επέμενε ότι δεν θα συμφω
νήσει σε τίποτα, αν δεν έχει τελικό κεί
μενο από το EWG που να τον ικανοποιεί.

Στη μία το πρωί, ο Γάλλοε πρόεδροε 
Φρανσουά Ολάντ, έδωσε συνέντευξη Τύ
που στην οποία κράτησε μεν πολύ χα- 
μηλούε τόνουε (όπωε άλλωστε και μέ

σα στη Σύνοδο), αλλά πήρε το μέροε τηε 
Ιταλίαε και τηε Ισπανίαε. Εξήγησε ποιο 
είναι το πρόβλημα και τάχθηκε υπέρ τηε 
λήψηε βραχυπρόθεσμων μέτρων για την 
εκτόνωση τω ν πιέσεων στην Ευρωζώ
νη. Οι ηγέτεε τω ν κρατών εκτόε Ευρω
ζώνηε αποχώρησαν στη συνέχεια και, 
σύμφωνα με πληροφορίεε, στην αίθουσα 
που συνεδρίαζαν οι ηγέτεε κλήθηκαν οι 
εκπρόσωποι του EWG. Το ζητούμενο τηε 
μαραθώνιαε συζήτησηε ήταν να λη
φθούν μεν βραχυπρόθεσμα μέτρα, ώστε 
να μη βρεθεί η Ευρώπη αντιμέτωπη με 
χρηματιστηριακό κραχ, αλλά με τρόπο 
που να ικανοποιεί τα κοινοβούλια τω ν 
βορειοευρωπάΐκών κρατών, ώστε ταυ
τόχρονα να μην εκδηλωθούν ανατροπέε 
και πισωγυρίσματα. «Για μια λέξη φά- 
γαμε τρειε ώρεε από τουε Ολλανδούε, 
ενώ κάθε πρόταση έπρεπε να περνάει

από το φίλτρο τηε γερμανικήε πλευράε», 
έλεγε αργότερα συμμετέχων στη  Σύ
νοδο, ο οποίοε περιέγραψε την ολλαν
δική πλευρά ωε τη ν πλέον σκληρή α
πέναντι στιε χώρεε του Νότου.

Τελικά, τα ξημερώματα βρέθηκε το α
ντάλλαγμα που ζητούσαν η Γερμανία, 
η Ολλανδία και η Φινλανδία: όλεε οι προ- 
ϋποθέσειε και οι όροι για να ενεργο
ποιηθούν τα νέα εργαλεία που δημι- 
ουργήθηκαν για τη ν αντιμετώπιση τηε 
κρίσηε (απευθείαε παρέμβαση του ΕΜΣ 
στιε αγορέε ομολόγων, απευθείαε δα
νειοδότηση τω ν τραπεζών, κ. λπ.) είναι 
γερμανικήε εμπνεύσεωε. Οποιο κράτοε- 
μέλοε παρεκκλίνει από τη σιδηρά δη
μοσιονομική πειθαρχία όχι μόνο δεν θα 
μπορεί να επωφεληθεί από τιε αποφά- 
σειε τηε Πέμπτηε, αλλά πιθανότατα θα 
αφεθεί έρμαιο τηε μοίραε του.

Το χρονοδιάγραμμα 
ίων επόμενων 
ημερών και μηνών

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Συνόδου Κορυφής, το χρονοδιά
γραμμα των επόμενω ν ημερών 
και μηνών, διαμορφώνεται ως ε 
ξής: Αρχικά, το Eurogroup της 
9ης Ιουλίου θα επικυρώσει τις λ ε 
πτομέρειες για όσα περιλαμβάνο
νται στα κείμενα συμπερασμάτων 
και στη δήλωση για την Ευρωζώ
νη. Στη συνέχεια, η Ισπανία θα 
λάβει το προγραμματισμένο δά
νειο για τον τραπεζικό της τομέα 
αρχικά από τον EFSF και στη συ
νέχεια από τον μόνιμο Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας. Τα δά
νεια αυτά δεν θα έχουν προτεραι
ότητα έναντι των δανείων που έ 
χουν δοθεί από ιδιώτες. Εως το 
τέλος του χρόνου θα έχει στηθεί 
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Επο
πτείας των Τραπεζών, υπό την αι
γίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. Εφόσον ολοκληρωθεί 
επιτυχώς αυτή η διαδικασία, ο 
ΕΜΣ θα μπορεί να δανείζει πλέον 
απευθείας τράπεζες χωρίς να 
προσμετρώνται τα δάνεια στο ε 
θνικό χρέος των οικείων κρατών. 
Την ίδια περίοδο (μέχρι το τέλος 
του χρόνου) θα πρέπει να έχει ο
λοκληρωθεί και ο οδικός χάρτης 
για την εμβάθυνση της οικονομι
κής, τραπεζικής, δημοσιονομικής 
και πολιτικής ενοποίησης της Ευ
ρωζώνης. Ταυτόχρονα, ο Ευρω
παϊκός Μηχανισμός Εποπτείας θα 
μπορεί να παρεμβαίνει αγοράζο
ντας ομόλογα των κρατών-μελών 
που αντιμετωπίζουν πιέσεις, πα- 
ρότι πληρούν τις δημοσιονομικές 
οδηγίες της Κομισιόν και τα προ- 
βλεπόμενα από το δημοσιονομικό 
σύμφωνο. Τέλος, άμεσα θα μπει 
σε εφαρμογή και το Σύμφωνο για 
την ανάπτυξη και τις θέσεις απα
σχόλησης, το οποίο προβλέπει 
πακέτο μέτρων ύψους 120 δισ. 
ευρώ, μέσω της κεφαλαιακής ενί
σχυσης της Ευρωπαϊκής Τράπε
ζας Επενδύσεων, της έκδοσης ευ 
ρωομολόγων έργων μέσα στο κα
λοκαίρι και της ανακατανομής α 
διάθετων κονδυλίων από τα διαρ
θρωτικά ταμεία.

ΚΥΠΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

Ηπιότερο μνημόνιο 
θέλει η Λευκωσία
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΑΚΟΥ

ηροσβλέποντας σε ηπιότερουε όρουε 
από τουε ισχύοντεε σ τα  υφιστάμενα 
μνημόνια, μετά την Ισπανία και η Κύ- 
προε έρχεται να ενταχθεί στη χορεία 
των κρατών τηε Ευρωζώνηε, οι οποίεε 
ζήτησαν βοήθεια από τουε ευρω- 
παϊκούε μηχανισμούε στήρ ιξηε 
ΕΕδΕ/ΕδΜ είτε για τιε τράπεζέε τουε 
ειδικά είτε για την οικονομία τουε συ
νολικότερα. Παρά ταύτα, η αποδοχή 
του σχετικού αιτήματοε τηε χώραε α
πό τουε υπουργούε Οικονομικών τηε 
Ευρωζώνηε (Ευτο§Γουρ) δεν απο
κλείει μία θετική έκβαση και τω ν  άλ
λων παράλληλων προσπαθειών τηε 
Λευκωσίαε. Σύμφωνα με δηλώσειε του 
ίδιου του προέδρου τηε χώραε, Δη- 
μήτρη Χριστόφια, δεν έχει αποκλει
στεί το  ενδεχόμενο διακρατικών δα
νείων από τη  Ρωσία ή τη ν  Κίνα. Επι
φυλάχθηκε, μάλιστα, σε μία τέτοια  ε
ξέλιξη, να  αποσύρει συλλήβδην το  αί
τημα προε τουε ΕΕδΕ/ΕδΜ.

Επίσηε, αίτημα υπεβλήθη από την 
Κύπρο και προε το ΔΝΤ, ώστε να συμ- 
μετάσχει στην απαιτούμενη βοήθεια 
για να αναχαιτισθούν οι κίνδυνοι, που 
αντιμετωπίζει συνολικά η οικονομία 
τηε χώραε. Εντόε τηε εβδομάδαε α
ναμένεται να μεταβεί στη  Λευκωσία 
η «τρόικα», η αντιπροσωπεία τηε 
ΕΚΤ, τηε Ευρωπάΐκήε Επιτροπήε και 
του ΔΝΤ, ώστε να μελετήσει ενδελε- 
χώε τη ν κατάσταση τηε εθνικήε οι- 
κονομίαε. Με την ολοκλήρωση του έρ
γου αυτού θα καθοριστεί και το  τελι
κό ποσόν, όπωε δήλωσε το μέλοε του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου τηε ΕΚΤ, 
Γιοργκ Ασμουσεν. Ευρωπαίοι αξιω- 
ματούχοι το υπολογίζουν στα 8-10 δισ. 
ευρώ για τιε ανάγκεε του προϋπολο
γισμού τηε Κύπρου και την ανακε- 
φαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών τηε.

Ο Κύπριοε υπουργόε Οικονομικών 
Βάσοε Σιαρλή απέδωσε την ανάγκη 
προσφυγήε σε εξωγενείε παράγο- 
ντεε, δηλαδή, στη ν «εκτεταμένη έκ
θεση τω ν  κυπριακών τραπεζών στα  
ελληνικά ομόλογα και τη  δυσμενή κα
τάσταση τηε ελληνικήε οικονομίαε». 
Ο διοικητήε τηε Κεντρικήε Τράπεζαε 
τηε Κύπρου, Πανίκοε Δημητριάδηε 
διαβεβαίωσε σθεναρά πωε μαζί με το 
υπουργείο Οικονομικών θα δοθεί μά
χη, ώ στε οι όροι, που θα προταθούν 
από τη ν «τρόικα» να μην υποσκά
πτουν τιε προοπτικέε ανάπτυξηε τηε 
κυπριακήε οικονομίαε, «η οποία, πα
ρά τιε οημερινέε δυσκολίεε, αποτελεί 
κατά βάση μία εύρωστη οικονομία».

£ 5  ) Κύπρος

Χ ρ έ ο ς

1,27
δισ. ευρώ, 68%  ίου ΑΕΠ

Δημοσιονομικό έλλειμμα

4 ,9%
Ανεργία

7,5%
ΠΗΓΗ: Eurostat

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Υπεβλήθη αίτημα 
και προς το Δ Ν Τ  ώστε 
να αναχαιτισθούν 
οι κίνδυνοι, που αντιμε
τωπίζει συνολικά η οικο
νομία της χώρας.

Επίσηε, τόνισε πωε πρέπει να επα
νεξεταστεί η έκθεση τω ν  κυπριακών 
τραπεζών στην Ελλάδα, καθώε και το 
μέγεθόε τουε. Σύμφωνα με τιε προ- 
βλέψειε τηε Κ. Τράπεζαε, η κυπριακή 
οικονομία φέτοε θα εμφανίσει ύφεση 
1,1%, ενώ το 2013 αναμένεται ανά
πτυξη 0,4%. Η ανεργία θα φθάσει στο 
10,1% φέτοε και στο 10,8% το 2013. 
Κατά το  Eurogroup, η κυπριακή βοή
θεια θα προβλέπει μέτρα σταθερό- 
τηταε και οικονομήστε υγείαε τω ν τρα
πεζών, συμπεριλαμβανομένηε ίσωε 
τηε σμίκρυνσήε τουε, πρωτοβουλίεε 
για δημοσιονομική πειθαρχία και 
διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσειε υπέρ 
τηε ανταγωνιστικότηταε και τηε βιώ- 
σιμηε ανάπτυξηε. «Φημολογείται ό
τι η Κύπροε θα ακολουθήσει το ι
σπανικό μοντέλο εξυγίανσηε μόνον 
τω ν  τραπεζών τηε, παρακάμπτονταε 
μεταρρυθμίσειε, επιβαλλόμενεε από 
τη ν τρόικα», τόνισε εν κατακλείδι ο 
Χούμπερτ Φάουστμαν, καθηγητήε 
Ιστόρισε και Διεθνών Σχέσεων στο Πα
νεπιστήμιο τηε Λευκωσίαε.

Ανάσα για τη Ρώμη 
και την κυβέρνηση
Της ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Ο Μάριο Μόντι ήταν αποφασισμένοε 
να μην εξέλθει από τιε διαβουλεύσειε 
με τουε Ευρωπαίουε εταίρουε εάν δεν 
διασφάλιζε τη ν πολύτιμη δέσμευση 
τηε Γερμανίδαε καγκελαρίου Αγκελα 
Μέρκελ για τη ν αποτελεσματική κα
ταπολέμηση τηε κρίσηε χρέουε που 
βρέθηκε προ τω ν  πυλών τηε Ιταλίαε. 
Εκμεταλλευμένοε τη  διαπραγματευ
τική ισχύ τηε χώραε του ωε έναε α
πό τουε ισχυρότερουε εταίρουε τω ν  
«17» και τη ν προσωπική τ<* εμπει
ρία σ τη ν  πολιτική σκακιέ,. ., ο τε- 
χνοκράτηε πρωθυπουργόε έδωσε μια 
σκληρή μάχη για να πείσει τη ν  κ. 
Μέρκελ ότι πρέπει να ληφθούν άμε
σα και πρακτικά μέτρα ώστε να συ
γκρατηθεί η ασύμφορη άνοδοε του 
κόστουε δανεισμού στη ν οικονομία.

Τιε πρωινέε ώρεε τηε Παρασκευήε, 
τελικά, ο κ. Μ όντι ήταν εμφανώε ι- 
κανοποιημένοε από το  αποτέλεσμα 
τω ν  διαβουλεύσεων σ τη ν πιο κρίσι
μη σύνοδο κορυφήε τηε Ε. Ε. για την 
Ευρώπη αλλά και τη ν  Ιταλία. Οι μη
χανισμοί διάσωσηε τηε Ευρωζώνηε θα 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη 
διαπραγμάτευση τω ν  αγορών ομο
λόγων. Και μάλιστα χωρίε να  υπο
βάλλεται η τρ ίτη  μεγαλύτερη οικο
νομία τηε Ευρωζώνηε σε στενή  πα
ρακολούθηση από τη ν Ε. Ε., τη ν  ΕΚΤ 
και το  ΔΝΤ.

Στη συνακόλουθη σ υ ν έν  η Τύ
που, ο Ιταλόε πρωθυπουργόε ξεκα
θάρισε ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει 
«προε το  παρόν έκτακτη βοήθεια». 
Γνωρίζει, ωστόσο, ότι η επιλογή και 
μόνον αξιοποίησηε του ΕΕδΕ και 
του ΕδΜ στιε εκδόσειε κρατικών ο
μολόγων τηε Ευρωζώνηε αποτελεί δι
κλίδα ασφαλείαε όταν η αγορά θα α
παιτεί αβάσταχτα υψηλά επιτόκια.

Η πτωτική πορεία τω ν αποδόσεων 
στα  ΙΟετή ομόλογα κάτω του 6% την 
ίδια ημέρα έδειξε ότι οι αγορέε απο
δέχτηκαν ότι η Ευρωζώνη θωρακί
ζεται από εξωτερικέε πιέσειε. Η Ιτα
λία κερδίζει έτσι την απαιτούμενη εμ
βέλεια για να  διαχειριστεί και να  φέ
ρει ειε πέραε το υπάρχον πρόγραμμα 
για τη μείωση του δημοσιονομικού ελ- 
λείμματοε και τη ν  ολοκλήρωση ριζι
κών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία.

Η ταν Νοέμβριοε του 2011, όταν ο 
κ. Μ όντι ανήγγειλε μέτρα λιτότηταε 
30 δισ. ευρώ για το  2012. Εκτοτε η α- 
σθενήε ιταλική οικονομία βρίσκονταν 
κάτω από το  άγρυπνο βλέμμα τω ν  α
γορών, οι οποίεε αμφέβαλαν για την

I  I  Ιταλία

Χ ρ έ ο ς

1.948,5
δισ. ευρώ, 121%  του ΑΕΠ

Δηυοσιονομικό έλλειμμα

2,3%
Ανεργία

8,2% -
ΠΗΓΗ: Eurostat

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στη συνέντευξη Τύπου, 
ο Ιταλός πρωθυπουργός 
ξεκαθάρισε ότι 
δεν σκοπεύει να ζητήσει 
«προς το παρόν 
έκτακτη βοήθεια».

αποπεράτωση τω ν  στόχων τηε κυ- 
βέρνησηε όσο η κρίση χρέουε προ
σέγγιζε απειλητικά το ν  πυρήνα τηε 
Ευρωζώνηε και οι «17» δεν έβρισκαν 
κοινό έδαφοε αντιμετώπισηε του 
προβλήματοε.

Ο κ. Μ όντι χαρακτήρισε τιε δια- 
πραγματεύσειε τηε Παρασκευήε 
«σκληρέε» σε μια δύσκολη συγκυρία 
για το ν  ίδιο και τη  χώρα. Στη Ρώμη, 
ο κ. Μόντι καλείται να διατηρήσει λε- 
πτέε ισορροπίεε σε μια αμφίρροπη κυ
βέρνηση συνασπισμού και μια χώρα 
που έχει υποστεί βαθύ οικονομικό 
πλήγμα, με χρέοε που ισοδυναμεί με 
αυτό τηε Ελλάδαε, τηε Ιρλανδίαε και 
τηε Πορτογαλίαε. Ο πρόεδροε τηε Ιτα
λίαε, Τζιόρτζιο Ναπολιτάνο, εξέφρα- 
σε φόβουε ότι η κυβέρνησή του κιν
δυνεύει να καταρρεύσει σε λίγουε μή- 
νεε, δηλαδή πολύ νωρίτερα από τιε 
εκλογέε τηε άνοιξηε του 2013. Ισωε, 
όμωε, η πολιτική του υπεροχή στην 
Ευρώπη υποδειχθεί λυτρωτική για την 
πολιτική του επιβίωση στο εσωτερι
κό τηε χώραε.

Παράταση ζωής υπό 
το βάρος λπότητας
Στο πλευρό του Μάριο Μόντι, του πρω
θυπουργού τηε Ιταλίαε, κατά τη  σύ
νοδο κορυφήε τηε Ε. Ε. βρισκόταν ο 
Ισπανόε ομόλογόε του, Μαριάνο Ρα- 
χόι, αποδεικνύονταε ότι το πολιτικό 
κύροε τω ν δύο μεγαλύτερων χωρών 
του ευρωπαϊκού Νότου παραμένει α
νέπαφο από τα βαθιά προβλήματα των 
οικονομιών τουε. Τελικά, η εισήγηση 
τω ν  «17» για τη ν απευθείαε ανακε- 
φαλαιοποίηση προβληματικών τρα
πεζών από τουε μηχανισμούε διάσω
σηε τηε Ευρωζώνηε, ΕΕδΕ και ΕδΜ, δί- 
χωε να επιβαρύνεται ο κρατικόε προ- 
ϋπολογισμόε κάθε κράτουε-μέλουε, εί
ναι μεγάλη επιτυχία και ανάσα ανα- 
κοΰφισηε για την Ισπανία.

Μια επιτυχήε αποδέσμευση τω ν οι
κονομιών από το τεράστιο κόστοε διά
σωσηε τω ν  τραπεζών θα αποδειχτεί 
σωτήρια για τη ν εκτόνωση τηε κρί
σηε χρέουε και σ τη ν  ευρύτερη Ευ
ρωζώνη. Θα δημιουργηθούν τα  α- 
παιτούμενα χρονικά και οικονομικά 
περιθώρια για να  προχωρήσουν τα 
κράτη-μέλη τηε Ευρωζώνηε σε μια 
σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή, 
ολοκληρώνονταε μεταρρυθμίσειε και 
μειώνονταε το  χρέοε τουε. Την ίδια 
ώρα, οι προβληματικέε τράπεζεε ή αυ- 
τέε που δεν μπορούν μόνεε τουε να 
ικανοποιήσουν τα νέα, αυστηρότερα 
κριτήρια κεφαλαιακήε επάρκειαε, θα 
βρουν διέξοδο χωρίε να προκαλούν 
κραδασμούε σε όλο το  ευρωπαϊκό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο κ. Ραχόι, ωστόσο, δεν επανα- 
παύθηκε στιε δάφνεε του, εκφράζο- 
νταε την προσδοκία να ξεκινήσει η α- 
νακεφαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών α
πό τα τέλη του 2012 και όχι τιε αρχέε 
του 2013, όταν δηλαδή θα έχει δημι- 
ουργηθεί η αρμόδια τραπεζική αρχή 
που θα λειτουργεί κάτω από την ο
μπρέλα τηε Ευρωπάΐκήε Κεντρικήε 
Τράπεζαε. Κατά τη  διάρκεια τω ν τε 
λευταίων μηνών, η Μαδρίτη είχε τα
χθεί υπέρ τηε ανακεφαλαιοποίησηε 
τω ν προβληματικών τραπεζών τηε χώ
ραε από τον μόνιμο μηχανισμό στή
ριξηε (ΕδΜ) όταν τεθεί σε λειτουργία 
τον  Ιούλιο. Δεν επιθυμούσε την προ
σφυγή ολόκληρηε τηε χώραε στον μη
χανισμό στήριξηε τηε Ε. Ε., υποχρε- 
ώνονταε τουε φορολογούμενουε σε α
κόμη πιο σκληρά μέτρα λιτότηταε, για 
να καλυφθεί το  κόστοε διάσωσηε 
τω ν τραπεζών. Από τιε αποφάσειε τηε 
συνόδου κορυφήε προκύπτει ότι τα 
100 δισ. ευρώ που ζήτησε η Ισπανία 
για τη στήριξη τω ν τραπεζών τηε δεν 
θα καταγραφούν στιε υποχρεώσειε τηε

Ισπανία

Χ ρ έ ο ς

807,7
δισ. ευρώ, 7 4 %  ίου ΑΕΠ

Δημοσιονομικό έλλειμμα

5,9%
Ανεργία

20,9%
ΠΗΓΗ: Eurostat

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο κ. Ραχόι εξέφρασε 
την προσδοκία να αρχίσει 
η ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών από 
τα τέλη του 2012 και όχι 
τις αρχές του 2013.

κεντρικήε κυβέρνησηε. Οι θετικέε ε
ξελίξει vtns συνόδου, ωστόσο, δεν α- 
πομακρύνουν τιε προκλήσειε που ή
δη αντιμετωπίζει η Ισπανία. Αν και 
κέρδισε παράταση μέχρι το 2014 για 
να μειώσει το δημοσιονομικό τηε έλ
λειμμα στο 3%, καλείται να φέρει ειε 
πέραε πρόγραμμα λιτότηταε με μέτρα 
26 δισ. ευρώ έωε τα τέλη του τρέχο- 
ντοε έτουε. Η οικονομία βρίσκεται ή
δη σε ύφεση και έναε στουε τέσσεριε 
Ισπανούε είναι άνεργοε. Η κεντρική 
κυβέρνηση και οι περιφέρειεε κα
λούνται να αναχρηματοδοτήσουν 
χρέοε 117,5 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη 
του έτουε. Μετά το πέραε τηε συνό
δου, ωστόσο, ο κ. Ραχόι δήλωσε ότι δεν 
εξετάζει την προσφυγή τηε ίδιαε τηε 
χώραε στουε μηχανισμούε διάσω
σηε. Προφητικόε, πάντωε, ο υπουργόε 
Οικονομικών τηε Ισπανίαε, Λουίε ντε 
Γκίντοε, όταν είχε πει στιε αρχέε Ιου
νίου πωε η μάχη για την Ευρωζώνη θα 
δοθεί στην Ισπανία και την Ιταλία.

ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ
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ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Απομονωμένη 
η Ελλάδα 
στην Ευρώπη
Γενικευμένο πλέον το αρνητικό κλίμα

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Μέσα σε ένα χρόνο η Ελλάδα καχά- 
φερε στα  μάτια τω ν  Ευρωπαίων και 
δη τω ν Γερμανών να διολισθήσει α
πό το στάτουε xns «ειδικήε περί- 
πτωσηε», όπωε πρώτοε την είχε α

ν">καλέσει ο επικεφαλήε xns Μπού-
^σμπανκ, Γιεν s Βάιντμαν, στην 

κατώτατη βαθμίδα α ξιολόγησή  του 
εθνικού brand name, αυτήν xns χώ- 
pas-παρία του χρηματοπιστωτικού σμ- 
στήματοε. O ópos «failed state» (α
ποτυχημένο Kpôxos) επανέρχεται 
oris αναλύσει οικονομολόγων όλο και 
συχνότερα, ενώ διάχυτη είναι η αί
σθηση ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέ
ρει ποτέ να αποπληρώσει τα χρέη ins. 
Ενδεικτική είναι η δημοσκόπηση 
που εμφανίζει xous πολίτεε στιε τέσ 
σερα μεγαλύτερεε οικονομίεε xns Eu- 
ρωζώνηε να δυσπιστοΰν ότι οι Ελλη- 
vzs θα καταφέρουν να επιστρέφουν 
τα δανεικά (κι αγύριστα). Σύμφωνα με 
κοινή δημοσκόπηση τω ν εφημερίδων 
Bild, Journal du Dimanche, Corriere 
della Sera και ABC, το 85% στη  Γαλ
λία, το 84% στη Γερμανία, το  72% 
στην Ισπανία και το  65% στη ν Ιτα
λία πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν θα κα
ταβάλει ποτέ oxous δανειστέε xns τα 
χρήματα που έχει λάβει. ΓΓ αυτό άλ
λωστε τάσσονται υπέρ του αποκλει
σμού xns xcbpas pas από την Ευρω
ζώνη το 78% τω ν  Γερμανών, το 65% 
των Γάλλων, το 51% τω ν Ισπανών και 
το 49% τω ν  Ιταλών.

Α ν σ τη ν  αρχή xns Kpions τα  σ τε 
ρεότυπα κατά xns Ελλάδαε και οι λαϊ- 
KioxiKxs δ η λ ώ σ ε ι σ τη  Γερμανία 
^πορεύονταν από xous συνήθειε υ- 
jnxous, το  γερμανικό ταμπλόιντ 

Bild και συ γκ εκρ ιμ ένο ι, ευρωσκε- 
πτικιστέε κυρίω5, πολιτικούε xns κυ- 
βερνητικήε παράταξηε, το  αρνητικό 
κλίμα έχει πλέον γενικευτεί. Μόλΐ5 
αυτήν τη ν  εβδομάδα η καγκελάριοε 
Αγκελα Μέρκελ διαχώρισε τη  χώρα 
μα5 από τη ν  Πορτογαλία και τη ν 
Ιρλανδία. Ακόμη και υπουργοί xns 
γερμανική5 κυβέρνησηε, που θεω
ρούνταν φίλα διακείμενοι σ τη ν  
Ελλάδα, χτυπούν το χέρι σ το  τραπέζι 
και προειδοποιούν: «Τέρμα τα αστεία, 
η χώρα πρέπει να  τηρήσει xis δε
σμ εύσει που απορρέουν από xis δα- 
νειακέε συμβάσειε». Ο ταν πάλι λέ
ει τα  ίδια o unoupYÓs Οικονομικών, 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, δεν συνιστά  
είδηση, είναι iotas το  πιο ανιαρό deja 
vu τω ν  τελευτα ίων 24 μηνών. Ειδι
κά πριν από xis εκλογέβ του Mdîou 
τ Γερμανόε xoâpos xns οικονομία5 
δεν άφηνε ούτε μια μέρα να  περά
σει xcapis να  κάνει κάποια δήλωση- 
αυστηρή σύσταση npos τη ν Ελλάδα, 
annxcbvxas τη ν  έν το νη  δυσαρέ
σκεια του Βερολίνου για τη ν  αδρά
νεια σ τη ν  εφαρμογή τω ν  μεταρ
ρυθμίσεων.

Προεκλογικά διατυπώθηκαν έ- 
ντονεε επικρίσειε από Ελληνε$ πο- 
λιτικού5 και δημοσιογράφουε για 
xis καθημερινέε παρεμβάσειε γερ
μανικών εφημερίδων (βλ. avoixxés ε- 
πιστολέ5 τω ν FT Deutschland και Bild 
npos xous Ελληνεε ψηφοφόρουε να

Η καγκελάριος Αγκελα Μ έρκελ πριν 
(από μέρες διαχώρισε τη χώρα μας 
από την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

Απο «ειδική περίπτωση» 
κατρακυλήσαμε σε «  απο
τυχημένο κράτος» σύμ
φωνα με τις αναλύσεις 
οικονομολόγων.

ψηφίσουν... σωστά ) και xis απειλέ5 
Γερμανών πολιτικών για ενδεχόμενεε 
συνέπειεε μια5 αυτοκτονικήε ψήφου, 
που εκτόξευσαν το  ποσοστό του 
ΣΥΡΙΖΑ σε δυσθεώρητα ύψη. Ούτε ό- 
μω5 το  εκλογικό αποτέλεσμα καθη
σύχασε xous εταίρουs, αφού η ευ
φορία για τη  νίκη xns ΝΔ κράτησε μό
νο μερικά 24ωρα. Η νεοεκλεγείσα κυ
βέρνηση πρέπει να προσπαθήσει 
πολύ για να ανακτήσει τη  χαμένη α
ξιοπιστία xns xcbpas.

Πρωτοκλασάτοι υπουργοί xns γερ- 
pavim s κυβέρνησή , συμπεριλαμ
βανομένων τω ν  Σόιμπλε και Βέ- 
στερβςλε, παραδέχονται ότι η χώρα 
pas έχασε πολύτιμο χρόνο λόγω 
τω ν  δύο συναπτών εκλογικών ανα
μετρήσεων και ήδη εξετάζεται το  ζή
τημα xns επιμήκυνσή. Οριστική α
πόφαση θα ληφθεί μετά τη ν έκθεση 
xns xpoiKas για τη ν  κατάσταση xns 
οικονομία5.

Στην Ελλάδα πολλοί θεωρούσαν ό
τ ι η νίκη του σοσιαλιστή Φρανσουά 
Ολλάντ θα άλλαζε άρδην το  κλίμα α
πέναντι σ τη ν Αθήνα, αλλά ο νεοε- 
κλεγεί5 πρόεδροε xns Γαλλία5 διέ- 
ψευσε τάχιστα xis φρούδε5 ελπίδεε 
μα5: «Θα στηρίξουμε τη ν  Ελλάδα υ
πό το ν  όρο ότι κι εκείνη θα τηρήσει 
xis δ εσμ εύσει xns», είπε σ τα  μέσα 
Ιουνίου σε συνέντευξή  του στο  τη 
λεοπτικό κανάλι MEGA. Το ενδια
φέρον είναι no|s εξαρχήε η Ελλάδα 
βρέθηκε απομονωμένη σ τη ν Ε.Ε. α
κόμη και από xis υπόλοιπεε χώρεε των 
PIIGS (Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, 
Ισπανία), Ka0cbs όλοι απεύχονταν την 
ταύτιση με το μαύρο πρόβατο xns Ευ
ρ ω ζώ νη . «Η  Ισπανία δεν είναι Ελλά
δα», διαβεβαίωνε τον Φεβρουάριο του 
2010 η υπουργόε Οικονομικών xns 
xcbpas, Ελενα Σαλγκάδο, ενώ  το  ίδιο 
είχε αναφέρει ο Economist για την 
Πορτογαλία δύο μήνεε αργότερα.
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ΘΕΜΑ

Μετανάστευση
ελληνικών

επιχειρήσεων
Σελ. 11

ΑΙΤΙΕΣ
Γρ α φ ε ιο κ ρ α τ ία , έ λ λ ε ιψ η  

χ ρ η μ α το δ ό τη σ η ς , υ ψ η λ έ ς  

ε ισ φ ο ρ έ ς  έ δ ιω ξα ν  3 .0 0 0  

ε τ α ιρ ε ίε ς  σ ε  δ ύ ο  χρόν ια

ΛΥΣΕΙΣ
Ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν α  γ ρ α φ ε ία  

α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν  «all in c lu sive»  

τη μ ε τα φ ο ρ ά  έ δ ρ α ς  και 

τη ν  κ α θ η μ ε ρ ιν ή  δ ια χ ε ίρ ισ η

ΚΟΣΤΟΣ
Δ ε ν  π ρ ο π λ η ρ ώ ν ο ν τα ι φ όρ ο ι. 

Φ θ η ν ό τ ε ρ ε ς  υ π η ρ ε σ ίε ς  

γ ρ α μ μ α τε ια κ ή ς ,  ν ο μ ικ ή ς  

και λ ο γ ισ τ ικ ή ς  υ π ο σ τή ρ ιξη ς

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
Β ο υ λ γ α ρ ία  και Ο λλα νδ ία  

για  μ ε τ α φ ο ρ έ ς ,  Λ ο ν δ ίν ο  

και Κ ύ π ρ ο ς  γ ια  υ π η ρ ε σ ίε ς ,  

Α υ σ τρ α λ ία  γ ια  τ ο λ μ η ρ ο ύ ς

Σ Η Μ Ε Ρ Α  «

Χαμηλές προσδοκίες 
σε τρεις διαγωνισμούς 
για υδρογονάνθρακες
«Μικρό καλάθι» κρατούν οι αρμόδ ιες υπηρεσίες 
του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και ' 
Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τη συμμετοχή 
επενδυτώ ν στους διαγωνισμούς παραχώρησης 
των π ιθανολογούμενω ν υδρογονανθράκων σε 
Ιωάννινα, Πατραϊκό Κόλπο και Κατάκολο. Η πολιτι
κή αβεβαιότητα που επ ικράτησε πριν αλλά και μ ε 
τά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, καθώς και η ελλ ι
πής προετοιμασία των διαγωνισμών σε συνδυασμό 
με την περιορ ισμένη δυναμικότητα των εν λόγω 
κοιτασμάτων, δεν αφ ήνουν περιθώρια για προσδο
κίες αντίστοιχες μ ε  αυτές που καταγράφηκαν 
στους διαγωνισμούς για τα σεισμικά της Κρήτης και 
του Ιουνίου, όπου εμφ ανίστηκε η αφρόκρεμα της 
παγκόσμιας β ιομηχανίας του κλάδου.Σελ. 7

Βρόχος για τις επιχειρήσεις 
ο ακριβός δανεισμός
ο ακριβός δανεισμός «στραγγαλίζει» το σύνολο 
των ελληνικών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό ε ί
ναι ότι ακόμα και η ΔΕΗ  δανείστηκε με  επιτόκιο 
11,9%. Στελέχη τραπεζώ ν υπογραμμίζουν στην 
«Κ» ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επ ιβ ιώ σουν 
ακόμη και οι κερδοφόροι επ ιχειρήσεις με τόσο 
υψ ηλό κόστος χρήματος, αφού η χώρα μας διανύει 
την τρίτη διαδοχικά χρονιά που παραμένει απο
κλεισμένη από τις δ ιεθνε ίς  αγορές. Πολλές επ ιχε ι
ρήσεις, προσπαθώντας να παρακάμψ ουντα προ
βλήματα χρηματοδότησης, σχεδ ιάζουν τη μεταφ ο
ρά της έδρας τους στο εξωτερικό. Σελ. 5

Στη σκιά της ευρω-κρίσης 
οι εκλογές στιςΗΠΑ
Η κρίση στην Ευρωζώνη αναδεικνύεται σε ρυθμι
στικό παράγοντα των αμερικανικών εκλογών. 0  
πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ανησυχεί για τις συνέ
πειες όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην προ
εκλογική του εκστρατεία. Οι βραδείς ρυθμοί ανά
καμψης των ΗΠΑ, με τις προσλήψεις να παραμέ
νουν υποτονικές, τον δείκτη ανεργίας να είναι ο 
υψηλότερος από κάθε άλλη φορά στη διάρκεια 
προεκλογικής εκστρατείας μετά τη Μεγάλη Υφεση, 
και παρά τις ενδείξε ις  «επούλωσης των πληγών» 
στην αγορά κατοικίας, σκιάζουν τις προοπτικές δεύ 
τερης θητείας του Αμερικανού προέδρου. Σελ. 9

ΓΡΑΦΟΥΝ

Πυλώνας για την ανάπτυξη η αποτελεσμα
τικότερη δικαιοσύνη
Της ΒΙΒΙΑΝ ΡΕΝΤΙΝΓΚ, αντιπροέδρου και 
επιτρόπου Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής

Σκέψεις για την ευρωπαϊκή πολιτική της 
Ελλάδας 2012-2013
Του δικηγόρου ςτα υρο υ  π α π α ς τ α υ ρ ο υ  και
των πολιτικών επιστημόνων ΜΙΧΑΛΗ ΠΕΓ- 
ΚΛΗ καί ΜΑΙΗΣ ΖΔΝΝΗ

Σελ. 6

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά 
και το καθεστώς παραγγελιών

κλείσιμο των Ναυπηγείω ν Σκαραμαγκά απει- 
'  " !,Γ εάν  δεν  αλλάξει το καθεστώς πα- 

' · '  Της προσπάθειας του

Στα 28 δισ. 
το κόστος 
των αλλαγών 
στο Μνημόνιο
Πόσο κοστίζει κάθε πρόβλεψη 
της προγραμματικής συμφωνίας

Οι προτεινόμενες αλλαγέε του 
Μνημονίου που προβλέττονται 
σ τη ν προγραμματική συμφω
νία  τω ν  τρ ιώ ν κομμάτων επι
φέρουν επιπλέον κόστο5 χρη
μ α τοδό τη σή  τηε ελληνική5 
οικονομίαε κατά 26,5 έωε 28 
δισ. ευρώ. Στα 20 δισ. ευρώ 
υπολογίζεται το  κόστοε από 
τη ν  επέκταση κατά δύο έτη. 
Για τιε υπόλοιπεβ αλλαγέε τηβ 
προγραμματική$ συμφωνίαε 
θα πρέπει να  βρεθούν ισοδύ
ναμα μέτρα 8 δισ. ευρώ.

Για παράδειγμα, αν συμ- 
φωνηθεί με την τρόικα η επα
ναφορά του κατώτατου μισθού 
σ τα  επίπεδα που βρίσκονταν 
πριν από τη  μείωσή του, τό τε  
θα προκληθεί κόστο$ 200-300 
εκατ. ευρώ σ τον  προϋπολογι
σμό για τα  επιδόματα ανερ- 
γίαε. Επίσηε, η επέκταση του 
επιδόματοε για δύο έτη  ση 
μαίνει επιπλέον ετήσιο κόστοε 
2 δισ. ευρώ, ενώ  οι παρεμβά- 
σειε στιε συντάξειε κοστίζουν 
από 300 εκατ. ευρώ έωβ 1 δισ. 
ευρώ. Η αύξηση του αφορο
λόγητου ορίου από τα  5.000 
ευρώ στα 8.000 ευρώ κοστίζει 
2 δισ. ευρώ και στα  12.000 ευ

ρώ το κόστοε ανέρχεται συ
νολικά σε 3,5 δισ. ευρώ.

Το υψηλό κόστοε τω ν  αλ
λαγών που προτείνει η κυβέρ
νηση είναι ενδεικτικό για την 
καχυποψία με τη ν οποία αν
τιμετώπιζα η τρόικα την έναρ
ξη τηε διαπραγμάτευσή από 
την Τρίτη.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα 
ξεκινά τη  διαπραγμάτευση 
χωρί$ να  έχει τηρήσει τιε δε
σμ εύ σε ι τηε βάσει του νέου 
Μνημονίου, χωρίβ να έχει εξει- 
δικεύσει τα  μέτρα που προ
τείνει και ζητώνταε ταυτόχρο
να αλλαγέε σε μέτρα που, ωε 
επί το πλείστον, έχου”  ψηφι
σ τεί και έχουν συμι, /ηθεί 
με την τρόικα προ ολίγων μη
νών. Το γεγονόε αυτό έχει δη
μιουργήσει έντονο εκνευρισμό 
στην τρόικα, αλλά και σε κυ
β ερ ν ή σ ε ι τη ε Ευρωζώνηβ. 
Κυβερνήσει, οι οποίε3 στην 
καλύτερη (για εκείνεε) περί
πτωση θα πρέπει να δικαιο
λογήσουν σ τα  Κοινοβούλιά 
τουε γιατί αλλάζει η οικονο
μική πολιτική που συμφωνή- 
θηκε με τη ν  Ελλάδα στα  τέλη 
Φεβρουάριου. Σελ. 2

Σε αναζήτηση καλύτερης τύχης

Περισσότεροι από 6 0 .0 0 0  Πορτογάλοι, όπως κατά πάσα πιθανότητα οι εικονιζόμε- 
νοι που αναμένουν έξω  από το προξενείο της Βραζιλίας για να υποβάλουν αίτηση για 
βίζα, μεταναστεύουν σε άλλες χώρες κάθε χρόνο. Από πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ 
προκύπτει ότι έχουν ενισχυθεί οι τάσεις μετανάστευσης από την Ισπανία, την Πορτο
γαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα από τότε που ξέσπασε η κρίση χρέους στην Ευρω
ζώνη. Εντός της Ευρωζώνης παρατηρείται αύξηση του αριθμού μεταναστών από τις 
χώρες αυτές προς τη Γερμανία.

Ενιαίο 
Επικουρικό 
Ταμείο 3,5 εκατ. 
ασφαλισμένων
Η λειτουργία του νέου 
φορέα αρχίζει αύριο

Από αύριο, οι μισθωτοί του ιδιω
τικού και του δημόσιου τομέα 
όλων τω ν Ταμείων που δεν έχουν, 
ήδη, αυτοεξαιρεθεί (önois έχει 
γίνει με το  ETAT, το  ΕΤΕΑΜ και 
το  ΤΕΑΔΥ) ασφαλίζονται σ τον  
νέο φορέα επικούρησηε: το  Ενι
αίο Ταμείο Επικού ρικήε Ασφά
λ ισ ή  (ΕΤΕΑ). Θα καλύπτει 1 εκα
τομμύριο συντα ξιούχο ι και 2,5 
εκατομμύρια ασφαλισμένοι. Οι 
πόροι του θα προέρχονται από 
τη ν  ασφαλιστική εισφορά (3% 
για το ν  εργαζόμενο συν 3% για 
τον εργοδότη) προσαυξανόμενη 
κατά 1,25% συν 0,75% για tous 
ε ν τα σ σ ό μ εν ο ι σ τα  βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) 
και κατά 1% συν 2% για tous εν
τα σ σ ό μ εν ο ι στα  υπερβαρέα.

Στο μεταξύ, σχέδιο του υπουρ
γείου Εργασάαε προβλέπει επί
δομα από 360 ευρώ το ν  μήνα 
έωε 3.000 ευρώ το ν  χρόνο, με 
διάρκεια από 3 0gis 12 μήνε5, 
για όλουε tous ελεύθερο ί επαγ- 
γελματίεε, εμπόρουε, βιοτέχνεε, 
γιατρούε, δικηγόρουε, μηχανι- 
κούε ή δημ οσιογράφ οι που εί
ναι άνεργοι. Σελ. 4

Επενδυτικό  
ενδιαφ έρον  
γ ια  αγορά  
νη σ ιώ ν
Οι τιμές έχουν μειωθεί 
20% την τελευταία διετία

Νέα διοίκηση 
στην Εθνική Τράπεζα
Ο  κ. Ταμβακάκης ηαρέδωσε στον κ. Τουρκολιά

Το στοίχημα επιτάχυνσης 
των αποκρατικοποιήσεων
Τ α  εμπόδια για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το σχέδιο για τα λιμάνια

Μετά δυόμισι χρόνια στο  τ ι
μόνι τηε Εθνικήε Τράπεζαε, 
ο Απόστολοβ  Ταμβακάκηε 
(φωτ.) παρέδωσε τη  διοίκηση 
στον κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά. 
Ο κ. Ταμβακάκηε ανέλαβε τα 
ηνία τηε Εθνικήε τον χειμώνα 
του 2009. Σε συνεργασία με 
τον επιστήθιο φίλο του Βασίλη 
Ράπανο, πρόεδρο μέχρι πρό- 
τινοε τηε τράπεζαε, κράτησαν 
όρθια τη ν  Εθνική σε ένα δύ
σκολο περιβάλλον, καταφέρ- 
νοντα5 να αναδείξουν το ν  θε
σμικό ρόλο τη$ Εθνικήε μέσα 
στη ν κρίση. Σελ. 5

Καθοριστικής σημασίαε θεωρείται η επα
νεκκίνηση του προγράμματο5 τω ν απο
κρατικοποιήσεων ύστερα από πολύμηνη 
περίοδο καθυστερήσεων. Μέχρι σήμερα 
έχουν συγκεντρωθεί μόλιβ 1,8 δισ. ευρώ, 
ενώ οι μόνεε αποκρατικοποιήσει που 
έχουν προχωρήσει και μπορεί να φέρουν 
έσοδα έω3 το τέλοε του έτουε είναι εκείνη 
τω ν κρατικών λαχείων και η αξιοποίηση 
του πρώην ραδιοτηλεοπτικού κέντρου 
τω ν Ολυμπιακών Αγώνων, IBC (νυν Gol
den Mall). Η κυβέρνηση υποσχέθηκε 
ετησήμωε -μέσω ins επιστολήβ του πρω- 
θυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά npos tous 
Eupconaious ηγέτεε- τη ν  επιτάχυνση 
τω ν  αποκρατικοποιήσεων.

Σε πρώτο πλάνο έχει μπει η αποκρα
τικοποίηση τη$ ΤΡΑΙΝΟΣΕ, γεγονόε το 
οποίο όμωε στην αγορά φαντάζει ακα
τόρθωτο. Το οικονομικό επιτελείο βρί
σκεται αντιμέτωπο αυτήν τη  στιγμή με 
μια εταιρεία που εμφανίζει περιορισμένο 
ενεργό δίκτυο και χωρίε κανένα απο
λύτου ενδιαφέρον επενδυτών. Ενα άλλο 
πεδίο που εμφανίζει ενδιαφέρον είναι 
τα  λιμάνια. Η κυβέρνηση κινείται προε 
αποκρατικοποίηση τω ν λιμανιών με το 
μοντέλο τω ν συμβάσεων παραχώρησηε 
μετά τιε εισηγήσειε τω ν συμβούλων τηε 
και, κυρίου, την προγραμματική συμ
φωνία τω ν  τριών πολιτικών αρχηγών 
που στηρίζουν την κυβέρνηση. Σελ. 3

Η πολιτική σταθερότητα  βάζει 
ξανά στον χάρτη τω ν επενδυτών 
τα ιδιωτικά νησιά. Το ενδιαφέρον 
έχει αναζωπυρωθεί καθώε οι τι- 
μέβ έχουν μειωθεί τουλάχιστον 
20% τη ν  τελευταία διετία, ενώ 
οι επικείμενεε αυξήσειε τω ν  αν
τικειμενικών αξιών δημιουργούν 
προοπτική άμεσων υπεραξιών. 
Οι επενδυτέε γνωρίζουν ότι, αν 
κινηθούν εγκαίρωε, θα αποφύ
γουν την καταβολή υψηλότερου 
φόρου (μια και θεωρείται σχεδόν 
βέβαιη η αύξηση τω ν  αντικει
μενικών σε περιοχέε όπου υπά
γοντα ι τα  ιδιωτικά νησιά ) και 
ταυτόχρονα θα έχουν υπεραξίε5 
σε μια μελλοντική πώληση, λόγω 
τηε υψ ηλότερα  αντικειμενικήε 
τιμήβ. Οι περισσότεροι πωλητέε 
έχουν κληρονομήσει τα  νησιά 
και επιθυμούν διακαώε να απαλ
λαγούν από το δυσβάσταχτο φο
ρολογικό βάρο5. Σελ. 4

http://www.mytilineos.gr
http://www.protergia.gr
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ΔΗΚΤΗΣ

Επαναπροσδιορισμός
προτεραιοτήτων
Το απόγευμα της Τετάρτης ο υπηρεσιακός υπουργός Οι
κονομικών κ. Γιώργος Ζανιός τηλεφώ νησε στον διευθύ- 
νοντα σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας κ. Απόστολο Ταμ- 
βακάκη για να του μεταφ έρει το αίτημα του πρωθυπουρ
γού να υποβάλει την παραίτησή του. Η απόφαση αυτή 
καθ’ αυτή δεν προκαλεί εντύπωση. Είθισται η εκάστοτε 
κυβέρνηση να αλλάζει τις διοικήσεις των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, που το Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα ελέγχει. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, εντυπωσιάζει η βιασύνη 
που επ έδε ιξε  η κυβέρνηση να προχωρήσει στις διοικητι
κές αλλαγές στην Εθνική. Μια κυβέρνηση λίγων ημερών, 
που δεν έχ ε ί ακόμη πάρει ψ ήφ ο εμπιστοσύνης από τη 
Βουλή και έχει μπροστά της ένα βουνό από μεγάλα προ
βλήματα αποφασίζει να ξεκινήσει από την αλλαγή διοίκη
σης σε μια τράπεζα. Μήπως να ξαναδεί τις προτεραιότη- 
τές της η κυβέρνηση, γιατί είναι βέβαιο ότι όταν έλεγε ο 
Σόιμπλε ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στις μεταρρυθμί
σεις δεν εννοούσε την αλλαγή διοίκησης στην Εθνική.

Οι συνέπειες 
μιας δήλωσης
Υπό κανονικές συνθήκες, εάν 
ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης έλεγε 
ότι διαφωνεί με την αποκρα
τικοποίηση του ΟΠΑΠ, ελάχι
στοι θα έδιναν σημασία στην Ελλάδα και κανένας στην 
Ευρώπη. Αλλά οι συνθήκες δεν είναι κανονικές, με απο
τέλεσμα οτιδήποτε λέει οποιοδήποτε κυβερνητικό στέ
λεχος στην Αθήνα να προκαλεί αντιδράσεις στις υπόλοι
πες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Κι όσο ταχύτερα το αντι- 
ληφ θούν οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί, τόσο καλύ
τερα θα είναι για όλους.

Το παρασκήνιο της εκπροσώπησης

Το ότι έγινε γκάφα στο θέμα της εκπροσώπησης της 
Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής δεν υπάρχει αμφιβολία. 
Το ποιος ευθύνεται για την γκάφα είναι το ερώτημα. 
Από την κυβέρνηση δείχνουν τους υπηρεσιακούς και 
κυρίως τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. 
που δεν ενημέρωσαν έγκαιρα την πολιτική ηγεσία ότι 
στις Συνόδους Κορυφής μετέχουν μόνο αρχηγοί κρα
τών ή κυβερνήσεων. Ωστόσο, ένα άλλο ερώτημα που 
προκύπτει είναι εάν πριν πάρουν την απόφαση να τε
θεί επικεφαλής της αποστολής ο υπουργός Εξωτερι
κών κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και κυρίως πριν την 
ανακοινώσουν είχαν ρωτήσει τους υπηρεσιακούς. Γιατί 
οι πληροφορίες λένε πως κι αυτοί έμαθαν τις αποφά
σεις από την τηλεόραση.

Να γίνει μάθημα

Από την άλλη, στην Αθήνα υποστηρίζουν ότι η Μόνιμη 
Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες μπορεί να μην 
ερω τήθηκε εγκαίρως, αλλά διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο την απόφαση της κυβέρνησης, χωρίς να επι- 
σημόνει το πρόβλημα. Το καλύτερο αυτής της ιστορίας, 
που μακάρι να μην επαναληφθεί γιατί δεν περιποιεί ιδι
αίτερη τιμή για τη χώρα το επ ισήμανε Ελληνας υπάλλη
λος της Κομισιόν και είναι το εξής: Εάν για τον οποιοδή- 
ποτε λόγο δεν μπορούσε να ταξιδέψ ει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, την Ελλάδα θα 
έπρεπε να εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Βουλής, δη
λαδή ο κ. Βύρων Πολύδωρας.

Διεθνής διάκριση

Στη δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες απονεμή- 
θηκε το βραβείο για την Ελλάδα στα δεύτερα ετήσια πα
νευρωπαϊκά βραβεία γυναικών στο Δίκαιο Επιχειρήσεων 
(European Women in Business Law Awards 2012) την Τε
τάρτη 20 Ιουνίου 2012 στο Λονδίνο. Τα βραβεία αυτά, που 
διοργανώνει ο διεθνής όμιλος νομικών και οικονομικών 
περιοδικών εκδόσεων Euromoney Legal Media Group 
(εκδότης μεταξύ άλλων και του International Financial 
Law Review) σκοπό έχει να τιμήσει και να αναγνωρίσει τα 
επιτεύγματα γυναικών που πρωτοπορούν στον τομέα του 
δικαίου επιχειρήσεων αλλά και δικηγορικών εταιρειών.

Οι αλλαγές 
στο Μνημόνιο 
θα κοστίσουν 
28 δισ. ευρώ
Με πολλά αγκάθια ξεκινούν 
οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν και επίσημα 
οι διαπραγμαχεύσεΐ3 μεταξύ του 
οικονομικού επιτελείου και της 
τρόικας, για τον σχηματισμό της 
οικονομικής πολιτικής που θα 
ακολουθήσει η Ελλάδα από εδώ 
και σ το  εξής. Τα τρ ία  κόμματα 
που στηρ ίζουν τη ν  κυβέρνηση 
έχουν καταλήξει στις τροποποι
ή σ ε ι  που θέλουν να κάνουν στο 
μείγμα της πολιτικής του Μ νη
μονίου μέσω της προγραμματικής 
συμφωνίας τους, ενώ  η τρόικα 
έχει ήδη διαμηνύσει ότι αυτές οι 
αλλαγές είναι πολύ δύσκολο να 
επιτευχθούν.

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτι
μ ή σ ε ι στελεχών που έχουν γνώ 
ση τω ν δημοσιονομικών μεγεθών, 
το  πρόγραμμα τω ν  τρ ιώ ν κομμά
τω ν  για τη ν  αλλαγή του Μνημο
νίου, αναμένεται να  κοστίσει με
ταξύ 6,5 και 8 δισ. ευρώ στον προ
ϋπολογισμό. Και σ το  ποσό αυτό 
δεν περιλαμβάνονται τα  20 δισ. 
ευρώ που θα απαιτηθούν ως επι
πλέον χρηματοδότηση σ τη ν  πε
ρίπτωση που παρασχεθεί παρά
ταση 2 ετώ ν  σ τη ν  Ελλάδα για να 
μειώσει το  έλλειμμά της. Αρα, 
σ τη ν  υποθετική περίπτωση που 
«π εράσουν» όλες οι προτάσεις 
της κυβέρνησης, το κόστο5 θα εί
ναι έως και 28 δισ. ευρώ, με τη ν 
Ελλάδα να πρέπει να  βρει νέα μέ
τρα ύψους έως 8 δισ. ευρώ για να 
καλύψει τΐ5 απώλειες που θα έχουν 
δημιουργηθεί.

Η Ελλάδα υπεισέρχετα ι σ τη  
διαπραγμάτευση χωρίς να  έχει 
τηρήσει τις δεσμεύσει της βάσει 
του νέου Μνημονίου, χωρίς να 
έχει εξειδικεύσει τα  μέτρα που

προτείνει και ζη τώ ντας ταυ τό 
χρονα αλλαγές σε μέτρα που ως 
επί το πλε/~ ον έχουν ψη/ τεί 
και έχουν ν,υμφωνηθεί με την 
τρόικα προ ολίγων μηνών. Το γε
γονός αυτό έχει δημιουργήσει 
έντονο εκνευρισμό στην τρόικα, 
αλλά και σε κυβερνήσει της Ευ
ρωζώνης.

Κυβερνήσεις, οι οποίες σ τη ν  
καλύτερη (για εκείνες) περίπτωση 
θα πρέπει να δικαιολογήσουν στα 
κοινοβούλιά τους γιατί αλλάζει 
η οικονομική πολιτική που συμ- 
φωνήθηκε με την Ελλάδα στα  τέ
λη Φεβρουάριου.

Στη χειρότερη περίπτωση, θα 
πρέπει να  πάρουν το «πράσινο 
φως» για να  παράσχουν νέα  δά
νεια στην Ελλάδα, έστω κι αν αυτά 
είναι πολύ μικρότερου ύψους (πε
ρίπου 20 δισ. ευρώ), από όσα έχουν 
εγκριθεί για τη  χώρα μέχρι σ τιγ
μής. Ω στόσο, δεν θα πρέπει να 
παραβλέπει κανεί3 το γεγονός ότι 
η Ελλάδα θα ζητήσει νέα  χρημα
τοδότηση μέσα σε ένα περιβάλλον 
χειρότερο από ό,τι παλαιότερα, 
αφού πλέον σε μηχανισμό στή 
ριξης βρίσκονται κι άλλες χώρες. 
Και μάλιστα, πρόκειται για  οικο- 
νομίε5 πολύ πιο ισχυρές από την 
ελληνική, όπω5 είναι η ισπανική.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλί
μα για τη ν ^υρωζώνη, η γ έ "  κυ
βέρνηση μ ,άση τη ν πρι. αμ- 
ματική συμφωνία τω ν τρ ιών κομ
μάτων που τη  στηρίζουν θα ζη
τήσει από τη ν  τρόικα:

1. Παράταση 2 ε τώ ν  σ τη  δημο
σ ιονομ ική  προσαρμογή . Κάτι 
τέ το ιο  θα απ α ιτήσει ν έα  χρη
μ α τοδό τη ση  κατά  περίπου 20 
δισ. ευρώ.

2. Επανεξέταση του καθεστώτο5

Οι επιπτώσεις 
από ιπν 
παράταση 
δύο ετών 
για τη μείωση 
του ελλείμματος

Επ ίπτω ση στο χρέος
Αύξηση χρέους λόγω  
ελλε ίμμα τος στο δ ιάστημα  
2013-2016

Σενάριο
Μνημονίου 21,7 δισ. €

Εναλλακτικό
σενάριο 39 δισ.€

20 δισ. ευρώ 
θα απαιτηθούν 
ως επιπλέον 
χρηματοδότηση 
στην περίπτωση που 
παρασχεθεί παράταση 
2 ετών στην Ελλάδα 
για να μειώσει 
το έλλειμμά της.

τω ν  εργασιακών σχέσεων. Εάν 
ετηδιωχθεί από την ελληνική πλευ
ρά επαναφορά του κατώτατου μι
σθού στα επίπεδα που βρίσκονταν 
πριν από τη  μείωσή του, τό τε  θα 
προκληθεί κόστος 200-300 εκατ. 
ευρώ στον προϋπολογισμό για τα 
επιδόματα ανεργίας (το ύψος τους 
είναι συνδεδεμένο με το ν  κατώ- 
τα το  μισθό).

3. Αποκατάσταση τω ν  αδικιών 
σε χαμηλοσυνταξιούχους, πολυ
τεχνικά επιδόματα κ.λπ. Οι χα- 
μηλοσυνταξιούχοι (με σύνταξη  
κατώτερη τω ν 500 ευρώ) είναι πε
ρίπου 1-1,5 εκατομμύριο. Εκτι- 
μάται ότι το κόστος μιας οριζόν
τιας αύξησης τω ν  συντάξεων θα 
είναι τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ 
και μπορεί να φθάσει και το 1 δισ. 
ευρώ. Το μέτρο θα πρέπει να εξει-

ΣΕΝΑΡΙΟ  Μ ΝΗΜ ΟΝ ΙΟΥ

2012

1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Ελλε ιμμα  κάτω  του 3 %  
του  Α ΕΠ  μέχρι το 2014

Ελλε ιμμα  κάτω  του  3 %  
του  Α ΕΠ  το  2016

Ε λ λ ε ιμ μ α ^ *  
ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, %

7
Ελλειμμα 

σε δισ. ευρώ

\
Ελλειμμα  

σε δισ. ευρώ

^ Ε λ λ ε ι μ μ α  
ως ποσοστό 
του  ΑΕΠ, %

7,3 14,8 16 7,9

4 ,6 9,4 2013 14 6,9

2,1 4,4 2014 12 5,8

1,7 3,6 '  2015 8 3,7

1,9 4,3 2016 5 2,2

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

δικευτεί από το  οικονομικό επι
τελείο, για  να  προσδιοριστεί και 
η δημοσιονομική επίπτωσή του.

4. Επέκταση του  επιδόματος 
ανεργίας κατά ένα χρόνο (συνο
λικά να  δίνεται για 2 έτη). Συνο
λικά, η δαπάνη για τα  επιδόματα 
ανεργίας ανέρχεται σε περίπου 
2,1 δισ. ευρώ. Αρα, θα απαιτηθούν 
άλλα τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ για 
τον επιπλέον χρόνο παροχής του.

5. Επέκταση του  επ ιδόματος 
και σε μη μισθωτούς. Υπολογί
ζε τα ι ό τ ι εά ν  αυξηθούν οι δ ι
καιούχοι κατά 10% θα απαιτη
θούν πόροι της τάξης τω ν  200- 
250 εκατ. ευρώ.

6. Σταδιακή αύξηση του αφορο
λογήτου ορίου. Η μείωσή του στα 
5.000 ευρώ αποδίδει 3,5 δισ. ευρώ. 
Η αύξησή του για  παράδειγμα 
στα  8.000 ευρώ θα κόστιζε σ τον  
προϋπολογισμό περίπου 2 δισ. 
ευρώ ευρώ και από τα 8.000 ευρώ 
στα  12.000 ευρώ άλλο 1,5 δισε
κατομμύριο ευρώ.

7. Μείωση του ΦΠΑ στη ν εστία
ση. Η επαναφορά του συντελεστή 
στο 13%, υπολογίζεται ότι θα προ- 
καλέσει απώλειες της τάξης τω ν  
500 εκατ. ευρώ.

8. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφει
λών τω ν  φορολογούμενων, ώστε 
να  μην ξεπ ερνούν το  25% του 
εισοδήματος τους. Το 2011 τα  
χρέη τω ν  φορολογούμενων που 
δήμιου ργήθηκαν ήταν 10-12 δισ.

ευρώ, εκ τω ν οποίων τα μισά αφο
ρούσαν φορολογικές οφειλές. 
Κάθε χρόνο το  κράτος εισπράττει 
περί τα  2 δισ. ευρώ. Θεωρητικά, 
θα μπορούσε να  αυξηθούν οι ει
σπράξεις του κράτους από το  μέ
τρο, αλλά σύμφωνα με αρμόδιους 
παράγοντες η πληρωμή τω ν  χρε
ώ ν σε 3 ετήσιες δόσεις εκτιμάται 
ό τι θα δημιουργήσει καθυστέ
ρηση σ τη ν  ε ίσπραξη  περίπου 
600 εκατ. ευρώ.

9. Να μη γίνει καμία απόλυση. 
Στο Μνημόνιο δεν προβλέπονται 
απολύσεις, οπότε δεν θα υπάρξει 
δημοσιονομυαϊ επίπτωση. Αξίζει, 
ω στόσο , να  σημειωθεί ό τι από 
τη ν  απομάκρυνση 50.000 υπαλ
λήλων εκτιμάται ότι θα προκύψει 
όφελος στον προϋπολογισμό (μετά 
την παρέλευση ενός έτους) ύψους 
2 δισ. ευρώ. Επειδή, όμως, θα προ
κύψει ταυτόχρονα και απώλεια 
φορολογικών εσόδων ύψους πε
ρίπου 500 εκατ. ευρώ, η καθαρή 
εξοικονόμηση υπολογίζεται ότι 
θα ανέλθει σ το  1,5 δισ. ευρώ.

10. Καθολική υγειονομική προ
στασία, χωρίς προϋποθέσεις. Η 
επίπτωση του μέτρου δεν μπορεί 
να υπολογιστεί με ακρίβεια, εάν 
δεν εξειδικευτεί το  πώς θα γίνει. 
Ομως, εκτιμάται ότι από μία αύ
ξηση της φαρμακευτικής δαπάνης 
κατά 10%, θα δημιουργηθεί «τρύ
πα» στα  ασφαλιστικά Ταμεία της 
τάξης τω ν  500 εκατ. ευρώ.

Ποιες παγίδες κρύβει η παράταση για τη μείωση του ελλείμματος
Η τρόικα θεωρεί ότι η μοναδική 
ίσως ρεαλιστική προσδοκία της 
Ελλάδας για αλλαγή στο Μνημόνιο 
έχει να  κάνει με τη ν  παροχή επι
πλέον χρόνου για τη  μείωση του 
ελλείμματος. Ωστόσο, για να επι
μηκυνθεί η δημοσιονομική προ
σαρμογή εκτός του ότι θα πρέπει 
να  πειστούν όλες οι χώρες της 
Ευρωζώνης, κρύβει «παγίδες» για 
τη ν  ελληνική Οικονομία.

Η βασικότερη αφορά τη  διόγ
κωση του δημοσίου χρέους. Το 
να  δοθεί παράταση έως το  2016 
για τη  μείωση του ελλείμματος 
κάτω από το  3% του ΑΕΠ, αντί 
του 2014, σημαίνει ότι η Ελλάδα 
θα καταγράψει πρω τογενή  ελ
λείμματα για 2 επιπλέον χρόνια.

Το 2013 θα πρέπει 
να αποφασισιούν 
νέα μέτ^α ύψους 
4-5 δισ. ευρώ, ένυνίι 
8 δισ. ευρώ 
που προβλέπεται 
στο Μνημόνιο.

Κατ’ επέκταση, για να καλυφθούν 
αυτά τα ελλείμματα θα απαιτηθεί 
νέος δανεισμός που υπολογίζεται 
σε 16 - 20 δισ. ευρώ. Αρα, το  ποσό 
αυτό θα εγγράφει σ το  δημόσιο 
χρέος.

Σύμφωνα με παράγοντες που 
έχουν γνώση του ζητήμάτος, εάν 
τελικά καμφθούν οι αντιρρήσεις 
τω ν  κρατών για τη ν  παροχή πα
ράτασης στη ν Ελλάδα, θα υπάρ
ξουν θετικές και αρνητικές επι
πτώσεις. Στις θετικές περιλαμβά
νετα ι η «ανακούφιση» του προ
γράμματος δημοσιονομικής προ
σαρμογής. Τα νέα  μέτρα ύψους 
11,7 δισ. ευρώ που πρέπει να απο- 
φασιστούν τώρα για τη ν περίοδο 
2013-2104 θα «σπάσουν» σε πε
ρισσότερα χρόνια. Ετσι, οι ίδιοι 
παράγοντες εκτιμούν ότι σε ένα 
υποθετικό ομαλό σενάριο προ
σαρμογής:

- Τ ο  2013 θα πρέπει να αποφα- 
σιστούν νέα μέτρα ύψους 4-5 δισ.

ευρώ, έναντι 8 δισ. ευρώ που προ- 
βλέπεται σ το  Μνημόνιο.

-  Το 2014 αντί για λήψη επι
πλέον μέτρων ύψους 4 δισ. ευρώ, 
θα πρέπει να  προσδιοριστούν 1- 
2 δισ. ευρώ.

Η διαφορά, βέβαια, θα πρέπει 
να καλυφθεί με νέα μέτρα για το 
διάστημα 2014-2015.

Εκτόξευση χρέους
Στις αρνητικές συνέπειες είναι 

η ανοδική πορεία του χρέους. 
Εφόσον προχωρήσει η παραπάνω 
κατανομή τω ν νέων μέτρων, τότε 
εκτιμάται ότι το χρέος θα αυξηθεί 
περί τα 39 δισ. ευρώ στην περίοδο 
2013-2016, όταν στον υφιστάμενο 
σχεδίασμά προβλέπεται πως θα

αυξηθεί κατά 21,7 δισ. ευρώ για 
το  ίδιο διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά απίθα
νη  τη  μ είω ση  του  χρέους σ το  
120% του ΑΕΠ το  2020. Ποσοστό 
το οποίο ήταν βασική προϋπόθεση 
στη ν κατάρτιση του προγράμμα
τος χρηματοδότησης της Ελλάδας. 
Ωστόσο, το  γεγονός ότι η ανακε- 
φαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών θα 
γίνει απευθείας από τους μηχα
νισμούς της Ευρωζώνης και όχι 
μέσω του δανεισμού της Ελλάδας, 
δίνει έναν «αέρα» σ το  ελληνικό 
χρέος, αφού μπορεί να μην επι
βαρυνθεί με τα  κεφάλαια τω ν  50 
δισ. ευρώ που αφορούν τη ν ανα- 
κεφαλαιοποίηση τω ν  ελληνικών 
τραπεζών.


