
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΣ L  ΓΝΩΜΕΣ

Καυτό δίμηνο και μέτρα 11,6 δια ευρώ
Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για το νέο Μνημόνιο

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Ενα καυτό δίμηνο στη διάρκεια του οποίου θα 
κριθούν σχεδόν τα πάντα, από τη ν επέκταση 
του προγράμματοε οικονομικήε βοήθειαε και 
τιε αντοχεε τηε κυβέρνησηε συνεργασίαε έωε 
την ευρωπαϊκή προοπτική τηε χώραε, είναι αυ
τό μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Εωε τότε θα πρέ
πει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσειε 
με τουε δανειστέε για το νέο Μνημόνιο, σε τε 
χνικό και πολιτικό επίπεδο, ώστε να αποκα
τασταθεί η ροή χρηματοδότησηε προε την Ελλά
δα πριν η διακοπή τηε προκαλέσει ευρείαε κλί- 
μακαε βλάβεε. Η στάση τω ν  επικεφαλήε τηε 
τρόικαε και τω ν εντολέων τουε, δηλαδή τω ν κυ
βερνήσεων τηε Ευρωζώνηε και τηε διοίκησηε 
του ΔΝΤ, κατέδειξε πωε δεν αρκούν -και δεν υ
πάρχουν- πλέον game chan gem, δηλαδή συμ- 
βολικέε κινήσειε που θα έφερναν γρήγορεε και 
εύκολεε νίκεε. Επίσηε δεν υπάρχουν ανοχή και 
εμπιστοσύνη, αφού όλα σχεδόν έχουν εξαγ

γελθεί, αλλά πολύ λιγότερα έχουν γίνει. Η στρα
τηγική τηε κυβέρνησηε έχει τουε εξήε άξονεε:

1. Επέκταση του προγράμματος βοήθειας κατά 
δύο χρόνια, ώστε το έλλειμμα να μειωθεί κάτω 
από το 3% του ΑΕΠ το 2016, αντί του 2014, και 
να περιοριστεί η ύφεση που προκαλεί η δη
μοσιονομική προσαρμογή. Ωστόσο, για να έ
χει πιθανότητεε αποδοχήε ένα τέτοιο αίτημα, 
θα πρέπει:

•  Η κυβέρνηση να επιτύχει σ τον  στόχο του 
ελλείμματοε του 2012 ή έστω  να το ν  πλησιά
σει σε απόσταση που θα δικαιολογείται από την 
ύφεση, έχονταε εφαρμόσει τα δημοσιονομικά 
μέτρα που έχουν ήδη αποφασιστεί. Ωστόσο, τα 
πράγματα περιπλέκονται εξαιτίαε τω ν  προε
κλογικών δεσμεύσεων και τηε θεωρίαε τω ν  «ι
σοδυνάμων». Η τρόικα θέλει λίγα και αξιόπιστα 
μέτρα σε αντικατάσταση αυτών που είχαν α- 
ποφασιστεί, όπωε η περικοπή τω ν  ειδικών μι
σθολογίων. Το οικονομικό επιτελείο από την 
πλευρά του έχει προτείνει εξοικονομήσειε α

πό πολλούε κωδικούε, οι οποίοι θεωρούνται ε- 
πισφαλείε.

•  Να καταρτισθεί το Μεσοπρόθεσμο Πλαί
σιο Δημοσιονομικήε Στρατηγικήε, το  οποίο να 
ενσωματώνει περικοπέε δαπαι'^11 ,6  δισ. ευ
ρώ. Τα απ α ιτημένα  μέτρα εϊν, }  πολύ πιθανό 
να  αυξηθούν εάν φέτοε διαπιστωθούν απο- 
κλίσειε (ήδη κάποιεε πρώτεε εκχιμήσειε κάνουν 
λόγο για έλλειμμα τηε τάξηε του 8% του ΑΕΠ) 
και εάν η ανάκαμψη τηε οικονομίαε τα επόμενα

Στρατηγικοί στόχοι, η επέκταση 
του προγράμματος βοήθειας κατά 
δύο χρόνια, η εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης της οικονομίας 
και η εκταμίευση των αναγκαίων 
κεφαλαίων από το δάνειο.

χρόνια είναι βραδύτερη απ’ όσο εκτιμάτο όταν 
προσδιορίστηκε το  ποσό τω ν  11,6 δισ. Πρό
κειται για τη  σοβαρότερη δοκιμασία τηε κυ
βέρνησηε, καθώε τα  μέτρα θα είναι σε κάθε πε
ρίπτωση επώδυνα, τόσο πολιτικά όσο και κοι
νωνικά. Ανώδυνα ή εύκολα μέτρα δεν υπάρ
χουν και οι περικοπέε σε κάθε περίπτωση θα 
ακουμπήσουν και πάλι με τον  ένα ή τον άλλο 
τρόπο μισθούε και συντάξειε. ΓΤ αυτό και θα 
επιδιωχθεί η ανακοίνωση του πακέτου να γί
νει αφού θα εγκριθεί η παράταση, ώστε να αμ- 
βλυνθούν οι αντιδράσειε.

2. Εξασφάλιση της χρηματοδότησης της οικονομίας 
έωε ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσειε 
με την τρόικα. Στιε 20 Αυγούστου λήγει ένα ο
μόλογο 3,26 δισ. ευρώ που έχει στην κατοχή τηε 
η ΕΚΤ. Δόση μέχρι τότε δεν θα εκταμιευθεί και 
υπάρχει μόνο μια αόριστη διαβεβαίωση του προ
έδρου του Ειπτ^Γοιιρ Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ ότι 
θα βρεθεί τρόποε να ξεπεραστεί το πρόβλημα. 
Ακόμη όμωε κι αν διευθετηθεί το  θέμα με την

ΕΚΤ, δεν καλύπτονται οι εσωτερικέε υποχρε- 
ώσειε του Δημοσίου. Σύμφωνα με τιε εκτιμήσειε 
τηε τρόικαε, το ταμειακό έλλειμμα του Δημοσίου 
στο τέλοε Σεπτεμβρίου θα ανέλθει σε 4,5 δισ. 
ευρώ. Ετσι, η κυβέρνηση θα πιεστεί να ολο
κληρώσει τη  διαπραγμάτευση ώστε να κατα
βληθούν οι δόσειε ή θα πρέπει να δεχθεί η Ευ
ρωζώνη να χορηγήσει προσωρινή χρηματοδό
τηση (bridge financing). Εναλλακτικά, θα πρέ
πει το Δημόσιο να «σκουπίσει» και τα τελευταία 
ψήγματα ρευστότηταε από την οικονομία, με 
εκδόσειε εντόκων γραμματίων.

3. Να εηισπευσθεί η εκταμίευση των αναγκαίων 
κεφαλαίων από το δάνειο, για να εξοφληθούν 
οι ληξιπρόθεσμεε οφειλέε του Δημόσιου npos 
το ν  ιδιωτικό τομέα (4 δισ.) και να αποπλη
ρωθούν έντοκα γραμμάτια (6 δισ.). Επιδίωξη 
είναι να  εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα και 
ενδεχομένωε περισσότερα, ώστε να εξοφλη
θούν πλήρωε τα  6,5 δισ. ευρώ τω ν  ληξιπρό
θεσμων οφειλών.

Δραστικές περικοπές 
σε τρεις κατηγορίες
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Σε τρεις άξονεε θα βασιστεί η κυβέρ
νηση για να καταρτίσει τον κατάλογο 
τω ν νέων μέτρων ύψουε 11,6 δισ. ευ
ρώ για τη  διετία 2013-2014. Συντάξειε, 
κοινωνικά επιδόματα και μείωση του 
δημόσιου τομέα αποτελούν τιε τρειε κα- 
τηγορίεε στιε οποίεε αναμένεται να γί
νουν δραστικέε περικοπέε, ώστε να δεί
ξει η Ελλάδα ότι προτίθεται να εφαρ
μόσει το πρόγραμμα και να συνεχιστεί 
η χρηματοδότησή τηε.

Η τρόικα έχει ξεκαθαρίσει ότι τα νέα 
μέτρα θα πρέπει να είναι λίγα και υ- 
ψηλήε απόδοσηε. Με αυτόν τον τρόπο 
θεωρεί ότι είναι πιο εύκολο να έρθει το 
αποτέλεσμα που θα προβλεφθεί, αλλά 
είναι και πιο απλόε ο έλεγχοε εφαρ- 
μογήε τω ν μέτρων. Δύο παράγοντεε που 
δεν εξασφαλίζονται από τη  λήψη πολ
λών μέτρων και σε ασαφείε τομείε ό
πωε οι λειτουργικέε δαπάνεε του Δη
μοσίου. Αντιθέτωε, αυτή η πρακτική θε
ωρείται ότι αυξάνει το ν  κίνδυνο μη ε-

Από συντάξεις, κοινωνικά 
επιδόματα και μείωση 
του δημόσιου τομέα θα 
εξοικονομηθούν τα 11,6 δισ.

φαρμογήε και μη απόδοσηε των μέτρων 
που λαμβάνονται.

Από τη ν άλλη πλευρά, το οικονομι
κό επιτελείο έστειλε τιε τελευταίεε η- 
μέρεε ξεκάθαρο μήνυμα στα επιτελεία 
τω ν  υπόλοιπων υπουργείων. «Κάντε 
προτάσειε για περικοπέε, γιατί διαφο
ρετικά θα γίνουν οριζόντιεε μειώσειε 
από το  υπουργείο Οικονομικών». Και 
δίνονταε το  στίγμα, «έκοψε» τα οικο
γενειακά επιδόματα σε 4 κορυφαία στε
λέχη τηε ΔΕΗ.

Εάν τιε επόμενεε ημέρεε δεν υπάρ
ξουν σαφείε προτάσειε για περιστολή 
δαπανών από όλα τα  υπουργεία, που 
θα είναι και ποσοτικοποιημένεε, μοι
ραία θα έρθει η ώρα που το υπουργείο 
Οικονομικών και το  Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτουε (ΓΛΚ) θα αρχίσουν να  ε
πεξεργάζονται μέτρα οριζόντιων πε
ρικοπών, ώστε να εξασφαλιστεί η μεί
ωση τω ν  κρατικών δαπανών και να δο
θεί η έγκριση τηε τρόικαε σ τη ν επι- 
καιροποίηση του μεσοπρόθεσμου προ- 
γράμματοε. Κάτι τέτοιο, βέβαια, ση
μαίνει ότι οι παρεμβάσειε θα πλήξουν 
και πάλι την πλειονότητα του δημόσιου 
τομέα, χωρίε εξαιρέσετε.

Για να  ολοκληρωθεί το  νέο  Μ εσο
πρόθεσμο, το  οικονομικό επιτελείο

δουλεύει πάνω σε τρειε κατηγορίεε 
δαπανών:

1. Περικοπή συντάξεων. Πρόκειται 
για το  πλέον «σίγουρο» μέτρο από αυ
τά που περιλαμβάνονται στην έκθεση 
του ΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τουε υπολογι- 
σμούε του ΚΕΠΕ, εάν η κυβέρνηση α
ποφασίσει να βάλει πλαφόν τιε 2.400 
ευρώ στιε συντάξειε και προχωρήσει σε 
μειώσειε για τιε υψηλότερεε συντάξειε, 
τότε το όφελοε στον προϋπολογισμό ε- 
κτιμάται στο 1 δισ. ευρώ. Εάν το πλα
φόν είναι μεγαλύτερο -για παράδειγμα 
οι 3.000 ευρώ - το όφελοε μειώνεται αυ- 
τομάτωε στα 280 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτού, από την έκθεση του 
ΚΕΠΕ θα «χρησιμοποιηθούν» μέτρα 
που ανέρχονται στα 6,6 δισ. ευρώ. Σύμ
φωνα με πληροφορίεε, το ΚΕΠΕ έχει ε
ντοπίσει μέτρα ύψουε 7,5 δισ. ευρώ, ο
πότε η κυβέρνηση θα έχει να επιλέξει 
αυτά που θεωρεί ότι είναι πιο δίκαια και 
πιο αποτελεσματικά. Σε αυτά περι
λαμβάνονται μεταξύ άλλων και πα- 
ρεμβάσειε σε μισθούε, όπωε στιε απο-, 
δοχέε ανώτατων διοικητικών στελεχών, 
στουε συμβούλουε τω ν  αιρετών, ε
φαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και 
στιε ΔΕΚΟ κ.λπ.

Επίσηε, στην έκθεση περιλαμβάνο
νται και άλλα μικρότερηε απόδοσηε μέ
τρα, αλλά σημαντικά για την καθημε
ρινότητα. Για παράδειγμα, υπάρχει 
και μέτρο που προβλέπει τη συμμετο
χή τω ν  φοιτητών στην πληρωμή τω ν 
συγγραμμάτων.

2. Διοικητική μεταρρύθμιση. Το αρμόδιο 
υπουργείο εκπονεί μελέτη από τη ν ο
ποία θα πρέπει να  προκύψουν εξοικο
νομ ή σει τηε τάξηε τω ν 2 δισ. ευρώ. Σε 
αυτό το πλαίσιο αναμένεται η μείωση 
τω ν  υπηρεσιών του Δημοσίου, η κα
τάργηση ή συγχώνευση φορέων, αλλά 
και διαχείριση του ανθρώπινου δυνα
μικού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν τε
λικά θα αναγκαστεί η κυβέρνηση να 
προχωρήσει σε μαζικά «λουκέτα» και 
σε απολύσειε.

3. Κοινωνικά επιδόματα. Από τιε πε-
ρικοπέε στον κοινωνικό προϋπολογι
σμό υπολογίζεται ότι θα προέλθει ε
ξοικονόμηση τηε τάξηε τω ν 3 δισ. ευ
ρώ. Σε αυτή τη ν κατηγορία δαπανών 
περιλαμβάνονται οι περικοπέε στα 
κοινωνικά επιδόματα ή ακόμα και η κα
τάργηση αρκετών εξ αυτών. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το Διεθνέε Νομισματικό 
Ταμείο έχει περιλάβει σ την τελευταία 
του έκθεση τη ν πρόταση σύμφωνα με 
την οποία σχεδόν όλα τα επιδόματα θα 
μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε ένα, 
το οποίο με τη  σειρά του θα δίδεται μό
νο στο 20% τω ν πολιτών που ανήκουν 
σ τον  «φτωχό πληθυσμό».

V
Μελέτη
ΚΕΠΕ

V
Διοικητική
μεταρρύθμιση

V
Κοινωνικά
επιδόματα

€ 6,6 δια
• Περικοπή συντάξεων:

Με πλαφόν στα 2.400 ευρώ - 
εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ.
Με πλαφόν στα 3.000 ευρώ - 
όφελος 280 εκατ. ευρώ.

• Παρεμβάσεις σε μισθούς

• Μειώσεις φαρμακευτικής 
δαπάνης

€ 2 δια
• Μείωση

των υπηρεσιών 
του Δημοσίου

• Κατάργηση ή 
συγχώνευση φορέων

• Διαχείριση
του ανθρώπινου 
δυναμικού

€ 3 δια
• Περικοπές

ή κατάργηση 
επιδομάτων

• Πρόταση για 
συγκέντρωση 
των επιδομάτων 
σε ένα και παροχή 
του μόνο στον 
«φτωχό πληθυσμό»

• Μέτρα μικρότερης απόδοσης 
(π.χ. συμμετοχή φοιτητών στην 
πληρωμή των συγγραμμάτων)

Ισοδύναμα μέτρα 2012
Υπουργείο Οικονομικών

«170-200atm.
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
• Ενοίκια

• Πάγια

• Επιχορηγήσεις

Υπουργείο Αμυνας

€40 εκατ

• Μεταθέσεις πληρωμών σε εξοπλιστικά 
προγράμματα

• Επανεξέταση συγκεκριμένων συμβάσεων

• Πιθανή αύξηση στρατιωτικής θητείας 
(από 9 σε 12 μήνες) Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ποια είναι τα πιθανά 
ισοδύναμα μέτρα

Πριν γίνει οτιδήποτε άλλο, η κυ
βέρνηση θα πρέπει να πείσει την 
τρόικα ότι τα μέτρα που έχουν 
συμφωνηθεί θα εφαρμοστούν 
στο ακέραιο. Η υλοποίησή τους 
είναι «θέμα αξιοπιστίας της χώ
ρας», επισημαίνουν αρμόδιοι πα
ράγοντες του οικονομικού επιτε
λείου και εξηγούν ότι εάν η τρόι
κα διαπιστώσει ότι η Ελλάδα τηρεί 
τις υποχρεώσεις της, θα είναι πιο 
«ανοιχτή» σε προτάσεις κατά τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 
Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται 
οι φόροι επί των ακινήτων, η εξί
σωση των Ειδικών Φόρων Κατανά
λωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρ
μανσης και κίνησης, καθώς και οι 
περικοπές στις αποδοχές των ει
δικών μισθολογίων. Ειδικά για το 
τελευταίο, η κυβέρνηση έχει απο- 
στείλει στην τρόικα λίστα με ισο
δύναμα μέτρα.
Πρόκειται για μέτρα που αφορούν 
περικοπές λειτουργικών δαπανών 
(όπως περιστολή εξόδων για ενοί
κια, πάνια, μείωση επιχορηγήσε
ων κ.λπ.). Το εάν θα τα δεχθεί η 
τρόικα είναι ακόμα άγνωστο. Στο 
οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι 
έχουν κάνει μια αξιόλογη προ
σπάθεια για να εντοπιστούν ισο
δύναμα μέτρα ύψους 170 - 220 ε 
κατ. ευρώ, αλλά εκτιμούν ότι υ
πάρχουν αρκετές πιθανότητες να 
μην περάσουν τελικά από την έ
γκριση της τρόικας.
Πέραν αυτών, το οικονομικό επι
τελείο πρέπει να δουλέψει πάνω 
σε ακόμα τρία αντικείμενα μέχρι 
να έρθει η τρόικα και να ξεκινή
σουν οι διαπραγματεύσεις: 
Πρώτον, στο σκέλος των αποκρα
τικοποιήσεων. Η τρόικα το θεωρεί 
θέμα υψίστης σημασίας τόσο για 
την αναζωογόνηση της ελληνικής 
οικονομίας με την έλευση κεφα
λαίων όσο και για την εξασφάλιση 
της ομαλής συνέχειας του προ
γράμματος χρηματοδότησης.
Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό των 
αναπτυξιακών μέτρων. Η κυβέρ
νηση θα πρέπει να δώσει απαντή
σεις αναφορικά με το πώς θα α- 
ξιοποιήσει καλύτερα τα κονδύλια 
του ΕΣΠΑ και πώς θα επιλυθούν 
τα προβλήματα με τα δάνεια από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν
δύσεων (ΕΤΕπ). Μάλιστα, στα τέ
λη της εβδομάδας αναμένεται 
στην Αθήνα ο πρόεδρος της 
ΕΤΕπ για να διευθετηθούν αυτά 
τα ζητήματα.
Τρίτον, να προχωρήσουν οι διαδι
κασίες ανακεφαλαιοποίησης των 
ελληνικών τραπεζών.

Οι συστάσεις των Βρυξελλών και δύο εμπόδια για την Αθήνα
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Ανηφορικός προβλέπεται ο δρόμοε 
προε τη ν  αναδιαπραγμάτευση του 
Μνημονίου, όπωε τουλάχιστον προ
κύπτει από το  κλίμα και τουε συσχε- 
τισμούε δυνάμεων που διαμορφώνο
ντα ι στιε Βρυξέλλεε. Με τα σημερινά 
δεδομένα, δεν θεωρείται καν εφικτή η 
καταβολή τηε επόμενηε δόσηε από τον 
μηχανισμό στήριξηε, ύψουε 31 δισ. ευ
ρώ, με τη ν οποία θα ολοκληρωθεί η α- 
νακεφαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών, θα 
πληρωθούν τα  ελληνικά ομόλογα που 
κατέχει η ΕΚΤ και λήγουν στιε 20 Αυ
γούστου και θα καλυφθούν οι ταμεια- 
κέε ανάγκεε του ελληνικού κράτουε για 
το  αμέσωε προσεχέε διάστημα.

Και αυτό διότι, όπωε παραδέχεται και 
η ελληνική κυβέρνηση πλέον, το Πρό
γραμμα Προσαρμογήε έχει εκτροχιαστεί 
και, ωε εκ τούτου, η τρόικα δεν ανα
μένεται να δώσει θετική αξιολόγηση 
σ τη ν παρούσα φάση. Εφόσον, όμωε,

ληφθούν άμεσα «προαπαιτούμενα» 
μέτρα, τα οποία άλλωστε προβλέπονται 
από το δεύτερο Μνημόνιο, που ψηφί
στηκε στη Βουλή τον  περασμένο Μάρ
τιο, τό τε  η χώρα μαε μπορεί να ελπί
ζει σε μία «εμβόλιμη» δόση ύψουε 4,2 
δισ. από την οποία θα πληρωθούν τα 
ομόλογα τηε ΕΚΤ και θα δοθεί ανάσα 
ρευστότηταε στα  κρατικά ταμεία. Στη 
συνέχεια, η Ελλάδα έχει απόλυτη α
νάγκη από μία θετική αξιολόγηση τηε 
τρόικαε, ώστε να αποκατασταθεί η ο
μαλή ροή χρηματοδότησηε από τον μη
χανισμό στήριξηε και να μπορέσει να 
διεκδικήσει αναδιαπραγμάτευση σε 
δεύτερο στάδιο, περί το τέλοε του έτουε.

Εξάλλου, η παράταση στο  χρονο
διάγραμμα επίτευξηε τω ν  στόχω ν 
που ζητάει η Αθήνα συναντάει δύο ε
μπόδια:

• Το πρώτο είναι ότι τα  επιπλέον δά
νεια που απαιτούνται από τουε εταί- 
ρουε μαε για να χρηματοδοτήσουν τουε 
«χαλαρότερουε» ρυθμούε μείωσηε του 
ελλείμματοε θα αυξήσουν το ελληνικό

Η επιμήκυνση του προγράμματος, που 
απαιτεί αρκετά επιπλέον χρήματα, θα 
πρέπει να εγκριθεί από τα εθνικό Κοινο
βούλια της Ευρωζώνης.

Με τα σημερινά δεδομένα, 
δεν \ εωρείται εφικτή 
η καταβολή από 
τον μηχανισμό στήριξης 
της επόμενης δόσης 
ύψους 31 δισ. ευρώ.

χρέοε, επηρεάζονταε καταλυτικά την 
προβολή βιωσιμότητάε του έωε το 
2020. Ωστόσο, αν το ελληνικό χρέοε δεν 
είναι (θεωρητικά) βιώσιμο, τό τε  ούτε 
η Ευρωζώνη ούτε πολύ περισσότερο 
το ΔΝΤ μπορούν να συνεχίσουν να 
συμμετέχουν στο  Πρόγραμμα. Το συ
γκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να λυθεί 
με την απομείωση τω ν  κεφαλαίων που 

δ έχουν διοχετευθεί για τη ν  ανακεφα- 
λαιοποίηση τω ν  τραπεζών από το  δη
μόσιο χρέοε τηε Ελλάδαε. Κάτι τέτοιο 
προβλέπεται να είναι εφικτό όμωε στα 
μέσα του 2013, στη ν καλύτερη περί

πτωση, όταν θα έχει δημιουργηθεί ο 
ενιαίοε φορέαε εποπτείαε τω ν  τραπε
ζώ ν  υπό την ΕΚΤ.

Δεύτερον, όπωε ρητά αναφέρεται 
σ τη  σχετική απόφαση τηε πρόσφατηε 
Συνόδου Κορυφήε, η απευθείαε ανα- 
κεφαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών χωρίε 
τη ν  επιβάρυνση του οικείου κρά
τουε αφορά μόνο προγράμματα που 
«εξελίσσοντα ι καλά» όπωε τηε Ιρλαν- 
δίαε. Εξ ου και είναι αναγκαίο να  έ
χουμε αποδείξει σ το  μεταξύ ότι το  ελ
ληνικό πρόγραμμα εξελίσσεται καλά 
και έχει επανέλθει εντόε στόχων, με 
δύο διαδοχικέε θετικέε αξιολογήσειε 
από τη ν  τρόικα.

• Το δεύτερο πρόβλημα με τη ν  «επι
μήκυνση» του Προγράμματοε είναι ό
τι απαιτούνται αρκετά επιπλέον δισ. α
πό τουε Ευρωπαίουε φορολογουμένουε, 
κάτι που θα πρέπει να εγκριθεί από τα 
εθνικά κοινοβούλια τηε Ευρωζώνηε. 
Και πάλι, όμωε, η Ελλάδα θα πρέπει να 
έχει «εκπλήξει ευχάριστα προηγου- 
μένωε» τουε εταίρουε τηε, όπωε έλε

γε αυτήν τη ν  εβδομάδα σ τη ν «Κ » Ευ- 
ρωπαίοε διπλωμάτηε.

Πέραν τηε επιμήκυνσηε, η χώρα 
μπορεί να  διεκδικήσει κονδύλια από 
το πακέτο ανάπτυξηε τω ν 120 δισ. ευ
ρώ που εγκρίθηκε στην πρόσφατη Σύ
νοδο Κορυφήε. Οπωε ρητά αναφέρ
θηκε στη Σύνοδο, το συγκεκριμένο πα
κέτο αφορά κατά προτεραιότητα χώ- 
ρεε τηε Ευρώπηε που δοκιμάζονται οι
κονομικά.

Ωστόσο και σε αυτό το  μέτωπο, η 
Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει το «α
γκάθι» τηε έλλειψηε ρευστότηταε για 
τη  συγχρηματοδότηση έργων, τόσο α
πό τιε τράπεζεε όσο και από το κράτοε. 
Επιπλέον, οι διαπραγματεύσειε για το 
«νέο ΕΣΠΑ» (προγραμματική περίοδοε 
2014-2020) έχουν οδηγηθεί σε εξαι
ρετικά δυσμενέε σημείο και η χώρα μαε 
κινδυνεύει να  χάσει δισ. ευρώ. Ο βα- 
σικόε λόγοε είναι ότι για τον σχεδία
σμά τηε επόμενηε προγραμματικήε πε
ριόδου λαμβάνονται υπόψη τα προ κρί- 
σηε οικονομικά στοιχεία.
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Χωρίς σχέδιο
Του ΑΛΕΞΗ Π ΑΠ ΑΧΕΛΑ

Τ α κόμματα στην Ελλάδα πά
σχουν από μία ανίατη, όπωε 
υποδεικνύεται, ασθένεια. 

Δεν μπορούν ποτέ να ετοιμα- 
σθούν εγκαίρωε για την εξουσία. 
Τουε ρουφάει το καθαρό πολιτι
κό παιχνίδι, ιδιαίτερα τουε μήνεε 
πριν από τιε εκλογέε, και κανείε 
δεν έχει τον χρόνο ή τη  διάθεση 
να κάτσει να προετοιμασθεί σο
βαρά και τεχνοκρατικά για την ε
πόμενη μέρα. Το έχουμε ζήσει 
πολλέε φορέε, με καταστροφικά 
αποτελέσματα. Ο κ. Γ. Παπαν- 
δρέου ήλθε στην εξουσία χωρίε να 
έχει οιοδήποτε έτοιμο σχέδιο για 
την οικονομία ή την ανάπτυξη, 
παρά το γεγονόε πωε γνώριζε πο
λύ καλά την κατάσταση τηε οι- 
κονομίαε. Θυμάμαι ακόμη εκείνα 
τα εντυπωσιακά, από επικοινω- 
νιακή άποψη, πλάνα του κ. Πα- 
πανδρέου με τον περίφημο Ασε- 
μπίγιο τιε πρώτεε ημέρεε μετά τιε 
εκλογέε, να μελετούν στην πα
ραλία του Φαλήρου τα σχέδια α- 
νάπλασηε τηε αθηναϊκήε παρα-

Τα κόμματα στην 
Ελλάδα είχαν μάθει 
να τα δίνουν όλα για 
την εξουσία, χωρίς 
ποτέ να προετοιμάζο
νται γι’ αυτήν.

λίαε. Πολύε θόρυβοε, ελάχιστη ου
σία, ακόμη λιγότερη προετοιμα
σία. Οπωε άλλωστε αποκαλύ
πτουν τώρα οι άνθρωποι που ή
ταν δίπλα του, ακόμη και η ανα
διοργάνωση και η αλλαγή ονο
μασιών τω ν διαφόρων υπουργεί
ων είχε γραφτεί σε μια κόλλα χαρ
τί χωρίε καμία απολύτωε προε
τοιμασία.

Τα κόμματα είναι συνήθωε κα
λά στην προετοιμασία τηε στελέ- 
χωσηε του κρατικού μηχανισμού, 
και αυτό γιατί οι κομματικοί στρα
τοί έχουν έτοιμεε τιε λίστεε των. 
«δικών μαε» που πρέπει να διορι- 
σθούν σε διοικήσειε οργανισμών, 
διοικητικά συμβούλια κ.λπ. κ.λπ. 
Τουε λείπει όμωε η διασύνδεση με 
τουε ανθρώπουε τηε αγοράε, τηε 
πραγματικήε οικονομίαε και τηε 
τεχνοκρατικήε προσέγγισηε. Η 
συνήθηε πρακτική είναι να κα
λούνται τέτοιοι άνθρωποι να δώ
σουν κάποιεε εισηγήσειε ή συμ- 
βουλέε πριν από τιε εκλογέε. Δί
νουν κάποιο non paper, το οποίο 
καταχωνιάζεται σε συρτάρια κομ
ματικών γραφείων ή απορρίπτεται

με την παραδοσιακή φράση «έλα 
μωρέ, αυτά δεν γίνονται». Είναι 
τόσο διαλυτική η κομματική κα
μαρίλα και η ενασχόληση με την 
καθημερινότητα τηε επικοινω- 
νίαε και τηε μικροπολιτικήε, που 
δυστυχώε δεν μένει όρεξη ή χρό- 
νοε σε κανέναν να ασχοληθεί με 
την προετοιμασία τηε διακυβέρ- 
νησηε. Αυτό δεν θα πείραζε πο
λύ αν είχαμε μια δημόσια διοίκη
ση που δούλευε ρολόι και είχε συ
νέχεια. Τιε παλιέε εποχέε ο υ- 
πουργόε έμπαινε στο γραφείο 
του και είχε απέναντι του γενικούε 
διευθυντέε που είχαν έτοιμουε φα- 
κέλουε για κάθε εκκρεμότητα και 
σχετικέε εισηγήσειε. Το πολιτικό 
σύστημα διέλυσε τη  δημόσια δι
οίκηση επί δεκαετίεε και τώρα οι 
πολιτικοί έχουν απέναντι τουε το 
χάοε και υπαλλήλουε που είναι ει
δικοί στο να απαντούν «αυτό δεν 
γίνεται». Γι’ αυτό βασίζονται σε 
συμβούλουε, διαλύονταε ακόμη 
παραπάνω τη  διοίκηση και τη  συ
νέχεια του κράτουε.

Η χώρα όμωε δεν μπορεί να 
κυβερνηθεί με αυτόν το ν  τρόπο. 
Δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε 
τιε σκηνέε ροκ μιαε κυβέρνησηε 
που ψάχνει να βρει μέσα σε ένα 
απόγευμα από πού θα κόψει ένα 
ή δύο δισ. Οι πολιτικοί πρέπει να 
μάθουν να  εμπιστεύονται αν
θρώπουε οι οποίοι ξέρουν να ορ
γανώνουν projects και να βρί
σκουν πρακτικέε λύσειε. Οφεί
λουν να διαχωρίζουν τη ν κομ
ματική πολιτική δουλειά από 
τη ν  τεχνοκρατική τουε προε
τοιμασία. Τώρα πια υπάρχουν 
πολλοί σοβαροί άνθρωποι, εται- 
ρείεε μελετών, στελέχη τηε αγο
ράε που θα ήθελαν να βοηθήσουν 
στη ν επεξεργασία ενόε εθνικού 
σχεδίου ανάπτυξηε ή ενόε νέου 
φορολογικού νομοσχεδίου. Ει- 
ρήσθω εν παρόδω, ένα από τα πιο 
θετικά σημάδια σε αυτήν την κυ
βέρνηση είναι ο διορισμόε στη θέ
ση του υφυπουργού Οικονομικών 
με ευθύνη για τα  έσοδα ενόε αν
θρώπου που μοιάζει να  έχει πο
λύσοβαρή εμπειρία από τη ν α
πολύτωε πραγματική οικονομία. 

# Τα κόμματα στην Ελλάδα και 
f οι πολιτικοί είχαν μάθει να τα δί- 
« ν ο υ ν  όλα για τη ν εξουσία χωρίε 

ποτέ να  προετοιμάζονται γ ι’ αυ- 
? τήν. Στην εποχή μαε αυτό δεν 

μπορεί να συνεχισθεί, ειδικά όταν 
πριν από κάθε απόφαση προη
γείται μια υποχρεωτική συνεν
νόηση με τουε εκπροσώπουε τηε 
τρόικαε που -αν μη τι άλλο- ξέ
ρουν καλά τα νούμερα και τα στοι
χεία τουε...


