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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΕΜΑ

ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ

Σε νευ ρική
του φορολογικού
συστήματος
Δημοσιεύεται
το πρόγραμμα
αποπληρωμής των νοεών
του Δημοσίου πρτ
προμηθευτές και των
επιστροφών φόρων

έλλειμμα συνεννόησης των τριών εταίρων

λείται να επιδοθεί εντόε και εκτόε
Ελλάδαε ο πρωθυπουργόε, Αντ. Σα
μαράε το αμέσωε επόμενο διάστημα,
καθώε η εκταμίευση τηε επόμενηε δόσηε δεν έχει ακόμη κριθεί οριστικά λό
γω των διαφωνιών μεταξύ Ευρωζώνηε
και Διεθνοϋε Νομισματικού Ταμείου
για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουε, ενώ το κλίμα στο εσωτερικό τηε
κυβέρνησηε είναι πλέον εξαιρετικά βα
ρύ μετά τα τραύματα των ψηφοφοριών
στη Βουλή για τα μέτρα και τον προ
ϋπολογισμό και το «επεισόδιο Ρουπακιώτη».
Εκ των πραγμάτων, ο σχεδιασμόε
του κ. Σαμαρά δεν μπορεί παρά να γί
νει σε στάδια: Αμεση προτεραιότητα
είναι η θετική απόφαση για την κα
ταβολή των 44 δισεκατομμυρίων ευρώ,
που θα δώσει ανάσα ζωήε σε οικονο
μία και τράπεζεε. Δεύτερο βήμα θα εί-

Α-μεση προτεραιότητα
του πρωθυπουργού είναι
η θετική απόφαση για
την καταβολή των 44 δισ.
ευρώ, δεύτερο βήμα
ο ανασχηματισμός,
ενώ σε τρίτη φάση ίσως
ενεργοποιήσει το σενάριο
των πρόωρων εκλογών.
ναι ο ανασχηματισμόε τηε κυβέρνησηε,
ενώ ο πρωθυπουργόε φέρεται να έχει
δεχθεί εισηγήσειε να ενεργοπουίσει -υ 
πό προϋποθέσειε- σε τρίτη φάση το σε
νάριο των πρόωρων εκλογών.
Σύμφωνα με πληροφορίεε, ακόμη και
εάν επέλθει συμφωνία μεταξύ των δα
νειστών τηε χώραε για το χρέοε στο
Ειιπ^ΓΟίιρ τηε Τρίτηε, η οριστική α
πόφαση για την εκταμίευση προε
την Ελλάδα δεν πρόκειται να ληφθεί
πριν από τα τέλη του μήνα: Οι ρυθμίσειε για την πρόσθετη χρηματοδό
τηση θα πρέπει να εγκριθούν από μια
σειρά ξένα κοινοβούλια, μεταξύ των
οποίων το γερμανικό. Επίσηε, αμέσωε
μετά θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέ
ου σε τακτική σύνοδο, ή μέσω τηλεδιάσκεψηε το Ειπτ^Γοιιρ.

Περιπλοκέε και αστάθεια
Ετσι, εκ των πραγμάτων, συζήτηση
ουσίαε μεταξύ των κ. Σαμαρά, Ευάγγ.
Βενιζέλου και Φ. Κουβέλη για τυχόν αλλαγέε στο κυβερνητικό σχήμα δεν μπο
ρεί παρά να γίνει αμέσωε μετά. Εξάλ
λου, κάθε ανασχηματισμόε -ειδικά σε
μια τρικομματική κυβέρνηση- μπορεί
να δημιουργήσει περιπλοκέε και όπωε
σημειώνει συνομιλητήε του πρωθυ
πουργού «θα ήταν μεγάλο λάθοε να με
ταδώσουμε πάλι στο εξωτερικό εικό

υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη (πωλητές
όπλων, κατασκευαστές
πυροτεχνημάτων,
ιδιωτικές εταιρείες
παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας, υπηρεσίες
σε λιμάνια και μαρίνες
μι.), συντηρητών και
πωλητών έργων τέχνης,
επαγγελμάτων που
υπάγονται στο υπουργείο
Υγείας, καθώς και
οι πωλητές πετρελαίου,
οι μηχανικοί και τεχνικοί
ανατινάξεων, πωλητές
φυσικού αερίου.

Ανακοίνωση ίω ν
σταδίων αλλαγής

Δοκιμάζεται η σ υνοχή της κυβέρνησης,

Σε ασκήσεις λεπτών ισορροπιών κα

ΓΝΩΜΕΣ

18 ενέργειες σε 40 ημέρες

κρίση λίγο
πριν από
τη δόση
Του Κ . Π. Π Α Π Α Λ ΙΟ ΧΟ Υ

ΚΟΣΜΟΣ

να πολιτικήε αστάθειαε, όταν μάλιστα
τα νέα μέτρα υπερψηφίστηκαν από μόλιε 153 βουλευτέε».
Πάντωε, στη συζήτηση για τιε αλλαγέε στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά
και για τον τρόπο λειτουργίαε τηε κυ
βέρνησηε, οι τρειε πολιτικοί αρχηγοί
προσέρχονται με διαφορετικέε προ
σ εγ γ ίσ ει. Ο κ. Σαμαράε φέρεται να ε
πιθυμεί, εκτόε από το να θεραπεύσει
αποδεδειγμένεε αδυναμίεε σε κρίσιμα
υπουργεία, να αναβαθμιστεί η πα
ρουσία του ΠΑΣΟΚ και τηε ΔΗΜ ΑΡ
στην κυβέρνηση με πολιτικά πρόσω
πα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ευνοεί, εκ
των πραγμάτων, τον σχεδίασμά του
πρωθυπουργού να εμφανιστεί προε
την κοινή γνώμη ωε εκφραστήε ενόε
ευρύτερου κεντροδεξιού - ευρωπαϊκού
μετώπου με ορίζοντα τιε επόμενεε εκλογέε, όποτε και εάν τελικώε πραγ
ματοποιηθούν.
Μάλιστα, συνεργάτεε του κ. Σαμα
ρά τονίζουν πωε η επιθυμία του να κι
νηθεί προε το κέντρο του πολιτικού φάσματοε δεν έχει αναιρεθεί, παρότι έ
τσι ερμηνεύθηκε η επιλογή του Μ ε
γάρου Μαξίμου να προαναγγείλει αλ
λαγή του νόμου περί ιθαγένειαε πριν
δημοσιευθεί η απόφαση του ΣτΕ. Οι ίδιεε πηγέε σημειώνουν, συγκεκριμένα,
πωε υπάρχουν δημοσκοπήσειε από τιε
οποίεε προκύπτει πωε σύμφωνοι με την
αυστηροποίηση του πλαισίου που
διαμόρφωσε ο νόμοε Ραγκούση είναι
ψηφοφόροι όλου του πολιτικού φάσματοε πλην των δύο άκρων.

ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ
Αντιθέτωε, ενόψει ανασχηματισμού,
ο κ. Βενιζέλοε φέρεται ιδιαίτερα επιφυλακτικόε στην αναβαθμισμένη πα
ρουσία του ΠΑΣΟΚ στο κυβερνητικό
σχήμα. Ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ έχει α
ποκλείσει το ενδεχόμενο να μετάσχουν στην κυβέρνηση στελέχη με τα
οποία έχει συγκρουστεί για το θέμα στο
πρόσφατο παρελθόν, όπωε οι κ. Ανδρ.
Λοβέρδοε και M ix. Χ ρυσοχοΐδηε.
Ομωε, ακόμη και η αξιοποίηση βου
λευτών και στελεχών τηε νεότερηε πο
λιτικά γενιάε, μεταξύ των οποίων οι κ.
Γ. Μανιάτηε, Φ. Σαχινίδηε, Εύη Χ ρι
στοφιλοπούλου και Φώφη Γεννηματά
μπορεί να δημιουργήσει εσωκομματικούε ανταγωνισμούε και εντάσειε ε
νόψει του κρίσιμου για την ίδια την ε
πιβίωση του κ. Βενιζέλου στην ηγεσία
του ΠΑΣΟΚ, συνεδρίου του προσεχούε
Φεβρουάριου.
Τέλοε, και ο κ. Κουβέληε δεν έχει «α
νοίξει τα χαρτιά του» για τον τρόπο
συμμετοχήε τηε ΔΗΜΑΡ στην κυ
βέρνηση σε περίπτωση ανασχηματι
σμού, παρότι δέχεται ισχυρή πίεση α
πό μερίδα βουλευτών για την εκπρο
σώπηση του κόμματοε με πολιτικά
πρόσωπα στο υπουργικό συμβούλιο,
στην περίπτωση κατά την οποία συμφωνηθεί με τον κ. Σαμαρά να δρομο
λογηθούν αλλαγέε.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Βενιζέλοε,

Ενίσχυση της εποπτείας
εκτέλεσης του
προϋπολογισμού
με βέτο του υπουργείου
Οικονομικών στις
δαπάνες άλλων
υπουργείων
Ολοκλήρωση των
σχεδίων διαχείρισης
του ανθρώπινου
δυναμικού σε δύο
υπουργεία (Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και
Περιβάλλοντος)

7

Προσχέδιο για
την απελευθέρωση
επαγγελμάτων που
ελέγχονται από το

1

Ψήφιση της φορολογικής
μεταρρύθμισης

8

Μείωση των ιατρών του
ΕΟΠΥΥ κατά 10% σε
σχέση με τον Ιούνιο του
2012 και κατά επιπλέον
10% μέσα στο 2013
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Εφαρμογή συστήματος
με το οποίο τα φαρμακεία
θα περνούν ηλεκτρονικά
όλες τις συνταγές

Ορίζεται νέος Γενικός
Γραμματέας φορολογικής
διοίκησης
Ενίσχυση της εποπτείας
της εφαρμογής
του προϋπολογισμού

4

Θέσπιση αυτόματων
περικοπών δαπανών
(εκτός μισθών,
συντάξεων, κοινωνικών
επιδομάτων) σε
περίπτωση αποκλίσεων

Αποσύνδεση των
κατώτατων αμοιβών
για δικηγόρους με
Προεδρικό Διάταγμα

Ενίσχυση
της ανεξαρτησίας
του Ταμείου
Αποκρατικοποιήσεων

Υποβολή σχεδίου για την
αναδιάρθρωση της ΔΕΗ
που θα περιλαμβάνει
αποεπένδυση σε λιγνίτες
^υδροηλεκτρικά και
διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ.

Μηχανισμός αυτόματων
περικοπών δαπανών
της γενικής κυβέρνησης
για την κάλυψη των
υστερήσεων στα έσοδα
από αποκρατικοποιήσεις
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Η Τράπεζα
της Ελλάδος ανακοινώνει
τις κεφαλαιακές ανάγκες
κάθε τράπεζας

Π

Νέο πλαίσιο
για την ενίσχυση του
ανταγωνισμού
στην αγορά
πετρελαιοειδών
που θα προβλέπει
σύσταση ανεξάρτητου
φορέα αποθεμάτων
διαχείρισης

Ολοκλήρωση της έκθεσης
για τις θεσμικές αλλαγές
στα υπουργεία.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

όπωε και ο κ. Κουβέλια, αναμένεται να
εστιάσουν στην επόμενη σύσκεψη των
αρχηγών στον τρόπο λειτουργίαε τηε
κυβέρνησηε. Η Ιπποκράτουε και η Αγ.
Κωνσταντίνου επιμένουν πωε θα πρέ
πει να υπάρχει στενότερη συνεργασία
και αλληλοενημέρωση των κυβερνη
τικών εταίρων, με την επίκληση, μά
λιστα, συγκεκριμένων παραδειγμά
των. Οπωε λέγεται, το ΠΑΣΟΚ και η
ΔΗΜΑΡ δεν είχαν ενημερωθεί ούτε για
την απόφαση περί αλλαγήε του νόμου
για την ιθαγένεια, ούτε για τιε αποφάσειε Αρβανιτόπουλου σε σχέση με
την αξιολόγηση των καθηγητών, ενώ
μέχρι την Παρασκευή το πρωί ο κ.
Στουρνάραε δεν τουε είχε γνωστο
ποιήσει τιε πρόνοιεε τηε Πράξηε Νο
μοθετικού Περιεχομένου για τον μ η 
χανισμό ελέγχου.
Στην ίδια σύσκεψη θα τεθεί επί τάπητοε και ο τρόποε με τον οποίο στη
ρίζουν τα τρία κόμματα την κυβέρνη
ση, καθώε το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει πωε
δεν θα σηκώσει μόνο το βάροε τηε ψήφισηε νέων επώδυνων αποφάσεων, ό
πωε συνέβη με το «παρών» τηε
ΔΗΜΑΡ στο πολυνομοσχέδιο που περιελάμβανε τα εργασιακά.

«Καθαρέβ λύσε»»
Τέλοε, όπωε προαναφέρθηκε, με
δεδομένη την αστάθεια τηε κυβέρνη
σηε συνεργασίαε, στο συρτάρι του Μ ε
γάρου Μαξίμου λέγεται πωε βρίσκεται
πλέον και το σενάριο των πρόωρων ε
κλογών την άνοιξη. Συνεργάτεε του
πρωθυπουργού διαβεβαιώνουν πωε ο
κ. Σαμαράε είναι ειλικρινήε όταν τονίζει
πωε η παρούσα κυβέρνηση είναι «μακράε πνοήε».
Ομωε, εάν τα ενδοκυβερνητικά προ
βλήματα συνεχιστούν και το ( ινο
μικό κλίμα βελτιωθεί μέχρι τον Μάρ
τιο, με την ένεση ρευστότηταε που θα
δώσουν τα 44 δισ. των τριών δόσεων,
ο κ. Σαμαράε είναι πιθανόν να προσφύγει στιε κάλπεε επιδιώκονταε «καθαρέε λΰσειε» με πρόταγμα το δίλημ
μα εάν τηε προσπάθειαε για οριστική
έξοδο από την κρίση θα πρέπει να ηγηθεί ο ίδιοε ή ο κ. Αλ. Τσίπραε.

Το 40ήμερο ίω ν 18 μέτρω ν
Του Σ Ω Τ Η ΡΗ Ν ΙΚ Α
Αμέσω ς μετά την ψήφιση των σκλη

ρών μέτρων ο υπουργόε Οικονομικών
κ. Γ. Στουρνάραε επέλεξε να δηλώσει
ότι τα δύσκολα έπονται. Γνωρίζει πο
λύ καλά ότι εκτόε από τα μέτρα που
έπρεπε να περάσουν για να είναι «ε
ντάξει» η χώρα με τιε υποχρεώσειε
τηε και να εκταμιευθούν τα κεφάλαια
από τον μηχανισμό στήριξηε, υπάρ
χουν άλλεε 18 προτεραιότητεε από
το σύνολο των 59 παρεμβάσεων
που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα
σε 40 ημέρεε.
Το προσχέδιο του νέου Μνημονίου
είναι αποκαλυπτικό. Χρόνοε για πανηγυρισμούε, όταν εγκριθεί η εκτα
μίευση τηε δόσηε, δεν υπάρχει. Μ έ
χρι τα τέλη του έτουε θα πρέπει η κυ
βέρνηση να έχει προχωρήσει στιε αλ
λαγέε οι οποίεε είναι σημαντικέε για
την ομαλή εξέλιξη του προγράμματοε.
Ολοκλήρωση τηε φορολογικήε μεταρρύθμισηε, δημιουργία εποπτικών
μηχανισμών για τη διασφάλιση τηε πιστήε εκτέλεσηε του προϋπολογισμού,
παρεμβάσειε στον χώρο τηε υγείαε,
προώθηση αποκρατικοποιήσεων, ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματοε, ενίσχυση των επενδύσεων,
ρυθμίσειε στην αγορά ενέργειαε, είναι
οι τίτλοι για την περιγραφή των μέ
τρων που θα πρέπει να υιοθετηθούν
στιε επόμενεε 40 ημέρεε.
«Η κυβέρνηση δουλεύει» αναφέρει
κυβερνητικόε παράγονταε, θέλονταε
να 4 λει διπλό μήνυμα. Προε το ε
ξωτερικό, όπου η αξιοπιστία τηε
Ελλάδαε δεν έχει αποκατασταθεί
πλήρωε. Και προε το εσωτερικό, όπου
υπάρχουν ενδοκυβερνητικοί τριγμοί.
Η στάση του πρωθυπουργού κ. Αντ.
Σαμαρά, αλλά και οι ισχυρέε συμμαχίεε που έχει διαμορφώσει ο κ. Στουρ
νάραε στο πλαίσιο του Eurogroup με
χώρεε όπωε η Γαλλία, η Ισπανία, η

Πορτογαλία, έχουν διαμορφώσει ένα
θετικό κλίμα για την Ελλάδα τιε τελευταίεε ημέρεε.
Ωστόσο, η ιστορία έχει δείξει ότι ό
σο δύσκολα μπορεί να κερδίσει η
Ελλάδα έναν καλό λόγο ή μία στήρι
ξη τόσο εύκολα μπορεί να βρεθεί και
πάλι σε θέση απολογουμένου έναντι
των δανειστών τηε. Για να μη συμβεί
ξανά αυτό, θα πρέπει από την πρώτη
στιγμή η κυβέρνηση να δείξει ότι ε
φαρμόζει το νέο Μ νημόνιο.
Πρώτο, βήμα είναι η προώθηση

Αύριο αναμένεται από
τον κ. Στουρνάρα το πρώτο
βήμα, με τη ρύθμιση
της δημοσιονομικής
εποπτείας στην εκτέλεση
του προϋπολογισμού.
πράξηε νομοθετικού περιεχομένου
με την οποία θα ρυθμίζονται τα θέματα
τηε δημοσιονομικήε εποπτείαε για την
αποφυγή αστοχιών στην εκτέλεση του
προϋπολογισμού. Η πράξη αυτή ανα
μένεται αύριο, καθώε ο κ. Στουρνάραε
θέλει στη συνεδρίαση του EuΓogroup
τηε Τρίτηε να μην υπάρχει ούτε ένα
μέτρο που να εκκρεμεί και να καθυ
στερεί τη λήψη αποφάσεων.

Το νέο φορολογικό
Επειτα ακολουθεί η ολοκλήρωση
του νέου φορολογικού καθεστώτοε.
Κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει α
πό το καλοκαίρι του 2011. Μέσα
στην εβδομάδα αναμένεται να δοθεί
προε δημόσια διαβούλευση, ενώ το
αργότερο μέσα στον Δεκέμβριο θα
πρέπει να έχει εγκριθεί το νέο φορο
λογικό σύστημα και να έχει οριστεί ο
γενικόε γραμματέαε φορολογικήε δι-

οίκησηε που θα έχει 5ετή θητεία.
Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο
καλείται εντόε του μήνα να έχει ο
λοκληρώσει το πρόγραμμα, βάσει
του οποίου θα γίνει η αποπληρωμή
των χρεών του Δημοσίου προε τουε
προμηθευτέε του, αλλά και η επι
στροφή των φόρων που οφείλει το
κράτοε. Θεωρητικά μέσα στον Δε
κέμβριο
θα
πρέπει να ξεκινήσει να
*'*'Γ*
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πληρώνει τιε οφειλέε του το Δημόσιο,
δεδομένου ότι θα έχει εκταμιευθεί και
η δόση. Μάλιστα, ο σχεδιασμόε είναι
φέτοε να διατεθούν 3,5 δισ. ευρώ στην
αγορά, αλλά πλέον είναι μάλλον απί
θανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο,
εάν καταρτιστεί το πρόγραμμα εξόφλησηε, θα μπορούσε να επιτευχθεί
ο στόχοε αυτόε στιε αρχέε του 2013.
Κάτι που έχει περάσει στα «ψιλά
γράμματα», αλλά έχει πολύ μεγάλη ση
μασία είναι ότι μέσα στον Νοέμβριο
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
σχέδια διαχείρισηε του ανθρώπινου
δυναμικού δύο υπουργείων. Επίσηε,
μέσα στον Δεκέμβριο θα πρέπει να εί
ναι έτοιμη και η έκθεση για την α
ναδιάρθρωση όλων των θεσμικών δο
μών των υπουργείων. Πρόκειται για
μια δουλειά που θα αποτελέσει τη βά
ση για να μειωθεί με δίκαιο τρόπο ο
δημόσιοε τομέαε και να γίνει αποτελεσματικότεροε.
Στο προσκήνιο θα βρεθεί και πάλι
το θέμα τηε απελευθέρωσηε επαγ
γελμάτων ή υπηρεσιών, με την κυ
βέρνηση να δεσμεύεται -σύμφωνα με
το προσχέδιο του νέου Μνημονίου- ό
τι θα φέρει σχέδιο μέσα στον Δεκέμ
βριο για την άρση των περιορισμών
που υπάρχουν σε 30 επαγγέλματα. Μά
λιστα, εντόε του Νοεμβρίου βάσει του
Μνημονίου η κυβέρνηση θα πρέπει να
προχωρήσει και στιε αλλαγέε για
τουε δικηγόρουε που δεν περιέλαβε
στο πολυνομοσχέδιο, αλλά αποτε
λούν μνημονιακέε υποχρεώσειε.
γγ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Ζητείται αταλάντευτη και εμφανής αλληλεγγύη
Του Μ Π Α Μ Π Η Π Α Π Α Λ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Υ
Πλησιάζουμε στο μεταίχμιο τηε μακράε

προσπάθειαε. Ο δρόμοε που έχει διανυθεί από τότε που ξέσπασε η μεγά
λη κρίση ήταν μακρύε. Μεταξύ φθι
νοπώρου 2008 και χειμώνα 2012, δη
λαδή σε τέσσερα χρόνια, η χώρα υπέστη συγκλονιστικέε αλλαγέε. Παρά
τιε σφοδρέε αντιδράσειε, κατά κανό
να δικαιολογημένεε, κάποτε κατευθυνόμενεε από θεμελιωμένα οικονο
μικά συμφέροντα, το έθνοε κρατήθη
κε όρθιο.
Οι επόμενοι μήνεε θα κρίνουν αν οι
κόποι δεν πήγαν χαμένοι. Η κόπωση
τηε προσαρμογήε μπορεί εύκολα να ο
δηγήσει σε εγκατάλειψη του ευρωζωνικού σκάφουε. Η κυβέρνηση πρέπει
να δείξει το φωε στην έξοδο από το τού
νελ τηε κρίσηε. Πάντωε, για να φτά
σουμε ώε εδώ, χρειάστηκε να σκάσουν
πολλέε φούσκεε.
Πρώτη και χειρότερη, η φούσκα των
κρατικών δαπανών. Το 2008, το κράτοε

δαπανούσε το 51% του εγχώριου προϊόντοε, ενώ τα έσοδά τουε ήταν μόλιε

Λ

το 41%. Με παρόμοιο άνοιγμα, δεν υ
πήρχε περίπτωση να προστατεύσει την
οικονομία και τουε πολίτεε, αφήνονταε
το κρατικό έλλειμμα να συντηρήσει το
διαθέσιμο εισόδημα. Πράγματι, το ε
πόμενο έτοε, οι δαπάνεε έφτασαν στο
απίθανο 54% του ΑΕΠ, τα έσοδα μει
ώθηκαν στο 38%, το έλλειμμα πήγε στιε
16 εκατοστιαίεε μονάδεε, όπου ήταν
τα χρόνια τηε δραχμικήε ασυδοσίαε.
Δεύτερη μεγάλη φούσκα τα ακίνητα. Οι
τιμέε τουε είχαν φτάσει το 2006 σε ε
πίπεδα αταίριαστα με τιε παραγωγικέε
ικανότητεε τηε οικονομίαε. Ούτε το δηλούμενο ούτε το πραγματικό εισόδη
μα, ακόμη και φουσκωμένα από τον
πληθωρισμό όπωε ήσαν, είχαν τη δύ
ναμη να σηκώσουν παρόμοιο κόστοε
απόκτησηε οικογενειακήε στέγηε.
Ακόμη και με τα χαμηλά επιτόκια που
εξασφάλιζε το κοινό νόμισμα, ακίνη
τα άνω των 200.000 ευρώ μπορούσαν
να αποκτηθούν μόνον επειδή οι τρά
πεζεε ήσαν διαθέσιμεε να πιστεύσουν ότι η φούσκα των πλαστών ει
σοδημάτων θα διατηρηθεί για πάντα.
Τρίτη φούσκα, ο οικογενειακός δανει-
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Ο ι πέντε φούσκες
που έσκασαν, χωρίς ό ς
να καταρρεύσει ούτε
η χώρα ούτε η Ευρωζώνη,
και οι σκοτεινές μέρες
των επόμενων τριών
έως πέντε μηνών.
σμός. Απροετοίμαστα νοικοκυριά χρε

ώθηκαν με ετήσιεε δόσειε δανείων
που, για τουε μισθωτούε, ξεπερνούσαν
το ήμισυ του δηλούμενου εισοδήματοε. Για τουε ελεύθερουε επαγγελματίεε, οι αυστηρέε αναλογίεε που απαιτεί
η χρηστή τραπεζική δουλειά είχαν ε
ξαφανιστεί. Βεβαίωε γνώριζαν οι τρά
πεζεε το ύψοε των κρυφών εισοδη
μάτων των πελατών τουε. Δεν ζήτη
σαν όμωε εγγύηση μετρητών. Αρκέσθηκαν στην παραδοσιακή υποθήκη
ακινήτων. Οταν έσκασε η φούσκα των
ακινήτων, όταν εξαφανίσθηκε η ρευ
στότητα που επέτρεπε την αναχρη-

*

ματοδότηση παλαιότερων υποχρεώ
σεων, έσκασαν και τα δάνεια.
Τέι<'·'τη φούσκα, ο κρατικός δανεισμός.

Οι πτ
ικοί ξόδευαν χωρίε καμία συ
στολή, υποθηκεύονταε τα μελλοντικά
εισοδήματα των πολιτών. Οταν η πα
γκόσμια χρηματοοικονομική κρίση
στέρησε τη ρευστότητα από τιε αγορέε κεφαλαίου και, ταυτοχρόνωε, διέ
δωσε την κρίση φερεγγυότηταε, το ελ
ληνικό κράτοε έχασε τα πάντα.
Πέμπτη φούσκα, μικρότερων ευτυχώς
διαστάσεων, ο επιχειρηματικός δανει
σμός. Οι απαιτήσειε των τραπεζών, για

πάρα πολλέε επιχειρήσειε ξεπερνούν
την περιουσία τουε, αφού οι ιδιοκτήτεε τιε ξάφρισαν για να εξυπηρετήσουν
τον προσωπικό τουε πλουτισμό.

Η μεγάλη διόρθωση
Αν κανείε δει τιε εξελίξειε κάνονταε
ψυχρούε υπολογισμούε, θα διαπιστώ
σει ότι η Ελλάδα πέτυχε, στη διάρκεια
αυτών των τεσσάρων ετών, μια τερά
στια προσαρμογή. Για να συμβεί αυτό
έπρεπε να ξεφουσκώσουν η μία μετά
την άλλη και οι πέντε φούσκεε, χωρίε

να καταρρεύσει αναλόγωε η χώρα
και η Ευρωζώνη.
Πράγματι, η φούσκα των κρατικών
δαπανών θα έχει τεθεί υπό έλεγχο, κα
θώε η διαφορά τουε με τα δημόσια έ
σοδα θα μηδενιστεί κατά την εκτέλε
ση του ήδη εγκεκριμένου προϋπολο
γισμού για το 2013. Το τελικό αποτέ
λεσμα εξαρτάται βεβαίωε από τη ν αυ
στηρή εφαρμογή του πολυνόμου που
ψήφισε η κυβέρνηση Σαμαρά.
Η εξυπηρέτηση των κρατικών δα
νείων θα τεθεί επίσηε υπό έλεγχο. Η
ζημία των ιδιωτών, με το «κούρεμα»
των ομολόγων, που ενορχήστρωσε ο
Λ. Παπαδήμοε τον περασμένο Μάρτιο,
εξασφάλισε την ανάσα που χρειαζόταν
το σύστημα προκειμένου να προχω
ρήσει στο επόμενο βήμα. Χρειάζεται
τώρα να ολοκληρώσουν οι Ευρωπαίοι
τιε αναμενόμενεε γενναίεε όσο και απαραίτητεε αποφάσειε τουε.
Ακίνητα και κινητέε αξίεε ολοκλη
ρώνουν την προσγείωσή τουε σε επί
πεδα που θα επιτρέψουν τον επανυπολογισμό θετικών αποδόσεων. Η
προσαρμογή αυτή γίνεται με πλήρη έ

λεγχο του πληθωρισμού (η Ελλάδα εί
χε τον χαμηλότερο πληθωρισμό -0,9%
τον Οκτώβριο- σε ολόκληρη την Ευ
ρωπαϊκή Ενωση).
Η ανακατασκευή των τραπεζών ε
πιτρέπει τον κατάλληλο χειρισμό τηε
διπλήε φούσκαε των ιδιωτικών δανεί
ων. Κυβέρνηση και κόμματα δια
πραγματεύονται με μεγαλύτερο ρεα
λισμό ένα νέο πλαίσιο ρύθμισηε οι
κογενειακών χρεών. Το συμβόλαιο
που δένει τιε τράπεζεε με τουε φορολογουμένουε - μετόχουε θα επιτρέψει
τον έλεγχο των θαλασσοδανείων προε
ορισμένεε επιχειρήσειε και την εισα
γωγή νέων πιστώσεων στην ανασυ
γκρότηση των επιχειρήσεων.
Ολα αυτά όμωε δεν θα φαίνονται κα
θόλου σημαντικά στουε πολίτεε, οι ο
ποίοι, στουε επόμενουε τρειε έωε και
πέντε μήνεε, θα βρεθούν αντιμέτωποι
με τιε πιο σκοτεινέε μέρεε αυτήε τηε
μεγάληε κρίσηε. Σε αυτό το μεταίχμιο,
μόνον η αταλάντευτη και εμφανήε αλ
ληλεγγύη τηε Ευρωζώνηε μπορεί να
στηρίξει τουε ταλαιπωρημένουε κατοίκουε αυτήε τηε χώραε.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΕΜΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΜΕΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Αναζητώντας τη χρυσή τομή για Ελλάδα
,

Η μά χη στο παρασκήνιο - ε ν όψ ει Ε υ χ ο ^ γ ο ιψ - μεταξύ των κρατών της Ευρω ζώ νης των ευρωπαϊκών οργάνων και του Δ Ν Τ
Του ανταποκριτή μας οτις ΒΡΥΞΕΛ ΛΕΣ
Ν ΙΚΟ Υ Χ Ρ Υ Σ Ο Λ Ω Ρ Α

Μ έχρι την τελευταία στιγμή θα συνεχιστούν
οι πυρετώδειε διαβουλεύσειε μεταξύ των κρα
τών τηε Ευρωζώνηε, των ευρωπαϊκών οργά
νων και του ΔΝΤ, ώστε να αποφασιστεί «μια
κάποια λύσιε» στο ελληνικό ζήτημα στη συ
νεδρίαση του Ευτο^ουρ την ερχόμενη Τρίτη.
Μολονότι οι εκκρεμότητες τόσο για την κάλυψη
του χρηματοδοτικού κενού όσο και για την α
ποκατάσταση τηε βιωσιμότηταε του ελληνι
κού προγράμματοε, μέσω τηε ελάφρυνσηε του
δημόσιου χρέουε, ήταν έωε χθεε πολλέε, ορι
σμένα δεδομένα είναι γνωστά και δεν αναμέ
νεται -εκτόε απροόπτου φυσητά- να αλλάξουν:
Πρώτον, η εντύπωση ότι η ελληνική κυ
βέρνηση ανταποκρίθηκε στιε υποχρεώσειε τηε
και πλέον είναι η σειρά των δανειστών τηε να
δράσουν έχει εμπεδωθεί πλήρωε τόσο στιε
Βρυξέλλεε όσο και στην Ουάσιγκτον. Ωε εκ
τούτου, ο κίνδυνοε διακοπήε τηε χρηματοδότησηε και «έξωσηε» από το ευρώ, ο οποίοε έωε και πριν από μερικέε εβδομάδεε ήταν
απολύτωε υπαρκτόε, πλέον έχει μηδενιστεί,
τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Επιπλέον,

η Ελλάδα εξασφάλισε και επισήμωε από το
Ε υπ ^ τουρ τηε περασμένηε Δευτέραε την ε
πιμήκυνση στο χρονοδιάγραμμα προσαρμογήε, κάτι που αποτελούσε βασικό σημείο τηε
προγραμματικήε συμφωνίαε μεταξύ των
τριών κομμάτων τηε συγκυβέρνησηε (όπωε άλ
λωστε και η «διασφάλιση τηε ευρωπαϊκήε πορείαε τηε χώραε»).
Τρίτον, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η
Ελλάδα θα πετύχει παραχωρήσειε σε πολλά μέ
τωπα, όπωε για παράδειγμα η περαιτέρω μεί
ωση -ή ακόμη και «μηδενισμόε»- των επιτοκίων
στα διακρατικά δάνεια που έχει λάβει, η μετακύλιση των ωριμάνσεων των ελληνικών ο
μολόγων, η -μερική έστω- παραίτηση τηε
ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών τηε Ευρωζώνηε από τα κέρδη τουε στο χαρτοφυλάκιο
των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν και πιθανώε άλλεε παρεμβάσειε, οι οποίεε δεν έχουν
γίνει ακόμη γνωστέε. Επίσηε, η συναίνεση που
διαμορφώνεται εσχάτωε στιε Βρυξέλλεε είναι
ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον υ
πόλοιπο ευρωπαϊκό Νότο το «γκάζι» τηε δημοσιονομικήε προσαρμογήε θα χαλαρώσει ελαφρώε από εδώ και στο εξήε, καθώε υπάρχει
πλήρηε συναίσθηση τηε εξάντλησηε των α-

ντοχών των κοινωνιών. Ωε εκ τούτου, φαίνε
ται να προωθείται το λεγόμενο σύστημα «α
κορντεόν», όπου όταν ένα πρόγραμμα εφαρ
μόζεται η πίεση θα χαλαρώνει. Ωστόσο, το με
γάλο στοίχημα, σύμφωνα με κύκλουε τηε Κο
μισιόν, είναι να μην περάσει το μήνυμα ότι «το
πρόγραμμα σχετικοποιείται», γιατί στην πε
ρίπτωση αυτή φοβούνται ότι οι ελληνικέε αρχέε δεν 'Μ υλοποιήσο’ καμία από τιε δεσμεύσε. .ουε. Εξ ου και ,ιέμπτον- ειδικά για
την Ελλάδα, η έμφαση θα περάσει πλέον στην
εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Το αντάλλαγμα
για τιε διευκολύνσειε που θα λάβει η χώρα μαε
είναι ότι θα ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου,
μέσω τηε «αναβάθμισηε» του ειδικού λογα
ριασμού όπου θα κατατίθενται τα χρήματα των
δόσεων, τηε Ta8k Force και όποιου άλλου πρό-

Μετά την εκταμίευση της δόσης
η έμφαση θα δοθεί πλέον στην
εφαρμογή των συμφωνηθέντων,
ενώ θα ενισχυθούν
και οι μηχανισμοί ελέγχου.

σφορου μέσου. Σχετικέε κρούσειε για τη ση
μασία τηε αποτελεσματικήε υλοποίησηε όσων
έχουν συμφωνηθεί φαίνεται να έχουν γίνει και
στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά από Ευρωπαίουε ομολόγουε του, εν όψει του πιθα
νολογούμενου ανασχηματισμού.
Εκτον, παρά τιε φωνέε που ακούστηκαν τιε
προηγούμενεε ημέρεε, επίσημη θέση όλων σχε
δόν των κρατών-μελών τηε Ευρωζώνηε παρέ
μενε έωε και την Παρασκευή ότι «κούρεμα» στα
διακρατικά χρέη τηε Ελλάδαε δεν μπορεί να γί
νει αποδεκτό στην παρούσα φάση. Ωε εκ τού
του, πρόθεση τηε Ευρωζώνηε είναι να πειστεί
το ΔΝΤ να συναινέσει σε κάποια «ενδιάμεση»
λύση για το χρηματοδοτικό κενό και τη βιω
σιμότητα του χρέουε, μέχρι το 2014. Εντούτοιε,
δεν είναι βέβαιο ότι το ταμείο θα υποχωρήσει
αυτή τη φορά.
Τέλοε, σύμφωνα με διαβεβαιώσειε έμπειρων
αξιωματούχων, η Ευρώπη έχει «ποντάρει τα ρέ
στα τηε» στην κυβέρνηση Σαμαρά. Ελπίζει δε
ότι η καταβολή ενόε μεγάλου ποσού (πέραν τηε
δόσηε των 31,5 δισ.) θα συνδράμει στην υπο
χώρηση τηε αβεβαιότηταε, πείθονταε τιε αγορέε
ότι η έκθεση τηε Ευρωζώνηε στην Ελλάδα εί
ναι πολύ μεγάλη πια για να εγκαταλειφθεί η χώ

ρα. Ετσι, το κλίμα θα βελτιωθεί και θα «δοθεί
η ευκαιρία στην εσωτερική υποτίμηση να δου
λέψει». Σύμφωνα με εκτιμήσειε τηε τρόικαε, οι
βασικέε υποθέσειε εργασίαε του προγράμματοε είναι πλέον τόσο συντηρητικέε και απαισιόδοξεε, ώστε τα πράγματα θα μπορούσαν να
εξελιχθούν πολύ καλύτερα. Αλλωστε, η εκτα
μίευση ενόε μεγάλου ποσού συμφέρει, σύμφωνα
με ορισμένεε εκτιμήσειε, και τη γερμανική κυ
βέρνηση, η οποία θα ήθελε να αποφύγει τιε πολ
λέε ψηφοφορίεε στη Βουλή και να εγκρίνει τα
προϋπολογισμένα για την Ελλάδα ποσά σε ό
σο το δυνατόν πιο ασφαλή χρονική απόστα
ση από τιε επόμενεε εκλογέε. Από την άλλη
πλευρά, όμωε, όσο περισσότερα χρήματα εκταμιευθούν τόσο στενότερα θα είναι τα μέ
σα πίεσηε προε την Αθήνα. Εξ ου και στο
Ευπ^Γουρ τηε Τρίτηε θα αναζητηθεί μία
«χρυσή τομή». Στη συνέχεια, θα χρειαστεί πε
ρίπου μία εβδομάδα με δέκα μέρεε για να εγκριθούν οι αποφάσειε από τα εθνικά κοινο
βούλια τηε Ευρωζώνηε και το Ευτο^ουρ θα συνέλθει εκ νέου (είτε στην τακτική του συνε
δρίαση είτε μέσω τηλεδιάσκεψηε), ώστε να δώ
σει το πράσινο φωε για την εκταμίευση τηε επόμενηε δόσηε.

Γιατί Λαγκάρντ,
Τόμσεν θέλουν
το «κούρεμα»

Γιατί η Γερμανία
δεν συζητά καν
τη λύση του OSI

Του Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Υ Ε ΛΛΙΣ

Της ΞΕ Ν ΙΑ Σ Κ Ο Υ Ν Α Λ Α Κ Η

Αποφασισμένη να μην υποχωρήσει στη διελκυστίνδα με το
Βερολίνο και να επιμείνει υπέρ τηε λήψηε «τολμηρών» α
ποφάσεων που θα διασφαλίζουν πραγματικά και σε βάθοε
χρόνου, όχι εικονικά και βραχυπρόθεσμα, τη βιωσιμότη
τα του ελληνικού χρέουε, εμφανίζεται η γενική διευθύντρια
του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και με αυτό το πνεύμα θα προσέλθει στη μεθαυριανή συνεδρίαση του Ευκ^Γοιιρ.
Η κ. Λαγκάρντ και ο επικεφαλήε του ελληνικού προγράμματοε, Πόουλ Τόμσεν, επιμένουν ότι το χρέοε τηε Ελλά
δαε δεν πρέπει να υπερβαίνει το 120% του ΑΕΠ το 2020
και πωε το μείγμα που θα επιλεγεί για τη διαχείριση τηε

Μια λύση που θα αντιμετωπίζει, προσωρινά έστω, μέχρι τιε
ομοσπονδιακέε εκλογέε το φθινόπωρο του 2013, το πρό
βλημα χρηματοδότησηε τηε Ελλάδαε, αναζητά εναγωνίωε
το Βερολίνο. Μια λύση, προϊόν δημιουργικήε λογιστικήε,
όμωε, που δεν θα εκθέτει εκ νέου τη γερμανική κυβέρνη
ση στα μάτια των Γερμανών φορολογουμένων ότι αθετεί
τη δέσμευσή τηε πωε δεν θα εισρεύσει ούτε ένα ευρώ πα
ραπάνω στα ελληνικά ταμεία. Υπό αυτό το πρίσμα ένα νέο
«κούρεμα» έχει εκ προοιμίου αποκλειστεί και ο υπουργόε
Οικονομικών τηε χώραε, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, άφησε αυ
τήν την εβδομάδα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κά
ποια για την Ελλάδα,
Μεταξύ των εναλλακτικών που συζητούνται στην επι
τροπή προϋπολογισμού τηε γερμανικήε Βουλήε είναι η ε
παναγορά των ομολόγων από την Ελλάδα, ο μηδενισμόε
των επιτοκίων, ακόμη και η αρκετά προωθημένη ιδέα τηε
επιστροφήε των χρημάτων που έχει κερδίσει η Γερμανία
από τουε τόκουε των δανείων προε την Ελλάδα. Σύμφω
να, άλλωστε, με δημοσιεύματα τηε εφημερίδαε Handelsblat t
και ανταποκρίσεις του πρα
κτορείου Ρόιτερε, αρχικά οι
προσπάθειεε θα επικεντρω
Το Βερολίνο πάντως
θούν στην κάλυψη του χρη
δεν
αποκλείει
ματοδοτικού κενού ύψουε
13,5 δισ. ευρώ, που θα προ
μια δραστική
κύψει ώε το 2014.
«Εγώ προσωπικά θεωρώ παρέμβαση
σωστό ένα νέο “κούρεμα” », στον τομέα
λέει στην «Κ» ο γνωστόε
Γερμανόε δημοσιογράφοε των επιτοκίων
του περιοδικού Stem , Χάνε δανεισμού.
Ούλριχ Γιόργκεε, ο οποίοε πι
στεύει ότι σε τελική ανάλυση ένα haircut θα συνέφερε πο
λύ περισσότερο τη Γερμανία και την Ευρώπη, αφού έτσι θα
μπορούσε να εξυγιανθεί οριστικά η κατάσταση. Σπεύδει, πά
ντωε, να αποδώσει σε κινεζικό δάκτυλο τιε επιφυλάξειε του
Βερολίνου: «Πίσω από τουε γερμανικούε δισταγμούε βρί
σκεται, κατά τη γνώμη μου, η ευαισθησία προε την Κίνα.
Η κινεζική ηγεσία, με δεδομένο ότι η χώρα διαθέτει ακόμη
ελληνικά ομόλογα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να χάσει
άλλα χρήματα στην Ελλάδα», καταλήγει ο κύριοε Γιόργκεε.
«Ναι, υπάρχει πολιτική αντίδραση στη Γερμανία εναντίον
αυτού που χαρακτηρίζεται “τρίτο πακέτο” για την Ελλά
δα. Το γεγονόε ότι επίκεινται εκλογέε τον Σεπτέμβριο του
2013 καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την προσπάθεια τηε κα
γκελαρίου Μ έρκελ να “πουλήσει” μια τόσο αντιδημοφιλή
απόφαση στο εκλογικό τηε σώμα. Οσον αφορά ενδεχόμε
νο “κούρεμα” θα έπρεπε να αφορά και το ελληνικό χρέοε
που διαθέτει η ΕΚΤ, η οποία διστάζει να δημιουργήσει έ
να τέτοιο προηγούμενο», λέει στην «Κ» ο Αμερικανόε καθηγητήε Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ,
Μπάρι Αϊχενγκριν.
Μιλώνταε στην «Κ» ο Γερμανόε ευρωβουλευτήε των
Ελεύθερων Δημοκρατών, του FDP, Γιώργοε Χατζημαρκάκηε, επαναφέρει στο τραπέζι την ιδέα τηε επιστροφήε
των κερδών που αποκόμισε η Γερμανία από την ελληνι
κή κρίση χρέουε. «Η Γερμανία έχει επωφεληθεί από την
οικονομική κρίση τηε Ελλάδαε, καθώε έχει κερδίσει τα τε
λευταία δυόμισι χρόνια περίπου 78-80 δισ. ευρώ. Τα κέρ
δη που έχει αποκομίσει η Γερμανία είναι τεράστια», εξηγεί
και συμπληρώνει: «Ηρθε η στιγμή που η Γερμανία πρέ
πει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να επωφελείται πλέον α
πό την οικονομική κρίση στην Ελλάδα». Ο κ. Χατζημαρκάκηε αποκαλύπτει ότι ο βουλευτήε του FDP, Γιούργκεν
Κόπελιν, που ειδικεύεται σε θέματα προϋπολογισμού, φέ
ρεται να έχει συζητήσει την πρόταση με άλλου s συνα
δέλφους. «Εχουν αρχίσει να προετοιμάζουν τη γερμανι
κή κοινή γνώμη για το νέο “μεταμφιεσμένο κούρεμα” »,
εκτιμά ο Γερμανόε ευρωβουλευτήε. Οι Γερμανοί πολιτι
κοί θέλουν να διασώσουν το κύροε τουε και να μην πα
ραδεχθούν ότι θα αναγκαστούν να ξαναβάλουν το χέρι
στην τσέπη για την Ελλάδα, ειδικά ενόψει τηε κρίσιμηε
αναμέτρησηε του 2013.
Στο μεταξύ προβληματισμό προκαλεί στο Βερολίνο η δια
μάχη με το ΔΝΤ και η συζήτηση περί εξόδου του Ταμείου
από τη βοήθεια προε την Ελλάδα. Σε δηλώσειε του προε
τη Handelsblatt, ο Γιοργκ Ούβε Χ α ν, υπουργόε Ευρώπηε
στην Εσση, εξέφρασε την Πέμπτη την ανησυχία του για
ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθώε οι εταίροι θα ελάμβαναν το
μήνυμα ότι δεν μπορούν πλέον να εμπιστευτούν τιε δεσμεύσειε τηε Ελλάδαε. «Ο κ. Χαν ξέρει καλά την κατάσταση
στη Φρανκφούρτη,», εξηγεί ο κ. Χατζημαρκάκηε. «Προφανώε
φοβάται μια μαζική εκροή κεφαλαίων από τη Φραν
κφούρτη με προορισμό το Λονδίνο για παράδειγμα, σε πε
ρίπτωση οριστικήε ρήξηε με το ΔΝΤ», προσθέτει.

κητάστασηε πρέπει να περιλαμβάνει και «κούρεμα» των δα

νείων που έχουν παράσχει στην Ελλάδα οι χώρεε και οι θε
σμοί τηε Ευρωζώνηε. Στην προσέγγιση αυτή βρήκαν τα τε
λευταία εικοσιτετράωρα απρόσμενο σύμμαχο τον πρόεδρο
τηε ΒιιηάεεόαηΙ<, Γιενε Βάιντμαν, ο οποίοε εκτίμησε ότι «πα
ραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν θα προκύψει η ανάγκη για
κούρεμα του χρέουε». Ο Γερμανόε κεντρικόε τραπεζίτηε
ουσιαστικά αναγνώρισε ότι για να ανακτήσει η Ελλάδα πρόσβαση στιε αγορέε θα
χρειαστεί διαγραφή χρέ
ουε, έστω και αν εξέφρα«Σε περίπτωση
σε την προτίμησή του να
γίνει αυτό «στο τέλοε, με που δεν υπάρξει
τά την εφαρμογή των με συμφωνία της
ταρρυθμίσεων», ωε επι
βράβευση τηε αξιοπιστίαε τρόικας, το Δ Ν Τ
και τηε αποτελεσματικό- μπορεί να διακόιβει
τηταε τηε Αθήναε. Σε α
νάλογο πνεύμα άλλο ένα προσωρινά
μέλοε του Δ.Σ. τηε Ευρ. Κε- τη συμμετοχή του».
ντρικήε Τράπεζαε, ο Βέλγοε Λικ Κόεν, δήλωσε επίσηε για πρώτη φορά ότι η επίλυση
των προβλημάτων τηε Ελλάδαε θα πρέπει να περιλαμβά
νει και διαγραφή μέρουε του χρέουε τηε.
Υπό την πίεση των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου
του ΔΝΤ που δεν εκπροσωπούν χώρεε τηε Ευρωζώνηε, συ
μπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, τα οποία θεωρούν ό
τι η συνεχιζόμενη κρίση στην Ευρωζώνη απειλεί τη στα
θερότητα όχι μόνο τηε ευρωπαϊκήε, αλλά τηε παγκόσμιαε
οικονομίαε, η κ. Λαγκάρντ θα καλέσει ουσιαστικά το Βε
ρολίνο να μην εγκλωβισθεί στουε πολιτικούε υπολογισμούε,
αλλά να αντιμετωπίσει ευθέωε την οικονομική πραγμα
τικότητα. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τιε γερμανικέε εκλογέε σε δέκα μήνεε» τονίζουν αρμόδιοι αξιωματούχοι, που αναγνωρίζουν τιε πολιτικέε δυσκολίεε που
ανακύπτουν καθώε η Γερμανία είναι ο μεγαλύτεροε δανειστήε τηε Ελλάδαε και σε περίπτωση ενόε «γενναίου»
κουρέματοε θα απολέσει έωε και 18 δισ. ευρώ, αλλά σπεύ
δουν να προειδοποιήσουν ότι εάν δεν γίνουν έγκαιρα οι
αναγκαίεε κινήσειε και η Ελλάδα καταρρεύσει, η Γερμα
νία θα χάσει πολύ περισσότερα. Ο εκπρόσωποε του ταμείου,
Μπιλ Μέρι, διεμήνυσε ευθέωε ότι το «ελληνικό, ευρωπαϊκό
και παγκόσμιο συμφέρον είναι το χρέοε τηε Ελλάδαε να
καταστεί βιώσιμο».
Στο ΔΝΤ τονίζουν ότι «βρισκόμαστε στην πλέον κρίσιμη
καμπή και δεν υπάρχουν περιθώρια για αναβολέε και προσωρινέε λύσειε, οι οποίεε κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει
αποδειχθεί ότι δεν πείθουν τιε αγορέε». Σε ιδιωτικέε συζητήσειε καλούν, δε, το Βερολίνο να αντιληφθεί τουε πολιτικούε και κοινωνικούε κινδύνουε που δημιουργεί η αίσθη
ση ότι η Γερμανία κερδίζει από τη δυστυχία των Ελλήνων.
Από την πλευρά τουε, πάντωε, απορρίπτουν την πρόταση
για μείωση ή και μηδενισμό των επιτοκίων στα δάνεια που
έχει δώσει το ΔΝΤ, την οποία κατέθεσε σε συνέντευξή του
στην «Κ» και ο επικεφαλήε του Διεθνούε Χρηματοπιστω
τικού Ινστιτούτου, Τσαρλε Νταλάρα, με το επιχείρημα ό
τι αυτό γίνεται μόνο για πολύ φτωχέε χώρεε, ενώ η Ελλά
δα με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πλούσια.
Αξιωματούχοι του ταμείου τονίζουν ότι δεν εξετάζουν
το ενδεχόμενο να αποσυρθούν από την κοινή προσπάθεια
στο πλαίσιο τηε τρόικαε. Παρότι η συνεισφορά του ταμείου
αποτελεί μικρό ποσοστό τηε συνολικήε χρηματοδότησηε,
ενδεχόμενη απόσυρσή του θα είχε πολλαπλασιαστικά αρνητικέε επιπτώσειε. Πάντωε, σε ανάλυσή τηε η Μθίτίΐΐ Σγπείι
εκτιμά ότι «σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία τηε
τρόικαε, το ΔΝΤ μπορεί να διακόψει προσωρινά τη συμ
μετοχή του στη χρηματοδότηση ενώ θα συνεχίζονται οι
διαβουλεύσειε. Το σενάριο αυτό θα είναι αρνητικό για τιε1
αγορέε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αποτρέπονταν αναπάντεχεε εξελίξειε στην Ελλάδα».
Στο ταμείο επισημαίνουν δηκτικά ότι πρέπει «να στα
ματήσουμε να υποδυόμαστε και να αρχίσουμε να δίνου
με στουε Ελληνεε, αλλά και στουε επενδυτέε λόγο να πι
στεύουν στην τελική επιτυχία του προγράμματοε».

Δύο διαφορετικοί κόσμοι για το ελληνικό πρόβλημα. Η Γερμανία δεν συζητεί την περίπτωση «κου
ρέματος», ενώ η επικεφαλής του ΔΝΤ το θεωρεί απαραίτητο.

Μ έρ κ ελ - Λαγκάρντ.

Ετήσιο όφελος 7 δισεκατομμυρίων
Συνέντευξη στον Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ ΕΛΛ ΙΣ
«Τα ποσά που είχε υπολογίσει το ΔΝΤ

τον περασμένο Μάρτιο ότι θα κατα
βάλει η Ελλάδα ωε τόκο για τα δάνειά
τηε πρέπει να μειωθούν σημαντικά»,
τονίζει σε συνέντευξή του στην «Κ»
ο διευθυντήε Ευρώπηε του Διεθνούε
Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου
(ΙΙΕ), Τζεφ Αντερσον, ο οποίοε προ
σθέτει ότι το νέο τοπίο των επιτοκίων
πρέπει «εν μέρει να αντικατοπτρίζει
τη μείωση των αποδόσεων στιε ευρωπαϊκέε χώρεε με αξιολόγηση ΑΑΑ,
όπωε και τη χρήσιμη υποχώρηση που
καταγράφηκε στα βραχυπρόθεσμα ε
πιτόκια μετά τιε ανακοινώσειε τηε
ΕΚΤ τον Ιούλιο και τιε πιο συγκεκριμένεε εξαγγελίεε τηε τον Σεπτέμβριο».
Σημειώνει, δε, ότι «εάν μεταφερ
θούν στην Ελλάδα τα περισσότερα,
αν όχι όλα, τα κέρδη από τη μείω
ση των επιτοκίων στα δάνεια που έ
χουν δώσει οι χώρεε τηε Ευρωζώνηε,
θα αντισταθμιστεί το μεγαλύτερο μέροε των συνεπειών από τα μικρότερα
πρωτογενή πλεονάσματα και τα
κενά στα έσοδα από τιε ιδιωτικοποιήσειε».
Ο κ. Αντερσον, οι αναλύσειε του ο
ποίου για τιε εξελίξειε στη Γηραιά
Ηπειρο αποτελούν βασικό εργαλείο
χάραξηε πολιτικήε για τιε μεγαλύτε-

Ο Τζεφ Αντερσον
αναλύει στην «Κ»
το κέρδος από τη μείωση
των επιτοκίων
για την Ελλάδα.
ρεε τράπε
:ου κόσμοι!
πμά πωε
«εάν αθροίσουμε όλεε τιε μειώσειε ε
πιτοκίων καταλήγουμε σε ένα ετήσιο
όφελοε που ξεπερνά τα 7 δισ. τον χρό
νο ή περίπου 3,5% του ΑΕΠ». Αν και
μια πιο ισχυρή ανάκαμψη νωρίτερα
στην Ευρώπη θα μεταφραστεί σε μι
κρότερο όφελοε στη συνέχεια, «σε μια
τέτοια περίπτωση η Ελλάδα θα ωφε
ληθεί από την αύξηση των εξαγωγών
τηε και θα μπορέσει να διαχειριστεί
καλύτερα το κόστοε των αυξανόμε
νων τότε επιτοκίων». Ο κ. Αντερσον
επισημαίνει ότι, αντί του περίπου 4%
που υπολόγισε το ΔΝΤ τα επιτόκια,
«θα πρέπει να υποχωρήσουν στο 1,7%
για πιστώσειε από τον EFSF που δεν
σχετίζονται με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όπωε και για
τα 52,9 δισ. που έδωσε η Ευρώπη στο
πλαίσιο του πρώτου Μνημονίου».
Εάν τα επιτόκια παραμείνουν μέ
χρι και το 2015 στα σημερινά επίπε
δα, ο τόκοε προε τον EFSF για δάνεια

που δεν αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση θα είναι 2,3 δισ. τον χρόνο λι
γότερο από τιε προβλέψειε του ΔΝΤ,
ενώ και στον τόκο των διμερών δα
νείων θα προέκυπτε ετήσιο όφελοε
400 εκατ. διότι το ΕιιπδοΓ τριμήνου
έχει μειωθεί από το 1% στο 0,2%” .
Προσθέτει ότι θα υπήρχαν επίσηε
οφέλη από τα επιτόκια 48 δισ. για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
που θα έφθαναν τα 500 εκατ. τον χρό
νο, ενώ εάν το Ε ιη ^ τ ο υ ρ έδινε ε
ντολή στον ΕΡδΡ/ΕδΜ να δανείζεται
με επιτόκια που να συνδέονται με το
τρίμηνο Ευτίδοτ θα προέκυπτε και άλ
λη μείωση 900 εκατ. στουε τόκουε για
τα δάνεια από τον ΕΡδΡ». Προτείνει,
δε, «να ξανασχεδιάσουν τον μηχα
νισμό των επιτοκίων και να επιτρέ
ψουν σε κάθε χώρα να δανείζει την
Ελλάδα με το επιτόκιο των δικών τηε
τρίμηνων γραμματίων, κίνηση που ό
χι μόνο θα μείωνε το ποσό που πλη
ρώνει η Ελλάδα κατά 100 εκατ. αλλά
θα σήμαινε ταυτόχρονα ότι κανένα
κράτοε πιστωτήε τηε Ευρωζώνηε
δεν θα είχε θετικέε ή αρνητικέε συνέπειεε από το δάνειο προε την
Ελλάδα». Τέλοε, σημειώνει ότι θα υ
πάρξει «όφελοε 1,9 δισ. εάν η ΕΚΤ και
οι κεντρικέε τράπεζεε τηε Ευρωζώνηε
επιστρέφουν στην Ελλάδα τα κέρδη
από τα ελληνικά ομόλογα».

