
T ο τέλος των εκκρεµοτήτων 
για την έγκριση του νέου 
προγράµµατος στήριξης της 

Ελλάδας και δροµολόγησης του 
PSI επιβεβαιώθηκε στην τηλεδι-
άσκεψη των υπουργών Οικονο-
µικών της Ευρωζώνης (διήρκεσε 
τρισήµιση ώρες), όπως δήλωσε ο 
υπουργός Οικονοµικών Ευάγγε-
λος Βενιζέλος. Αποµένουν ωστό-
σο τεχνικά «αλλά και, κατά βάθος, 
πολιτικά» ζητήµατα, τα οποία 
αναµένεται να διευκρινιστούν 
στο Εuro-working group (τεχνι-
κό επίπεδο) την Κυριακή, ώστε 
τη ∆ευτέρα «µε το καλό», όπως 
είπε χαρακτηριστικά, να ληφθεί 
η απόφαση για την έγκριση του 
προγράµµατος και να ανακοινω-
θεί επισήµως το PSI.

«Είδαµε αναλυτικά όλα τα θέ-
µατα, η Ελλάδα έχει εκπληρώσει 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες» 
είπε ο υπουργός Οικονοµικών. 
«Οι αρχηγοί των δύο κοµµάτων 
που στηρίζουν την κυβέρνηση 
έστειλαν τις επιστολές, το µνη-
µόνιο ψηφίστηκε µε ενισχυµένη 
πλειοψηφία και νοµοθετήσαµε» 
πρόσθεσε. «Αποσαφηνίστηκαν 
όλα τα θέµατα για την κάλυψη των 
µέτρων για το 2012, είµαστε από 
την άποψη αυτή εντάξει και αυτό 
βοήθησε την κατάσταση» είπε ο 
Ευάγγελος Βενιζέλος, συµπλη-
ρώνοντας πως έχει κλείσει και το 
θέµα των 325 εκατ. ευρώ.

ΖΗΤΟΥΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Στη συζήτηση όµως τέθηκε 

και το εάν η επόµενη κυβέρνηση 
µπορεί να συνεχίσει την εφαρ-

µογή του προγράµµατος. Αµφι-
σβήτησαν δηλαδή αν µπορεί να 
υλοποιηθεί στην πράξη το πρό-
γραµµα σταθερότητας και αν η 
επόµενη κυβέρνηση θα καταφέ-
ρει να ανταποκριθεί στις υποχρε-
ώσεις που έχει αναλάβει η χώρα.

«Αντικείµενο της συζήτησης 
ήταν και πολιτική και η κοινωνική 
κατάσταση, το τι θέλει η ελληνική 
κοινωνία, το τι θέλουν οι Έλληνες 

πολίτες, εάν και η επόµενη Βου-
λή και η επόµενη κυβέρνηση, µε 
βάση τις επιλογές και τη βούληση 
του ελληνικού λαού, µπορεί να 
συνεχίσει αξιόπιστα την εφαρµο-
γή ενός προγράµµατος που είναι 
ζωτικής σηµασίας για εµάς αλλά 
και για ολόκληρη την Ευρωζώνη» 
είπε ο κ. Βενιζέλος.

«Από εµάς εξαρτάται το εάν θα 
κινηθούµε µε αποφασιστικότητα 

και ενότητα για να προστατεύ-
σουµε τον Έλληνα πολίτη» είπε 
χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος, τονίζοντας ότι οι Ευ-
ρωπαίοι εταίροι δίνουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ύπαρξη σύµπνοι-
ας των όλων πολιτικών δυνάµεων 
- όχι µόνο της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ 
- αλλά και των κοινωνικών εταί-
ρων στην Ελλάδα.

«Ετέθη και το ζήτηµα της στά-

σης των άλλων κοµµάτων και το 
ζήτηµα γενικότερα του τρόπου µε 
τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό 
σύστηµα στην Ελλάδα, αλλά και 
του τρόπου λειτουργίας των κοι-
νωνικών εταίρων στην Ελλάδα. 
Γιατί συγκρίνουν πάντα τα δεδο-
µένα της Ελλάδας µε τα δεδοµένα 
άλλων χωρών, όπως είναι η Πορ-
τογαλία, η Ιρλανδία ή η Ιταλία. 
Έχουν παραδείγµατα πολύ νωπά 
µπροστά τους. Τους εξήγησα ότι 
κάθε δηµοκρατικό πολίτευµα έχει 
τις ιδιοµορφίες του, ότι στο πλαί-
σιο της εθνικής και λαϊκής µας 
κυριαρχίας εµείς θα κάνουµε, ως 
Έλληνες πολίτες, τις επιλογές, 
όποιες κι αν είναι οι επιλογές αυ-
τές, αλλά αυτοί από τη δική τους 
µεριά θέλουν να ξέρουν ότι έχουν 
απέναντί τους µια χώρα, η οποία 
είναι αξιόπιστη, όχι το ένα ή το 
άλλο κόµµα, τη µία ή την άλλη 
κυβέρνηση, αλλά µία χώρα που 
έχει συνέχεια και συνέπεια» είπε 
ο κ. Βενιζέλος. 

«Το τι λέµε εδώ σε πολιτικό επί-
πεδο έχει άµεση επίπτωση στο οι-
κονοµικό συµφέρον, στο εισόδη-
µα, στην τσέπη, στην προοπτική, 
στην ασφάλεια κάθε Έλληνα πο-
λίτη. Και καλά αυτοί που ευθαρ-
σώς λένε ‘χρεοκοπία ή επιστρο-
φή στη δραχµή’. Αυτοί που λένε 
‘Ευρώπη αλλά χωρίς δεσµεύσεις, 
χωρίς υποχρεώσεις’ δεν έχουν 
το επίπεδο ευθύνης που αρµόζει 
στις περιστάσεις. Αυτό είναι το 
µεγάλο θέµα από σήµερα έως και 
την οριστική απόφαση της ∆ευ-
τέρας» συµπλήρωσε ο υπουργός 
Οικονοµικών.

Ισχυρές ενδείξεις ότι το πολύµηνο θρίλερ 
για την έγκριση του νέου δανειακού προ-
γράµµατος της Ελλάδας και την αναδιάρ-

θρωση του δηµοσίου χρέους βαίνει προς 
«θετική» κατάληξη, µέσω ενός ισχυρότερου 
εποπτικού µηχανισµού και πιθανότατα της 
ενεργοποίησης του Ειδικού Λογαριασµού, 
προσέφερε η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αµέ-
σως µετά την ολοκλήρωσή της, ο πρόε-
δρος του Οργάνου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ 
σηµείωσε ότι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Τα-
µείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
η Ευρωπαίκή Επιτροπή ολοκλήρωσαν 
την έκθεσή τους επί της βιωσιµότητας του 
ελληνικού δηµοσίου χρέους η οποία και 
παραδόθηκε στους υπουργούς οικονοµι-
κών της ευρωζώνης. Συµπλήρωσε ότι οι 
υπουργοί οικονοµικών της Ευρωζώνης 
προσδιόρισαν τους τοµείς, στους οποίους 
η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε πε-
ραιτέρω περικοπές δαπανών ύψους 325 
εκατοµµυρίων ευρώ.

Προεξαγγέλλοντας ωστόσο αυστη-
ρότερη εποπτεία, και «δείχνοντας» την 
ενεργοποίηση του σεναρίου του Ειδκού 

Λογαριασµού, ση-
µείωσε: «Απαιτείται 
περισσότερη επεξερ-
γασία για τον ειδικό 
µηχανισµό εποπτείας 
που θα ισχυροποι-
ήσει την επιτήρηση 
του προγράµµατος και 
θα διασφαλίσει ότι η 
προτεραιότητα αυτού 
θα είναι στην εξυπη-
ρέτηση του χρέους». 

«Με βάση τα στοι-
χεία που υπάρχουν 
αυτή τη στιγµή συγκε-
ντρωµένα στο τραπέζι 
αλλά και τα προαναφερθέντα, πιστεύω ότι 
το Eurogroup θα µπορέσει να λάβει όλες 
τις αναγκαίες αποφάσεις την ∆ευτέρα 20 
Φεβρουαρίου», κατέληξε ο κ. Γιούνκερ 
αναφερόµενος στην επόµενη προγραµµα-
τισµένη σύνοδο των υπουργών οικονοµι-
κών της Ευρωζώνης.

Στη δήλωσή του, ο κ. Γιούνκερ ανέφερε 
ότι κατά την τηλεδιάσκεψη σηµειώθηκε 
«σηµαντική πρόοδος» στα ζητήµατα που 

εκκρεµούσαν σχετικά 
µε το δεύτερο πρόγραµ-
µα της Ελλάδας και επι-
σήµανε ότι το Eurogroup 
έλαβε «ισχυρές διαβε-
βαιώσεις από τους αρ-
χηγούς των κοµµάτων 
που στηρίζουν την κυ-
βέρνηση».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Πρόκειται για ένα «βί-
αιο» µέσο δηµοσιονοµι-
κής διασφάλισης ότι η 
Ελλάδα εφεξής θα δίδει 

απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτη-
ση των πιστωτών της. Πιο αναλυτικά: Ση-
µαντικότατο µέρος του νέου δανείου διο-
χετεύεται αποκλειστικά για τα χρεολύσια. 

Την εξυπηρέτηση όµως των τόκων των 
χρεών έχει αναλάβει ο ελληνικός προ-
ϋπολογισµός. Ετσι, στον υπό συζήτηση 
Ειδικό ∆εσµευµένο Λογαριασµό σκοπεύ-
εται να διοχετεύονται έσοσα του δηµοσίου 
(εφορίες, τελωνεία) µε σκοπό την άµεση 

αποπληρωµή πρώτα των πιστωτών. Μόνο 
πιθανά υπόλοιπα εσόδων θα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση 
του δηµοσίου. Με αυτόν τον τρόπο, ιδιώτες 
και κρατικοί πιστωτές της Ελλάδας είναι 
ανά πάσα στιγµή βέβαιοι ότι η χώρα θα 
τηρεί τις δεσµύσεις της όσον αφορά την 
αποπληρωµή των χρεών της. Ελπίζεται 
δε να έχει και θετική επίδραση στην προ-
σπάθειά της να ξαναβγεί στις αγορές.

Ο Ειδικός Λογαριασµός καθιστά επί-
σης πολύ πιο αποτελεσµατική την απειλή 
µη εκταµίευσης µίας δόσης. Μέχρι σή-
µερα, κάθε απειλή µη εκταµίευσης ήταν 
µπούµεραγκ για τους δανειστές αφού σε 
περίπτωση χρεοκοπίας έχαναν και αυτοί 
τα λεφτά τους. Με πιθανή υλοποίηση του 
Ειδικού Λογαριασµού - άρα µε τα ελληνι-
κά έσοδα δεσµευµένα - το µόνο µέσο που 
θα αποµένει σε περίπτωση µή εκταµίευ-
σης θα είναι οι περαιτέρω περικοπές στις 
πρωτογενείς δαπάνες, µε άλλα λόγια ένας 
βίαιος ισοσκελισµός εσόδων-εξόδων. 
Ουσιαστικά πρόκειται για το σενάριο που 
είχαν αποκαλύψει οι Financial Times στις 
28 Ιανουαρίου.
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Κλείνει το οικονοµικό κεφάλαιο, 
διατηρείται ανοικτό το πολιτικό

Ισχυρότερη εποπτεία και Ειδικό Λογαριασμό «έδειξε» ο Γιούνκερ

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΖΗΤΑ Η ΤΡΟΪΚΑ




