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Ανώτερος κοινοτικός αξιωματούχος τονίζει ότι, αν δεν τα βρούμε τώρα, υπάρχει 
και ο Μάιος, μετά ο Ιούνιος, μετά ο Ιούλιος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η υπόθεση 
δεν θα γίνεται ευκολότερη, καθώς τον Απρίλιο αρχίζουν και «τρέχουν» και τα 
επόμενα 9 προαπαιτούμενα για την αξιολόγηση που ακολουθεί

Παράταση 
αγωνίας

Aνταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο 
νόµος Κατσέλη παραµένει το µόνο εµπό-
διο για την εκταµίευση του 1 δισ. ευρώ 
των ANFA/SMPs προς την Ελλάδα και, 

όσο ο χρόνος περνά, η κατάσταση θα δυσκο-
λεύει, σύµφωνα µε κοινοτικό αξιωµατούχο, ο 
οποίος µετέφερε στον Τύπο τις διαθέσεις των 
18 υπουργείων Οικονοµικών για τη διαχείριση 
του ελληνικού ζητήµατος. Ο ανώτερος αξιωµα-
τούχος σηµείωσε, επί της ουσίας, ότι, αν δεν τα 
βρούµε τώρα, υπάρχει και ο Μάι-
ος, µετά ο Ιούνιος, µετά ο Ιούλι-
ος. Σε κάθε περίπτωση, όµως, 
η υπόθεση δεν θα γίνεται ευ-
κολότερη, αφενός γιατί η πλευ-
ρά των θεσµών δεν θα αλλά-
ξει ερµηνεία στο τι συνιστά 
ένα σωστό πλαίσιο προστασί-
ας - διαχείρισης αφερεγγυότη-
τας, αφετέρου από τον 
Απρίλιο αρχίζουν 
και «τρέχουν» 
και τα επόµε-
να 9 προα-
παιτούµενα 

«Ολα ή τίποτα»

ΣΕ ΑΥΤΗ τη χώρα το πιο προσφιλές σπορ είναι το 
«τσουβάλιασμα» γενικά, που εφαρμόζεται και στους 
«κόκκινους» δανειολήπτες. Εχουν γίνει σοβαρότατες 
έρευνες/δημοσκοπήσεις (εκτός δημοσιότητας) που 
εντοπίζουν ποιοι «κόκκινοι» είναι «καλοί άνθρωποι» και 
ποιοι «εν δυνάμει αλητήριοι».
Το 4% των «κόκκινων» είναι οι «καλοπληρωτές» που θέ-
λουν να πληρώσουν, αλλά οι τράπεζες δεν μπορούν να 
βρουν πόσα ακριβώς χρωστούν, το 48% είναι οι «αδύ-
ναμοι» που θέλουν να γίνουν καλοπληρωτές, αλλά χρει-
άζονται βοήθεια μικρής δόσης και περιόδου χάριτος, 
το 12% είναι οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές» που δηλώ-
νουν «πιάσε με, αν μπορείς», το 18% είναι οι «περιθωρι-
οποιημένοι» που δηλώνουν «τα έχασα όλα, άμα βρεις, 
πάρε» και το υπόλοιπο 18% είναι οι «αμφιταλαντευόμε-

νοι» που δηλώνουν «να πληρώσω ή όχι;» με συμπεριφο-
ρά «θυματοποίησης» που εύκολα μπορεί να τους μετα-
τρέψει σε «στρατηγικούς κακοπληρωτές».
Της μεγαλύτερης προσοχής χρήζουν οι «στρατηγικοί 
κακοπληρωτές» και οι «αμφιταλαντευόμενοι», ήτοι το 
30% των «κόκκινων», που απαιτεί γενναίο κούρεμα και 
συμβολική αποπληρωμή.
Εχουν, δε, ιδεολογικοποιήσει τη στάση τους - «μου έδι-
νες δάνεια για να κινηθεί η ψεύτικη ανάπτυξη. Και τώρα 
μου γυρνάς όλη την ευθύνη επάνω μου, με εκκαθαριστι-
κό που έγινε το μισό».
Συνήθως δεν μπορεί εύκολα να τους τα «πάρει» κανείς. 
Συνεπώς, ακραίες συμπεριφορές δεν οδηγούν που-
θενά. Απαιτείται μεγάλη ουσιαστική και επικοινωνιακή 
πανστρατιά.

Οι «κόκκινοι»

του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟY*

η άποψη

*∆ιευθύνοντος 
συµβούλου 
της MRB Hellas

για την αξιολόγηση που ακολουθεί. Υπενθυµίζεται ότι το ένα από 
αυτά αφορά και πάλι το γενικότερο πλαίσιο µείωσης των NPLs 
και δεν αναµένεται «εύκολη συζήτηση» ούτε εκεί. Ξεπερνώντας 
το ορόσηµο της 5ης Απριλίου, οι δύο συζητήσεις ενδέχεται, µά-
λιστα, να διασυνδεθούν και η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέ-
ρω. Το βασικότερο αγκάθι έχει να κάνει µε την προστασία επί της 
αθέτησης επιχειρηµατικών δανείων και το γενικότερο πνεύµα του 
νέου νόµου ως έχει, ο οποίος κατά το σύνολο των ελεγκτών εν-
θαρρύνει τους κακοπληρωτές. «Ολα ή τίποτα», λένε αξιωµατού-
χοι στις Βρυξέλλες, σχετικά µε τις αλλαγές που έχουν ζητήσει από 
την Αθήνα για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.  

Προς το παρόν, η ατζέντα των υπουργών αφορά συζήτηση για 
ενηµέρωση, αλλά όχι διαπραγµάτευση, όχι ανταλλα-

γή απόψεων επί της ουσίας του θέµατος, όχι ανα-
ζήτηση συµβιβασµών. Παροµοίως, η ατζέντα 
δεν προβλέπει και εκταµίευση, παρά µόνο αν 
η Κοµισιόν ανακοινώσει προηγουµένως συµ-
φωνία. Σε κάθε περίπτωση, οι ελεγκτές επιστρέ-
φουν στην Ελλάδα αυτή την εβδοµάδα και το 
Eurogroup συνέρχεται στο τέλος της. Πηγές της 

Ε.Ε. δήλωναν την Παρασκευή ότι οι αλλαγές που 
έκανε η κυβέρνηση τις προηγούµενες ηµέρες κι-

νούνται σε θετική κατεύθυνση, τονίζοντας, 
όµως, ότι ακόµα δεν έχουν οριστικοποι-

ήσει την αξιολόγησή τους.
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι ούτε 

οι ευρωεκλογές ούτε η «απειλή» 
εθνικών εκλογών θα µετρήσουν 

στις αποφάσεις του Eurogroup. Η Ελλάδα δεν εί-
ναι σε πρόγραµµα, δεν «χρειάζεται» τα χρήµα-
τα άµεσα, δεν συντρέχει κανένας λόγος και κα-
µία πίεση για να «νερωθεί» µια απόφαση. Εξάλ-
λου, οι ελεγκτές δέχθηκαν να «χαλαρώσουν» τα 
κριτήρια εκπλήρωσης για όλα τα υπόλοιπα προ-
απαιτούµενα της προηγούµενης αξιολόγησης, 
ενώ ήταν προφανές, για παράδειγµα, ότι η απο-
πολιτικοποίηση του ∆ηµοσίου δεν είχε «κλείσει 
ολοσχερώς» (όπως και σχεδόν άλλα 9 θέµατα). 
Η έµφαση στο ζήτηµα των NPLs δόθηκε για να 
αφαιρεθεί η πίεση από την κυβέρνηση και να 
κλείσει «το ένα θέµα που είχε σηµασία». Το πλαί-
σιο για την αφερεγγυότητα και η προστασία της 
πρώτης κατοικίας είναι, κατά τους ελεγκτές, ένα 
θέµα που θα έχει επίπτωση στην πιστωτική ροή, 
στην ανάπτυξη και στην πραγµατική οικονοµία 
και οτιδήποτε «µοιάζει µε αντικίνητρο» στη βελ-
τίωση της κουλτούρας πληρωµών πρέπει να µεί-
νει εκτός. Βεβαίως, κανείς ποτέ δεν υποτίµησε τις 
δυσκολίες -π.χ. η Κύπρος δεν έχει ακόµα κατα-
φέρει να λειτουργήσει το νέο της σύστηµα πλή-
ρως- αλλά οι συνεχείς παρατάσεις και οι «χειρό-
τερες του βέλτιστου» λύσεις δεν θα ανάψουν πο-
τέ το «πράσινο φως» για την εκταµίευση - το µο-
ναδικό µέσο πίεσης που υπάρχει. 

Η µονοµερής νοµοθέτηση
Στις Βρυξέλλες και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες η ιδέα ότι η ελληνική κυβέρνηση 
θα µπορούσε να νοµοθετήσει µονοµερώς δεν εί-
ναι καινούργια. Παροµοίως, όµως, έχει υπολογι-
στεί και η αντίδραση. Η κατάργηση και η αλλαγή 
του όποιου τέτοιου νόµου θα γίνει de facto προ-
απαιτούµενο και για αυτήν και για την επόµενη 
εκταµίευση. Το ποσό που θα µπλοκαριστεί µέ-
χρι την αλλαγή των κακώς κειµένων θα είναι το 
σύνολο των ANFAs και SMPs – δηλαδή περίπου 
4 δισ. ευρώ, ενώ, ταυτόχρονα, δεν θα προχω-
ρά και η εφαρµογή της κατάργησης της αύξη-
σης των επιτοκίων του EFSF. Kαι όσο θα υπάρ-
χει χρόνος για την Ελλάδα, άλλο τόσο θα υπάρ-
χει και για τους Ευρωπαίους. Η ελληνική υπόθε-
ση δεν επηρεάζει τις ευρωεκλογές, είναι πλέον 
όχι «δευτερότριτο», αλλά «τριτοτέταρτο» θέµα 
στην ειδησεογραφική ατζέντα και δεν χρήζει βια-
σύνης. Οσο, δε, για το ενδεχοµένως κακό σήµα 
προς τις αγορές, η Κοµισιόν έκανε το παν για να 
κρατήσει τους τόνους χαµηλά, στήριξε τη χώρα 
στην πορεία προς την έξοδο στις αγορές, αλλά 
αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πει «ναι» σε έναν νό-
µο που θεωρεί µέτριο προς κακό. 

Οι εκλογές 
Αυτό που έχει σηµασία για τις Βρυξέλλες, όπως 
σε κάθε ευκαιρία µεταφέρουν πλείστοι κοινοτι-
κοί παράγοντες, δεν είναι το πότε θα πάει η χώ-
ρα σε εθνικές κάλπες, αλλά το να µη θυσιαστεί 
στον βωµό της κάλπης η δουλειά που έχει γίνει 
έως τώρα. Βεβαίως, όταν κανείς βλέπει τον χρό-
νο που καταναλώνει η συγκεκριµένη διαπραγ-
µάτευση (που σηµειωτέον ξεκίνησε µε κοινές 
παραδοχές), αρχίζει και υποψιάζεται διασύνδε-
ση µε τον εκλογικό σχεδιασµό. Σε αυτό, λοιπόν, 
οι κοινοτικοί παράγοντες απαντούν ότι οι καθυ-
στερήσεις ποτέ δεν ωφέλησαν ούτε την οικονο-
µία, ούτε κάποιο κόµµα. Η κυβέρνηση Σαµαρά 
ήταν ένα τέτοιο παράδειγµα. Υπενθυµίζουν ότι 
δεν υπήρχε ποτέ και κανένας λόγος να πάει στις 
ευρωεκλογές µε ανοιχτή αξιολόγηση. ∆εν υπήρ-
χε ποτέ και κανένας λόγος για τις συναντήσεις Σε-
πτεµβρίου και Νοεµβρίου στη Villa Said στο Πα-
ρίσι. Ετσι και τώρα, µετά τις ευρωεκλογές, η κα-
τάσταση θα είναι δυσκολότερη, όχι ευκολότερη. 

Το άλλο σηµείο που επισηµαίνουν είναι πως 
η µη συµφωνία δεν πρέπει να προσωποποιεί-
ται σε κανέναν αξιωµατούχο. Ο σο διαφωνεί η 
ΕΚΤ, τόσο διαφωνεί και η Κοµισιόν. 

Εκβιασµός 
διαρκείας από 
την τρόικα για 
την προστασία 
της πρώτης 
κατοικίας. 
Απειλεί να 

µπλοκάρει την 
εκταµίευση 4 
δισ. ευρώ από 
τα κέρδη των 
ελληνικών 
οµολόγων 


