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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Πιο αυστηρά 
τα τεκμήρια για 
τις κατοικίες
« Π ό θεν  έσ χ ες»  γ ια  τ ις  το κο χρ εο λυ τ ικ έ ς  δ ό σ ε ις  
σ τ εγα σ τ ικώ ν  πρώ της κ α το ικ ία ς  > σελ. 8

ΣΕ 36 ΔΟΣΕΙΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Σε ισχύ η ρύθμιση 
για τις οφειλές 
προς τα Ταμεία
Π άνω  από  8 5 0 .0 0 0  επ ιχ ε ιρ ή σ ε ις  κα ι ε λ ε ύ θ ε 
ρο ι ε π α γ γ ελ μ α τ ίε ς  χρω σ τούν  12 δισ. > σελ. 10
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Διμερής δανεισμός από χώρες της Ευρωζώνης - Εμπλοκή και του ΔΝΤ

Συμφωνία για οωοίβιο
Η ΕΕ ενέκρινε τον μηχανισμό στήριξης
Τι προβλέπει το σχέδιο 
διάσωσης των 22 δισ.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Κομισιόν θα έ
χουν την ευθύνη επίβλεψης του σχεδίου, αλλά με 
συνεισφορά και του ΔΝΤ. Το σχέδιο ενεργοποιείται 
μετά από ομόφωνη απόφαση του Ευροηρουρ. Το 
μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων από τις χώρες- 
μέλη με διμερή δανεισμό και με τα εκάστοτε επι
τόκια της αγοράς και τα υπόλοιπα από το ΔΝΤ.

Εντονο παρασκήνιο για 
τον ευρω-συμβιβασμό
Σε μία συνάντηση χθες το απόγευμα Ν. Σαρκοζί - 
Α. Μέρκελ κρίθηκε η τύχη της συνόδου κορυφής. 
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν όλες τις λεπτομέρειες 
του σχεδίου με τη βοήθεια του προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου X. βαν Ρομπέι και του 
προέδρου της ΕΚΤ, Ζ. Κ. Τρισέ. Μόλις κατέληξαν 
σε συμφωνία κάλεσαν τον Γ. Παπανδρέου.

Γ. Παπανδρέου: Η Ελλάδα 
του ευρώ είναι ασφαλής
Πολύ ικανοποιητική χαρακτήρισε την απόφαση 
του συμβουλίου κορυφής ο πρωθυπουργός και 
τόνισε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη βγήκαν πιο 
ισχυρές μέσα από την κρίση. Δεσμεύθηκε ότι θα 
προχωρήσουν οι αλλαγές σε βάθος στην οικονο
μία και την κοινωνία και χαρακτήρισε ιδιαίτερα 
σημαντική την απόφαση της ΕΚΤ για τα ομόλογα.

Ξεμπλοκάρει τώρα το 
πρόγραμμα για δανεισμό
Το βλέμμα στις αγορές σήμερα, μετά την επίτευξη 
συμφωνίας στην Ε.Ε. και κυρίως μετά την απόφα
ση της ΕΚΤ να διατηρήσει ανοικτές τις γραμμές 
ρευστότητας. Πληροφορίες θέλουν την ελληνική 
πλευρά έτοιμη να αξιοποιήσει ανά πάσα στιγμή, α
κόμη και τη Μ. Εβδομάδα, την ευνοϊκή συγκυρία 
και να απευθυνθεί στις αγορές > σελ. 3 - 6
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Η ΕΚΤ θα δέχεται και μετά το 2010 τίτλους με αξιολόγηση ΒΒΒ-

© Πιο σημαντική απόφαση ακόμη και από τη συμφωνία στήριξης, 
εκτιμούν οι τραπεζίτες © Στις 313 μονάδες υποχώρησε το spread

Βαθιά ανάσα τόσο για τις τράπεζες 
όσο και για την ελληνική οικονο- 

[ .  μία αποτέλεσε η απόφαση του 
®Δ προέδρου της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ 

Μ  Τρισέ, με την οποία θα γίνονται
■ δεκτά και μετά το 2010 τα ελλη-
% νικά ομόλογα. Μάλιστα, η ΕΚΤ 
Τ Γ , θα δέχεται τους τίτλους και με

χαμηλότερη πιστοληπτική αξιο
λόγηση έως ΒΒΒ-. Ικανοποίηση 
για την απόφαση εξέφραζαν χθες 
τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο 
και οι τραπεζίτες. Οπως σημείω
ναν, απομακρύνεται ο κίνδυνος 
να δημιουργηθεί πρόβλημα στη 
ρευστότητα > σελ. 4

Ανάοα από Ζ. Κ. Τριοέ οε
χράπεζες-ομόλογα

Ισοτιμία ειιρώ/δολαρίου

1,3000
3/1 10/1 1 14/2 2172 28/2 7/3 14/3 21/3 25/3

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΔΝΤ

Συνεχίστηκε η χαμηλή πτήση 
του ευρώ - Στα 1,3269 δολ.
Στα χαμηλά των τελευταίων 10 μηνών υποχωρούσε το ευρώ. Η εμπλοκή 
του Δ Ν Τ  στο σχέδιο γ ια  την Ελλάδα εκλαμβάνετα ι από τ ις  αγορές ω ς αδυ
ναμ ία της Ευρω ζώνης να δ ιαχε ιρ ιστε ί μόνη της την κρίση > σελ. 4
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Να μη χαθεί και 
η τελευταία ευκαιρία

Μ ια βαθιά ανάσα παίρνει η Ελλάδα μετά 
τη γαλλογερμανική συμφωνία κορυφής 

για το πακέτο σωτηρίας. Είναι μια οικονομική 
βοήθεια - βαθιά ανάσα για την κάλυψη του 
φετινού δανειακού προγράμματος της χώρας.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνά όμως κανείς 
ούτε μια στιγμή είναι ότι η ελληνική οικονομία 
βρίσκεται σε φάση βαθιάς ύφεσης και η δημο
σιονομική της κατάσταση βρίσκεται στην «ε
ντατική».

Και ούτε σκέψη δεν πρέπει να γίνει για 
χαλάρωση της αυστηρής οικονομικής πολιτι
κής. Το αντίθετο: Επιβεβαιώνεται και ενισχύ- 
εται η ανάγκη για προσήλωση της κυβέρνησης 
στη δημοσιονομική εξυγίανση, στην επίτευξη 
των στόχωντου προγράμματος σταθερότητας 
για μείωση του ελλείμματος και του δημοσίου 
χρέους, καθώς και η σε μόνιμη βάση παροχή... 
«οξυγόνου» στην παραγωγική διαδικασία με 
την απελευθέρωση όλων των αγορών, με την 
κατάργηση όλων χωρίς εξαίρεση των λεγάμε
νων κλειστών επαγγελμάτων και αγορών.

Σύναξις ίου Αρχαγγέλου Γαβριήλ 
Ο ΜΗΝΑΣ: 3ος Ο ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 13||
Ο ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ: 6.20 ©ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ: 18.42

©
9  Σελήνη 11 ημερών

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Σήμερα
κυκλοφορούν τα ΖΥΓΑ

[Το βαρόμετρο της ημέρας]
«ΑΝΑΣΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ
Ο Ζαν  - Κλοντ Τρισέ ανακο ίνω σε ότι η 
Ε Κ Τ  θα συνεχ ίσ ει να  δέχετα ι ω ς  ενέχυ 
ρο ομόλογα με πιστοληπτική αξιολόγηση 
έω ς  Β Β Β - και μετά το 2010. [Σελ. 4]

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Η Ελλάδα  θα βγει άμεσα στις αγορές 
προκειμένου να αντλήσει τη ρευστότητα 
που χρε ιάζετα ι. [Σελ. 6]

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Πόθεν έσχες γ ια  την απόκτηση ή α νέ 
γερση πρώτης κατο ικ ίας από το πρώτο 
τετραγωνικό μέτρο φ έρνει το νέο φ ορο
λογικό  νομοσχέδιο. [Σελ. 8]

ΟΦΕΙΛΕΣ
«Π ράσ ινο»  φ ω ς  γ ια  τη ρύθμ ιση  τω ν 
συσσωρευμένων οφ ειλώ ν ύφους 12 δισ. 
ευρώ  προς τα ασφ αλιστικά  ταμεία  α νά 
βει το υπουργείο Εργασ ίας. [Σελ 10]

Στον παλμό της ημέρας

ΤΟΥΡΚΙΑ
Κλ ιμακώ νε ι τ ις  προκλήσεις στο Α ιγ α ίο  η 
Αγκυρα. Στη γραμμή της ψ ύχραιμης ε 
παγρύπνησης η Αθήνα . [Σελ. 29]

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Στην Κύπρο μετά το Πάσχα ο πρω θυ
πουργός ενόψ ε ι τω ν «ψ ευδοεκλογών» 
της 18ης Απρ ιλ ίου . [Σελ. 29]

Κ.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Μ ήνυμα  ελπ ίδας από τον Κ. Παπούλια. 
Δ η λώ σ ε ις  της πολιτ ικής ηγεσ ίας γ ια  την 
κρίση. [Σελ. 30]

ΣΚΑΝΔΑΛΟ
Ν έες  σκ ιές  γ ια  μ ίζε ς  από τη Daim ler. 
Δ ω ροδοκ ίε ς  σε 22  χώ ρες και την Ελλά 
δα. [Σελ. 31]

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Μ εγαλύτερ ες απο ζημ ιώ σ εις  γ ια  απαλ-

λοτρ ιώ σεις ακινήτων. [Σελ. 32] 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Τη «χρυσή τομή» που θα άρει το αδ ιέξο 
δο μεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησ ίας 
στο θέμα  τη ς φορολόγησης της εκκλη 
σ ια σ τ ικ ή ς  π ερ ιο υ σ ία ς , α να ζη το ύ σ αν  
μέχρι χθ ες οι δύο πλευρές. [Σελ 33]

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Εντονο προεκλογ ικό  χρώ μα έχε ι ο νέος 
βρετανικός προϋπολογισμός που παρου
σίασε η κυβέρνηση των Εργατικών. [Σελ 
36]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρώτη στη δ ιεθνή κατάταξη όσον αφορά 
τ ις  επενδύσε ις σε καθαρή ενέργε ια  ανα- 
δε ίχθηκε η Κ ίνα  το 2009 , αφήνοντας 
πίσω της τ ις  Η Π Α  γ ια  πρώτη φορά από 
την έναρξη  των σχετικώ ν μετρήσεων. 
[Σελ. 37]

ο καιρός
Η πορεία αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, 

είναι μονόδρομος. Η οικονομική βοήθεια προς 
τη χώρα δίνεται με αυστηρούς όρους. Η Ευ
ρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να ανεχθεί 
ούτε ένα βήμα πίσω. Τα λογιστικά τεχνάσμα
τα που ακολουθήθηκαν για πολλά χρόνια, τα 
μισόλογα και οι κωλυσιεργίες δεν έχουν 
πλέον καμιά θέση. Η Ανγκελα Μέρκελ άλλω
στε φρόντισε να απευθύνει σχετική προειδο
ποίηση...

Η κυβέρνηση, ολόκληρο το πολιτικό σύστη
μα πρέπει να αφήσουν στην άκρη τα περί διε
θνών κερδοσκόπων και να προχωρήσουν 
χωρίς παρεκκλίσεις στον δρόμο των ριζικών 
μεταρρυθμίσεων. Οι «κερδοσκόποι» άλλωστε 
απλώς... επιχειρούν να εκμεταλλευθούν οικο
νομίες που είναι πράγματι σε αδύναμη θέση.

Καθώς ήδη παρατηρούνται ορισμένες καθυ
στερήσεις στην υλοποίηση σημαντικών κυβερ
νητικών αποφάσεων, όπως στην κατάργηση ή 
και συγχώνευση φορέων του Δημοσίου, θα 
πρέπει η «επόμενη ημέρα» της συνόδου κορυ
φής να σημάνει σάλπισμα για την επιτάχυνση 
της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου.
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Ολοι είχαν στραμμένη την προσοχή 
στον Ν. Σαρκοζί και βρήκε την ευκαιρία 
ο Ζ. Κ. Τρισέ να «καθαρίσει» το τοπίο...

Ο  ημερήσιος

[θα συμβούν σήμερα]

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσική
Εξι πρωτότυπα ρεσιτάλ ελληνικού τραγου
διού πραγματοποιούνται από τις 21 μέχρι 
αύριο, πριν τις προγραμματισμένες παρα
στάσεις του Half Note Jazz Club. Δεξιοτέ
χνες μουσικοί με μεγάλη εμπειρία στον 
αυτοσχεδιασμό θα συνυπάρξουν με κορυ

φαίους τραγου
διστές και τρα
γουδοποιούς. 
Συμμετέχουν ο 
Μίλτος Πασχα- 
λίδης με τον Θύ- 
μιο Παπαδόπου- 
λο, ο Χρήστος 
Θηβαίος με τον 
Γιώργο Κοντρα- 
φούρη, ο Μπά- 
μπης Στόκας με 
τον Κώστα Πα- 
ρίσση και τον 
Σάκη Βαργεμ- 
τζίδη, η Δέσποι
να Ολυμπίου με 
τον Πέτρο Δρα- 

γούμη και τον Αγγελο Παπαδάτο, ο Πανα
γιώτης Λάλεζας με το Νίκο Μέρμηγκα και 
τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο και τέλος η 
Γλυκερία με την Ζωή Τηγανούρια.

(?°C-20°C

Wv
3-4 '

Ν  Λ.m

ΣΗΜ ΕΡΑ
Γενικά αίθριος 
καιρός στη βό
ρεια, δυτική και 
κεντρική Ελλά
δα, το Αιγαίο 
και την Κρήτη.
Οι άνεμοι στο 
Αιγαίο θα πνέ
ουν βόρειοι, 
βορειοανατολι
κοί μέτριοι έως 
ισχυροί και στο ^
Ιόνιο βορειο
δυτικοί μέτριοι.
ΑΤΤΙΚΗ 
Γενικά αίθριος.
Ανεμοι βόρειοι εντάσεως 4 με 
5 μποφόρ και στον Ευβοϊκό 6 
με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία 
θα κυμανθεί από 10 έως 19 
βαθμούς.

,  c 
“%

. "  5-7 *

· 18°C-19°e*i_ . -,

éZ 9S6S3B<f·?» λ.

vrv \* 'V >
3-4

10°C-18°C

V

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λίγες νεφώσεις και τοπικά πε
ριορισμένη ορατότητα το πρωί. 
Ανεμοι ασθενείς. Θερμοκρασία 
από 10 έως 18 βαθμούς.

ΕΥΡΩΠΗ Χιόνια στα 
βόρεια. Νεφώσεις 
στα βορειοανατολικά, 
κεντρικά και νότια 
Βροχές στα κεντρικά. 
Ηλιος με νεφώσεις 
στα βορειοδυτικά 
και νότια.

Λ/

ψ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/3
Αίθριος με αραιές νεφώσεις. Τις βρα
δινές ώρες στα βορειοδυτικά είναι 
πιθανόν να σημειωθούν λίγες βροχές.

Α μ σ τερ ντα μ 5°/11°

Β ερ ο λ ίν ο 7°/20°

Β ιέν νη 8°/20°

Βουδαπέστη 10°/21°

Βουκουρέστι 3°/15°

Β ρ υ ξ έλ λ ε ς 7ο /ΐ2°

Ελσίνκι 1°/3°

Λ ισ αβ ό να 9°/17°

Λ ο ν δ ίν ο 7°/11°

Μ α δ ρ ίτη 5°/12°

Μ ό σ χα 0°/4°

Παρίσι 7°/12°

mailto:merissia@pegasus.gr
http://www.imerisia.gr
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ΤΟ ΘΕΜΑ
Η συμφωνία επετεύχθη έπειτα από δραματικές γαλλογερμανικές διαβουλεύσεις. Το Βερολίνο 
αποδέχθηκε τη δυνατότητα χορήγησης βοήθειας στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη, έστω και σε 
διμερή βάση, ενώ το Παρίσι είπε «ναι» στην εμπλοκή του ΔΝΤ και σε άλλους όρους της Μέρκελ.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΝΤ

«Σωοίβιο» οχην Ελλάδα από τον 
ουμβιβαομό Μέρκελ - Σαρκοζί
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΓΙΟΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Ο συμβιβασμός Γερμανίας και Γαλλί- 
ας, που επετεύχθη στην έκτακτη και 
διάρκειας μίας ώρας συνάντηση την 

οποία είχαν χθες το απόγευμα η Αγγέλα 
Μέρκελ με τον Νικολά Σαρκοζί, φαίνεται πως 
αίρει -έστω και προσωρινά- την κατάσταση 
κόκκινου συναγερμού στην οποία είχε περί- ! 
έλθει η Ελλάδα και το «ενδεχόμενο χρεοκο
πίας», προσφέροντάςτηςτο «γεμάτο πιστόλι 
πάνω στο τραπέζι» που εναγωνίως ζητούσε 
το τελευταίο διάστημα από τους εταίρους της 
(αναλυτικό ρεπορτάζ για τη στάση της ελλη
νικής πλευράς στη σελίδα 5).

Όσο για τα «πυρομαχικά», αφορούν κε
φάλαια ύψους 20 - 22 δισ. ευρώ, στα οποία η 
Ελλάδα (όπως και άλλες χώρες της Ευρωζώ

νης οι οποίες, ενδεχομένως, 
αντιμετωπίσουν ανάλογα 
προβλήματα στο μέλλον) θα 
έχει πρόσβαση ως «ύστατη 
λύση» (ultima ratio, όπως 
είπε η Γερμανίδα καγκελά
ριος) και σε περίπτωση που 
«η χρηματοδότηση από την 
αγορά είναι ανεπαρκής». Θα 
είναι δε κατά κύριο λόγο 
ευρωπαϊκά -κατά τα 2/3, σύμ
φωνα με πηγές από το Παρί
σι- και θα προέρχονται από 
διμερή δάνεια σε εθελοντική 
βάση, με βάση «τα επιτόκια 
της αγοράς» (η ισπανική El 

Pais, στην ηλεκτρονική της σελίδα, έκανε 
λόγο για επιτόκια λίγο πάνω από το 3%).

ΚΕΦΑΛΑΙΑ »«Ουσιασηκή» προβλέπεται 
να είναι και η συμμετοχή του Διεθνούς Νο
μισματικού Ταμείου. Εκτός από τα κεφάλαια 
που θα διαθέσει, εφόσον υπάρξει ενεργοποί
ηση της βοήθειας -πρόκειται για το υπόλοιπο 
ένα τρίτο του συνολικού ποσού- θα διαδρα
ματίζει ρόλο και στον μηχανισμό εφαρμογής 
και ελέγχου των όρων της συμφωνίας, από 
κοινού με την Κομισιόν και την ΕΚΤ. Η συμ
μετοχή του ΔΝΤ ικανοποιεί μια βασική απαί
τηση του Βερολίνου -όχι, όμως, και του Τρισέ 
(αναλυτικό ρεπορτάζ για τις αποφάσεις της 
ΕΚΤ και ης ανησυχίες του προέδρου της στη 
σελίδα 4). Το σχέδιο, που έχει έκταση μιάμι
ση σελίδα, ορισηκοποιήθηκε παρουσία των 
προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 
της ΕΚΤ, Χέρμαν βαν Ρομπέι και Ζαν Κλοντ 
Τρισέ ανηστοίχως. Ο πρώτος στον οποίο 
παρουσιάστηκε ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμε
νος, πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,

Στην απόφαση
οι «16» αναγνωρίζουν 

τη «φιλόδοξη και 

αποφασιστική δράση» 

που έχει αναλάβει 

η Αθήνα, ενώ επα

ναλαμβάνεται ότι 

«η ελληνική κυβέρνη

ση δεν έχει καταθέσει 

αίτημα για οικονομική 

βοήθεια».

»  Χαμόγελα Σαρκοζί - Μέρκελ. Η συμφωνία ικανοποιεί Βερολίνο, Παρίσι και την Αθήνα...

ενώ στη συνέχεια ο κ. Ρομπέι το δημοσιοποί
ησε στους ηγέτες όλων των κρατών - μελών 
της Ευρωζώνης -οι οποίοι και έδωσαν τη 
συγκατάθεσή τους, χωρίς αλλαγές, κατά τη 
συνάντησή τους που άρχισε σης 8.30 το βρά
δυ, ώρα Ελλάδας.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν πε
ριέχει συγκεκριμένους αριθμούς, ενώ αρκε
τά σημεία του παραμένουν (σκοπίμως;) ασα
φή. Όπως τόνιζαν διπλωματικές πηγές, παρά

τον συμβιβασμό, οι διαφορές Γάλλων και 
Γερμανών δεν έχουν ξεπεραστεί πλήρως. «Τα 
σημεία αιχμής αφορούν το μέχρι πού θα ανα
γκαστεί να αιμορραγήσει η Ελλάδα προτού 
ενεργοποιηθούν τα διμερή δάνεια, αλλά και 
σε ποιο βαθμό μπορεί να υπάρξει συμφωνία 
αναφορικά με την επιβολή μελλοντικών 
κυρώσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά προς 
τους Financial Times αξιωματούχος ο οποίος 
παρακολούθησε από κοντά ης διαπραγμα-

Ετοιμο το ΔΝ Τ να διαθέσει 27 δισ. δολ.
©Οι αρμόδιοι του Ταμείου θεωρούν 
τα μέτρα του ελληνικού Προγράμματος 
Σταθερότητας επαρκή

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να δανει
στεί από το Διεθνές Νομισμαηκό Ταμείο, 
δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονο
μικών Τίμοθι Γκέιθνερ, ο οποίος τόνισε ό
τι έχει εμπιστοσύνη πως η Ευρώπη θα 
βρει λύση για το οικονομικό πρόβλημα 
της Ελλάδας. Πρόσθεσε όη για να συμβεί 
αυτό, η Ελλάδα πρέπει να αφιερωθεί σε έ
να πρόγραμμα που θα την βοηθήσει να ξε- 
περάσει την κρίση. Η συμμετοχή του Τα
μείου στο σχέδιο διάσωσης είναι σημανη- 
κή δήλωσε αξιωματούχος και πρόσθεσε

τα εξής: «Εάν και εφόσον υποβάλει αίτη
μα η Ελλάδα, το μερίδιο του Ταμείου θα 
είναι 27 δισ. δολ. (γύρω στα 20 δισ. ευρώ) 
τα οποία θα δοθούν σε διάστημα 18 μη
νών. Το ποσό αυξήθηκε σημανηκά με α
πόφαση του διευθυντή του Ταμείου ύστε
ρα από παρέμβαση των μελών της ευρω
παϊκής ομάδας», τόνισε.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ »Σύμφωνα με πληροφορίες 
το επιτόκιο αναμένεται να «κλείσει» στο 
2,5% και το ανώτατο επιτόκιο προβλέπε- 
ται να φτάσει στο 2,4%-3%. Διευκρινίστη
κε, πάντως, όητο Ταμείο δεν θα ζητήσει 
κανένα επιπρόσθετο μέτρο. Οι αρμόδιοι 
που ασχολούνται με την Ελλάδα θεωρούν 
όη τα μέτρα του ελληνικού προγράμματος 
σταθερότητας είναι επαρκή και έχουν ε- 
γκριθεί από το ΔΝΤ. Ομως, το Ταμείο θα

τεύσεις. Πράγμαη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
εκημούν όη, ης επόμενες ημέρες, τα spreads 
των ελληνικών ομολόγων είναι μεν πιθανό 
να υποχωρήσουν σταδιακά στα επίπεδα των 
250 μονάδων, θα εξακολουθήσουν όμως να 
καθιστούν ιδιαιτέρως ακριβό τον δανεισμό 
της χώρας σε σχέση με τους Ευρωπαίους ε
ταίρους της. Επιπλέον, οι διατυπώσεις του 
κειμένου που εγκρίθηκε χθες και προβλέπει 
όη η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης 
πρέπει να είναι ομόφωνη από τους «16» της 
Ευρωζώνης, δίνουν στο Βερολίνο τη δυνατό
τητα να προβάλει βέτο ανά πάσα σηγμή, εφό
σον κρίνει όη αυτή δεν είναι κατάλληλη.

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Η Γερμανία 
κατάφερε να επιβάλει, όμως, μία ακόμη 
θέση της, η οποία έχει να κάνει με την αυ
στηρότερη επιτήρηση των προϋπολογισμών 
όλων των κρατών - μελών της Ευρωζώνης 
από ης Βρυξέλλες, αλλά και τη δυνατότητα 
επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες. «Στο 
μέλλον, η παρακολούθηση των οικονομικών 
και δημοσιονομικών κινδύνων, καθώς και 
τα εργαλεία για την πρόληψή τους, συμπε- 
ριλαμβανομένης της διαδικασίας σε περι
πτώσεις υπέρβασης του ορίου για το έλλειμ
μα, πρέπει να ισχυροποιηθούν», αναφέρεται 
στο κείμενο. Μάλιστα, ο κ. Ρομπέι ανέλαβε 
να παρουσιάσει, ως το τέλος του έτους, ένα 
σχέδιο για τον έλεγχο και τις κυρώσεις - 
χωρίς, πάντως, να αναφέρεται σε αλλαγή 
των ισχυόντων συνθηκών.

ζητά «διορθωηκές κινήσεις» εάν οι στό
χοι που θέτει το πρόγραμμα δεν πραγμα
τοποιηθούν. Ο αξιωματούχος είπε όη θα 
συμφωνηθεί χρονικό διάστημα εξέτασης 
της υλοποίησης των μέτρων. Το πιο πιθα
νό είναι ανά εξάμηνο. Το κείμενο των 
προβλέψεων για την Ελλάδα και άλλες 
χώρες δόθηκε χθες στον διευθυντή και τα 
μέλη του Συμβουλίου του ΔΝΤ.
© Οι προβλέψεις για την Ελλάδα σε ό,η 
αφορά τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ είναι 
μείον 2το2010και1,1το2011.
© Οι προβλέψεις για τον δείκτη ημών κα
ταναλωτή είναι όη θα σημειώσει μείωση 
και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 
από 10,6 το 2009 θα μειωθεί σε 9,87 το 
2010και8,2το2011.
© Η ανεργία θα αυξηθεί από το 9,4% το 
2009 σε 12% το 2010 και 13% το 2011.
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Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α  Κ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Σ Ε

Πιέζει το ευρώ 
η εμπλοκή 
του ΔΝΤ

Στους ρυθμούς ίων λεπτομερει
ών της χθεσινής συμφωνίας για 
την Ελλάδα χόρεψε χθες το ευ
ρώ, που το βράδυ υποχωρούσε 
και πάλι στο χαμηλότερο του 
ΙΟμήνου έναντι του δολαρίου 
(ενώ προηγουμένως ενισχυό- 
ταν). Στις 21.45 ώρα Ελλάδας 
το ευρώ υποχωρούσε κατά 0,2% 
έναντι του δολαρίου, στα 1,3288 
δολ., πιο κοντά στο χαμηλότερο 
επίπεδο της χθεσινής συνεδρί
ασης (στα 1,3269 δολ.) από ό,τι 
στο υψηλότερο επίπεδό του, 
στα 1,3386 δολ. Καταλύτης για 
την αντίδραση των επενδυτών 
στάθηκε η δήλωση του προέ
δρου της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρι- 
σέ, πως εάν το ΔΝΤ έχει πρω
ταγωνιστικό ρόλο στον μηχανι
σμό στήριξης της Ελλάδας το 
σήμα που θα έδινε η Ευρώπη 
είναι πως αδυνατεί να χειριστεί 
τα προβλήματά της.

ΕΥΘΥΝΕΣ »«Εάν το ΔΝΤ ή άλ
λο σώμα αναλάβει ευθύνες στη 
θέση του Eurogroup ή των κυ
βερνήσεων, τούτο είναι πάρα 
πολύ κακό», είπε ο κ. Τρισέ. 
«Τα κράτη - μέλη οφείλουν να 
μην εγκαταλείψουν ούτε μια 
σπιθαμή από τις σημερινές ευ
θύνες που τους αναλογούν βά
σει των Συνθηκών». 
Προηγουμένως το ευρώ ενισχυ- 
όταν, εν μέσω ελπίδων πως θα υ
πάρξει κυρίως ευρωπαϊκό πακέ
το στήριξης.
Σχετικώς το μέλος του Δ.Σ. της 
ΕΚΤ, Λ. Μπίνι Σμάγκι, δήλωσε 
στην εφημερίδα Die Welt:
«Οσοι ενδιαφέρονται για την οι
κονομική και νομισματική στα
θερότητα της Ευρώπης θα πρέπει 
να ανατάσσονται στη βοήθεια α
πό το ΔΝΤ. Και για να κάνω μια 
προκληηκή δήλωση: ο κόσμος 
πρέπει να προσφύγει στο γερμα
νικό συνταγμαπκό δικαστήριο ε
άν εμπλακεί το ΔΝΤ».

Η ΕΚΤ θα δέχεται ως ενέχυρο ομόλογα με αξιολόγηση ΒΒΒ- και πέραν του 2010

«Ανάοα» από Τρισέ στα ελληνικά 
ομόλογα και ης τράπεζες
»  Κύκλοι της ΤτΕ εκτιμού
σαν ότι απομακρύνθηκε ο κίν
δυνος να δημιουργηθούν προ
βλήματα ρευστότητας στα 
εγχώρια ιδρύματα

ΤΗΣ ΛΑΛΕΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗ

Βαθιά «ανάσα» στα ελληνικά 
ομόλογα και στις τράπεζες 
έδωσε χθες η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, καθώς ο πρόε
δρός της Ζαν-Κλοντ Τρισέ ανακοί
νωσε ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να 
δέχεται ως ενέχυρο ομόλογα με 
πιστοληπτική αξιολόγηση έως ΒΒΒ- 
και πέραν του 2010. Κύκλοι της 
Τραπέζης της Ελλάδος εκτιμούσαν 
ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος να 
δημιουργηθούν προβλήματα ρευ
στότητας στις τράπεζες και δίνεται 
ο απαραίτητος χρόνος στην ελληνι
κή οικονομία να εφαρμόσει το ΠΣΔ 
και να ορθοποδήσει.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ε- 
πικεφαλήςτης EFG Eurobank Νίκος 
Καραμούζης που σχολίασε ότι η 
χθεσινή απόφαση της Φραγκφούρ- 
της ίσως είναι σημαντικότερη από 
αυτή των Βρυξελλών για την σύστα
ση του μηχανισμού βοήθειας για την 
Ελλάδα, καθώς απομακρύνει όλες 
τις ανησυχίες για το αν θα μπορού
σαν να αναχρηματοδοτηθούν τα ο
μόλογα του ελληνικού δημοσίου.

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ »  Μόλις έγιναν γνω
στές οι δηλώσεις του κ. Τρισέ στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (χθες το 
πρωί), τα spreads των ελληνικών 
ομολόγων έναντι των γερμανικών 
υποχώρησαν, στις 313 μονάδες 
βάσης από 333 στο κλείσιμο της

Τετάρτης. Παράγοντεςτης αγοράς 
εκτιμούσαν ότι η τάση αυτή θα συ
νεχιστεί, πρόβλεψη που αν επιβε
βαιωθεί θα λειτουργήσει ευεργετι
κά για τα χαρτοφυλάκια των τρα
πεζών, βελτιώνοντας τόσο την 
καθαρή τους θέση όσο και τα απο- 
τελέσματάτους. «Η ΕΚΤ συνεισφέ- 
ρειμετοντρόπο αυτό στην εκτόνω
ση της ελληνικής κρίσης και στέλ
νει στην Ε.Ε. μήνυμα ότι η Ελλάδα 
αξίζει στήριξης», δήλωσε ο οικο
νομολόγος Μάρκο Βάλι της 
υηίΟτβάίί. «Επίσης, αίρει μέρος

την πίεσης στην Ελλάδα και τις 
ελληνικές τράπεζες».

ΔΑΜΟΚΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗ Υπενθυ
μίζεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός 
της Φραγκφούρτης προέβλεπε την 
επιστροφή των κανόνων για τους 
τίτλους που δέχεται ως ενέχυρο στο 
προ κρίσης καθεστώς (με την ελά
χιστη αποδεκτή αξιολόγηση να είναι 
Α-) στο τέλος του έτους. Στην περί
πτωση αυτή, με δεδομένο ότι Fitch 
και S&P ήδη αξιολογούν τα ελλη
νικά ομόλογα με ΒΒΒ+, μια υποβάθ-

μιση από τον τρίτο μεγάλο οίκο αξι
ολόγησης, την Moody’s, θα τα κα
θιστούσε μη αποδεκτά ως ενέχυρο 
από την ΕΚΤ για τις πράξεις ανα- 
χρηματοδότησης των τραπεζών, 
αποστερώντας τις τελευταίες από 
μια ζωτικής σημασίας πηγή φθηνής 
ρευστότητας. Η παράταση του ση
μερινού, χαλαρότερου καθεστώτος 
εντόςτου 2011 «αίρει τηΔαμόκλειο 
Σπάθη που κρεμόταν πάνω από την 
Ελλάδα», όπως σχολίασε ο Γιούρ- 
γκεν Μίχελς της Citigroup. Γιατί 
απαιτείται πλέον υποβάθμιση κατά 
πέντε βαθμίδες της πιστοληπτικής 
αξιολόγησης των ελληνικών ομο
λόγων από τη Moody’s και κατά 
τρεις βαθμίδες από Fitch και S&P 
για να μην γίνονται αποδεκτά ως 
ενέχυρο από την ΕΚΤ.

«ΑΩΡΟ» »  Τραπεζικοί αναλυτές 
στην Αθήνα παρατηρούσαν ότι το 
«δώρο» της Φραγκφούρτης ανοίγει 
τον δρόμο για τις ελληνικές τράπεζες 
να απορροφήσουν ομόλογα από ης 
νέες εκδόσεις του ελληνικού δημο
σίου, γνωρίζοντας πλέον όη δεν ε- 
πίκειται κλείσιμο της «στρόφιγγας» 
της φθηνής ρευστότητας που παρέ
χεται από την ΕΚΤ. Παράλληλα, 
συμβάλλει και στην απορρόφηση 
περισσότερων ελληνικών ομολόγων 
και από ης ξένες τράπεζες που θα 
μπορούν να τα χρησιμοποιούν και 
αυτές ως ενέχυρο στην ΕΚΤ.

Σημειώνεται τέλος, όη ο κ. Τρισέ 
ξεκαθάρισε όη η Τράπεζα θα συνε
χίσει μεν να δέχεται ως «ενέχυρο» 
ομόλογα με αξιολόγηση ΒΒΒ-, αλλά 
θα χορηγεί χαμηλότερα ποσά (δη
λαδή με υψηλότερο «haircut»), σε 
σύγκριση με τους δανειολήπτες που 
καταθέτουν ως εγγύηση τα πιο ασφα
λή (αξιολογημένα ως ΑΑΑ) γερμα
νικά ομόλογα.

»  Η κίνηση Τρισέ είναι σωσίβιο για ία  ελληνικά ομόλογα και τις τράπε
ζες. Θετικά τα σχόλια από Γ. Προβόπουλο και Ν. Καραμούζη
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Μετά από την υποβάθμιση από τον οίκο Fitch

Ανηουχίες και για ιην Πορτογαλία

»  Ζ. Σόκρατες

Με την Πορτογαλία να κιν
δυνεύει να αναδειχθεί σε 
δεύτερο «αδύναμο κρίκο» 

της Ευρωζώνης μετά την Ελλάδα, 
και το φαινόμενο του ντόμινο κερ
δοσκοπίας κατά της Λισαβόνας να 
επικρέμαται τώρα επί των αγορών 
τηςΕ.Ε., οι Βρυξέλλες καλούνται να 
επιδείξουν αλληλεγγύη σης χώρες 
της περιφέρειας. Την αφορμή για 
νέες ανησυχίες έδωσε η προχθεσινή 
υποβάθμιση τρο πιστοληπτικής ικα-

νότητας της Πορτογαλίας από τη 
Fitch, σε «ΑΑ-» από «ΔΑ».

ΣΥΓΚΥΡΙΑ »  Στην παρούσα συγκυ
ρία νευρικότητας και αστάθειας σης 
διεθνείς αγορές, ήταν απαραίτητο η 
Πορτογαλία να επιδείξει αποφασι
στικότητα όσον αφορά στην αυστηρή 
τήρηση του προγράμματος σταθερό
τητας, πράγμα που έπραξε χθες: Το 
μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευ
σης εξέφρασε την υποστήριξή του

στο πρόγραμμα λιτότητας της κυβέρ
νησης, και το πορτογαλικό κοινο
βούλιο υιοθέτησε σχετική μη δεσμευ
τική απόφαση στήριξης, για να κα
θησυχάσει ης ανησυχίες των επεν
δυτών πως η χώρα θα είναι η αμέσως 
επόμενη που θα ανημετωπίσει τα 
προβλήματα της Ελλάδας. Η πιστο- 
ληπτική αξιολόγηση της Πορτογα
λίας είναι δυο βαθμίδες υψηλότερη 
από αυτήν της Ελλάδας, και το δη
μόσιο χρέος της χώρας θα ανέλθει

στο 90% του ΑΕΠ το 2010 ένανπ ε
κτίμησης του ΟΟΣΑ γιατην Ελλάδα, 
γιαχρέος 123,3%. Οι ανησυχίες για 
την Πορτογαλία εδράζονται στην 
έλλειψη ανταγωνισηκότητας της 
χώρας. Το υψηλό ποσοστό χρέους 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων (στο 
105% και 134% του ΑΕΠ το 2008 
στην Πορτογαλία ένανη 61% και 
62% στην Ελλάδα) δεν θα βοηθήσει 
την εσωτερική κατανάλωση.

ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΑΦΝΗ
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«Η Ελλάδα του ευρώ είναι ασφαλής»

Ικανοποίηση 
Γ. Παπανδρέου 
για την απόφαση

»  «Οι κόποι και οι θυσίες 
του Ελληνικού λαού, πιά
νουν τόπο. Η πολιτική 
της υπευθυνότητας δι
καιώνεται. Η Ελλάδα 
απέδειξε την ισχυρή της 
θέληση και τη δυνατότη
τα έγκαιρης αντίδρασής 
της στην κρίση» δήλωσε 
ο Γ. Παπανδρέου.

»  Η Ευρώπη, και μαζί 
η Ελλάδα, βγαίνουν πιο ισχυρές 
μέσα από αυτή την κρίση, 
δήλωσε ο Ελληνας 
πρωθυπουργός αμέσως μετά 
την επίτευξη της συμφωνίας

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ

Στην επέτειο της 25ης Μαρτίου 
η κυβέρνηση απέσπασε από 
τους εταίρους της στην ΕΕ το 

«όπλο» που ζητούσε γτα να βάλετ 
πάνω στο τραπέζτ των διαπραγμα
τεύσεων γτα τα spreads. «Η Ελλάδα 
του ευρώ είνατ ασφαλής, η Ευρώπη 
έκανε ένα μεγάλο βήμα», δήλωσε 
αμέσως μετά την επίτευξη της συμ
φωνίας στο Γιουρογκρουπ ο Γ. Πα
πανδρέου.

Κυβερνηττκές πηγές, αφού εξέ
φραζαν την ικανοποίησή τους, διευ
κρίνιζαν πως η χώρα μας δεν προ- 
τίθεται να ζητήσει άμεσα την ενερ
γοποίηση του μηχανισμού. «Μηδε
νίζεται ο κίνδυνος πτώχευσης», υ
ποστήριζαν οι συνεργάτες του 
πρωθυπουργού και επισήμαιναν 
πως και σε ό,τι αφορά στο σκέλος 
του ΔΝΤ έχει καταστεί σαφές ότι δεν 
θα ζητηθούν επτπλέον μέτρα δημο,- 
στονομικής προσαρμογής. Δτευκρί- 
νιζαν, επίσης, πως δεν επτβάλλονται 
ούτε όροτ, ούτε άλλες κυρώσετς στην 
περίπτωση λήψης των δανείων απ<̂  
κράτη μέλη της ευρωζώνης. *

Γ. ΠΑΠΑΗΔΡΕΟΥ «Οτ κόποτ και 
οι θυσίες του Ελληνικού λαού, πιά
νουν τόπο. Η πολτηκή της υπευθυ
νότητας δτκαιώνεται. Η Ελλάδα 
απέδετξε την ισχυρή της θέληση και 
τη δυνατότητα έγκατρης αντίδρασής 
της στην κρίση» ξεκίνησε ττς δηλώ
σεις του ο Γ. Παπανδρέου. «Η Ελλά
δα τού ευρώ είνατ ασφαλής. Και η 
Ευρώπη, έκανε επίσης ένα μεγάλο 
βήμα» προσέθεσε και τόνισε ότι 
«σήμερα, δεν πήραμε μόνο αποφά
σεις για την Ελλάδα». «Η Ευρώπη, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε 
μπροστά σε μτα τεράστια πρόκληση 
και στάθηκε στο ύψος των περτστά- 
σεων» σημείωσε ο πρωθυπουργός. 
«Με αποφαστσπκότητα, οτ Ευρω
παίοι ηγέτες προστατεύουμε την 
Ένωσή μας, προστατεύουμε το 
κοινό μας νόμισμα. Η Ευρώπη, και 
μαζί η Ελλάδα, βγαίνουν πιο ισχυρές 
μέσα από αυτή την κρίση» είπε χα-

ρακτηρισττκά. «Σήμερα, φτάσαμε 
σε μτα απόφαση πολύ ικανοποιητι
κή. Θεσπίζετ ένα ευρωπαϊκό μηχα- 
ντσμό, με μειοψηφική συμμετοχή 
του Δ.Ν.Τ.» εξήγησε.

Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρθηκε 
και στην απόφαση της ΕΚΤ να πα
ρατείνει την ευνοϊκή μεταχείριση 
των ελληνικών τραπεζικών ομολό
γων. Αναφέρθηκε στον ρόλο που 
διαδραμάτισε ο ίδιος και η χώ ρ^ 
μας. «Ως κυβέρνηση κινηθήκαμε με 
σύνεση, με προσοχή και με αποφα
σιστικότητα. Κάναμε κατ κάνουμε 
έναν αγώνα δρόμου, μαζί με τον 
Ελληνικό λαό.

Μαζί πείσαμε Ευρωπαίους καν 
διεθνείς εταίρους, ότι έχουν να 
κάνουν πλέον με μια Ελλάδα αξιό
πιστη. Είμαστε αποφαστσμένοτ να 
αντιμετωπίσουμε το μεγάλο δημο
σιονομικό πρόβλημα της χώρας. Κατ 
το κάνουμε. Αλλά όχτ μόνον. Είνατ 
η ώρα να προχωρήσουμε -και αυτό 
κάνουμε- στις μεγάλες αλλαγές. 
Μεγάλες και βαθιές αλλαγές στην 
οικονομία, στην πολιτική και την 
κοινωνία».

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΗΙΟ... Μια εικόνα 
χίλιες λέξεις, λέει ο λαός και έχει 
δίκιο. Α. Μέρκελ, Ν. Σαρκοζί, Γ. 
Παπανδρέου, X. Λ. Θαπατέρο, Β. 
Ρομπέι και Ζ. Μπαρόζο μπήκαν

μαζί και χαμογελαστοί στην αίθουσα 
του ευρωπαϊκού συμβουλίου. Είχε 
προηγηθεί ένα οργιώδες παρασκή
νιο. Διμερής Μέρκελ- Σαρκοζί, τε
τραμερής με Τρισέ- Ρομπέι και τους

δύο προαναφερθέντες και, τελικά, 
πενταμερής με τη συμμετοχή του Γ. 
Παπανδρέου, ο οποίος ενημερώθη
κε για τη συμφωνία όλων των προ- 
αναφερθέντων. Μεσολάβησε το 
συμβούλιο και ακολούθησε συνε
δρίαση των χωρών της ευρωζώνης. 
Ο Γ. Παπανδρέου που βρισκόταν 
από την Τετάρτη στις Βρυξέλλες 
είχε συνάντηση με τον Ζ. Μπαρόζο 
και τηλεφωνικές επικοινωνίες με 
Ζ. Κλ. Τρισέ, Ν. Σ. Κανκαι Β. Ρομπέι 
προετοιμάζοντας το έδαφος. «Πή
ραμε αυτό που θέλαμε» έλεγαν προς 
το τέλος της περιπετειώδους ημέρας 
οι συνεργάτες του Γ. Παπανδρέου. 
Την ανακούφιση όλων εξέφρασε 
ένα... sms που έστειλε ο Γ. Παπα
κωνσταντίνου στους δημοσιογρά- 
φουςτης αποστολής σπς Βρυξέλλες, 
ενώ η συνεδρίαση του Γιουρογκρούπ 
ήταν σε εξέλτξη: «Υπάρχει ένα πολύ 
καλό σχέδιο απόφασης. Θα επικυ
ρωθεί επισήμως σε λίγο. Μας καλύ
πτει πλήρως. Δημιουργείται μηχα
νισμός κατά βάση ευρωπαϊκός με τη 
συμμετοχή του ΔΝΤ. Εξαιρετικό α
ποτέλεσμα»!

Το κείμενο της συμφωνίας των «16» για τη στήριξη της Ελλάδας
Ο 0 ευρωπαϊκός μηχανισμός 
στήριξης που θα συμπληρώνει 
τη χρηματοδότηση του ΔΝΤ, 
πρέπει να θεωρείται έσχατο 
μέσο

Επαναβεβαιώνουμε ότι όλα τα 
μέλη της ευρωζώνης οφείλουν 
να ακολουθούν υγιείς εθνικές 
πολιτικές, ευθυγραμμισμένες 
προς τους συμφωνηθέντες κανό
νες και να έχουν συναίσθηση 
των κοινών ευθυνών γτα την οι
κονομική και δημοσιονομική 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. 
Υποστηρίζουμε πλήρως τις προ
σπάθειες της ελληνικής κυβέρ
νησης και καλωσορίζουμε τα 
πρόσθετα μέτρα που ανακοινώ
θηκαν στις 3 Μαρτίου, τα οποία 
είναι επαρκή για να διασφαλί
σουν τους στόχους του προϋπο
λογισμού του 2010. Αναγνωρί
ζουμε πως οι ελληνικές Αρχές α- 
νέλαβαν φιλόδοξη και αποφασι
στική δράση η οποία θα πρέπει 
να επιτρέψει στην Ελλάδα να ξα

νακερδίσει την πλήρη εμπιστο
σύνη των αγορών. Τα σταθερο
ποιητικά μέτρα που έλαβε η 
Ελλάδα συνεισφέρουν σημαντι
κά στην ενίσχυση της δημοσιονο
μικής βιωσιμότητας και της εμπι
στοσύνης των αγορών. Η ελληνι
κή κυβέρνηση δεν ζήτησέκαμια 
οικονοιηκή βοήθεια. Συνεπώς, 
σήμερα δεν λήφθηκε απόφαση 
για την ενεργοποίηση του κατω
τέρω περιγραφόμενου μηχανι
σμοί/ Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη 
της'ζώνης του ευρώ επαναβεβαι- 

~-ώνουντην  προθυμία τους να λά
βουν αποφασιστική και συντονι
σμένη δράση, αν χρειαστεί, για 
να προστατεύσουν την οικονομι
κή σταθερότητα στην ευρωζώνη 
ως σύνολο, όπως αποφασίστηκε 
στις 11 Φεβρουάριου. Ως τμήμα 
ενός πακέτου, που περιλαμβάνει 
ουσιαστική χρηματοδότηση του 
ΔΝΤ και ευρωπαϊκή χρηματοδό
τηση κατά κύριο λόγο, τα μέλη 
της ευρωζώνης είναι έτοιμα να 
συνεισφέρουν σε συντονισμένα 
διμερή δάνεια.
Αυτής ο μηχανισμός, που θα συ

μπληρώνει τη χρηματοδότηση 
του ΔΝΤ, θα πρέπει να θεωρείται 
έσχατο μέσοζκάτι που σημαίνει 
ειδικότερα! πώς η χρηματοδότη
ση από τις αγορές θα αποδετχθεί 
μη επαρκής. Οποιαδήποτε εκτα- 
μίευση των διμερών δανείων θα 
αποφασίζεται ομόφωνα από τα 
μέλη της ευρωζώνης, θα υπόκει- 
ται σε ισχυρές προϋποθέσεις και 
θα βασίζεται σε εκτιμήσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε
ζας. Αναμένουμε τα μέλη της ευ
ρωζώνης να συμμετάσχουν στη 
βάση της κεφαλαιακής αντιπρο
σώπευσής τους στην ΕΚΤ.Στόχος 
αυτού του μηχανισμού δεν θα εί
ναι να παράσχει χρηματοδότηση 
στα μέσα επιτόκια της ευρωζώ
νης, αλλά να θέσει κίνητρα επι
στροφής στην χρηματοδότηση α
πό τις αγορές τα συντομότερο δυ
νατόν, μέσω τιμολόγησης επαρ
κούς ρίσκου. Τα επιτόκια δεν θα 
έχουν χαρακτήρα παραχώρησης, 
δηλαδή δεν θα περιέχουν οποιο
δήποτε στοιχείο επιδότησης. Οι 
αποφάσεις υπό αυτόν τον μηχα

νισμό θα λαμβάνονται σε πλήρη 
αρμονία με το πλαίσιο της συνθή
κης και τις εθνικές νομοθεσίες. 
Επαναβεβαιώνουμε την δέσμευ
σή μας να εφαρμόσουμε πολιτι
κές που αποσκοπούν στην απο
κατάσταση ισχυρής, βιώσιμης 
κατ σταθερής ανάπτυξης που θα 
ενισχύσουν τη δημιουργία θέσε
ων εργασίας και την κοινωνική 
συνοχή. Επιπλέον δεσμευόμαστε 
να προωθήσουμε την ισχυρή συ
νεργασία οικονομικών πολιτι
κών στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρεπει 
να γίνει η οικονομική κυβέρνη
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
προτείνουμε να αυξήσουμε τον 
ρόλο του στην οικονομική επιτή
ρηση και στον καθορισμό της 
στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΕ.
Η παρούσα κατάσταση καταδει
κνύει την ανάγκη ενίσχυσης και 
ολοκλήρωσης του υπάρχοντος 
πλαισίου για τη διασφάλιση της 
δημοσιονομικής βιωσιμότητας 
στην ευρωζώνη και την ενίσχυση 
της ικανότητάς της να δρα σε πε
ριόδους κρίσης.

V - ί  ν*
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Ικανοποίηση στην κυβέρνηση για την έκβαση της Συνόδου Κορυφής

Στις αγορές άμεοα 
για δανεισμό η Ελλάδα

Ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Π. Χριστοδούλου, παίρνει πλέον τη σκυτάλη 
των εξελίξεων και καλείται να φέρει εις πέρας ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο

»  Το ελληνικό δημόσιο 
χρειάζεται για το επόμενο 
δίμηνο να αντλήσει 10 
με 15 δισ. ευρώ, για 
να καλύψει τις ανάγκες του

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Η Ελλάδα θα βγει μόνη της 
στις διεθνείς αγορές και 
θα τα καταφέρει». Αυτό 

επαναλάμβαναν και αργά χθες το 
βράδυ κορυφαία στελέχη της κυβέρ
νησης, κρατώνταςτον πήχυ χαμηλά, 
ύστερα από την αναμφίβολα επιτυχή 
έκβαση της πολυπόθητης συμφωνία 
στη Σύνοδο Κορυφής.

Η απόφαση στην ελληνική κυ
βέρνηση έχει ληφθεί εδώ και πολύ 
καιρό και τις τελευταίες ημέρες 
τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο 
υπουργός Οικονομικών, έστειλαν 
το μήνυμα και στις αγορές «θα 
βγούμε από μόνοι μας να δανειστού
με». Ωστόσο ήθελαν τη χθεσινοβρα
δινή συμφωνία - δεν έλειπαν τα 
χαμόγελα στην ελληνική πλευρά 
- και αυτό διότι πιστεύουν ακράδα
ντα ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για 
την αποκλιμάκωση των spreads, 
έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να 
δανειστεί σε σαφώς χαμηλότερα, 
από τα σημερινά, επίπεδα.

Αν και στο υπουργείο Οικονο
μικών δεν θέλουν να βάλουν σε 
κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο τον 
πήχυ, εν τούτοις θεωρείται πιθανό 
αν όχι σίγουρο, πως μόλις τα spreads 
προσεγγίσουν τις 250 μονάδες, τότε 
η Ελλάδα θα βγει άμεσα στις αγορές, 
προκειμένου να αντλήσει την ρευ
στότητα που χρειάζεται.

ΤΗ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ Ανεπιβεβαί
ωτες πληροφορίες ανέφεραν χθες 
το βράδυ πως δεν αποκλείεται αυτό 
να γίνει ακόμη και μέσα στη Μ. Ε
βδομάδα, εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέψουν. Μάλιστα δεν θα πρέπει 
να αποκλειστεί, πως προκειμένου 
να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στις 
αγορές για την αποφασιστικότητα 
της ελληνικής κυβέρνησης, οι επό
μενη (ες) εκδόσεις να γίνουν και 
σε επίπεδα spread ακόμη και άνω 
των 250 μονάδων βάσης.

Στο υπουργείο Οικονομικών 
πιστεύουν πως σταδιακά τα spreads 
θα αποκλιμακωθούν και θα επα- 
νέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα, 
αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από 
την μία ημέρα στην άλλη, έστω και 
αν υπάρχουν θετικές ειδήσεις. 
Αυτό θα συμβεί, όπως σημειώνουν 
κορυφαία στελέχη του υπουργείου,

όσο θα προχωρά με μηδενικές α
ποκλίσεις, η υλοποίηση του Προ
γράμματος Σταθερότητας.

Το ελληνικό δημόσιο χρειάζεται 
για το επόμενο δίμηνο να αντλήσει 
τουλάχιστον 10 -15 δισ. ευρώ, προ
κειμένου να καλύψει τις ανάγκες 
του. Ο επικεφαλής τομ ΟΔΔΗΧ, Π. 
Χριστοδούλου, παίρνει πλέον τη 
σκυτάλη των εξελίξεων και καλείται 
να φέρει εις πέρας άμεσα και με επι
τυχία, ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο.

Στην κυβέρνηση έχουν ξεκαθα
ρίσει πως δεν προτίθενται στην 
παρούσα φάση, να κάνουν χρήση 
του «πακέτου στήριξης» που απο- 
φασίστηκε χθες στη Σύνοδο Κορυ
φής και μάλιστα σημειώνουν πως 
είναι πεπεισμένοι ότι δεν θα υπάρ
ξει ανάγκη και στο μέλλον για κάτι 
τέτοιο.Η απόφαση της Συνόδου 
Κορυφής, αλλά και αυτή του Ζ. Κ. 
Τρισέ, απομακρύνουν τους κινδύ
νους τόσο για την ελληνική οικο
νομία, όσο και για το τραπεζικό 
σύστημα και η προσοχή όλων πλέ
ον στρέφεται στην προσπάθεια για 
την ανάκαμψη της οικονομίας.

Σε αυτή αρωγός μπορεί να είναι 
και το τραπεζικό σύστημα, που δεν 
έχει πλέον να αντιμετωπίζει καθη
μερινά τον κίνδυνο της αδυναμίας 
να αναχρηματοδοτήσπ τα ομολο

γιακά δάνεια και βέβαια να εξασφα
λίζει την απαραίτητη ρευστότητα. 
Αναλυτές εκτιμούν πως πλέον είναι 
εφικτό να ανοίξουν έστω και λίγο 
οι κρουνοί της χρηματοδότησης.

ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ > Τα επόμενα βή
ματα του κυβερνητικού έργου στο 
οικονομικό επίπεδο είναι τρία:

Οι διαρθρωτικές αλλαγές, που 
τοποθετούνται χρονικά, στις αρχές 
του καλοκαιριού, ώστε να μπορέσει 
να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας και εξαλειφθεί μέρος των 
χρόνιων αγκυλώσεων που υπάρ
χουν στην ελληνική οικονομία.

Το «πακέτο στήριξης» της ανά
πτυξης, στο οποίο «παίζεται» ένα 
μεγάλο στοίχημα που έχει να κάνει 
τόσο με τη δημοσιονομική προσαρ
μογή, όσο και με την αποκατάσταση 
της ανταγωνιστικότητας. Και, βέ
βαια, ζητούμενο μέσα από αυτό εί
ναι ο περιορισμός της ανεργίας που 
εκτιμάται πως θα αυξηθεί δραματι
κά το επόμενο διάστημα. Πληροφο
ρίες θέλουν την υλοποίησή του το 
επόμενο δίμηνο.

Άνοιγμα των κλειστών επαγ
γελμάτων, με στόχο την αύξηση του, 
ΑΕΠ, τη βελτίωση της παραγωγι
κότητας, αλλά και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.

Διακύμανση spread ΙΟετούς ομολόγου
σε μονάδες βάσης

Φεβρουάριος Μάρτιος 2010
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θετική στροφή στις αγορές

Σημαντική 
υποχώρηση για τα 
spread's και τα CDS
»  Μετά την απόφαση 
Τρισέ και τη συμφωνία 
της Συνόδου Κορυφής

Θετικά υποδέχθηκαν οι 
αγορές, αφενός την από
φαση του διοικητή της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε
ζας Ζ.Κ. Τρισέ, αλλά και τη συμ
φωνία που τελικά επιτεύχθηκε 
στη Σύνοδο Κορυφής, έστω και 
την ύστατη στιγμή.

To spread του ΙΟετούς ομολό
γου, υποχώρησε σημαντικά χθες 
και βρέθηκε στα επίπεδα των 313 
μονάδων βάσης, από 327 μονάδες 
βάσης που ήταν την Τετάρτη. Α
νάλογη ήταν η εικόνα 
και στην αγορά των 
CDS, τα οποία με τη 
δημοσιοποίηση της 
συμφωνίας στη Σύνο
δο Κορυφής παρουσί
ασαν σημαντική απο
κλιμάκωση και υπο
χώρησαν στα επίπεδα 
των 308 μονάδων από 
322 μονάδες την Τε
τάρτη.

ΓΕΜΑΤΟ ΟΠΛΟ Οι
αγορές εκτιμούν πλέον ότι τα 
δύσκολα για την ελληνική οικο
νομία απομακρύνονται επί του 
παρόντος, αφού πλέον αφενός η 
ΕΚΤ θα δέχεται ελληνικά ομόλο
γα και μετά το τέλος του 2010, έ
στω και αν αυτά υποβαθμιστούν 
περαιτέρω από τους διεθνείς οί
κους αξιολόγησης, ενώ η Ελλάδα 
απέκτησε το επιθυμητό «γεμάτο 
όπλο» στο τραπέζι, το οποίο και 
μπορεί πλέον να το χρησιμοποι
ήσει ανά πάσα στιγμή. Από το 
πρωί χθες και μετά την ανακοί
νωση του Ζ.Κ. Τρισέ για τα ελλη
νικά ομόλογα, το spread έδειξε

σαφείς και συνεχείς ενδείξεις 
αποκλιμάκωσης, με αποτέλεσμα 
να υποχωρήσει κατά περίπου 14 
μονάδες βάσης σε σχέση με την 
Τετάρτη. Η σημερινή ημέρα θα 
είναι ιδιαίτερα καθοριστική, α
φού οι αγορές θα δείξουν τις δι
αθέσεις τους απέναντι στη χώρα 
μας, μετά και από την πλήρη α
ποκρυπτογράφηση της συμφωνί
ας στη Σύνοδο Κορυφής.

Με ενδιαφέρον αναμένεται 
και η σημερινή συνεδρίαση στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. Εκτιμή
σεις παραγόντων της αγοράς κά
νουν λόγια θετική συνεδρίαση, με 
τις τράπεζες να βρίσκονται στο ε
πίκεντρο του ενδιαφέροντος, αφού 

η απόφαση Τρισέ δίνει 
σοβαρές ανάσες και ε
ξασφαλισμένη φθηνή 
ρευστότητα στο μεσο
πρόθεσμο διάστημα.

TO Χ.Α.»  ΤηνΤετάρτη 
ο Γενικός Δείκτης στο 
Χ.Α. έκλεισε με άνοδο 
0,78% στις 2.062,94 μο- 
νάδεςκαιτζίρο στα 130 
εκατ. ευρώ. Παρά την 
άνοδο, εκείνο που χα
ρακτήρισε τη συνεδρί

αση ήταν η επιφυλακτικότητα των 
επενδυτών, αφού όλοι είχαν 
στραμμένο στο βλέμμα τους στην 
επόμενη ημέρα και αφού είχε 
προηγηθεί η Σύνοδος Κορυφής. 
Ανάλογος του κλίματος επιφυλα- 
κτικότητας ήταν και ο χαμηλός 
τζίρος. Η μετοχή που ξεχώρισε 
ήταν αυτή της Coca-Cola που είχε 
άνοδο 4,80%, ενώ σημαντικά 
κέρδη είχε και η μετοχή της 
Alpha Bank me 1,76%. Αντίθετα 
μικρές απώλειες είχαν οι μετοχές 
της Εθνικής Τράπεζας, του OTE 
και του ΟΠΑΠ.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

»
Η σημερινή 
ημέρα θα είναι 

ιδιαίτερα καθοριστι

κή, αφού οι αγορές 

θα δείξουν τις δια

θέσεις τους 

απέναντι στη χώρα 

μας, μετά τη Σύνοδο 

Κορυφής


