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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Γεμάτη 
σκοπέλους 
λ  «επόμενη 
ημέρα»
Εξι μεγάλα εμπόδια καλείται να υπερβεί 
η κυβέρνηση το ερχόμενο διάστημα

βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Τέταρτον, ίο άνοιγμα των λεγάμενων 

κλειστών επαγγελμάτων, που αποτελεί 
πιεστικό αίτημα των Βρυξελλών, αλλά 
και μήνυμα προε τιε αγορέε ότι η κυ
βέρνηση θα προχωρήσει στιε απαι- 
τοϋμενεε διαρθρωτικέε αλλαγέε.

Πέμπτον, η επαρκήε προετοιμασία 
για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του φορολογικού νομοσχεδίου, που α
ναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή, με
τά την πασχαλινή ανάπαυλα. Οπωε ο
μολογούν κυβερνητικά στελέχη, θα α
παιτηθεί μεγάλη προσπάθεια προκει- 
μένου να επιτευχθούν φιλόδοξοι στό
χοι όπωε η περιστολή τηε φοροδιαφυ- 
γήε, αλλά και η επιτυχήε υλοποίηση του 
νέου συστήματοε των τεκμηρίων.

Εκτον, η τόνωση τηε οικονομικήε 
δραστηριότηταε με συντονισμένεε 
δράσειε από τα υπουργεία Οικονο- 
μίαε, Υποδομών και Περιβάλλοντοε, ώ
στε σταδιακά η ελληνική οικονομία να 
εξέλθει από τη δίνη τηε ύφεσηε.

Πάντωε, η επιστροφή του κ. Γ. Πα- 
πανδρέου στιε δυσκολίεε τηε ελληνικήε 
πραγματικότηταε γίνεται, σύμφωνα 
με τουε επιτελείε του, με ευνοϊκούε ό- 
ρουε. Η απόφαση του Συμβουλίου Κο- 
ρυφήε για τον μηχανισμό αρωγήε στην 
Ελλάδα -παρότι ασαφήε- και κυρίωε η 
χείρα βοηθείαε που έτεινε η Ευρωπαϊ
κή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι ε- 
νίσχυσαν την εικόνα του πρωθυπουρ
γού. Επίσηε,, στο Μέγαρο Μαξίμου α
ναγνωρίζουν πωε το «θρίλερ» με το σχέ
διο διάσωσηε τηε ελληνικήε οικονομίαε 
συνέβαλε ώστε να γίνουν δεκτά χωρίε 
μείζονεε αντιδράσειε τα οικονομικά μέ
τρα και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Πάντωε, κυβερνητικά στελέχη α
ναγνωρίζουν πωε η συμφωνία που ε- 
πετεύχθη, πέραν του ισχυρού θετικού 
συμβολισμού τηε, έχει πολλέε «γκρίζεε 
ζώνεε». Η χώρα θα συνεχίσει να καλύ
πτει τιε δανειακέε τηε ανάγκεε από τιε 
αγορέε, πιθανότατα με πολύ υψηλά ε
πιτόκια. Παράλληλα, ορισμένοι εκτιμούν 
πωε η πρόνοια, ότι για να ενεργοποι
ηθεί ο μηχανισμόε διάσωσηε απαιτεί
ται ομοφωνία των κρατών-μελών τηε 
Ευρωζώνηε, πιθανότατα θα οδηγεί 
στην επιβολή πρόσθετων επώδυνων μέ
τρων. Τέλοε, παρότι η κυβέρνηση ά
φησε το τελευταίο διάστημα ανοιχτό το 
ενδεχόμενο προσφυγήε στο ΔΝΤ, ου- 
δείε γνωρίζει ποιαε μορφήε θα είναι η 
εμπλοκή του τελευταίου εάν διαπι
στωθεί αδυναμία κάλυψηε των δανει
ακών αναγκών από τιε αγορέε.

Του Κ . Π . Π Α Π Α Δ ΙΟ Χ Ο Υ

Τα «σαν και πλην» των αποφάσεων τηε 
δραματικήε συνόδου κορυφήε τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Ενωσηε, αλλά και τιε δυ
σκολίεε τηε «επόμενηε ημέραε» εξετάζει 

ιωθυπουργόε κ. Γιώργοε Παπαν- 
δμεου, που μετά τον διπλωματικό μα
ραθώνιο των τελευταίων εβδομάδων 
στρέφει την προσοχή του στο εσωτε
ρικό τηε χώραε και συγκεκριμένα στην 
υλοποίηση του Προγράμματοε Σταθε- 
ρότηταε και στην ανάληψη πρωτο
βουλιών ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυ- 
νοε βαθύτατηε ύφεσηε.

Ο κ. Παπανδρέου αντιλαμβάνεται 
πωε η έμφαση στην αντιμετώπιση του 
οξύτατου προβλήματοε δανεισμού τηε 
χώραε είχε ωε αποτέλεσμα να υπάρχουν 
καθυστερήσειε σε τομείε του κυβερ
νητικού έργου, που είναι, όμωε, άμεσα 
συνδυασμένοι με την επιτυχή έκβαση 
του εγχειρήματοε εξόδου τηε χώραε α
πό την οικονομική στενωπό.

Το πρώτο μεγάλο στοίχημα που κα
λείται να κερδίσει η κυβέρνηση, εντόε 
μάλιστα τηε προσεχούε εβδομάδαε, εί
ναι να υπερβεί τον σκόπελο τηε κάλυ
ψηε μέρουε των δανειακών αναγκών 
τηε χώραε. Οπωε αναφέρουν πληρο- 
φορίεε, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα 
-ενδεχομένωε και αύριο- ο Οργανισμόε 
Διαχείρισηε Δημοσίου Χρέουε (ΟΔΔΗΧ) 
θα δοκιμάσει τιε διαθέσειε των αγορών 
προχωρώνταε στην έκδοση νέων ομο
λόγων. Στη συνέχεια, ακολουθούν μια 
σειρά άλλοι σκόπελοι:

Δεύτερον, η κυβέρνηση καλείται να 
εφαρμόσει πιστά το Πρόγραμμα Στα- 
θερότηταε στον τομέα τηε περιστολήε 
των δαπανών στο Δημόσιο και ειδικά 
σε κρίσιμουε τομείε, όπωε τα νοσοκο
μεία. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο οι
κονομικό επιτελείο επικρατούν φόβοι 
ότι η «ανάσα» που έδωσαν στην Ελλά
δα οι Βρυξέλλεε θα οδηγήσει σε χαλά
ρωση. Για τον λόγο αυτό, εξάλλου, την 
Παρασκευή ο πρωθυπουργόε απέστει- 
λε σαφέστατο μήνυμα ότι η «κρίση δεν 
έχει λήξει», αλλά και ότι θα λαμβάνο- 
νται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί η επίτευξη των δημο
σιονομικών στόχων που έχουν τεθεί.

Τρίτον, η αναμόρφωση του ασφα
λιστικού συστήματοε, όπου αναφορι
κά με τιε προθέσειε τηε κυβέρνησηε πα
ραμένουν αρκετέε «γκρίζεε ζώνεε». 
Ενδεικτικά αναφέρονται ο ακριβήε 
τρόποε υπολογισμού των συντάξεων, 
αλλά και τι ακριβώε θα ισχύσει με τα

Τα γεγονότα που οδήγησαν στο σχέδιο βοήθειας
To spread των δεκαετών ομολόγων 
σε σχέση με τα γερμανικά

27/1

373

14/1

294
Η κυβέρνηση 
ανακοινώνει
το Πρόγραμμα 
Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης 
(ΠΣΑ)

Ξένα
δημοσιεύματα

θέλουν την 
Ελλάδα να 

πουλάει 25 δισ. 
ευρώ χρέος στην 

Κίνα και 
επανέρχονται τα 

σενάρια περί 
χρεοκοπίας.

3/2

355
Το ΠΣΑ 

εγκρίνεται 
από Κομισιόν,

αλλά
χαρακτηρίζεται 
ως «φιλόδοξο». 

Την προηγούμενη 
ο πρωθυπουργός 
έχει ανακοινώσει 
το πρώτο πακέτο 

έκτακτων μέτρων.

25/2

365
0 οίκος Standard & Poor's
απειλεί με νέα υποβάθμιση

12/2
303

Η Ελλάδα 
δανείζεται 8 δισ.
ευρώ με επιτόκιο 

6,2% και "καπέλο" 
3,5%. Ωστόσο, οι 

προσφορές 
ξεπερνούν τα 25

3/3

291
Η κυβέρνηση 
ανακοινώνει

το δεύτερο 
πακέτο 

μέτρων, με 
την

εισοδηματική 
πολιτική και 
την αύξηση 

του ΦΠΑ 
μεταξύ άλλων.

4/3

290
Το υπουργείο 
Οικονομικών 
εκδίδει
νέα ΐθετή 
ομόλογα 
αντλώντας 
5 δισ. ευρώ και 
καταβάλλοντας 
«καπέλο» 3%.

Εκδοση εντόκων
γραμματίων 

τρίμηνης 
διάρκειας με το 

επιτόκιο να 
εκτοξεύεται στο 
1,67%, όταν τον 

περασμένο 
Οκτώβριο ήταν 

μόλις 0,35%.

Η Ελλάδα 
δανείζεται 8 
δισ. ευρώ με

επιτόκιο 6,2% 
και«καπέλο» 

3,5%. Ωσιόσο, 
οι προσφορές 

ξεπερνούν τα 25 
δισ. ευρώ και 
φαίνεται ότι η 

χώρα μπορεί να 
δανειστεί.

=ενα
δημοσιεύματα

αναφέρουν
ότι Γαλλία και 

Γερμανία 
επεξεργάζονται 

σχέδια διάσωσης 
της Ελλάδας. 

Οι κυβερνήσεις 
των δύο χωρών 

όμως τα 
διαψεύδουν και 
«φουντώνουν» 
οι φήμες περί 

χρεοκοπίας

10/2

263
Εκτακτη

τηλεδιάσκεψη
των υπουργών 

Οικονομικών 
της Ευρωζώνης, 

για να 
καταλήξουν στο 

σχέδιό που θα 
περιγράφει ο 
πρόεδρος του 
Eurogroup κ. 
Ζ.Κ. Γιουνκέρ 

στη σύνοδο 
λορυφής

Η αγορα είναι 
απογοητευμένη

και
«μουδιασμένη» 
από το γεγονός 

ότι δεν 
ανακοινώθηκε 

κάποιο 
σαφές σχέδιο 
διάσωσης της 

Ελλάδας.

Ολοκληρώνεται 
η συνεδρίαση 

του Ecofin χωρίς 
να υπάρχει 

κάποια εξέλιξη σε 
ό,τι αφορά το 

σχέδιο διάσωσης 
της Ελλάδας. Το 

spread αυξάνεται 
στις 336 μονάδες 
από 305 μονάδες 
την προηγούμενη 

μέρα.

Η σύνοδος κορυφής 
καταλήγει στον 

μηχανισμό στήριξης 
και ο πρόεδρος τηΓ 

ΕΚΤ, κ. Τρισέ, 
ανακοινώνει ότι θα ί 
συνεχίσει η ΕΚΤ να | 

δανείζει τις 
ελληνικές τράπεζες ϊ  
και μετά το 2010 με ί 

το ίδιο ελαστικό ; 
καθεστώς που ισχύει § 

σήμερα. ;·

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
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Οι γκρίζες ζώνες της συμφωνίας στήριξης
Του Β Α Σ ΙΛ Η  Ζ Η Ρ Α

Γεμάτη ασάφειεε και γκρίζεε ζώνεε, τιε 
οποίεε όλοι εύχονται ότι δεν θα χρει
αστεί ποτέ να διαφωτίσουν, είναι η 
συμφωνία για τον μηχανισμό στήρι- 
ξηε τηε Ελλάδαε, στην οποία κατέ
ληξαν οι ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε την 
περασμένη Πέμπτη.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι Ευ
ρωπαίοι και Ελληνεε παράγοντεε έ- 
σπευσαν να ξορκίσουν την ενεργο
ποίησή του, εκφράζονταε τη βεβαιό
τητα ότι το κόστοε δανεισμού τηε 
Ελλάδαε σταδιακά θα υποχωρήσει και 
η χώρα μαε θα καλύψει τιε δανειακέε 
τηε ανάγκεε από τιε αγορέε, χωρίε τη 
βοήθεια των εταίρων τηε. Ελπίζουν δη
λαδή ότι η απόφαση δημιουργίαε 
του μηχανισμού θα είναι αρκετή και 
δεν θα χρειαστεί να μπουν ποτέ στη 
διαδικασία να συζητήσουν τιε τεχνι- 
κέε λεπτομέρειεε για να λειτουργήσει.

Ολεε αυτέε οι τεχνικέε, αλλά ου- 
σιαστικέε για ένα σχέδιο δανεισμού, 
λεπτομέρειεε, όπωε το ποσό, η διάρ
κεια, το επιτόκιο, οι όροι και οι προ- 
ϋποθέσειε, παραπέμπονται στην Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα για να τουε 
εισηγηθούν και στα κράτη-μέλη για 
να αποφασίσουν.

Η προσπάθεια που κατέβαλαν οι

συντάκτεε τηε κοινήε δήλωσηε να ι
σορροπήσουν μεταξύ όσων ήθελαν 
να στείλουν την Ελλάδα στο Διεθνέε 
Νομισματικό Ταμείο και όσων αντι
μετώπιζαν ωε έγκλημα καθοσιώσεωε 
αυτή την προοπτική είναι φανερή. 
Ετσι, στη δήλωση τηε μιάμισηε σε-

Πρόκειται για ένα σχέδιο 
διάσωσης με δύο σκέλη, 
το Δ Ν Τ  και έναν ευρω
παϊκό μηχανισμό που 
συμπληρωματικά θα 
δώσει διμερή δάνεια.

λίδαε τονίζεται ότι ή ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση θα είναι πλειοψη
φική, προκειμένου να τονιστεί ότι 
πρόκειται για έναν κατά βάση ευ
ρωπαϊκό μηχανισμό για ευρωπαϊκά 
κράτη. Ωστόσο, στην αμέσωε επό
μενη φράση σημειώνεται ότι ο μη- 
χανισμόε συμπληρώνει τη χρημα
τοδότηση του ΔΝΤ. Αυτό μπορεί να 
σημαίνει ότι όποιο κράτοε προσφύ- 
γει σε αυτόν θα πάρει τα χρήματα που 
μπορεί να του δανείσει το ΔΝΤ και ε
άν αυτά δεν φτάνουν, τότε θα πάρει 
και ευρωπαϊκά κεφάλαια.

Επίσηε, στην ανακοίνωση ανα- 
φέρεται ότι «οποιαδήποτε εκταμίευ- 
ση σχετική με τον διμερή δανεισμό 
(σ.σ. δηλαδή, αυτόν από τα κράτη-μέ
λη τηε Ευρωζώνηε) θα αποφασίζεται 
με ομοφωνία από τα κράτη-μέλη, βά
σει αυστηρών προϋποθέσεων κα- 
θώε και αξιολόγησηε τηε Ευρωπαϊκήε 
Επιτροπήε και τηε Ευρωπαϊκήε Κε- 
ντρικήε Τράπεζαε». Από τη φράση αυ
τή μπορεί να συμπεράνει κανείε ότι 
εάν η Ελλάδα ζητήσει ενεργοποίηση 
του μηχανισμού, θα κάνει μια συμ
φωνία με την Ε.Ε. μόνο για το μέροε 
τηε κοινοτικήε χρηματοδότησηε και 
μια άλλη με το ΔΝΤ για το δικό του 
τμήμα τηε χρηματοδότησηε.
/  Με άλλα λόγια, δεν δημιουργείται 

''έναε μηχανισμόε Ευρωζώνηε - ΔΝΤ, 
αλλά ένα σχέδιο διάσωεπιε με δύο σκέ
λη, το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο και 
έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό που συ- 

’ μπληρωματικά θα δώσει διμερή δάνεια.

Εσχατο μέτρο
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ό

τι η προσφυγή στον ευρωπαϊκό μη
χανισμό «θα πρέπει να θεωρείται έ
σχατο μέτρο, το οποίο θα σημαίνει ι- 
ϋίωε ότι δεν είναι επαρκήε η χρημα
τοδότηση τηε αγοράε». Οι Γερμανοί 
ιιποστηρίζουν ότι η φράση σημαίνει 
ιωε ο μηχανισμόε ενεργοποιείται μό

νο σε περίπτωση χρεοκοπίαε. Κυ
βερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ό
τι μπορεί να σημαίνει επίσηε ότι τα 
κεφάλαια από τιε αγορέε δεν επαρ
κούν για να καλύψουν τιε ανάγκεε 
ρευστότηταε του τραπεζικού συ- 
στήματοε. Το κείμενο είναι σκόπιμα 
διατυπωμένο έτσι, ώστε να είναι όλοι 
ικανοποιημένοι σήμερα. Αλλά την α
πάντηση θα τη δώσουν η Κομισιόν 
και η ΕΚΤ, οψέποτε εφαρμοστεί το 
σχέδιο στήριξηε και με βάση τιε 
συνθήκεε εκείνηε τηε εποχήε.

Ποσό και επιτόκια
Το ποσό που θα διατεθεί μέσω του 

σχεδίου είναι επίσηε αδιευκρίνι
στο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα το 
ορίσει η Ελλάδα. Η χώρα μαε θα δη
λώσει απλώε ότι χρειάζεται χρήμα
τα. Το εάν, πόσα, με ποιο κόστοε, για 
πόσο χρόνο και με ποιουε όρουε, θα 
το καθορίσουν οι δανειστέε (Ευρω
ζώνη και ΔΝΤ).

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ό
τι το επιτόκιο δανεισμού δεν θα είναι 
το μέσο επιτόκιο τηε Ευρωζώνηε, αλ
λά υψηλότερο. Προφανώε θα αφορά 
μόνο το σκέλοε των διμερών δανείων 
και όχι το δάνειο από το ΔΝΤ, το ο
ποίο έχει δικό του τιμολόγιο. Το επι
τόκιο του ΔΝΤ είναι μάλιστα χαμη
λότερο από το μέσο τηε Ευρωζώνηε.

Ελπίδες για ία προσεχή βήματα στο πρόγραμμα δανεισμού
Τι δανειστήκαμε από τις αρχές 
του έτους μέχρι σήμερα

spread ΐΟετών 
ομολόγων
σε μονάδες βάσης

ποσά σε εκατ. ευρώ

255

2.000

Ιδιωτική 
τοποθέτηση 
σε 5ετή που 
έγινε στις 
15/12/2009*

ΑΠΟΔΟΣΗ

Euribor 
6μηνου+ 
250%

Εντοκα 13 
εβδομάδων
ΑΠΟΔΟΣΗ

1,67%

8.000

237

*Το Δημόσιο 
είχε επιλέξει 
ιη  μέθοδο του 
ηροδανεισμού

Εντοκο
52
εβδομάδων
ΑΠΟΔΟΣΗ

2,20%

Εντοκα 26 
εβδομάδων
ΑΠΟΔΟΣΗ

1,38%

1.040 1.040
4/1/2010 ; 12 /ι/2οιο ; 12/1/2010

Οι δημοπρασίες εντόκων γραμματίων 52 και 26 εβδομάδων έγιναν στις 12/1

5.000 ... και τα
επόμενα

*καΓ εκτίμηση 
και αφορά μόνο 

τις λήξεις 
ομολόγων

Κοινοπρα-
κτική
έκδοση
ΙΟετών
τίτλων
ΑΠΟΔΟΣΗ

6,25%
4 /3/2010

Απρίλιος 12,500.000.000
Μάιος 11.640.000.000

Ιούνιος 897.000.000
Ιούλιος 4.680.000.000

Αύγουστος 2.371.000.000
Σεπτέμβριος 1.611.000.000

Οκτώβριος 2.430.000.000
Νοέμβριος 110.000.000

Δεκέμβριος 155.000.000
2011* 27.000.000.000
2012* 33.000.000.000

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Του Σ Ω Τ Η Ρ Η  Ν ΙΚΑ

Τη δική χης... Ανάσταση προσδοκά 
τιε επόμενεε μέρεε η ελληνική αγορά 
ομολόγων. Επειτα από μήνεε έντονων 
πιέσεων, που εκτόξευσαν το κόστοε δα
νεισμού σε προ ΟΝΕ επίπεδα, το οι
κονομικό επιτελείο πρέπει να επανα- 
κτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών. 
Και ο μόνοε τρόποε για να το εξακρι
βώσει είναι έναε. Η έκδοση νέων ο-

Δεν αποκλείεται η έκδοση 
νέων ομολόγων να πραγμα
τοποιηθεί ακόμη και αύριο.

"ολόγων, που μάλιστα δεν αποκλείε- 
¿ι να γίνει ακόμα και αύριο.

«Οι συνθήκεε έχουν ωριμάσει και 
οι αγορέε έχουν καθησυχαστεί» ανα
φέρει στην «Κ» ο επικεφαλήε του Οργα
νισμού Διαχείρισηε Δημοσίου Χρέουε 
(ΟΔΔΗΧ) κ. Π. Χριστοδούλου και συ
μπληρώνει ότι αυτό «κάνει και τιε συν
θήκεε δανεισμού ευνοϊκότερεε». Ωστό
σο, σπεύδει να επισημάνει πωε «από 
εκεί και πέρα κάθε στιγμή αξιολογούμε 
την αγορά και το ενδιαφέρον των ε
πενδυτών και θα κάνουμε την καλύ
τερη δυνατή επιλογή», καθώε μπορεί 
να υπάρχουν πολλά σενάρια, αλλά δεν 
έχει οριστικοποιηθεί ακόμα τίποτα.

Σύμφωνα με τιε πληροφορίεε που 
υπήρχαν έωε αργά την Παρασκευή, ό
λα τα ενδεχόμενα για την επόμενη κί
νηση τηε Ελλάδαε στο πρόγραμμα δα
νεισμού τηε ήταν ανοικτά. Η διαφορά 
απόδοσηε Spread) των ελληνικών ο
μολόγων υποχώρησε την Παρασκευή,

όμωε αξίζει να σημειωθεί ότι τη με
γαλύτερη αποκλιμάκωση κατέγραψε το 
8pread των 3ετών ομολόγων που υ
ποχώρησε στην περιοχή των 370 μο
νάδων βάσηε, όταν στην αρχή τηε ε
βδομάδαε ήταν στιε 477 μονάδεε.

Μάλιστα, το επιτόκιο των 3ετών ο
μολόγων κυμαινόταν την Παρασκευή 
στην περιοχή του 5% με 5,25%. Επί
πεδα πολύ χαμηλότερα από τα επιτό
κια με τα οποία έχει δανειστεί από τιε

αρχέε του έτουε έωε τώρα το Δημόσιο 
(6,10% και 6,25%).

Με την πολιτική (από την Ε.Ε.) και 
κυρίωε την τεχνική (από την ΕΚΤ) υ
ποστήριξη, το οικονομικό επιτελείο κα
λείται πλέον να καλύψει τιε υποχρε- 
ώσειε του Δημοσίου για το 2010. Στο 
οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι μέ
σα στο Σαββατοκύριακο ο ευρωπαϊκόε 
Τύποε θα παρουσιάσει αναλυτικά τιε 
ανακοινώσειε τηε Πέμπτηε, με απο

τέλεσμα να δήμιου ργηθεί ακόμα πιο 
ευνοϊκό κλίμα στιε αγορέε, που θα κα
ταστήσει τα ελληνικά ομόλογα πε
ρισσότερο ελκυστικά.

Δυστυχώε, όμωε, τα περιθώρια 
είναι πολύ περιορισμένα, καθώε τιε 
περισσότερεε υποχρεώσειε το Δη
μόσιο τιε έχει το προσεχέε δίμηνο. 
Τον Απρίλιο, ο ΟΔΔΗΧ θα πρέπει να 
αναχρηματοδοτήσει 12,5 δισ. ευρώ. 
Στα κρατικά ταμεία βρίσκονται κάτι

παραπάνω από 7 δισ. ευρώ (περίπου 
7,2 δισ. ευρώ). Αυτό πρακτικά ση
μαίνει ότι ο ΟΔΔΗΧ είναι αναγκα- 
σμένοε να αναζητήσει από τιε αγορέε 
περί τα 5 - 5,3 δισ. ευρώ, άμεσα. Ενα 
ποσό το οποίο θεωρητικά η Ελλάδα 
μπορεί να το βρει από μία ομολογια
κή έκδοση. Μάλιστα, αναλυτέε υπο
στηρίζουν ότι αν μέσα στην εβδομάδα 
ο ΟΔΔΗΧ εκδώσει ομόλογα, οι συν
θήκεε είναι τέτοιεε που το Δημόσιο

θα λάβει τα κεφάλαια που θα ζητήσει.
Το όφελοε όμωε θα είναι διπλό, ση

μειώνουν οι ίδιοι αναλυτέε, γιατί η 
Ελλάδα θα έχει πάρει τα δανεικά που 
χρειάζεται και ταυτόχρονα θα έχει κα
λύψει τιε χρηματοδοτικέε ανάγκεε 
του Απριλίου, με αποτέλεσμα να α- 
ποκλιμακωθούν περαιτέρω οι πιέσειε 
που δέχεται η ελληνική αγορά ομο
λόγων.

Να σημειωθεί ότι μέσα στον Απρί
λιο (στιε 7,13 και 19 του μήνα) λήγουν 
και έντοκα γραμμάτια τα οποία έχει εκ- 
δώσει το ελληνικό Δημόσιο. Γραμμά
τια συνολικού ύψουε περίπου 3,9 δισ. 
ευρώ, τα οποία συνήθωε αναχρημα- 
τοδοτούνται με την έκδοση νέων ε
ντόκων γραμματίων.

Μόλιε όμωε ολοκληρωθεί ο Απρί- 
λιοε, ξεκινάει νέοε «Γολγοθάε» γιο -ο 
υπουργείο Οικονομικών. Τον Μάκ 
υποχρεώσειε του Δημοσίου ανέρχονται 
σε 11,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το οικο
νομικό επιτελείο εκτιμά ότι μέχρι τό
τε οι συνθήκεε θα είναι ακόμα καλύ- 
τερεε στιε αγορέε, με δεδομένο ότι θα 
τηρείται απαρέγκλιτα και το Πρό
γραμμα Σταθερότηταε και Ανάπτυξηε 
(ΠΣΑ) ενισχύονταε το κλίμα εμπιστο- 
σύνηε μεταξύ Ελλάδαε και αγορών.

Μέχρι και σήμερα το Δημόσιο έχει 
αντλήσει από τιε αγορέε 18,6 δισ. ευ
ρώ, ενώ για το σύνολο του 2010 θα 
πρέπει να δανειστεί 53 δισ. ευρώ. Πά
ντωε, το δεύτερο εξάμηνο του έτουε, 
δηλαδή από τον Ιούνιο και μετά, η κα
τάσταση γίνεται πολύ καλύτερη, αφού 
ο ΟΔΔΗΧ θα πρέπει να αναχρηματο- 
δοτήσει 12 -13 δισ. ευρώ. Δηλαδή λί
γο περισσότερα από όσα πρέπει να κα
λύψει μόνο τον Απρίλιο.


