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Ο ι αγορές δάνεισαν πρόθυμα, αλλά ακριβά «Εκρηξη» στα επιτόκια

εντόκων 12μηνης διάρκειας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Ελενα Λάσκαρη_________

ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ να πραγματοποιεί... άλμα εις ύψος αλλά τις αγορές να εμφανίζονται πρόθυμες να δανείσουν την Ελλάδα, το Ελληνικό Δημόσιο πέρασε με «επιτυχία» -  όπως σημειώνουν στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης -  το πρώτο τεστ δανεισμού, μετά την αποσαφήνιση των όρων του πακέτου στήριξης. Χθες ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εξέδωσε έντοκα γραμμάτια εξάμηνης και ετήσιας διάρκει

ας ζητώντας αθροιστικά 1,2 δισ. ευρώ. Οι προσφορές που υπε- βλήθησαν κάλυψαν επτά φορές το αιτούμενο ποσό, φτάνοντας τα 8,527 δισ. ευρώ, αλλά το επιτόκιο «απογειώθηκε» στο 4,85% για τα έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας και στο 4,55% για τους εξάμηνους τίτλους. Στις προηγούμενες δημοπρασίες στις 12 Ιανουάριου, τα επιτόκια διαμορφώνονταν σε 2,20% και 1,38% αντίστοιχα, αλλά τότε το περιβόητο spread των δεκαετών ομολόγων ήταν 2,47%, όταν χθες ξεκίνησε από το 3,60% για να φτάσει έως και το 3,72% εν μέ-

σω φημών για πιθανές καθυστερήσεις σε ενδεχόμενη ενεργοποίηση του μηχανισμού. «Εμμένουμε στον στόχο μας και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να δανειζόμαστε από τις αγορές ομαλά, όπως κάναμε σήμερα με τα έντοκα γραμμάτια», είπε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, υπογραμμίζοντας και πάλι πως «η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης, ωστόσο αυτός παραμένει διαθέσιμος εάν χρειαστεί».«Ανακούφιση για την επιτυ

χή δημοπρασία εντόκων γραμματίων» εξέφρασε από την πλευρά της Γερμανίας στέλεχος της γερμανικής κυβέρνησης με δηλώσεις του στο ϊίειιΐεκ, σημειώνοντας πως ο μηχανισμός διάσωσης που συμφωνήθηκε είχε θετική επίδραση. Πράγματι, αν η Ελλάδα προχωρούσε την περασμένη εβδομάδα στις χθεσινές εκδόσεις εντόκων γραμματίων, εκτιμάται από παράγοντες της αγοράς ότι θα δανειζόταν με επιτόκιο υψηλότερο του 7%, ενώ αμφίβολο είναι αν θα κα- τάφερνε να συγκεντρώσει το ζητούμενο ποσό...

Μας πιέζουν για ΔΝΤ
Νέες διαστάσεις στο θρίλερ του ελληνικού δανειακού προγράμματος
Πιο κοντά έφερε την προοπτική ενεργοποίησης του κοινού μηχανισμού στήριξης, από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, η 
χθεσινή ημέρα καθώς τα επιτόκια δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου ανέβηκαν και πάλι, ενώ το Χρηματιστήριο 
υποχώρησε εξανεμίζοντας την αισιοδοξία που δημιούργησε πρόσκαιρα η απόφαση της Κυριακής.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ειρήνη Χρυσολωρά_______Σ υγκεκριμένα, τα spreads (διαφορά επιτοκίων δανεισμού Ελλάδας - Γερμανίας) στα δεκαετή ομόλογα ανέβηκαν από 350 μονάδες βάση προχθές έως και στις 374 μονάδες βάσης, ενώ το Χρηματιστήριο υποχώρησε κατά 2,2%. Τελικά, τα spreads των δεκαετών ομολόγων έκλεισαν στις 358 μονάδες βάσης.Η Γερμανία και κυρίως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή της να περάσει στην κοινή γνώμη την απόφαση για στήριξη της Ελ-
Δ ΙΠ Λ Ο  Π Ρ Ο Β ΛΗ Μ Α
Η αβεβαιότητα κατά πόσο οι Γερμανοί θα ενεργο
ποιήσουν τον μηχανισμό, αλλά και η χρονοβόρος ε
πικύρωσή του από τα κοινοβούλια πολλών κρατών

Η νέα άνοδος των spreads

Η Γερμανία και οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει η κ. Μέρκελ να περάσει 
στην κοινή γνώμη της χώρας της την 
απόφαση για στήριξη της Ελλάδας 
βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό πίσω από 
την αβεβαιότητα που διακατέχει τις 
αγορές και εξαιτίας της οποίας 
ανεβαίνουν τα spreadsλάδας βρίσκονται πίσω από την αβεβαιότητα που διακατέχει τις αγορές, εξαιτίας της οποίας ανεβαίνουν τα spreads.Είναι χαρακτηριστικό ότι η καγκελάριος Αν- γκελα Μέρκελ δήλωσε χθες, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στις ΗΠΑ, πως η έκδοση ελληνικών εντόκων γραμματίων «έδειξε ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή την ενεργοποίηση του μηχανισμού βοήθειας».Το πρόβλημα, όπως επισημαίνει έλληνας τραπεζίτης, είναι διπλό: Πρώτον, αφορά την αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον είναι διατεθειμένοι οι Γερμανοί να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό. Δεύτερον, αφορά τη χρονοβόρο διαδικασία που απαπείται μέχρις ότου επικυρωθεί η απόφαση από τα κοινοβούλια πολλών κρατών. Σύμφωνα με τον ίδιο τραπεζίτη, οι αγορές γνωρίζουν το πρόβλημα με τη Γερμανία, γι' αυτό και επιμένουν να πιέζουν διατηρώντας τα spreads σε υψηλά επίπεδα.Αυτό το διπλό πρόβλημα προσδίδει νέες διαστάσεις στο θρίλερ του

ελληνικού δανειακού προγράμματος. Η Γερμα- για έχει κρίσιμες τοπικές εκλογές στις 9 Μάίου, ενώ η Ελλάδα έχει κρίσιμες δανειακές ανάγκες, ένα ομόλογο 8,5 δισ. ευρώ που λήγει στις 19 Μαΐου. Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει να δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να καταφύγει στον μηχανισμό στήριξης -  ίσως και για να βοηθήσει την κατάσταση με τη Γερμανία, η κυβέρνηση της οποίας επίσης προσπαθεί να παρουσιάσει τον μηχανισμό ως κάτι θεωρητικό. Το ερώτημα που θέτουν οι αναλυτές, όμως, είναι πόσο μπορεί να περιμένει η Ελλάδα πριν υποβάλει το αίτημα ενεργοποίησης του μηχανισμού στήριξης. Αν το αναβάλει για μετά τις 9 Μαΐου, τίθεται θέμα κατά πόσον θα προλάβει να εισπράξει το ποσόν που χρειάζεται έως τις 19 Μαΐου.Σύμφωνα με άλλη τραπεζική πηγή, ακόμη ένας λόγος που ενδεχομένως ωθεί ανοδικά τα spreads είναι η αβεβαιότητα που δημιουργεί- ται από την πιθανότητα να προσπαθήσει η Ελλάδα να καλύψει μόνη της τις δανειακές ανάγκες της. Την προοπτική αυτή δεν την εμπι-
■Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ. Την ικανοποίηση του για την αντίδραση των αγορών μετά 
τη συμφωνία για τον μηχανισμό στήριξής της Ελλάδας εξέφρασε ο προεδρεύων 
των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης και πρωθυπουργός του Λουξεμβούρ
γου Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ. «Την Κυριακή πήραμε τη σωστή απόφαση. Είμαι καθη
συχασμένος από τις κατοπινές αντιδράσεις των αγορών, ενώ μειώθηκαν αισθητά 
τα spreads» ανέφερε ο κ. Γ ιούνκερ.

στεύονται οι αγορές, υποστηρίζει η πηγή, διότι δεν διασφαλίζει ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει κανονικά τα μέτρα πολιτικής που απαιτούνται. Εν ολίγοις, οι αγορές θέλουν να είναι σίγουρες ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει την πειθαρχία που θα της επιβάλουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι Βρυξέλλες.Στο θέμα της Γερμανίας αναφέρεται σε χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της η εφημερίδα «New York Times», επισημαίνοντας ότι πλέον η χώρα δεν έχει ευρωκεντρικό προσανατολισμό.
Η κρυφή παγίδαΤέλος, έναν ακόμη πιθανό λόγο διατήρησης των spreads σε υψηλά επίπεδα αναφέρει σε χθεσινό δημοσίευμά της η αμερικανική εφημερίδα «Wall Street Journal». Αυτός δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι η ίδια η απόφαση της Κυριακής «κρύβει» υψηλά επιτόκια δανεισμού. Οπως επι- σημαίνεται, αν η Ελλάδα δανειστεί με 5% εκδί- δοντας τριετή ομόλογα όπως προβλέπει η συμφωνία, τότε το επιτόκιο που αντιστοιχεί στα 10ε- τή ομόλογα είναι άνω του 7%, δηλαδή όσο ζητά και η αγορά. Επομένως, σημειώνει η εφημερίδα, το υψηλό αυτό επιτόκιο του πακέτου ίσως λειτουργήσει ως κατώτατο όριο για την αγορά.Με αυτά τα δεδομένα, επισημαίνουν οι τραπεζίτες, εφόσον τα επιτόκια διατηρηθούν υψηλά, η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης είνσϊ μονόδρομος.

Δ ΙΕΘ Ν ΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

«Η Ελλάδα 
έχει μπροστά 
της δύσκολες 
ώρες»
ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ τεστ καθόλου δεν 
σημαίνει πως τελείωσαν και τα 
προβλήματα δανεισμού του Ελλη
νικού Δημοσίου. Αναλυτές, μιλώ
ντας στο Reuters, τόνιζαν πως ναι 
μεν τα αποτελέσματα της δημο
πρασίας συνιστούν «ψήφο εμπι
στοσύνης» αλλά προσέθεταν πως 
το γεγονός ότι η απόδοση των 
γραμματίων «συνεχίζει να είναι 
πάνω από τα επιτόκια του πακέ
του, αντανακλά έναν βαθμό επι- 
φυλακτικότητας για τον μηχανι
σμό».
«Η Ελλάδα έχει μπροστά της δύ
σκολες ώρες, αντιμετωπίζει βα
θιά ύφεση και αυτό θα οδηγήσει 
σε άνοδο του χρέους ως ποσοστό 
του ΑΕΠ. Με βάση αυτά, αναμέ
νω ότι τα επιτόκια των ομολόγων 
θα παραμείνουν σε αρκετά υψηλά 
επίπεδα για κάποιο διάστημα», ε
κτίμησε αναλυτής της Capital 
Economics.
Λάδι στη φωτιά της αβεβαιότητας 
έριξαν και οι εκτιμήσεις της γερ
μανικής τράπεζας Deutcshe 
Bank, σύμφωνα με τις οποίες υ
πάρχουν σημαντικά εμπόδια σε 
ενδεχόμενη ενεργοποίηση του 
πακέτου βοήθειας, με την επισή
μανση ότι «οι συζητήσεις των επό
μενων εβδομάδων θα είναι δύ
σκολες». Η Deusche αναδεικνύει 
τη σχέση της στάσης της Γερμα
νίας με τις επικείμενες εκλονές 
της 9ης Μαΐου, ενώ παράλληλα 
δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να 
μην εγκριθεί η βοήθεια από μια 
χώρα - μέλος, κάτι που θα σημά- 
νει είτε τη μείωση των διαθέσι
μων κεφαλαίων είτε την αύξηση 
της συμβολής των υπόλοιπων χω
ρών. Αρνητικά στο κλίμα που δια
μορφώνεται επέδρασαν χθες και 
οι δηλώσεις της αναλύτριας της 
Moody’s, S. Carlson στο 
Bloomberg, σύμφωνα με τις οποί
ες η συμφωνία για το πρόγραμμα 
στήριξης της Ελλάδας δεν απομα- 
κρύνει το ενδεχόμενο υποβάθμι- 
σης της χώρας.
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Σσσσ, παραμονεύουν κερδοσκόποι
Γ. Παπανδρέου: «Η ενιαία παρουσία μας για την οικονομία θα διαμορφώσει την απαραίτητη ηρεμία»
Σιωπητήριο, με αυστηρές αναφορές, επιβάλλει ο Πρωθυπουργός Γιώργος 
Παπανδρέου στους υπουργούς του, μετά την προειδοποίηση που τους είχε απευθύνει 
την περασμένη εβδομάδα και δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γ ιώργος Χρ. Πατιαχρήστος_____

Του λοιπού οι υπουργοί για να κάνουν δηλώσεις στον Τύπο θα πρέπει προηγουμένως να ενημερώνουν το Γ ραφείο Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, να αναφέρουν το περιεχόμενο των δηλώσεων που προτίθενται να κάνουν και να προβαίνουν σ’ αυτές ύστερα από σχετική άδεια. Το σιωπητήριο επιβλήθηκε από τον κ. Παπανδρέου μετά τη διαπίστωση ότι πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αγνόησαν τις «παραινέσεις» του, να αποφεύγουν τις δηλώσεις που τροφοδοτούν την κρίση
Ο Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Σ
ζήτησε από τα μέλη του Υπουργικού 
Συμβουλίου να αποφεύγουν δηλώσεις 
που τροφοδοτούν την κρίσηκαι προκαλούν ανησυχία στους πολίτες σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός κάλεσε όλους «να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι λέμε για την κατάσταση της οικονομίας. Γιατί υπάρχει σπέκουλα που δημιουργεί πολύ κακή εικόνα για την οικονομία».Σημείωσε επίσης ότι «η ανακύκλωση φημολογιών ήταν ακόμη ένα εργαλείο στα χέρια κάποιων κερδοσκόπων των αγορών, διαφόρων συμφερόντων, τα οποία ενεπλάκησαν στην όλη υπόθεση της Ελλάδας», πρόσθεσε ότι «η ενιαία παρουσία μας στο μέτωπο της οικονομίας είναι σημαντική ώστε να διαμορφωθεί η απαραίτητη ηρεμία» και κάλεσε τους υπουργούς πριν από κάθε δημόσια παρουσία να φροντίζουν να είναι καλά ενημερωμένοι ζητώντας πληροφορίες και ενημέρωση από όλους τους συναρμόδιους για την ενημέρωση συνεργάτες του αλλά και τους αρμόδιους υπουργούς.Και συνέχισε: «Θα παρακαλούσα γενικώς να μη γίνουμε εμείς οι αναλυτές, οι σχολιαστές των γεγονότων, ας τα αφήσουμε αυτά στους δημοσιογράφους. Καλό είναι να επαναλαμβάνουμε τις βασικές μας θέσεις, ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ενιαία παρουσία και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τα διεθνή MME. Ιδιαίτερα δε για πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την οικονομία, τις επενδύσεις, τις συνεργασίες, θέλω να υπάρχει άμεση επαφή με το δικό μου γραφείο, ώστε να υπάρχει ένας συντονισμός».

Η «αξιολόγηση» ΠάγκαλουΟ ι επ ισ η μ ά νσ εις του Π ρω θυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο συνοδεΰθηκαν από την ανακοίνωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος ανέφερε ότι σε λίγες ημέρες θα αναρτή-

■  Γιώργος Παπανδρέου. Αυστηρή προειδοποίηση στους υπουργούς να 
σταματήσουν να κάνουν δηλώσεις για την οικονομία απηύθυνε ο 
Πρωθυπουργός, που σήμερα το απόγευμα δέχεται στο Μέγαρο 
Μαξίμου, ύστερα από αίτημά του, τον πρόεδρο της Νέας 
Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά

σει στο Διαδίκτυο την «αξιολόγηση» των υπουργών, ώστε να γνωρίζει ο κάθε πολίτης την πρόοδο που κάνουν στην υλοποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας.Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι στο επόμενο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο και μετά σε ένα τακτικό θα εξεταστούν οι δείκτες αξιολόγησης της χώρας σε διάφορους τομείς. Χαρακτήρισε τη διαδικασία «σημαντικό οδηγό για την αξιολόγηση και των προτεραιοτήτων μας και της δουλειάς που κάνουμε» και πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν επίσης διαδικασίες λήψης αποφάσεων και νομοθέτησης ώστε, όπως είπε, να υπάρχει ένα είδος καταλόγου προϋπο- θέσεω ν «για να καταλήγουμε σε ποιοτικές αποφάσεις και νομοθετήσεις καθώς και για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και του Προγράμματος Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης».
Συνέδριο επενδυτώνΟ κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε τον μη' ’σμό «δίχτυ ασφάλειας»,

το οποίο «θα μας επιτρέψει με μεγαλύτερη ηρεμία να κάνουμε τη δουλειά μας» και εις επίρρωσιν αυτής της αναφοράς δήλωσε ότι σχεδιάζεται σύντομα η πραγματοποίηση στην Ελλάδα συνεδρίου επενδυτών με τη συμμετοχή μεγάλων πολυεθνικών αλλά και προσωπικοτήτων της οικονομίας.Αργότερα, στη διάρκεια της συνεδρίασης, η σκληρή κριτική του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Θ . Πάγκαλου και του υπουργού Εθνικής Αμυνας Ευάγγ. Βενιζέλου επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αγροτοσυνεταιρι- σμο εξανάγκασαν την υπουργό κ. Κατ. Μπατζελή να αποσύρει για βελτιώσεις το νομοσχέδιο προκειμένου να το επαναφέρει σε άλλη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να συγκληθεί εκ νέου αύριο, σε άτυπη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν οι (πιθανές) αποκρατικοποιήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημοσίου αλλά και το Ασφαλιστικό.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ

«Αεν τελείωσε τίποτε, 
είμαστε ακόμη στην αρχή»ΡΕΠ Ο ΡΤΑ Ζ: Δημήτρης Τζάθας, Μαρία Νταλιάνη

«ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ παραμένει η κάλυψη των αναγκών της χώρας α
πό τις αγορές και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε απρόσκοπτα σ’ 
αυτή την κατεύθυνση όπως κάναμε με τα έντοκα γραμμάτια του 
Δημοσίου», δήλωσε χθες από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οι
κονομικών. Παρεμβαίνοντας κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης 
του φορολογικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, ο κ. Γ. Παπακω- 
σταντίνου εξέφρασε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης «να λύ
σει το πρόβλημα της οικονομίας με τα δικά της μέσα». Παράλληλα 
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρ. Παπουτσής 
προανήγγειλε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για 
την οικονομία και τις τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων της πε
ριόδου 2004-2009.
0 κ. Παπακωσταντίνου σε χαμηλούς τόνους υπογράμμισε με έμ
φαση ότι «η διαδρομή δεν έφθασε στο τέλος της», πως «είμαστε α
κόμη στην αρχή, αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν είμαστε πλέ
ον μόνοι μας μετά την εξαιρετικά σημαντική απόφαση της Συνόδου 
Κορυφής της Ε.Ε. την 25η Μαρτίου». Επίσης εξέφρασε την ικανο
ποίησή του για το ευρωπαϊκό σχέδιο στήριξης και επανέλαβε ότι η 
χώρα μας δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μη
χανισμού.

«Ζητήστε συγγνώμη...»
Οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανέβηκαν όταν ο κοινοβουλευτικός εκ
πρόσωπος της Ν.Δ. κ. Μ. Κεφαλογιάννης κάλεσε την κυβέρνηση 
να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τα 289 δια. ευρώ, 
όπως είπε, που προκάλεσαν χρέος οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ι
διαίτερα τη δεκαετία του 1980.
Η αντίδραση του παριστάμενου υφυπουργού Οικονομικών κ. Φ. 
Σαχινίδη ήταν άμεση. «Από το 1830 μέχρι το 2004 το χρέος είχε 
φτάσει 180 δισ. ευρώ και από το 2004 μέχρι το 2009 έφθασε τα 
300 δισ. Η Εβδομάδα των Παθών είχε καταλυτική επίδραση για τη 
Ν.Δ., που μετά το Πάσχα τραβάει τον δικό της Γολγοθά», είπε χα
ρακτηριστικά.

Με ονομαστική ψηφοφορία
Πάντως η Ν.Δ. ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής του 
νομοσχεδίου δηλώνοντας ότι θα το καταψηφίσει, ενώ ο κ. Μ. Κε- 
φαλογιάννης έκανε γνωστό ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα υ
περψηφίσει περίπου 25 επιμέρους διατάξεις του φορολογικού. Ω
στόσο, επιμέρους ενστάσεις διατυπώθηκαν και από βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ. 0 κ. Ε. Νασιώκας δήλωσε ότι οι πανηγυρισμοί για τον μη
χανισμό στήριξης θυμίζουν την ομάδα πόλο που έχασε 10-0 και 
πανηγυρίζει επειδή κανένας παίκτης δεν έχασε και ο κ. Ν. Σαλα- 
γιάννης ζήτησε να γίνει αναδρομικός έλεγχος των πόθεν έσχες 
«προκειμένου να βρούμε ποιοι πλούτισαν εδώ μέσα».
Ιδιαίτερα επικριτική ήταν η γραμματέας του ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρή- 
γα, η οποία κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι αθωώ
νει το ξέπλυμα χρήματος με την επαναφορά 
κεφαλαίων από το εξωτερικό, ενώ κατηγό
ρησε ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. ότι «με κροκοδείλια 
ζάκρυα εμφανίζονται να θυμούνται τα 
λαϊκά στρώματα». Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Δ.
Παπαδημούλης υποστήριξε ότι το νομο
σχέδιο απέχει παρασάγγες από τις 
προσδοκίες που δημιούργησε 
η κυβέρνηση κατά την προετοιμασία του.

ΙΓ. Παπακωσταντίνου. Ο υπουργός Οι
κονομικών εξέφρασε την ικανοποίη
σή ίου για το ευρωπαϊκό σχέ
διο στήριξης και επανέλαβε 
ότι η χώρα μας δεν έχει ζη

τήσει την ενεργοποίηση του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού
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Η  Π Ρ Ο Ε Κ Τ Α Σ Ε ΙΣ  ΗΉ θα το αφανίσουμε ή θα μας αφανίσει
Σ

την πολιτική συμβαίνει ό,τι 
και στο σκάκι: πάντα θα υ
πάρχει μια κίνηση που αλ
λάζει τα δεδομένα. Απλώς 
πρώτα κάποιος την κάνει 
και μετά τη μαθαίνουμε. 
Δηλαδή τα πράγματα κινούνται από 

τη βούληση των προσώπων να τα κι
νήσει -  στη μία ή στην άλλη κατεύ
θυνση. Σε αντίθεση με τον διαλεκτι
κό υλισμό -  θεωρητική βάση της 
μαρξιστικής ρητορικής -  που βεβαί
ωνε ότι αντικειμενικές συνθήκες 
κρίνουν νομοτελειακά τις εξελίξεις.
Δεν είναι αλήθεια. Αυτές τις συνθή

κες πρέπει κά
ποιος να τις κά
νει λόγο, κείμε
νο, πολιτική 
δράση, ύφος 
δημόσιας πα
ρουσίας.
Αλλωστε έτσι 
κρίνονται τα με
γάλα στοιχήμα
τα στην Ιστορία.
Ας πάρουμε το 

ελληνικό παράδειγμα. Στην Ευρώπη 
δείχνουν τους Ελληνες σαν τους «τε
μπέληδες της εύφορης κοιλάδας».
Οι ίδιοι πίστευαν ότι είχαν μπει ορι
στικά στο κλαμπ των προνομιούχων. 
Ηταν όμως σαν αυτόν που πέφτει α
πό τον ουρανοξύστη και καθώς περ
νάει από κάθε όροφο λέει: «ώς εδώ 
καλά πάμε».
Δεν πήγαιναν καλά. Γιατί τα τελευ
ταία χρόνια στην ελληνική πολιτική 
σκηνή δεν έγινε η κίνηση που θα άλ
λαζε τα δεδομένα. Την έκανε το 
1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Και το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέ- 
ου. Μετά ήλθε η εποχή της «ευχάρι
στης διαχείρισης». Το 1996 ο Κώ
στας Σημίτης μετά την ΟΝΕ, έκανε 
απλώς μία περιστροφή γύρω από 
τον εαυτό του. Το 2004 ο Κώστας 
Καραμανλής, μετά το «σεμνά και τα
πεινά», κατέβηκε στο πηγάδι, και 
βρίσκεται ακόμη.
Τώρα είναι η σειρά του Γιώργου Πα- 
πανδρέου. Για το στοίχημα της εξό
δου από τη δημοσιονομική κρίση έ
κανε τις πιο πολλές κινήσεις που έ
κανε ποτέ Πρωθυπουργός σε έξι 
μήνες. Αλλά η κατάσταση που παρέ
λαβε -  και τα σπρέντ -  δεν αλλάζει.
Η μεγάλη κίνηση μένει μετέωρη.
Ποια είναι την αναδεικνύει ανάγλυ
φα ο Γιώργος Προβόπουλος στην 
τελευταία έκθεσή του. Ο συνετός δι
οικητής της Κεντρικής Τράπεζας θα 
βγει στους δρόμους να διαδηλώσει, 
αν η κυβέρνηση χτυπήσει το δημο
σιονομικό τέρας στη φωλιά του: το 
χρέος! Περιορισμός του χρέους, ση
μαίνει περιορισμό του κράτους που 
δημιουργεί το χρέος. Ακριβώς αυτό 
θα τεθεί αύριο στο Υπουργικό Συμ
βούλιο, που θα συζητήσει για απο
κρατικοποιήσεις. Από τη διπλανή αί
θουσα της Ολομέλειας της Βουλής 
θα ακούγεται ο απόηχος του διλήμ
ματος που έθεσε ένα βράδυ, στην ύ
στερη περίοδο της διακυβέρνησής 
του, ο Ανδρέας Παπανδρέου: «Ή θα 
αφανίσει η Ελλάδα το χρέος, ή το 
χρέος θα αφανίσει την Ελλάδα».

Προ ΔΝΤ και μετά ΔΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ανακοινώνεται 
δάνειο ύψους /

ΔΝΤ 12,9 δισ. 2008
Ε.Ε. 5 δισ.

ΑΝΕΡΠΑ

7,1% W M «
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

2008

19,9 δισ.

Παγκόσμια Τράπεζα 1 δισ. 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και άλλα 
ιδρύματα 1 δισ.

2009 -7,2% Μ  7,6% 2009

«Η ζωή μας έγινε πολύ
«Μ ήνυμα» των ελλή νω ν ομογενώ ν που ζουν  σε χώ ρ ες  οι οποίες
«Να βάλει τα δυνατά της η Ελλάδα ώστε να αποφευχθεί η εμπλοκή του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου» είναι το μήνυμα που στέλνουν έλληνες ομογενείς οι οποίοι 
ζουν σε χώρες που προσέτρεξαν για βοήθεια στον συγκεκριμένο οργανισμό.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χάρης Καρανίκας

Ο πως λένε στα «ΝΕΑ», οι αλλαγές που επήλθαν σε βασικά ζητήματα της διαβίωσής τους «ήταν σημαντικές και όχι προς το καλύτερο».«Πριν από λίγο καιρό η γυναίκα μου βγήκε στη σύνταξη έπειτα από 30 χρόνια εργασίας. Είναι γιατρός και μάλιστα πολύ καλή. Δεν πήρε εφάπαξ, ενώ πριν θα έπαιρνε, και το ποσό που θα λαμβάνει κάθε μήνα φτάνει τα 400 ευρώ (σ.σ.: 107.000 φιορίνια με τη σημερινή ισοτιμία) ενώ πριν από τα μέτρα για το ΔΝΤ θα ήταν αρκετά πάνω από τα 600 ευρώ. Η κατάσταση είναι πολύ κακή, η ανεργία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, το κόστος ζωής έχει ανέβει κατά 20% την ώρα που οι μισθοί έχουν παγώσει και ο κόσμος έχει αγανακτήσει εξαιτίας των κακών οικονομικών συνθηκών. Για να καταλάβετε, από τον στενό μου κύκλο μόνο το τελευταίο εξάμηνο έχουν αυτοκτονή- σει τρεις άνθρωποι. Από τα τέλη του 2008 έως
Α Υ Τ Ο Κ Τ Ο Ν ΙΕ Σ
«Οι μισθοί έχουν παγώσει. 0 κόσμος έχει αγα
νακτήσει. Από τον στενό μου κύκλο το τελευταίο 
εξάμηνο έχουν αυτοκτονήσει τρεις άνθρωποι»σήμερα οι άστεγοι στην Ουγγαρία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί: από 31.000 ξεπερνούν πλέον τους 50.000», λέει στα «ΝΕΑ» ο κ. Λαοκράτης Κοράνης, πρόεδρος της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας.«Οταν επισκεφθήκαμε πριν από καιρό τα αρμόδια υπουργεία και υποβάλαμε ερωτήσεις για τις απολύσεις, την ανεργία, ακόμη και για τις αυτοκτονίες, λάβαμε πολύ καθησυχαστικές απαντήσεις. Είπαν τότε ότι οι απολυμένοι θα απορροφηθούν σε άλλα σχήματα όπως είναι οι συμπράξεις του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε κάποιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σήμερα οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει αυξανόμενη τάση ανεργίας», επισημαίνει ο κ. Αλέξανδρος Στρίκκας, από το Ελληνοουγγρικό Εμπορικό Επιμελητήριο.Ηταν Νοέμβριος του 2008 όταν το ΔΝΤ ανήγγειλε ότι εγκρίνεται βοήθεια προς την Ουγγαρία ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο -τα  12,5 δισ. προέρχονταν από το Ταμείο ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμμετείχε κατά 6,5 δισ. και η Παγκόσμια Τράπεζα κατά 1 δισ. Τον ίδιο μήνα η μέση τιμή των spreads των δεκαετών ομολόγων της ουγγρικής κυβέρνησης κυμαινόταν στις 580 μονάδες βάσης σε σχέση με τα γερμανικά. Τέσσερις μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2009, τα spreads ε κτινάχθηκαν στις 925 μονάδες βάσης, ενώ στα επίπεδα προ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Τα spreads μειώθηκαν.2008
Spread
ΙΟετών
ομολόγων
679
μονάδες 
βάσης από
τα γερμανικά
Αστεγοι
(στο σύνολο 
της χώρας 
εκτίμηση)
31.0. _
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
Ανακοινώ
νεται δάνειο
€20 δισ.
(12,5 δισ. 
από ΔΝΤ, 
6,5 δισ. από 
χώρες Ε.Ε., 
1 δισ. από 
Παγκόσμια 
Τράπεζα)

Ανεργία
7,8%
Ανάπτυξη
0,6%
Δημόσιο
χρέος
67%
του ΑΕΠ

Ανακοινώ
νεται ότι θα 
απολυθεί το
30% των
700.000
δημοσίων
υπαλλήλων

Spread
ΙΟετών
ομολόγων
925
μονάδες
βάσης

1
Καθαρή 
αξία ασφαλί
στρων 
κινδύνου
CDS για 
την
πτώχευση 
της χώρας:
$3.894
εκατ.

ΔΝΤ έφτασαν ξανά τον Ιούλιο. Μόλις πριν από έναν μήνα η μέση τιμή υποχώρησε στις 386 μονάδες βάσης.Και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η τιμή του φυσικού αερίου στη Βουδαπέστη αυξήθηκε κατά 12% και συνολικά τα κοινόχρηστα κατά 15%. Τον τελευταίο χρόνο τα εί

δη πρώτης ανάγκης, όπως το ψωμί, φορολογούνται με 25%, από 9% που ήταν πριν τα μέτρα -  το ίδιο και τα ποτά των οποίων η φορο- λόγηση ανερχόταν στο 12%.«Πληρώνουμε το γεγονός ότι η πρώην σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ουγγαρίας δεν έκανε τον αγώνα που έκανε ο Παπανδρέου για χάρη των Ελλήνων και που είχε ως αποτέλεσμα να μπορεί να πάρει τα περισσότερα χρήματα από τις ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με το ΔΝΤ. Η Ουγγαρία για να λάβει βοήθεια από
■  «Το κόστος ζωής έχει ανέβει κατά 20% 
από τη στιγμή που δανειστήκαμε από το 

ΔΝΤ», λέει ο κ. Κοράνης (δεξιά) που ζει 
στην Ουγγαρία. «Πολλοί έχασαν τις δου
λειές τους στα νοσοκομεία, το ίδιο συνέ
βη και σε άλλους τομείς του Δημοσίου», 

επισημαίνει ο κ. Σπύρος Αγκάρντι, πρόε
δρος της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων στη 

Βουδαπέστη


