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Επώδυνα μέτρα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει σήμερα τους κοινωνικούς φορείς και θα τα ανακοινώσει πιθανόν την Κυριακή ή το αργότερο τη Δευτέρα

Γης ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

Επώδυνα μέτρα και ανατροπέε για τον  ιδιωτικό 
τομέα, αλλά και περαιτέρω περικοπέε στιε απο- 
δοχέε τω ν δημοσίων υπαλλήλων, καλείται να λά
βει η κυβέρνηση υπό την πίεση του ΔΝΤ και τηε 
Ε. Ε. και ωε προϋπόθεση για την ενεργοποίηση 
του "'•'χανισμού στήριξηε. Στα τπο σημαντικά μέ- 
τρι ριλαμβάνονται η αύξηση του επιτρεπό
μενου ποσοστού των ομαδικήν απολύσεων, η μεί
ωση του ποσού τω ν αποζημιώσεων τω ν υπαλ
λήλων έτσι ώστε να συγκλίνουν με το χαμηλό
τερο ποσό που αντιστοιχεί στιε περιπτώσειε α
πολύσεων τω ν εργατοτεχνιτών, η σταδιακή κα
τάργηση του 13ου και του Μου μισθού στο Δη
μόσιο και η περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ.

Στη διυπουργική σύσκεψη που προηγήθηκε 
τηε συνεδρίασηε του υπουργικού συμβουλίου 
συμφωνήθηκε να γίνει δεκτή η πρόταση του ΔΝΤ 
για νομοθετικέε αλλαγέε σε απολύσειε, αποζη
μ ιώσει, δώρο Χριστουγέννων, επιδόματα αδεί- 
αε και Πάσχα, καθώε και στο πεδίο τω ν συλλο

γικών συμβάσεων που αφορούν τον ιδιωτικό το
μέα τηε οικονομίαε. Για το Δημόσιο τέθηκε αρ
χικά το δίλημμα μεταξύ μιαε νέαε αύξησηε του 
ΦΠΑ και τω ν ειδικών φόρων κατανάλωσηε ή τηε 
περαιτέρω περικοπήε των αποδοχών, ωστόσο φαί
νεται ότι θα ισχύσουν και τα δύο. Πληροφορίεε 
αναφέρουν ότι συζητήθηκε και η σταδιακή πε
ρικοπή του 13ου και Μου μισθού στον ιδιωτι
κό τομέα, ωστόσο οι εκπρόσωποι τηε Ε. Ε., του 
ΔΝΤ και τηε ΕΚΤ κρίνουν τελικώε ότι δεν είναι 
σκόπιμη μία τέτοια παρέμβαση στην αγορά. Δι
ευκρινίζεται επίσηε ότι δεν θα υπάρχει απαίτη
ση για απολύσετε δημοσίων υπαλλήλων καθώε 
και ότι το ΔΝΤ θα καταβάλλει το δάνειο, που του 
αναλογεί, ανά τρίμηνο υπό τον όρο τηε αυστη- 
ρήε εφαρμογήε τω ν συμφωνηθέντων.

Ο πρωθυπουργόε Γιώργοε Παπανδρέου θα ε
νημερώσει σχετικά σήμερα τουε κοινωνικούε φο- 
ρείε (ΟΚΕ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και 
ΣΕΤΕ) και θα ανακοινώσει τα μέτρα κατά πάσα 
πιθανότητα την Κυριακή ή το αργότερο τη  Δευ
τέρα. Σύμφωνα με πληροφορίεε, η διαπραγμά

τευση συνεχίζεται, η κυβέρνηση επείγεται, ω
στόσο η όποια καθυστέρηση οφείλεται περισ
σότερο σε γραφειοκρατικούε λόγουε, που έχουν 
να κάνουν με το ΔΝΤ και την αναφορά που πρέ
πει να στείλουν οι εκπρόσωποί του.

Αναλυτικότερα, στον ιδιωτικό τομέα:
1. Το ποσοστό ομαδικών απολύσεων αυξάνεται 

ίσωε και στο 4% (από το 2% που ισχύει σήμερα 
για τιε επτχειρήσειε που απασχολούν πάνω από 
200 εργαζομένουε).

2. Μειώνονται οι αποζημιώσειε στιε περι- 
πτώσειε καταγγελίαε σύμβασηε υπαλλήλων. Η

Συμφωνήθηκε να γίνει δεκτή 
η πρόταση του ΔΝ Τ για νομοθε
τικές αλλαγές σε απολύσεις, απο
ζημιώσεις, δώρο Χριστουγέννων, 
επιδόματα αδείας και Πάσχα 
και συλλογικές συμβάσεις.

αποζημίωσή τουε θα προσεγγίσει τα χαμηλότε
ρα επίπεδα τω ν ποσών που καταβάλλονται για 
την απόλυση εργατοτεχνιτών. Επί παραδείγμα
τα σήμερα υπάλληλοε που έχει εργαστεί από 2 
μήνεε έωε ένα χρόνο στον ίδιο εργοδότη λαμβάνει 
αποζημίωση ίση με έναν μηνιαίο μισθό. Στο νέο 
περιβάλλον για τον ίδιο χρόνο η αποζημίωση θα 
προσεγγίζει τα 5 ημερομίσθια, που προβλέπονται 
ήδη για τουε εργατοτεχνίτεε.

3. Καταργείται η υποχρεωτική προσφυγή στη 
διαιτησία για την επίλυση διαφορών μεταξύ ερ
γαζομένων και εργοδοτών. Η προσφυγή θα εί
ναι δυνατή μόνο με τη  σύμφωνη γνώμη και τω ν 
δύο πλευρών. Επί τηε ουσίαε το μέτρο μπο
ρεί να οδηγήσει σε κατάργηση τω ν κλαδικών 
και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων, που ζη
τεί το ΔΝΤ.

4. Η πρόσληψη εργαζομένου θα κοινοποιείται 
την ημέρα τηε πρόσληψηε και όχι εντόε οκτώ η
μερών που ισχύει σήμερα.

Στον δημόσιο τομέα προωθείται:
1. Η κατάργηση του Μου και του Μου μισθού.

2. Περαιτέρω μείωση των επιδομάτων κατά 5%.
3. Αύξηση τω ν έμμεσων φόρων, με αναπρο

σαρμογή τω ν χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ.
4. Πολυετέε πάγωμα προσλήψεων.
5. Μη ανανέωση τω ν συμβάσεων έργου.
6. Αποκρατικοποίηση ή λουκέτο σε ζημιογό- 

νουε δημόσιουε οργανισμούε. Η λίστα τω ν προε 
ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων θα καταρτιστεί"" 
ωε τιε 15 Μαΐου.

Εφόσον επιλεγεί τελικά η κατάργηση του 13ου 
και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, τότε αυτομάτωε 
η κυβέρνηση θα έχει επιτύχει εξοικονόμηση ύ- 
ψουε 1,4 δισ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ, ενώ από τη 
νέα μείωση τω ν επιδομάτων θα προκύψει επι
πλέον όφελοε τηε τάξηε τω ν 300 εκατ. ευρώ. Το 
ποσό του 1,7 δισ. ευρώ θα μειώσει αντιστοίχωε 
-και χωρίε να αμφισβητηθεί από κανένα- το έλ
λειμμα του 2010, διασφαλίζονταε ουσιαστικά την 
επίτευξη του στόχου για τη  μείωσή του κατά 4% 
του ΑΕΠ φέτοε.

Αλλο ρεπορτάζ, σελ. 4 και 32

Πακέτο βοήθειας 
120 -135 δια. ευρώ 
\ ια τρία χρόνια
Οι πληροφορίες που είδαν το  φωε 
τηε δημοσιότηταε χθεε αναφορικά 
με το  ύψοε τηε χρηματοδότησηε 
που θα λάβει η Ελλάδα, αλλά και 
τον χρόνο αποπληρωμήε τηε, φαί
νεται πωε επέδρασαν θετικά στιε 
αγορέε. Αυτή τη  στιγμή συζητού- 
νται οι τελευταίεε λεπτομέρειεε για 
τουε όρουε του δανεισμού, όμωε, 
όλα δείχνουν ότι μπορεί να φτάσει 
στα 120 δισ. ευρώ ή και 135 δισ. ευ
ρώ, εξασφαλίζονταε ουσιαστικά τιε 
χρηματοδοτικέε ανάγκεε τηε Ελλά- 
δαε για την επόμενη τριετία.

Σε ό,τι αφορά το  πότε θα πλη
ρώσει η Ελλάδα τα δάνεια αυτά, εν- 
δεχομένωε να συμφωνηθεί ότι η α
ποπληρωμή τουε θα γίνεται στιε 
χρονιέε εκείνεε που η χώρα δεν έ
χει πολλέε υποχρεώσειε προε άλ- 
λουε πιστωτέε. Δηλαδή, στα έτη 
που τα  δανεικά τα οποία θα χρει-

Ο κ. Στρος-Καν ανέφερε 
ότι η αποπληρωμή 
των δανείων θα γίνει 
όταν τα δημοσιονομικά 
της χώρας μας 
θα αποκατασταθούν.

άζεται το Δημόσιο θα είναι λίγα και 
δεν θα δημιουργηθούν νέα προ
βλήματα από τη  συσσώρευση ε
πιπλέον χρεών.

Σύμφωνα με τιε χθεσινέε πλη
ροφορίεε, η Ευρώπη και το Διεθνέε 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), θα πα
ράσχουν για τα επόμενα τρία χρό
νια από 100 έωε 120 δισ. ευρώ στην 
Ελλάδα. Ποσό το οποίο είναι το με
γαλύτερο πακέτο οικονομικήε βοή- 
θειαε που έχει δοθεί ποτέ, ενώ δεν 
αποκλείεται να φτάσει ακόμα και 
τα 135 δισ. ευρώ. Πάντωε, ο επι- 
κεφαλήε του ΔΝΤ κ. Ντομινίκ 
Στροε-Καν απέφυγε να επιβεβαι
ώσει την πληροφορία αυτή, με δε
δομένο ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί 
οι διαπραγματεύσειε. Οι δανειακέε 
ανάγκεε τηε χώραε για την περίο
δο 2010 - 2012 ανέρχονται σε πε- 
ρίπ~ι 117 δισ. ευρώ συνολικά. Αυ
τό ακτικά σημαίνει ότι αν η 
Ελλάδα έχει στη διάθεσή τηε 120 
δισ. ευρώ από τον μηχανισμό στή- 
ριξηε, τότε δεν θα χρειαστεί για τα 
επόμενα τρία χρόνια να ξαναζη
τήσει δανεικά από τιε αγορέε.

Μάλιστα, χθεε υπήρξαν δηλώ- 
σειε οι οποίεε θέλουν το ΔΝΤ μό
νον για φέτοε να δίνει τελικά πε
ρίπου 20 - 25 δισ. ευρώ, αντί για 10 
-15 δισ. ευρώ που ήταν η προη
γούμενη εκτίμηση. Το σίγουρο εί-

ναι ότι τελικά η Ελλάδα θα λάβει 
ποσό μεγαλύτερο από αυτό που αρ- 
χικώε είχε ανακοινωθεί.

Κρίσιμο ωστόσο παραμένει το 
ζήτημα τηε αποπληρωμήε τω ν 
120 δισ. ευρώ. Αυτή τη  στιγμή, οι 
διαπραγματεύσειε φαίνεται ότι 
βρίσκονται στο στάδιο του πότε και 
με ποιο κόστοε θα ξεπληρώνει η 
Ελλάδα τα  δανεικά.

Ο κ. Στροε-Καν ανέφερε χθεε ό
τι η αποπληρωμή τω ν  δανείων α
πό την Ελλάδα θα γίνει όταν τα δη
μοσιονομικά τηε χώραε θα απο
κατασταθούν. Μια δήλωση που α
φήνει ανουαό το ενδεχόμενο να υ
πάρξει μια άτυπη περίοδοε χάριτοε 
προε την Ελλάδα για να ξεπληρώ
σει τα δάνεια που θα λάβει από το 
ΔΝΤ και την Ε.Ε. Το οικονομικό ε
πιτελείο φαίνεται ότι προσπαθεί να 
πετύχει τα δάνεια να έχουν τέτοια 
διάρκεια που θα «βολεύει» την 
Ελλάδα και δεν θα την «πνίγει». Για 
παράδειγμα οι δανειακέε ανάγκεε 
του 2012 εκτιμάται ότι θα ξεπε- 
ράσουν κατά τι τα 41 δισ. ευρώ, ό
ταν το 2016 οι υποχρεώσειε του Δη
μοσίου υπολογίζονται μόλιε σε 8 
δισ. ευρώ, αυτή τη  στιγμή. Θα ή
ταν προτιμότερο αν η Ελλάδα δα- 

■ νειζόταν από ΔΝΤ και Ε.Ε. με ορί
ζοντα το 2016, αντί του 2012. Πά
ντωε, υπενθυμίζεται ότι εφόσον η 
διάρκεια τω ν  δανείων είναι μεγα
λύτερη τω ν  τριών ετών, το επιτό
κιο θα είναι 6% και όχι 5%.

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή 
τω ν δανείων θα γίνεται σε δόσειε 
και με αυστηρούε όρουε. Μάλιστα, 
στο υπουργείο Οικονομικών θεω
ρούν ότι οι όροι για την παροχή 
τω ν δανείων θα είναι πολύ αυ
στηροί και τα μέτρα που θα πρέ
πει η Ελλάδα να λάβει για να πε
τυχαίνουν τουε στόχουε που θα τί
θενται, θα είναι πολύ δύσκολα.

Ολα τα  παραπάνω ενδεχομέ- 
νωε να ξεκαθαριστούν ακόμα και 
σήμερα, αλλά σίγουρα μέσα στο 
Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε την ε
πόμενη εβδομάδα να εγκριθούν α
πό τα Κοινοβούλια τω ν  χωρών τηε 
Ευρωζώνηε. Μάλιστα, στιε 7 
Μαΐου, αναμένεται να εγκρίνει το 
πρόγραμμα και η Γερμανία, σύμ
φωνα με τον υπουργό Οικονομικών 
τηε κ. Β. Σόιμπλε. Στιε 10 Μαΐου θα 
συνεδριάσει το EuΓogroup σε ε
πίπεδο αρχηγών για να εγκρίνει το 
πακέτο για την Ελλάδα και στιε 17 
Μαΐου το  Εεοήη θα το  εξειδικεύ- 
σει με στόχο πριν από τιε 19 
Μαΐου η Ελλάδα να εκταμιεύσει 
την πρώτη δόση για να πληρώσει 
χρέη ύψουε 8,5 δισ. ευρώ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Ιο μέχρα γιο 
την ενεργοποίηση 
του μηχανισμού
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Αύξηση του ποσοστού 
οπολύσεων

Μείωση των αποζημιώσεων 
στις περιπτώσεις 
καταγγελίας σύμβασης 
υπαλλήλων

Κατάργηση της 
υποχρεωτικής προσφυγής 
στη διαιτησία για την 
επίλυση διαφορών μεταξύ 
εργαζομένων και 
εργοδοτών

Η πρόσληψη εργαζόμενου 
θα κοινοποιείται την πμέρα 
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Μ ου μισθού

Περαιτέρω μείωση των 
επιδομάτων κατά 5%

Αύξηση των έμμεσων 
φόρων, με αναπροσαρμογή 
των χαμηλών συντελεστών 
ΦΠΑ

Πολυετές πάγωμα 
προσλήψεων

Μη ανανέωση των 
συμβάσεων έργου

Αποκρατικοποίηση ή 
λουκέτο σε ζημιογόνους 
δημόσιους οργανισμούς

Αγκελα Μέρκελ,
καγκελάριος της 
Γερμανίας:
«Αποδείχθηκε 
πως ίσως δεν 
εξέτασα με πολύ 
προσεκτικά την 
απόφαση να μπει 
η Ελλάδα στη 
Ζώνη του Ευρώ».

ί ρ ϋ ζ .  ’ '  ‘ ’ 1 
Ντομινίκ Στρος - 
καν,
γενικός
διευθυντής του 
ΔΝΤ:
«Η μείωση του 
ελληνικού 
ελλείμματος δεν 
θα γίνει χωρίς 
πόνο. Το 
πρόβλημα θα 
λυθεί, η Αθήνα 
έχει δεσμευτεί να 
πράξει ό,τι 
χρειάζεται».

Η ελληνική τραγωδία
Το χρέος της Ελλάδας ανήλθε σε 295 δισ. ευρώ στο 

τρίτο τρίμηνο του 2009. Τα ελληνικά ομόλογα σήμερα 
βρίσκονται στα χέρια τραπεζών, ασφαλιστικών 

εταιρειών και αμοιβαίων κεφαλαίων.
Σε δισ. ευρώ

Αμοιβαία κεφάλαια, 
ασφαλιστικά

Τράπεζες ταμεία κ.λπ.
Ασφαλιστικές ^

Ι11Ι&·- εταιρείες
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6
ÆBÈè,

9

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 8 ♦

ΑΥΣΤΡΙΑ 4 <21
ΠΗΓΕΣ: ΔΝΤ, Barclays

Μπαρόκ Ομπάμα,
πρόεδρος ΗΠΑ:
«Η ελληνική 
κρίση προκαλεί 
μεγάλη ανησυχία 
στον πρόεδρο και 
την
παρακολουθούμε 
στενά», δήλωσε 
εκπρόσωπος του 
Ομπάμα σε 
δημοσιογράφους 
στο προεδρικό 
αεροσκάφος.

Χέρμαν βαν 
Ρομπέι,
πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου:
«Οι ανάγκες της 
Ελλάδας θα 
καλυφθούν 
εγκαίρως».

Ανχελ Γκουρία,
επ ικεφαλής του 
ΟΟΣΑ:
«Η ελληνική κρίση 
χρέους είναι σαν 
τον ιό Εμπολα: 
όταν
συνειδητοποιήσεις 
ότι τον έχεις, 
πρέπει να κόψεις 
το πόδι σου για να 
επιβιώσεις».

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«Διακυβεύεται 
η σταθερότητα 
της Ευρωζώνης»
Καθώς η κρίση εξαπλώνεται και σε (άλλα κράτη-μέλη του 
ευρώ, η Γερμανίδα καγκελάριοε κ. Αγκελα Μ έρκελ πα
ραδέχτηκε ότι «διακυβεύεται η σ ταθερότη τα  τη ε  Ευρω
ζώνηε», ήρε τιε επιφυλάξειε τηε και συμφώνησε να  βοη
θήσει οικονομικά τη ν  Ελλάδα. Δ ιερωτήθηκε ω σ τόσο  αν 
η απόφαση για έντα ξη  τηε Ελλάδαε σ τη ν  Ευρωζώνη ή
τα ν  σοφή: «Το 2000 υπήρχε μία κατάσταση ό τα ν  βρε
θήκαμε αντιμέτωποι με το  ερώτημα αν η Ελλάδα έπρε
πε να μπει σ τη  Ζώνη του Ευρώ.

Αποδείχθηκε πωε ίσωε δεν εξετάσαμε πολύ προσεκτικά 
αυτή τη ν  απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Απαραί
τη τη  προϋπόθεση για  τη  γερμανική συγκατάθεση είναι 
η συμφωνία επί του κοινού προγράμματοε προσαρμογήε 
που διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση με τη ν  Κο
μισιόν, τη ν  ΕΚΤ και το  ΔΝΤ.

Η κ. Μέρκελ ζή τησε τη ν  επίσπευση τω ν  διαπραγμα
τεύσεων, αφού νωρίτερα ο επικεφαλήε του ΔΝΤ και ο πρό- 
εδροε τηε ΕΚΤ είχαν διατυμπανίσει σε όλουε τουε τόνουε 
ότι είναι πλέον εξαιρετικά επείγον να  δοθεί πειστική λύ
ση σ τη ν  ελληνική κρίση. «Κάθε ημέρα που χάνουμε (η 
κατάσταση) χειροτερεύει σ τη ν  Ελλάδα και τη ν  Ευρωζώ
νη », δήλωσε ο κ. Ν τομινίκ Στροε-Καν από το  Βερολίνο, 
όπου μετέβη μαζί με το ν  κ.

Η  Μέρκελ ήρε 
τις επιφυλάξεις 
της και ζήτησε 
επίσπευση των 
διαπραγματεύσεων.

Ζαν Κλοντ Τρισέ προκειμέ- 
νου να  ενημερώσει για τη ν  
κατάσταση τουε Γερμανούε 
βουλευτέε. «Α ν  προχωρή
σουμε γρήγορα, πραγματι
κά είμαι αισιόδοξοε ό τι το  
πρόβλημα θα λυθεί. Αν όμωε 
δεν λύσουμε το  ελληνικό 
πρόβλημα, θα μπορούσε να έχει πολλέε συνέπειεε για τη ν 
υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ενωση», εξήγησε. Προφανώε α- 
πευθυνόμενοε στουε Ελληνεε πρόσθεσε ότι η μείωση του 
ελληνικού ελλείμματοε δεν θα γίνει «χωρίε πόνο». «Το 
πρόβλημα θα λυθεί, η Αθήνα έχει δεσμευτεί να  πράξει 
ό, τ ι χρειάζετα ι», διαβεβαίωσε. «Για εμάε είναι εξα ιρετι
κά σημαντικό η απόφαση να  ληφθεί εξαιρετικά γρήγο
ρα», δήλωσε και ο κ. Τρισέ. Π ρόσθεσε ότι η Ελλάδα πρέ
πει να  παρουσιάσει ένα «θαρραλέο και π ειστικό» πρό
γραμμα μεταρρυθμίσεων.

Δ ιαβεβαίω σες Ρομπέι, Μ παρόζο
Νωρίτερα, ο υπουργόε Οικονομικών τηε Γερμανίαε κ. Βόλ- 

φγκανγκ Σόιμπλε διαβεβαίωσε ότι μετά τη ν ολοκλήρωση 
τηε συμφωνίαε σ τη ν  Αθήνα, το  Βερολίνο είναι διατεθει
μένο να  κινηθεί γρήγορα και να καταθέσει το  προσχέδιο 
του σχετικού νομοσχεδίου τη ν  ερχόμενη Δευτέρα. Ταυ
τόχρονα, ο πρόεδροε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Χέρ
μαν βαν Ρομπέι και ο πρόεδροε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτρο- 
πήε κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο διαβεβαίωναν κατηγορη
ματικά ότι «ο ι ανάγκεε τηε Ελλάδαε θα καλυφθούν ε- 
γκαίρωε».

Η Κομισιόν υπολογίζει ό τι η τελική  συμφωνία θα έχει 
ολοκληρωθεί το  αργότερο μέχρι το  Σαββατοκύριακο κα’ 
διαβεβαιώνει ό τι οι διαπραγματεύσειε προχωρούν γρτ. 
γορα και σημειώνετα ι σ ταθερή  πρόοδοε, χωρίε να  υ
πάρχουν σημαντικέε διαφορέε. Παράλληλα οι κ. Ρομπέι 
και Μ παρόζο τό ν ισα ν  κατηγορηματικά ότι ενδεχόμενη 
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε «δ εν  αποτελεί ε
πιλογή». «Η  αναδιάρθρωση του  χρέουε για ένα  κράτοε- 
μέλοε τηε Ευρωζώνηε δεν αποτελεί επιλογή και δεν πρό
κειται να  αποτελέσει μέροε του  προγράμματοε», τό ν ισ ε  
ο κ. Μπαρόζο. Ο πρόεδροε τηε Ευρώπηε δήλωσε ότι σκο
πεύει να  συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο του ΕτΐΓθ{μ:οιιρ σε 
επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων «το  αργότερο 
μέχρι τιε  10 Μαΐου».

Τρία σενάρια αν, παρά τη βοήθεια, δεν μπορούμε να πληρώσουμε
Αναλυτές και επενδυτέε έχουν κα
ταρτίσει τρία σενάρια που θα 
μπορούσαν να ισχύσουν στη ν 
περίπτωση τηε Ελλάδαε ή οποι- 
ασδ οτε άλληε χώραε τηε Ευ- 
ρω^ , ηε τυχόν δυσκολευτεί να 
καλύψει τιε δανειακέε τηε υπο- 
χρεώσειε.

Αναδιάρθρωση του χρέους 
κατόπιν διαπραγμάτευσης

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ: Πολύ μεγάλη, 
μεσομακροπρόθεσμα. Σε αυτό 
το  σενάριο, η Ελλάδα θα δια
πραγματευόταν τη ν  αναδιάρ
θρωση του χρέουε τηε πριν έρθει 
η ώρα τηε αποπληρωμήε του. Αυ
τό  θα σήμαινε παράταση τηε η- 
μερομηνίαε αποπληρωμήε τω ν  
δανείων. Σύμφωνα με κάποιουε υ- 
πολογισμούε, αυτό θα σήμαινε ό
τι οι επενδυτέε θα εισπράξουν 
20% ώε 40% λιγότερα χρήματα απ’ 
όσα υπολόγιζαν. Τα τω ρ ινά  
spreads αντανακλούν πιθανότη

τα  25% να  πάρουν πίσω οι επεν
δυτέε το  50% τω ν  χρημάτων 
τουε και πιθανότητα 33% να πά
ρουν πίσω το  60%.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
Τα 8preads άλλων υπερχρεωμένων 
χωρών τηε Ευρωζώνηε θα ανέ
βουν, τα  γερμανικά ομόλογα θα ε- 
πωφεληθούν, ενώ το  ευρώ θα πέ- 
σει στο 1,15 $, δηλαδή στα επίπεδα 
του 2005.

Μονομερής αναδιάρθρωση 
του χρέους

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ: Απειροελά
χιστη. Η Ελλάδα θα μπορούσε να 
επιβάλει στουε π ιστωτέε τηε α
ναδιάρθρωση, μεταθέτονταε τιε η- 
μερομηνίεε αποπληρωμήε ή υ- 
ποχρεώνοντάε τουε να εισπράξουν 
λιγότερα, χωρίε να έχει αποσπά- 
σει πρώτα τη  συγκατάθεσή τουε. 
Οι αναδιαρθρώσειε χωρίε δια
πραγμάτευση έχουν συνδεθεί με 
μεγαλύτερεε πιθανότητεε να χά-

Οι πιθανές επιπτώσεις 
που θα υπάρξουν για 
τη χώρα μας, το ευρώ 
και την Ευρωζώνη.

σουν οι επενδυτέε μέροε τω ν  
χρημάτων τουε. Μια ακόμη πιο α
πίθανη παρενέργεια αυτού του σε
ναρίου θα ήταν να πιέσουν οι α
γορέε τόσο πολύ τη ν Ελλάδα, ώ
στε να υποχρεωθεί να φύγει από 
την Ευρωζώνη και τη ν Ευρωπαϊ
κή Ενωση. Ομωε, αν μια αδύναμη 
χώρα φύγει από την Ευρωζώνη, ο 
δανεισμόε τηε θα γίνει ακόμη α- 
κριβότεροε.

ΕΠ ΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
Ακόμη μεγαλύτερη ζημιά για το ευ
ρώ, καθώε οι αγορέε θα συνυπο
λογίσουν μεγαλύτερη πιθανότητα

διάλυσηε τηε Ευρωζώνηε. Ακόμη 
μεγαλύτερη διεύρυνση τω ν  
8preads τω ν  αδύναμων χωρών.

Πτώχευση
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ: Απειροελάχι

στη. Το 70% του ελληνικού χρέ
ουε βρίσκεται στα  χαρτοφυλάκια 
ξένω ν επενδυτών, κυρίωε γαλλι
κών και γερμανικών τραπεζών, και 
έτσ ι οι αξιωματούχοι τηε Ευρω- 
πα'ίκήε Ενωσηε θα προσπαθή
σουν να αποτρέψουν αυτή την ε
ξέλιξη. Η πτώχευση τηε Ελλάδαε 
ή οποιοσδήποτε άλληε χώραε α
ντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλή
ματα θα σήμαινε το ν  αποκλεισμό 
τηε από τιε αγορέε κεφαλαίων, ό- 
πωε συνέβη όταν πτώχευσε η 
Αργεντινή το  2001.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: Η 
ισοτιμία του ευρώ προε το  δολά
ριο θα έπεφτε κάτω από το  1:1, τα 
spread8 θα εκτινάσσονταν σε τέ 
τοια ύψη που και άλλεε χώρεε θα

έχαναν τη ν  πρόσβασή τουε στιε 
αγορέε. Μόνο οι χώρεε με βαθ
μολογία ΑΑΑ θα μπορούσαν πλέ
ον να δανειστούν.

Αλλες πιθανότητες 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά

πεζα θα μπορούσε να προσφέρει 
δάνεια στη ν Ελλάδα, είτε αγορά- 
ζονταε ελληνικά ομόλογα είτε α
ποδεχόμενη τα κρατικά ομόλογα 
ωε εγγύηση δανείων, ανεξάρτητα 
τηε βαθμολογίαε τουε. Τέτοιου εί- 
δουε σενάρια θεωρούνται απο
μακρυσμένα επειδή απαιτούν δύ- 
σκολεε πολιτικέε αποφάσειε.

Επίσηε, παράγονταε που πε
ριπλέκει τη ν  κατάσταση είναι ό
τι πολλοί επενδυτέε έχουν στο ι
χηματίσει σ τη ν πτώχευση, αγο- 
ράζονταε ασφάλιστρα κινδύνου 
και άρα έχουν συμφέρον να  ο
δηγήσουν τα  πράγματα σε μια τέ
τοια εξέλιξη.

REUTERS
Η Αγκελα Μ έρκελ με τον Ντομινίκ Στρος - Καν κατά τη χθε
σινή τους συνάντηση στο Βερολίνο.
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Κόκκινος συναγερμός στο Μαξϊμου
Επισπεύδονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα που συνοδεύουν τη συμφωνία με Ε.Ε. και Δ Ν Τ

Ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου συγκάλεσε έκτακτη διυπουργική σύσκεψη χθες στη Βουλή.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

«Εμείς δεν λαμβάνουμε πλέον τιε 
αποφάσειε και μακάρι άλλοι που 
τιε παίρνουν για μαε να  συνει
δητοποιήσουν σήμερα κιόλαε ό
τι το  πρόβλημα υπερβαίνει την 
"λλάδα». Η αγωνιώδηε φράση 

,ρυφαίου κυβερνητικού παρά
γοντα  καταδεικνύει, με το ν  πιο 
γλαφυρό τρόπο την πρωτόγνωρη

Ατυπη ομάδα διαχείρι
σης της κρίσης, με συ
ντονιστή τον Παμπούκη 
και τη συμμετοχή των 
Βενιζέλου, Ρέππα, Ρα- 
γκούση και Χρυσοχόϊδη.

δοκιμασία που πέρασε χθεε η κυ
βέρνηση. Δοκιμασία που ωε φαί
νετα ι θα επιταχύνει τη ν  ανακοί
νω ση  του πακέτου τω ν  νέω ν  
σκληρών μέτρων του ΔΝΤ και η 
Ε. Ε. το  οποίο δεν αποκλείεται να 

ημοσιοποιηθεί ακόμη και σή
μερα. Και τούτο, διότι κατά πλη- 
ροφορίεε ασκούνται πλέον αφό- 
ρητεε πιέσειε από τιε Βρυξέλλεε 
να κλείσει εδώ και τώρα  η δια
πραγμάτευση του υπουργείου Οι
κονομικών με τουε ξένουε τε- 
χνοκράτεε σε μια προφανή προ
σπάθεια τω ν  εταίρων μαε να  μη 
μεταδοθεί η ελληνική «ασθένεια» 
σε άλλεε χώρεε.

Η ταν 10 το  πρωί ό ταν οι φη- 
μολογίεε για επερχόμενο αδιέξο
δο στη ν ελληνική οικονομία σή- 
μαναν συναγερμό στο  Μαξϊμου 
που είχε ήδη ενημερωθεί για την 
εκτίναξη τω ν σπρεντ πάνω από τιε 
1.100 μονάδεε βάσηε. Ο πρωθυ- 
πουργόε συγκάλεσε έκτακτη σύ

σκεψη στη  Βουλή η οποία έμελ
λε να αναβάλει κατά δύο ώρεε το 
υπουργικό συμβούλιο που είχε 
προγραμματισθεί για τη  μία το με
σημέρι. Η αμφίσημη στάση τηε 
Γερμανίαε, αλλά και ο τρόποε που 
οφείλει η κυβέρνηση να παρέμβει 
αν χρειαστεί για τη ν προστασία 
του τραπεζικού συστήματοε ήταν 
δύο από τα  κεντρικά ζητήματα 
που έθεσε αμέσωε ο πρωθυ- 
πουργόε στουε κ. Θ. Πάγκαλο, X.

Παμπούκη, Γ. Παπακωνσταντίνου 
και Φ. Σαχινίδη οι οποίοι μετείχαν 
αρχικώε στη  σύσκεψη.

Το βαρύ κλίμα φαίνεται να α
ποφόρτισαν οι δύο διαδοχικέε τη- 
λεφωνικέε διαβεβαιώσειε που εί
χε ο κ. Γ. Παπανδρέου από τουε 
κ. Χοσέ Θαπατέτο και Χέρμαν βαν 
Ρομπέι ότι ο μηχανισμόε στήριξηε 
είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοε. 
Ωστόσο, ενδεικτικό τηε ανησυχίαε 
που εξακολουθεί να διακατέχει

τη ν  κυβέρνηση είναι ότι ο πρω- 
θυπουργόε ζήτησε αιφνιδίωε χθεε 
από τουε κ. Ευ. Βενιζέλο, Γ. Ρα- 
γκούση, Mix. Χρυσοχοΐδη και 
Δημ. Ρέππα (είχαν προσέλθει στο 
μεσοδιάστημα στη  σύσκεψη) να 
είναι stand by απο κοινού με τουε 
κ. X. Παμπούκη και Γ. Παπακων
σταντίνου  τιε επόμενεε ημέρεε. 
Κατ’ ουσίαν δηλαδή συνέστημε 
μια άτυπη ολιγομελή υπουργική 
επιτροπή διαχείρισηε τηε κρί-

σηε, η οποία όπωε άφησε να εν
νοηθεί θα συνεδριάζει τιε επό
μενεε ημέρεε -αν χρειαστεί- ε- 
κτάκτωε και ανά πάσα στιγμή. Η 
μη συμμετοχή του κ. Θ. Πάγκαλου 
αποδόθηκε και μόνον στο γεγονόε 
ότι ο αντιπρόεδροε αναχώρησε 
χθεε για επίσημο ταξίδι σ τη ν Κί
να, αλλά ο συντονιστικόε ρόλοε 
που ανατέθηκε από το ν  πρωθυ
πουργό σ τον  κ. X. Παμπούκη ερ- 
μηνεύθηκε και ωε έμμεση «επ ι
τροπεία» του οικονομικού επιτε
λείου, καθώε σε όλουε τουε με- 
τέχοντεε υπουργούε ανατέθηκε η 
διαχείριση και του τρόπου επι- 
κοινωνίαε τω ν  σκληρών μέτρων 
στουε πολίτεε.

Η διάρκεια τω ν θυσιών
Στη σύσκεψη βέβαια ο υπουρ- 

γόε Οικονομικών ενημέρωσε τουε 
συναδέλφουε του και για τη ν πο
ρεία τω ν διαπραγματεύσεων με το 
ΔΝΤ επιβεβαιώνονταε τιε πληρο- 
φορίεε ότι αξιώνονται από το 
ΔΝΤ νέεε θυσίεε όχι μόνον για το 
2011 και 2012, αλλά και για τη  φε
τινή  χρονιά.

Ο κ. Θ. Πάγκαλοε επισήμανε ό
τι στον ιδιωτικό τομέα πρέπει πά- 
ση θυσία να  αποφευχθεί η κα
τάργηση του Μ ου μισθού, απο- 

5 δεχόμενοε ωστόσο το ενδεχόμε
νο άρσηε του περιορισμού τω ν  α
πολύσεων, όπωε και τω ν  ελαστι
κότερων σχέσεων εργασίαε που 
σημειωτέον ανατρέπουν το  πρό
σφατο ν/σ του κ. Ανδ. Λοβέρδου. 
Τέλοε, τονίστηκε η ανάγκη αν τε- 
λικώε δεν ανακοινωθεί το πακέ
το  τω ν  μέτρων σήμερα -ο πρω- 
θυπουργόε ανέβαλε την περιοδεία 
του στο Ναύπλιο- να καταβληθεί 
προσπάθεια αναβολή? δημοσιο- 
ποίησήε του για την Κυριακή, προ- 
κειμένου να  έχει περάσει η ερ
γατική Πρωτομαγιά.

Τα spread ίων ελληνικών ομολόγων
Διαφορά απόδοσης από τα αντίστοιχα 
γερμανικά, σε μονάδες βάσης

1.040

22/3
Ανησυχία ηροκαλούν
ία  σενάρια περί προσφυγής 
σιο ΔΝΤ. Επίσης, η Τράπεζα 
της Ελλάδος ανακοινώνει ότι 
η ύφεση φέτος θα είναι της 
τάξης του 2%.

29/3
Η Ελλάδα εκδίδει
7ετή ομόλογα, με τις 
προσφορές να είναι 
πολύ χαμηλές.

6/4
Σενάρια θέλουν την κυβέρνηση 
να επαναδιαηραγματεύεται 
τον μηχανισμό διάσωσης. 
Διαψεύδονται από την Ελλάδα.

21/4
Ξεκινούν οι

διαπραγματεύσεις. 
Εντείνονται οι φήμες 

για αναδιάρθρωση του 
χρέους, οι οποίες 

διαψεύδονται.

357
Ο κ. Παπακωνσταντίνου στέλνει επιστολή σε Ε.Ε., 
ΕΚΤ και ΔΝΤ για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις 
για τα μέτρα και την οικονομική βοήθεια.

28/4
Πληροφορίες 

για παροχή πακέτου 
βοήθειας 120 -135 
δισ. ευρώ προς την 

Ελλάδα για τρία 
χρόνια από Ε.Ε. 

και ΔΝΤ.

22/4
Ανακοινώνεται ότι το έλλειμμα 
του 2009 ήταν τελικά 
υψηλότερο (13,6% του ΑΕΠ).
Η Moody’s υποβαθμίζει την 
Ελλάδα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Καμία πράξη χθες σιην ελληνική αγορά ομολόγων
«Κλειστόν» έγραφε χθεε η ελλη
νική αγορά ομολόγων, καθώε 
στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) δεν δόθηκε 
καμία εντολή αγοράε ή πώλησηε 
ελληνικών ομολόγων. Κάτι το ο
ποίο συμβαίνει μόνον στιε αργίεε. 
Ωστόσο, η διαφορά α π όδοσή  
(spread) του ΙΟετούε ομολόγου ξε- 
πέρασε χθεε ακόμη και τιε 1.000 
μονάδεε βάσηε, ενώ στα  2ετή ο
μόλογα ανήλθε σε επίπεδα υψη
λότερα και τω ν  2.200 μονάδων. 
Πρόκειται για τα  υψηλότερα επί
πεδα τηε τελευταίαε δεπενταετίαε.

Η άνοδοε τω ν  spreads προήλ- 
ε από τιε αγοραπωλησίεε, που γί-

Εντυπωσιακή άνοδος 
των spreads στην αρχή, 
σταδιακή υποχώρηση 
στις 690 μονάδες βάσης.

νοντα ι στιε υπόλοιπεε αγορέε 
του κόσμου, καθώε όπωε προα- 
ναφέρθηκε η ελληνική ήταν κλει
στή. Πάντωε, αναλυτέε αναφέρουν 
ότι η εκτόξευση τηε διαφοράε α- 
πόδοσηε τω ν ελληνικών ομολόγων 
δεν έχει καμία απολύτωε σημασία 
και δεν επηρεάζει αυτή τη  σ τιγ
μή το  Δημόσιο, καθώε είναι δε

δομένο ότι η Ελλάδα δεν θα προ
σπαθήσει να δανειστεί από τιε α
γορέε, αλλά θα αντλήσει ρευστό
τητα από τον μηχανισμό στήριξηε.

Μάλιστα, σ το  υπουργείο Οικο
νομικών θεωρούν ότι το  ύψοε τηε 
βοήθειαε θα είναι τέτοιο, που θα 
καταστεί σαφέε στιε αγορέε ότι 
δεν πρόκειται η χώρα να  «σηκώ
σει» κεφάλαια από αυτέε και έτσι 
θα ηρεμήσουν.

Αλλωστε, τα επιτόκια δανεισμού 
από τιε αγορέε είναι απαγορευτι
κά. Στα μεν ΙΟετή ομόλογα, όπου 
το spread αναρριχήθηκε έωε και 
τιε 1.040 μονάδεε, το  επιτόκιο ξε- 
πέρασε το  13,3%. Στα 2ετή ομό-

λογα έφτασε και στό 20%, ενώ στα 
τρ ιετή  κινούνταν σ τη ν περιοχή 
του 18 -19% και στα  δετή γύρω 
σ το  13 -14%. Επιπλέον, το  5ετέε 
ασφάλιστρο κινδύνου (ΩΟδ) «έ 
σπασε» νέο αρνητικό ρεκόρ, κα
θώε έφτασε μέχρι και τιε 911,6 μο
νάδεε. Δηλαδή, για κάθε 10 εκατ. 
ευρώ ελληνικού χρέουε το  ασφά
λιστρο ανήλθε στιε 911.600 ευρώ.

Πάντωε, μετά τιε δηλώσειε από 
το ν  πρόεδρο τηε Ευρωπάΐκήε Κε- 
ντρικήε Τράπεζαε (ΕΚΤ), κ. Ζαν 
Κλοντ Τρισέ, το ν  επικεφαλήε του 
Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου 
(ΔΝΤ) κ. Ντομινίκ Στροε-Καν και 
τη  Γερμανίδα καγκελάριο κ. Αγκε-

λα Μέρκελ σ το  Βερολίνο, οι αγο
ρέε φαίνεται πωε ηρέμησαν και τα 
spreads υποχώρησαν. Στα ομό
λογα ΙΟετούε διάρκειαε, η διαφορά 
απόδοσηε μειώθηκε στιε 690 μο
νάδεε βάσηε και το επιτόκιο έπεσε 
ελαφρώε χαμηλότερα από το 10%.

Xcapis λογική εξήγηση
Πάντωε, αναλυτέε αναφέρουν 

με αρκετά γλαφυρό τρόπο ότι οι 
αγορέε «θέλουν να μαε στείλουν 
σ τον  τάφο», καθώε δεν βρίσκουν 
κάποια λογική εξήγηση για όλεε 
αυτέε τιε  αρνητικέε εξελίξειε 
σ την ελληνική αγορά ομολόγων.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Ανησυχία προκαλεί η τηστοληπτική 
υττοβάθμιση Πορτογαλίας και Ισπανίας
Ο κίνδυνος μετάδοσηε τηε ελλη- 
νικήε κρίσηε και η βίαιη αντίδραση 
τω ν  αγορών θορύβησε τιε χώρεε 
εντόε και εκτόε τηε Ευρωζώνηε. 
Στο στόχαστρο βρέθηκε για δεύ
τερη ημέρα η Πορτογαλία, η οποία 
αναγκάστηκε να επιταχύνει την ε
φαρμογή νέω ν  μέτρων λιτότη- 
ταε. Χθεε ήταν η σειρά τηε Ισπα- 
νίαε να δει τη ν  πιστοληπτική τηε 
αξιολόγηση να υποβαθμίζεται α
πό τον οίκο Standard & Poor’s. Ο 
οίκοε, αλλά και το  υπουργείο Οι- 

νομικών τηε Γερμανίαε εκτί- 
ιο α ν  πάντωε ότι δεν υπάρχει σύ

γκριση τηε Ισπανίαε και τηε Πορ- 
τογαλίαε με την Ελλάδα. Η Ιταλία, 
από την πλευρά τηε, διαβεβαίωσε 
ότι δεν κινδυνεύει από τη ν ελλη
νική κρίση, καθώε τα κρατικά τηε 
ομόλογα είναι «εξαιρετικά» και «έ
χουν μεγάλη ζήτηση». Ο κυβερ- 
νητικόε εκπρόσωποε τηε χώραε 
κάλεσε τη  Γερμανία να εγκρίνει ά
μεσα τη  βοήθεια προε τη ν Ελλά
δα καθώε, όπωε το έθεσε, «αν καί
γεται το σπίτι του γείτονά σου, εί
ναι προε το συμφέρον όλων να φέ- 
ρειε νερό, όχι μόνο για ανθρωπι- 
στικούε λόγουε αλλά και για να α- 
ποτρέψειε τη ν επέκταση τηε φω- 
τιάε».

«Η μετάδοση έχει ήδη συμβεί»,

εκτίμησε πάντωε χθεε ο επικε- 
φαλήε του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία. 
Οπωε τόνισε, η ελληνική κρίση 
χρέουε «είναι σαν τον  ιό Εμπολα: 
όταν συνειδητοποιήσειε ότι τον  έ- 
χειε, πρέπει να κόψειε το πόδι σου 
για να επιβιώσειε». Ο κ. Γκουρία 
βλέπει προφανείε κινδύνουε για 
την υπόλοιπη Ευρωζώνη, ενώ ο γε- 
νικόε διευθυντήε του ΔΝΤ Ντομι-

V

Η  πορτογαλική 
κυβέρνηση επέσπευσε 
την εφαρμογή νέων 
μέτρων λιτότητας.

νίκ Στροε-Καν δήλωσε ότι δεν πρό
κειται για πρόβλημα μόνο τηε 
Ελλάδαε, αλλά για ζήτημα σταθε- 
ρότηταε τηε Ευρωζώνηε. Από την 
πλευρά του, εκπρόσωποε του Λευ
κού Οίκου μετέφερε «τη ν  ανησυ
χία» του Ομπάμα για τα προβλή
ματα χρέουε τηε Ελλάδαε και δή
λωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με 
τη ν Ευρώπη για το  θέμα.

Μετά τη  μεγάλη πτώση τηε 
Τρίτηε, πάντωε, χθεε υποχώρησαν 
τα ασφάλιστρα κινδύνου. Ωστόσο 
το ευρώ υποχώρησε μέχρι και τα

1,3116 δολάρια σε νέα χαμηλά έ- 
τουε.

Χθεε ο οίκοε S&P υποβάθμισε το 
δημόσιο χρέοε τηε Ισπανίαε κατά 
μία μονάδα, στο ΑΑ, διατηρώνταε 
αρνητικέε προοπτικέε, καθώε ε
κτιμά ότι η προβλεπόμενη παρα- 
τεταμένη περίοδοε αδύναμηε οι- 
κονομικήε ανάπτυξηε θα πλήξει τα 
δημοσιονομικά τηε μεγέθη. Οσο 
για τη ν Ιταλία, ο οίκοε Fitch εκτί
μησε ότι δεν υπάρχει άμεσοε κίν- 
δυνοε για την πιστοληπτική τηε α
ξιολόγηση, τονίζονταε ότι τα δη
μοσιονομικά τηε «χρειάζονται 
δουλειά».

Η Πορτογαλία, πάντωε, ανα
κοίνωσε ήδη ότι θα λάβει φέτοε ε
πιπλέον μέτρα λιτότηταε για τον 
περιορισμό του ελλείμματοε, που 
αρχικά σχεδίαζε να λάβει το επό
μενο έτοε, ενώ έσπευσε να αγο
ράσει από τη ν αγορά κρατικά ο
μόλογα που έληγαν το 2011. Σε αυ
τό το κλίμα, η Τσεχία ανέβαλε προ
γραμματισμένη έκδοση ομολό
γων, ενώ ο Αλβανόε κεντρικόε τρα- 
πεζίτηε εκτίμησε ότι η πρώτη έκ
δοση ευρωομολόγων που σχεδιά
ζει η χώρα θα επηρεασθεί από τα 
προβλήματα τηε Ελλάδαε, και ίσωε 
να καθυστερήσει.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΚΟΥ

Βασικά οικονομικά μεγέθη
Προβλέψ εις Κομισιόν για το 2010

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
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■  Αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα 
από τον οίκο Standard & Poor’s

I  Υποβάθμιση

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επίρριψη ευθυνών 
από τον κ. Σημίτη 
στην Ευρωζώνη
Στην απουσία ενιαίαε ευρωπάΐκήε οικονομικήε διακυβέρνησηε 
επέρριψε ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε την οικο
νομική κρίση και τον τρόπο με τον οποίο, μέσω τηε Ελλά
δαε, υπάρχει κίνδυνοε να αμφισβητήσει τα  θεμέλια του ευ
ρώ. Τιε διαπιστώσειε αυτέε έκανε -μεταξύ άλλων- χθεε ο κ. 
Σημίτηε σε εκδήλωση τηε Ομοσπονδιακήε Τράπεζαε τΓ- Τ>ρ- 
μανίαε (Bundesbank) στο Μόναχο. Σύμφωνα με τον .η- 
μίτη οι υφιστάμενεε δομέε (τόσο σε Ε. Ε. όσο και σε επίπεδο 
G20) «δεν επαρκούν για να ελέγξουν και να επηρεάσουν 
τιε εξελίξειε». Ο πρώην πρωθυπουργόε επισήμανε ότι «το  
“ελληνικό πρόβλημα” , όπωε χαρακτήρισε ο Τύποε σε όλο 
το ν  κόσμο το ζήτημα που καλείται η Ενωση να αντιμετω
πίσει, επανέφερε στο προσκήνιο τιε αδυναμίεε που χαρα
κτήρισαν τη  λειτουργία τηε ΟΝΕ». Σύμφωνα με τον κ. Ση
μίτη «ο  ςπιμερινόε τρόποε λειτουργίαε τηε Ενωσηε δεν δι
ευκολύνει την παρέμβαση που απαιτείται». Προέβλεψε ό
τι οι επιπτώσειε τηε κρίσηε θα είναι σοβαρέε και θα μπο
ρούσαν να ξεπεραστούν μόνο εάν υπήρχε κοινή ευρωπαϊ
κή πολιτική. Ο κ. Σημίτηε εκτίμησε ότι «τουλάχιστον μέχρι 
σήμερα είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει μια τέτοια πολιτική». 
Κοινή οικονομική διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον κ. Σημίτη, 
θα μπορούσε να επιδιωχθεί «είτε στο πλαίσιο τηε ΟΝΕ εί
τε μέσω μιαε “ενισχυμένηε συνεργασίαε” στην οποία θα συμ
μετέχουν όσοι το  επιθυμούν». Αύριο, ο κ. Σημίτηε θα συμ
μετέχει και σε πάνελ που διοργανώνει το  Ινστιτούτο Κβα- 
ντ, μαζί με τον  διοικητή τηε ΕΚΤ κ. Ζαν Κλοντ Τρισέ, τον 
γενικό διευθυντή του ΔΝΤ κ. Ντομινίκ Στροε-Καν και τον 
διοικητή τηε ΕΚΤ κ. Χορστ Κέλερ. ΒΑΣΙΛΗΣ ' τςΤο ελληνικό δράμα σε ζωντανή μετάδοση
Η κατάσταση τηε ελληνικήε οικονομίαε κυριαρχεί στα πρω
τοσέλιδα του διεθνούε Τύπου εδώ και μήνεε, επιβαρύνο- 
νταε τη  χώρα μαε και με το  επιπλέον πρόβλημα τηε αρ- 
νητικήε δημοσιότηταε. Μάλιστα, η δραματική επιδείνω
ση  τω ν  τελευταίων ημερών έχει σημάνει συναγερμό σε ό
λα τα  ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα. Χαρακτηριστική πε
ρίπτωση, η ιστοσελίδα  τηε βρετανικήε εφημερίδαε 
Guardian, η οποία ενημέρωνε χθεε τουε αναγνώστεε τηε 
για όλεε τιε εξελίξειε και κάθε δήλωση που γινόταν επί του 
θέματοε, από οποιονδήποτε σχεδόν αναλυτή, ή αξιωματούχο 
τηε Ε. Ε. και του ΔΝΤ. Τίτλοε του σχετικού άρθρου, το  ο
ποίο ανανεωνόταν λεπτό προε λεπτό (!), ή ταν «η ελληνι
κή κρίση σε ζωντανή  μετάδοση».

«Τρέμουν τ η  διασπορά xn s  K p io n s »
Ανάλογη κάλυψη παρείχε και ο δικτυακόε τόποε τηε α- 

μερικαντκήε εφημερίδαε New York Times, όπου οι επιπτώσειε 
από την ελλ η ν ικ ή  κρίση στο ευρώ ήταν πρώτο και κύριο §έ= 
μα. «Καθώε η Ελλάδα πλησιάζει συνεχώε στο χείλοε τηε οι- 
κονομικήε κατάρρευσηε, οι αγορέε τρέμουν για το ενδεχόμενο 
διασποράε τηε κρίσηε και σε άλλεε χώρεε», γράφει το σχε
τικό άρθρο τηε έγκυρηε εφημερίδαε, που φιλοξενεί και δη- 
λώσειε οικονομικών αναλυτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ό
τι «κανείε δεν μπορεί να σταματήσει πια τουε Ελληνεε α
πό το να κηρύξουν στάση πληρωμών».

Σε ό, τι αφορά την τηλεόραση, είναι περιττό ίσωε να α
ναφερθεί ότι δεν υπάρχει αυ
τή τη  στιγμή κανένα διεθνέε 
ειδησεογραφικά κανάλι 
(CNN, BBC, Bloomberg,
Euronews, Al Jazeera κ. ά.) 
που να μη φιλοξενεί εκτενή 
ρεπορτάζ για τη ν ελληνική 
οικονομία. Ολεε οι σχετικέε 
αναλύσειε συγκλίνουν στην 
εκτίμηση ότι ο πανικόε τω ν 
αγορών οφείλεται εν μέρει 
στιε μεσοπρόθεσμεε προο
πτικέε τηε Ελλάδαε και εν μέ- 
ρει στην αναποφασιστικό- 
τητα και την ατολμία τηε Ε.
Ε - και κυρίωε του Βερολίνου.

Τα σχόλια του γερμανικού 
Τύπου είναι ενδεικτικά του 
διχασμού που έχει προκα- 
λέσει στη χώρα η ελληνική 
κρίση. Από τη  μια πλευρά, 
σύσσωμοε σχεδόν ο συντη- 
ρητικόε Τύποε τάσσεται υπέρ 
τηε εκδίωξηε τηε Ελλάδαε α
πό την Ευρωζώνη: «τα  χρή
ματά μαε σε κίνδυνο. Μετά 
την Ελλάδα, βυθίζεται και η 
Πορτογαλία. Πότε θα κατα
λάβουν οι κυβερνήσειε ότι η 
οικειοθελήε αποχώρηση τηε 
Ελλάδαε από το ευρώ είναι η 
καλύτερη λύση;», γράφει η 
Bild. Στο ίδιο μήκοε κύματοε 

.κινείται και η Die Welt, αν 
και υιοθετεί ελαφρώε πιο 
χαμηλούε τόνουε: «Για ποιο 
λόγο θα πρέπει τα κράτη-μέ- 
λη τηε Ε.Ε. να προστρέχουν 
σε βοήθεια χρεοκοπημέ
νων;», διερωτάται σε κύριο 
άρθρο τηε. Αντιθέτωε, κε- 
ντροαριστερέε εφημερίδεε 
όπωε η Sueddeutsche 
Zeitung καλούν τη  Γερμανί
δα καγκελάριο Αγκελα Μέρ
κελ να επιδείξει μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα στη στή
ριξη τηε Ελλάδαε, ενώ η φι
λελεύθερη Der Tagesspiegel 
επικρίνει τουε σοσιαλδημο- 
κράτεε τηε αντιπολίτευσηε για την παρελκυστική τουε πο
λιτική στο συγκεκριμένο θέμα. Η διχογνωμία και οι αντι- 
κρουόμενεε δηλώσειε από τη  Γερμανία έχουν από την πλευ
ρά τουε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του υπόλοιπου 
ευρωπαϊκού Τύπου. «Η Ελλάδα δεν είναι μόνη» σημειώνει 
στο κύριο άρθρο τηε η ισπανική El Pais, απευθύνονταε πα
ράλληλα έκκληση στο Βερολίνο να επιταχύνει τουε ρυθμούε 
του. «Το ευρώ βρίσκεται στο χείλοε τηε αβύσσου» προει
δοποιεί το βρετανικό περιοδικό Economist, υπογραμμίζο- 
νταε ότι το  κοινό νόμισμα δεν θα αντέξει τη  διασπορά τηε 
ελληνικήε κρίσηε και σε άλλα κράτη-μέλη τηε Ε.Ε. Τέλοε, 
η γαλλική Liberation εκτιμά ότι αποκλειστική υπεύθυνη για 
το  χάοε τω ν  ημερών είναι η Ευρώπη, η οποία, με την ανα- 
ποφασιστικότητα και την ασάφειά τηε, στην ουσία επιδεί
νωσε την ελληνική κρίση δανεισμού.

irtugal attaqué
La Grèce 

intraîne reuro 
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«Η Ελλάδα προκαλεί ανατα
ράξεις στο ευρώ», διαβάζου
με σιο πρωτοσέλιδο της γαλ
λικής Figaro.

Πώς σχολιάζουν 
την κρίση τα διεθνή 
τηλεοπτικά δίκτ. .. 
και τι αναφέρουν τα 
πρωτοσέλιδα του 
ευρωπαϊκού Τύπου.

fcártsl La Bolsa se desplom 
por temor a que 
España siga a Grecia
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«Η αγορά καταρρέει ε1' 'σω 
φόβων ότι η Ισπανία θα υ- 
λουθήσει την Ελλάδα» γράφει 
η ισπανική ήαζοη.


