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Αντικρου όμενες δυνάμεις 
στο εσωτερικό της Ευρωζώνης

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Α Γ Ο Ρ Α .  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  απάτη ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ

Τα ευρωομόλογα 
της «σωτηρίας» στην πυρά...

Η  συμμαχία των προθύμων, ο παράγων Γιουνκέρ και η αλλαγή στάσης της Γαλλίας

Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Σε μια επανάληψη του γνώριμου πλέ- 
' σεναρίου «Γερμανία εναντίον ό-

/» -ή  τουλάχιστον σχεδόν ό
λων- συνοψίζονται τα όσα διεμεί- 
φθησαν πριν, στη διάρκεια, αλλά και 
μετά το συμβούλιο Eurogroup, ms 
εβδομάδαε που πέρασε. Οι ιδέεε που 
παρουσιάστηκαν για μια περαιτέρω 
περιφρούρηση του ευρώ από τιε φυ- 
γόκεντρεε δυνάμει -η  ενίσχυση των 
κεφαλαίων του μηχανισμού στήρι- 
ξηε και η έκδοση ευρωομολόγου- α- 
περρίφθησαν με συνοπτικέε διαδι- 
κασίεε από τη Γερμανία και τη δική 
ms «συμμαχία προθύμων», την ο
ποία αποτελούν τελευταία η Ολλαν
δία και η Αυστρία. Το αποτέλεσμα ή
ταν να διευρυνθούν τα spreads στα 
ομόλογα των περιφερειακών οικο
νομιών ms Ευρωζώνηε και να οδεύει 
η Ευρωπαϊκή Ενωση npos την κρί
σιμη σύνοδο κορυφήε ms 16ns Δε
κεμβρίου σε τεταμένη ατμόσφαιρα.

παράγων Γιουνκέρ
Κι αυτό, γιατί αυτή τη φορά η εμ

φορούμενη από έλλειψη στοιχειώ- 
6ous ευρωπαϊκήε αλληλεγγύη στά
ση ms Γερμανίαε προκάλεσε την α
ντίδραση του ίδιου του πρωθυ
πουργού του Λουξεμβούργου και 
προεδρεύοντο5 του Eurogroup, Ζαν 
Κλοντ-Γιουνκέρ, οδηγώνταε τον σε 
έναν φραστικό πόλεμο με τη γερ
μανική κυβέρνηση. Ο κ. Γιουνκέρ ε
πανέφερε την προσφιλή στουε ο- 
παδού5 του ευρωπαϊκού φεντεραλι
σμού πρόταση για την έκδοση ευ
ρωομολόγου σε κοινό του άρθρο με 
τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών, 
Τζούλιο Τρεμόντι, που δημοσιεύθη- 
κε στην εφημερίδα Financial Times 
την ημέρα σύγκλησή του 
Eurogroup. Συζητήθηκε ασφαλώε 
στο Eurogroup, αλλά απερρίφθη α
πό τη Γερμανία με το επιχείρημα ό
τι θα αυξηθεί το κόστοε του δανει
σμού για όλε-s ανεξαιρέτωε τιε χώρεε 
ms Ευρωζώνηε.

Μεσολάβησε μάλιστα συνέντευξη 
του Γερμανού υπουργού Οικονομι
κών, στην ίδια εφημερίδα και όπωε 
ήταν αναμενόμενο, ο κ. Σόιμπλε ε
πικαλέστηκε πρώτα απ’ όλα το α
σύμβατο ενόε ευρωομολόγου με τιε 
ευρωπαϊκέε συνθήκεε.

Τότε, όμωε, ο μέχρι προσφάτου θε- 
ωρούμενοε φωνή ms Γερμανίαε στο 
Eurogroup κ. Γιουνκέρ χαρακτήρισε 
τη στάση ms Γέρμαvias «απλου- 
στευτική» και την κατηγόρησε πωε 
απέρριψε την πρόταση χωρίε καν να 
την εξετάσει. Ωστόσο, η εμπρηστι
κή δήλωση του κ. Γιουνκέρ που πυ
ροδότησε την ανταλλαγή φραστικών 
πυρών ήταν πωε η Γερμανία αντι
μετωπίζει με «αντιευρωπαϊκό τρόπο

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
σε δισ. ευρώ

Κεφάλαια από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο
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Ευρωπαϊκό δίχτυ 
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Τον Μάιο του 2010 
« Κ  η Ευρωπαϊκή Ενωση 

και το Διεθνές 
¿1^ Νομισματικό Ταμείο 

ανακοίνωσαν 
τη συγκρότηση 

ενός μηχανισμού 
στήριξης 750 δισ. 

ευρώ με στόχο 
να προσφέρουν 

γραμμές πίστωσης 
στις ευρωπαϊκές 

χώρες που 
βρίσκονται στα 

πρόθυρα της 
χρεοκοπίας.

—  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

-ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

*Το πρόγραμμα διάσωσης της Ιρλανδίας των 85 δισ. ευρώ 
χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την ίδια τη χώρα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ρήγμα στο Βερολίνο
Η πρώτη διαφοροποίηση από χην επίσημη γραμμή της γερμανικής κυβέρ
νησης προήλθε από τον Πίτερ Μηόφινγκερ, της επιτροπής οικονομικών 
συμβούλων της γερμανικής κυβέρνησης, γνωστής ως Επιτροπής των Πέ
ντε Σοφών. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ARD, ο κ. Μπόφιν- 
γκερ τάχθηκε υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου με το επιχείρημα ότι θα 
δημιουργούσε μια κατάσταση στην οποία «δεν θα υπήρχε πλέον διαφορά 
ανάμεσα στις ισχυρές και τις ανίσχυρες χώρες, και η Ευρωζώνη θα μπο
ρούσε να αποτρέψει τις αγορές από το να στρέφουν τη μία χώρα-μέλος ε
ναντίον της άλλης». Αντέκρουσε, άλλωστε, το κύριο επιχείρημα της Γερμα
νίας, κατά του ευρωομολόγου, τονίζοντας πως δεν θα οδηγούσε απαραιτή- 
τως σε αύξηση του κόστους δανεισμού για όλες τις χώρες-μέλη, αλλά α
ντιθέτους θα εμπόδιζε την κερδοσκοπία κατά της Ευρωζώνης.

Μετά το ευρωομόλογο 
και η πρόταση 
για αύξηση κεφαλαίων 
του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού στήριξης 
απορρίφθηκε από τον 
γαλλογερμανικό άξονα.

τιε ευρωπαϊκέ5 υποθέσει». Δεν άρ
γησε η απάντηση τηε γερμανική5 κυ
βέρνησή, που διεμήνυσε στον άλ
λοτε ευνοούμενο τηε ότι δεν βοηθά 
στην αντιμετώπιση των προβλημά
των τηε Ευρωζώνηε να κατηγορεί κα- 
νείε τουε άλλουε για «αντιευρωπαϊ-

κή» συμπεριφορά. Ο εκπρόσωπος τηε 
κ. Μέρκελ επισήμανε μάλιστα πω5 η 
ιδέα του ευρωομολόγου δεν είναι ού
τε καινούργια ούτε άγνωστη στουε 
Γερμανούε αξιωματούχουε. Πράγ
ματι την ίδια ιδέα υποστήριξε στιε αρ- 
χέε του φθινοπώρου ο πρόεδροε τηε 
Ευρωπαϊκή5 Επιτροπήε, Ζοζέ Μα- 
νουέλ Μπαρόζο, ενώ η πατρότητά 
τηε ανήκει στον άλλοτε πρόεδρο τηε 
Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε, Ζακ Ντελόρ.

Ενεση στο Ταμείο
Την ίδια τύχη τηε απόρριψή με 

συνοπτικέε διαδικασίεε είχε, άλλω
στε, και η πρόταση του επικεφαλή5 
του Διεθνούε Νομισματικού Ταμεί
ου, Ντομινίκ Στρο5-Καν, για αύξη
ση των κεφαλαίων ύψουε 750 δισ. ευ
ρώ του ευρωπαϊκού μηχανισμού

στήριξηε ώστε να περιφρουρηθεί η 
Ευρωζώνη από μια επέκταση τηε κρί
σηε χρέου5 ικανή να υπονομεύσει 
την ανάκαμψή τηε.

Η συλλογιστική τηε πρότασηε 
αυτήε, που ούτω5 ή άλλωε εξετάζε
ται παρασκηνιακά είναι πωε α
παιτούνται υψηλότερα κεφάλαια ώ
στε να καταστεί δυνατή η στήριξη 
οποιουδήποτε κράτουε-μέλουε, 
ενδεχομένου και τηε ίδιαε τηε 
Ισπανίαε.

Το θέμα παρέμεινε, βέβαια, σε εκ
κρεμότητα και αναμένεται να συ
ζητηθεί στη σύνοδο κορυφήε. Οι α- 
ντιδράσειε από τη συμμαχία των 
προθύμων ήταν, πάντωε, ενδεικτι- 
κέε τηε αντιμετώπισηε που θα τύχει 
και των σχοινοτενών διαπραγμα
τεύσεων που ενδεχομένωε θα α
παιτηθούν για μια έγκρισή του. 
Πρώτοε ο Γερμανόε υπουργόε Οι
κονομικών υποστήριξε ότι πρέπει να 
δοθεί ο αναγκαίοε χρόνοε για να α
φομοιώσουν οι αγορέε την απόφα
ση για σύσταση μόνιμου μηχανισμού 
στήριξηε.

Παρεμφερήε ήταν και η δήλωση 
του Αυστριακού ομολόγου του, Γιό- 
ζεφ Πρελ, αλλά και του Ολλανδού 
Γιαν Κέεε ντε Γιόγκερ, που έσπευσε 
να χαρακτηρίσει «πρόωρη» οποια
δήποτε σχετική συζήτηση. Στα τέ
λη τηε εβδομάδαε, πάντωε, ο Γάλλοε 
πρόεδροε, Νικολά Σαρκοζί, συντά
χθηκε με το γερμανικό στρατόπεδο 
με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται...

Δυστυχώς, η ιδέα ενόε ευρωπαϊκού ο
μολόγου που θα στηρίξει τον δανεισμό 
των αδύναμων μελών τηε Ευρωζώνηε, 
έχει έναν ισχυρό αντίπαλο. Η κοινή λο
γική λέει πωε δεν υπάρχει ουδείε λό- 
γοε έναε μεγάλοε παίκτηε όπωε η Ε.Ε. 
να μην έχει τον δικό του τρόπο χρη- 
ματοδότησηε. Ομωε, η Γερμανία και ο 
γαλλικόε δορυφόροε τηε δύσκολα θα 
μπορούσαν να δεχθούν να καταβάλουν 
το κόστοε ενόε υψηλότερου γι’ αυτούε 
επιτοκίου δανεισμού, όπωε συνεπά
γεται το ευρωομόλογο.

Το επιχείρημα τηε Μέρκελ εδράζεται 
στη θεμελιώδη γερμανική ερμηνεία για 
τη λειτουργία τηε ΟΝΕ πωε «απαγο
ρεύεται στην Ε.Ε. και τα μέλη τηε να 
εγγυηθούν τιε υποχρεώσειε τω ν εταί
ρων τουε» απορρίπτονταε κατηγορη
ματικά μαζί με τον Σαρκοζί με ένα «ό
χι» την ιδέα των «E-bonds». Το Βερο
λίνο υπερασπίζεται το δικό του εύλο
γο συμφέρον που λέει ότι δανείζεται με 
καλύτερουε όρουε σε σχέση με τιε άλ- 
λεε χώρεε του ευρώ και ότι δεν έχει κα
μία υποχρέωση να αρχίσει να δανείζεται 
ακριβότερα για λογαριασμό άλλων. Η 
φράου Μέρκελ έχει ξεκαθαρίσει ότι με 
την έκδοση των ευρωομολόγων οι «α- 
μαρτωλέε» χώρεε θα αυξήσουν τιε ρο- 
πέε τουε προε τον δημοσιονομικό «κα
τήφορο», αφού θα γνωρίζουν ότι οϋτωε 
ή άλλωε θα δανείζονται (ελέω Γερμα- 
νίαε) με ικανοποιητικούε όρουε και ε
πιμένει ότι η ευθύνη αποτροπήε του 
κινδύνου χρεοκοπίαε είναι εθνική υ
πόθεση κάθε χώραε.

Τιε τελευταίεε ημέρεε είχαν καλ
λιεργηθεί ελπίδεε ότι η κρίση χρέουε 
που βυθίζει την Ευρωζώνη, ίσωε ο
δηγήσει τουε Γερμανούε σε αλλαγή 
ρόταε έναντι τω ν  ευρωομολόγων. 
Εκείνοι στη  Γερμανία που υποστη
ρίζουν ότι αν το Βερολίνο, μέσω των 
ευρωομολόγων, δεν βάλει σήμερα «το 
χέρι του στην τσέπη», αύριο, αν η κρί
ση διευρυνθεί, ίσωε κληθεί να το  βά
λει βαθύτερα.

Οι συνέπειεε τηε κρίσηε χρέουε θα 
μπορούσαν να αμβλυνθούν με λύσειε 
που θα περιόριζαν αρκετά το κόστοε 
χρηματοδότησηε και μία από αυτέε 
είναι η από κοινού έκδοση εγγυημέ
νων ευρωομολόγων για την αναχρη- 
ματοδότηση ενόε μεγάλου ποσοστού 
των ληξιπρόθεσμων χρεών τηε Ελλά- 
δαε και τω ν λοιπών... PIIGS, που α
ντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγαλύ
τερο μερίδιο του συνόλου τηε οικο- 
νομίαε τηε Ευρωζώνηε.

Το ζήτημα τηε έκδοσηε τω ν  ευρω
ομολόγων, δηλαδή τηε κύκλοτρο pías 
κοινών ευρωπαϊκών χρεογράφων, ε
πανήλθε ορμητικά στο προσκήνιο τηε 
επικαιρότηταε από τη  συγκεκριμένη 
πρόταση που παρουσίασαν με άρθρο 
τουε στουε Financial Times ο πρόε
δροε του Euro group Ζαν Κλοντ Γι
ουνκέρ και ο υπουργόε Οικονομικών 
τηε Ιταλίαε, Τζούλιο Τρεμόντι, σύμ
φωνα με την οποία θα πρέπει να δη- 
μιουργηθεί έναε Ευρωπαϊκόε Οργα- 
νισμόε Διαχείρισηε Δημοσίου Χρέουε

για τιε χώρεε τηε Ευρωζώνηε. Οι δύο 
πολιτικοί προτείνουν τα ευρωομόλο
γα να καλύπτουν το δημόσιο χρέοε 
μιαε χώραε έωε και το 40% του ΑΕΠ 
τηε. Αν γινόταν αποδεκτή η κοινή αυ
τή πρόταση, η Ελλάδα θα «απαλλασ
σόταν» από την αγωνία εξυπηρέτη- 
σηε χρέουε 120 δισ. ευρώ, με βάση τα 
σημερινά μεγέθη. Γιατί το ποσό αυ
τό θα μπορούσε να καλυφθεί ν’’ ■ τλα 
από τιε αγορέε, με ευρωπαϊκά, Δηλα
δή χαμηλά, επιτόκια.

Η χειρότερη οικονομική θύελλα α
πό τη δεκαετία του 1930 έχει απο
μακρυνθεί από τον οικονομικό ορί
ζοντα, αλλά ένα άλλο σύννεφο είναι 
εξαιρετικά απειλητικό: Το τεράστιο 
δημόσιο χρέοε. Ολεε οι κυβερνήσειε 
τω ν πλούσιων χωρών έχουν δανειστεί 
τεράστια ποσά, καθώε η οικονομική 
κρίση μείωσε τα  φορολογικά έσοδα 
και αύξησε τιε δαπάνεε λόγω τηε διά- 
σωσηε από την κατάρρευση τραπε-

Με ένα κατηγορηματικό 
«όχι» ο γαλλογερμανικός 
άξονας απέρριψε 
την ιδέα της δημιουργίας 
«E-bonds».

ζών και επιχειρήσεων μέσω τω ν προ
γραμμάτων αναθέρμανσηε τηε οικο- 
νομίαε. Νέα στοιχεία οικονομολό
γων του Διεθνούε Νομισματικού Τα
μείου αναφέρουν ότι το δημόσιο 
χρέοε των δέκα πλουσιότερων κρατών 
θα αυξηθεί από το 78% του ΑΕΠ το 
2007 στο 114% έωε το 2014. Θα 
χρωστούν δηλαδή 50.000 δολάρια α- 
νά πολίτη. Ποτέ άλλοτε από την εποχή 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο 
πολλέε κυβερνήσειε δεν δανείσθηκαν, 
τόσο γρήγορα και τόσο πολύ.

Και η σημερινή αύξηση του χρέουε, 
σε αντίθεση με τη ν εποχή του πολέ
μου, δεν θα είναι προσωρινή. Ελάχι
στα πλούσια κράτη θα θεσπίσουν τό
σο αυστηρά μέτρα λιτότηταε προ- 
κειμένου να σταματήσουν τη ν  πε
ραιτέρω αύξηση τω ν χρεών τουε. Και 
το χειρότερο είναι ότι ο σημερινόε δα- 
νεισμόε λαμβάνει χώρα πριν από τη 
βραδυφλεγή κατάρρευση τω ν  προϋ
πολογισμών εξαιτίαε του αυξανόμε
νου κόστουε τηε συνταξιοδότησηε και 
τω ν δαπανών τηε ιατροφαρμακευτι- 
κήε περίθαλψηε ενόε γηράσκοντοε 
πληθυσμού. Εωε το 2050, το ένα τρί
το του πληθυσμού των πλούσιων κρα
τών θα είναι μεγαλύτερο των 60 ετών. 
Ο δημογραφικόε απολογισμόε θα εί
ναι δέκα φορέε μεγαλύτεροε από το 
δημοσιονομικό κόστοε τηε χρημα- 
τοπιστωτικήε κρίσηε.

Το άκρωε ανησυχητικό είναι ότι το 
εΰροε τηε υπερχρέωσηε ενδέχεται τε- 
λικώε να ωθήσει τα κράτη να κηρύ
ξουν χρεοκοπία ή να μειώσουν το 
πραγματικό κόστοε του χρέουε τουε, 
μέσω του υψηλότερου πληθωρισμού.

Ενας στόχος, διαφορετικές 
αφετηρίες, για Ρώμη - Δουβλίνο
«Φιλόδοξες» κυβερνήσειε όταν πρόκειται 
για την ενίσχυση των μέτρων δημοσιο- 
νομικήε πολιτικήε ζητούσε την Τετάρτη 
ο Ερκι Λικάνεν, μέλοε του διοικητικού συμ
βουλίου τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τρά- 

ζαε και επικεφαλήε τηε κεντρικήε τρά- 
πεζαε τηε Φινλανδίαε. «Τα μέτρα που ε- 
λήφθησαν στα τέλη Νοεμβρίου δεν έπει
σαν ακόμα τιε αγορέε», τόνιζε, ενώ «η κα
τάσταση πολλών μελών τηε Ευρωζώνηε πε
ριπλέκεται περαιτέρω με τα μεγάλα ελ-

Οι κυβερνήσεις Ιρλανδίας, 
Ιταλίας εξασφάλισαν 
το «ναι» σε προϋπολογι
σμούς λιτότητας, με πρω
ταρχικό στόχο να καθησυχά
σουν τις αγορές.

λείμματα τρεχουσών συναλλαγών, που α
ντικατοπτρίζουν την ασθενή ανταγωνι
στικότητα των χωρών και την εξάρτησή 

'ε από τον εξωτερικό δανεισμό».
.1 «φιλοδοξία» των κυβερνήσεων έγινε 

εμφανήε σε δύο περιπτώσειε, μία ημέρα 
νωρίτερα. Αμφότερεε οι κυβερνήσειε τηε 
Ιρλανδίαε και τηε Ιταλίαε κατόρθωσαν, έ
στω με ισχνή πλειοψηφία, να εξασφαλί
σουν το «ναι» σε δύο προϋπολογισμούε λι
τότηταε των οποίων πρωταρχικόε στόχοε 
είναι προε το παρόν να καθησυχάσουν 
τουε φόβουε των αγορών. Το Δουβλίνο, θέ- 
τονταε ωε στόχο την εξοικονόμηση 6 δισ. 
ευρώ με περικοπέε δαπανών και αυξήσειε 
φόρων το 2011, πείθονταε για τη σοβα
ρότητα των προθέσεών του περί μείωσηε 
του ελλείμματοε, ώστε να λάβει την έ
κτακτη οικονομική στήριξη από την Ε. Ε. 
και το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο. Και η 
Ρώμη, με περικοπέε 25 δισ. δολαρίων την 
ερχόμενη διετία, για να άρει την αβεβαι
ότητα που ώθησε νωρίτερα τα spreads τηε 
σε ύψη ρεκόρ, ενόψει τηε κρίσιμηε με- 
θαυριανήε διαδικασίαε για την παροχή ψή-

φου εμπιστοσύνηε στην κυβέρνηση 
Μπερλουσκόνι, μετά την αποχώρηση του 
πρώην συμμάχου Τζιανφράνκο Φίνι από 
τον κυβερνώντα συνασπισμό. Αμφότεροι 
οι προϋπολογισμοί αφορούν «οριζόντιεε» 
περικοπέε δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι ο- 
μοιότητεε σταματούν εδώ.

Στην Ιταλία, το πρόβλημα είναι η απει
λή ακυβερνησίαε από την ερχόμενη ε
βδομάδα και όχι τόσο η κρίση χρέουε, έ
στω και αν το τελευταίο ανέρχεται στο 
118% του ΑΕΠ τηε χώραε για φέτοε, το δεύ
τερο υψηλότερο στην Ευρώπη. Οι φόβοι 
για την αναχρηματοδότησή του είναι 
σχετικώε περιορισμένοι, καθώε περίπου 
το 50% αυτού βρίσκεται στα χέρια των ί
διων των Ιταλών. Οσο για το έλλειμμα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι θα δια
μορφωθεί το 2011 στο 4,3% του ΑΕΠ, έ
ναντι 5% φέτοε -  χαμηλότερο από το ελ
ληνικό 9,6%, το 9,3% τηε Ισπανίαε, το 7,7% 
τηε Γαλλίαε, το 7,3% τηε Πορτογαλίαε και 
βέβαια το 32,3% τηε Ιρλανδίαε. Η απει
λούμενη ακυβερνησία εγείρει, ωστόσο, φό
βουε για αδυναμία λήψηε μέτρων για την 
ανάπτυξη. Στην Ιρλανδία, ο τέταρτοε 
προϋπολογισμόε αυστηρήε λιτότηταε σε 
διάστημα δύο ετών δεν εμποδίζει ούτε και 
τώρα κάποιουε οικονομολόγουε να προ
βλέπουν πωε είναι ζήτημα χρόνου η πτώ
χευση. Ανάλυση στην ηλεκτρονική έκδοση 
τηε γερμανικήε εφημερίδαε Spiegel, με τίτ
λο «Η Ε.Ε. σπρώχνει την Ιρλανδία στο χεί- 
λοε τηε καταστροφήε», επισημαίνει πωε 
τα δρακόντεια μέτρα θα αφαιρέσουν από 
τιε τσέπεε του μέσου νοικοκυριού 7.500 
ευρώ ώε το 2012. Οτι τα συγχαρητήρια τηε 
Ευρώπηε για το «θάρροε» τηε κυβέρνησηε 
Κόουεν να εμμείνει στουε στόχουε -παρά 
τα δύο χρόνια «προληπτικήε» λιτότηταε 
που ήδη υπέστησαν οι Ιρλανδοί από το ξέ
σπασμα τηε κρίσηε- δεν θα ωφελήσουν 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μείωση του χρέ
ουε. Και ότι η εθνική θυσία ωχριά μπρο
στά στον ανέφικτο στόχο μιαε ανάπτυξηε 
8-10%, την οποία πρέπει να επιτύχει η χώ
ρα για να μην εμπλακεί σε έναν φαύλο κύ
κλο χρέουε και αποπληθωρισμού.
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Η ACS γιορτάζει 30 χρόνια 
και oas προσφέρει μοναδικά 
εκπτώσεις για t is  γιορτές! ' '

•Έκπτωση 2 0 %  για tis αποστολέδ με 

παραλαβή & παράδοση από οποιοδήποτε 

κατάστημα ACS (Point-to-Point)

•Έκπτωση 20%  για ortes ns αποστολέδ 
βάρουδ άνω των 10 κιλών

• Επιπλέον έκπτωση 10-35% για as 
αποστολέ5 των κατόχων κάρταδ ACS 
Member

Εκπτώσεις έωε και 6 0 % *
* αφορά αποκλειστικά tous πελάτες λιανικής
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