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Νικολά Σαρκοζί

πρόεδρος της Γαλλίας, μιλώ
ντας και εξ ονόματος της Γερμανί
δας καγκελαρίου, είπε ότι «εγώ 
και οι εταίροι μου δεν θα εγκατα- 
λείψουμε ποτέ το ευρώ», απευ
θυνόμενος δε προς όσους προ
σπαθούν να κερδοσκοπήσουν 
στοιχηματίζοντας εις βάρος του 
ευρώ τόνισε: «Προσέχετε τα 
χρήματά σας, γιατί είμαστε απο
φασισμένοι να προστατεύσουμε 
το ευρώ». Αναφορικά με όσες 
κινδυνολογίες ακούστηκαν τε
λευταία περί κατάρρευσης του ε 
νιαίου νομίσματος και διάλυσης 
της Ευρωζώνης, διακήρυξε ότι 
«το ευρώ είναι ακόμα εδώ».

Ζαν-Κλονι Τρισέ

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας απηύθηνε 
έκκληση για ένα «κβαντικό άλ
μα» -όρος της Φυσικής που α- 
ναφέρεται σε μια απότομη εξέ
λιξη χωρίς μεταβατικό στάδιο- 
στην οικονομική διακυβέρνηση 
της Ευρώπης. Σε ό, τι αφορά τη 
δημοσιονομική κρίση, υπογράμ
μισε πως συνολικά το έλλειμμα 
και το χρέος της Ευρωζώνης εί
ναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα 
από εκείνα των ΗΠΑ και της Ια
πωνίας. Ο ίδιος, πάντως, πρό- 

·'· π ι ι ι γ  σ ε  ορισμένες ηερι- 
ώναι κάθε

Οι όροι 
χης 

διάσωσης

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(ΕΕ5Ε) χρεώνει στο Δουβλίνο επιτόκιο 
κοντά στο 6% για κεφάλαια που μπορεί 

να αποσπάσει στις αγορές ομολόγων 
με το μισό επιτόκιο. Η διαφορά 

αποτελεί κεντρικό θέμα 
των επικείμενων εκλογών στη χώρα, 

ενώ ενδεχόμενη μείωση 
του κόστους δανεισμού 

της Ιρλανδίας αναμένεται 
να συμπαρασύρει χαμηλότερα 

και το επιτόκιο 
που πληρώνει 

η Ελλάδα.

V
ΜΑΙΟΣ 2010
Η Ελλάδα λαμβάνει το πακέτο διάσωσης 
των 110 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ και τα 
κράτη της Ευρωζώνης. Το επιτόκιο του 
ΔΝΤ διαμορφώνεται στο 3,3%, ωστόσο η 
Γερμανία θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει να 
πληρώνει επιτόκιο μεταξύ 6 %  και 6,5%.

0  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Η Ε.Ε. εγκρίνει πακέτο στήριξης ύψους 
85 δισ. ευρώ για την Ιρλανδία. Βάσει των 
όρων, το Δουβλίνο θα συνεισφέρει 17,5 
δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12,5 δισ. 
ευρώ θα προέλθουν από το Εθνικό 
Αποθεματικό Ταμείο Συντάξεων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Πρώτη δημοπρασία ομολόγων του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας της Ευρωζώνης.
Εκδίδονται πενταετή ομόλογα αξίας 
πέντε δισ. ευρώ, προσελκύοντας ζήτηση 
44,5 δισ. ευρώ από 500 επενδυτές.

‘Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων

Ο

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

2,89%
Απόδοση ομολόγων του ΕΓΞΣ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

5,83%
Επιτόκιο που πληρώνει η Ιρλανδία στο ΕΓδέ

8,79%
Απόδοση δεκαετών ιρλανδικών ομολόγων*

ΕΛΛΑΔΑ

ί 5,20%
Επιτόκιο που πληρώνει η Ελλάδα στο ΔΝΤ/Ε.Ε. \

11,12%
Απόδοση δεκαετών ελληνικών ομολόγων* 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Απόδοση πενταετών γερμανικών ομολόγων
ΠΗΓΕΣ: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, EU Business, Graphie News

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πέντε μέτρα για «κούρεμα» χρέους
Μελετάται η λύση ενός νέου ευρωπαϊκού Μνημονίου - Στο τραπέζι και η 30ετία για την επιμήκυνση

Η
Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Νέα αύξηση του ορίου ηλικίαε συντα- 
ξιοδότησηε, μακροχρόνια λιτότητα, συ
νταγματικά κατοχυρωμένουε δημο
σιονομικοί^ στόχουε, ασφυκτική ε
πιτήρηση και αυστηρέε κυρώσειε 
στουε παραβάτεε θα είναι τα  προα- 
παιτοϋμενα για να συναινέσει η Γερ
μανία σε μια συνολική ευρωπαϊκή λύ
ση για τη ν  αντιμετώπιση τηε κρίσηε 
χρέουε. Την περασμένη Τετάρτη  
πραγματοποιήθηκε στο γερμανικό υ
πουργείο Οικονομικών στο  Βερολίνο 
μια συνάντηση στην οποία συμμε
τείχαν 25 επιφανείε οικονομολόγοι α
πό τη ν Ευρωζώνη. Τη συνάντηση 
διοργάνωσε το  υπουργείο σε συνερ
γασία με τα  ινστιτούτα Bruegel και Ifo 
και εντάσσετα ι στο πλαίσιο τω ν  διερ
γασιών που βρίσκονται σε πλήρη ε
ξέλιξη στιε ευρωπαϊκέε πρωτεύουσεε 
ενόψει τω ν  κρίσιμων αποφάσεων που 
πρόκειται να ληφθουν τον  Μάρτιο, πι
θανόν σε μια έκτακτη σύνοδο κορυ- 
φήε, σ τη ν αρχή του μήνα.

Από τη ν Ελλάδα είχε κληθεί ο γε- 
νικόε διευθυντήε του ΙΟΒΕ κ. Γιάννηε

Στουρνάραε. Από τιε συζητήσειε διε- 
φάνη ότι η κυρίαρχη άποψη που δια
μορφώνεται είναι πωε η Γερμανία θα 
συμφωνήσει σ ’ έναν ισχυρότερο μη
χανισμό διάσωςιηε, αλλά με δρακόντεια 
ανταλλάγματα. Η κυβέρνηση Μέρκελ 
επεξεργάζεται και θα παρουσιάσει έ
να Σύμφωνο Ανταγωνιστικότηταε, 
που θα συμπληρώνει, εάν δεν υπερ
βαίνει, το  Σύμφωνο Σταθερότηταε 
και θα προβλέπει ρυθμίσειε για τα συ- 
νταξιοδοτικά, τη  φορολογία και τουε 
μισθούε. Επίσηε, θα θεσπίζει το λε
γόμενο «φρένο χρέουε», που έχουν και 
οι Γερμανοί στο Σύνταγμά τουε, καθώε 
και κυρώσειε, οικονομικέε και πολι- 
τικέε, για όσουε παραβαίνουν τουε νέ- 
ουε κανόνεε.

Από την άλλη, θα συναινεί σ την ε
νίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότηταε 
(EFSF) που μετά το  2013 θα μετεξελι- 
χθεί σε ένα μόνιμο μηχανισμό διά- 
σωσηε, ώ στε να  μπορεί να  δανείζει 
κράτη με χαμηλό επιτόκιο, να  αγορά
ζει ομόλογα από τη  δευτερογενή α
γορά, να κάνει εννερε επιμήκυνσηε 
■ ■'¿ουε και να  είναι «π ιστωτήε τελευ-

Οι ηγέτες της Ευρωζώνης 
θα πρέπει να λάβουν 
την πολιτική απόφαση 
και η Ελλάδα να εφαρμό
σει ένα δύσκολο πρό
γραμμα μεταρρυθμίσεων.

ταίαε καταφυγήε» (lender o f last 
re8ort) για τιε τράπεζεε.

Οπωε αποκάλυψε ο πρωθυπουργόε 
κ. Γιώργοε Παπανδρέου τη ν  Παρα
σκευή στο Νταβόε, εξετάζετα ι το  εν
δεχόμενο ενίσχυσηε τηε κεφαλαιο- 
ποίησηε τω ν ευρωπαϊκών τραπεζών α
πό ευρωπαϊκούε θεσμούε, είτε από το 
EFSF είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ).

Το τι ακριβώε θα κάνει τελικά το 
EFSF θα εξαρτηθεί από τα κεφάλαιά 
του. Σε αυτή τη  φάση η Γερμανία δέ
χεται να αυξηθούν τόσο όσο απαιτεί
ται για να είναι πραγματικά διαθέσι
μα 440 δισ. ευρώ από 250 δισ. που μπο
ρεί να διαθέσει σήμερα.

Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο ε
ντάσσοντα ι οι σχεδιασμοί για τη ν 
Ελλάδα. To European Working Group, 
στο  οποίο συμμετέχουν οι αναπλη- 
ρωτέε τω ν υπουργών του Eurogroup, 
ο αντιπρόεδροε τηε ΕΚΤ Βίτορ Κον- 
στάνσιο και ο γενικόε διευθυντήε 
τηε Κομισιόν Μάρκο Μπούτι, καθώε 
και μια ομάδα σ τενώ ν  συνεργατών 
τουε εξετάζουν ένα συνδυαςτμό μέ
τρων, ώστε να μειωθεί το  βάροε του 
χρέουε:
/ 1. Επαναγορά χρέουε με δάνειο α
πτό το EFSF. Ωστόσο, για να επαρκεί α- 
/ πό μόνη τηε η επαναγορά θα πρέπει 
να  είναι πολύ μεγάλο το  haircut που 

I θα υποστούν οι τράπεζεε. Κάτι τέτοιο 
θέλουν άπαντεε να το αποφύγουν. Επι
πλέον, είναι δύσκολο και να το πετύ- 
χουν, αφού από τη  στιγμή που θα αρ
χίσει να αγοράζει η Ελλάδα ομόλογα 
οι τιμέε τουε θα αυξηθούν.

2. Επιμήκυνση τηε περιόδου απο- 
πληρωμήε του δανείου τω ν  110 δισ. 
ευρώ, αλλά και αυτών που θα λάβει η 

\ Ελλάδα από το EFSF για την επαναγορά 
ομολόγων. Σύμφωνα με ευρωπαϊκέε 
πηγέε που επικαλείται το  πρακτορείο

ΙΤε^ετε, η επιμήκυνση μπορεί 
φτάσει και τα 30 χρόνια.

3. Μείωση του επιτοκίου. Η Ελλάδα 
δανείζεται από την τρόικα με 5,2% και 
η Ιρλανδία με 5,8%. Σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε, θα υποχωρήσει στα  επίπε
δα του 3,5%.

4. Ενίσχυση τηε δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε, ώ στε να  διασφαλι- 
ττούν υψηλά πρωτογενή  πλεονά- 
τματα.

5. Ενίσχυση του προγράμματοε α- 
οκρατικοποιήσεων.
Η συμμετοχή του καθενόε από αυ- 
τα πέντε μέτρα στο τελικό μείγμα 

δέν έχει καθορισθεί. Αλλά όπωε ση
μείωνε τραπεζικόε παράγονταε, που εί
ναι σε θέση να γνωρίζει τιε παρασκη- 
νιακέε διαβουλεύσειε, «το  τεχνικό σκέ- 
λοε είναι το  εύκολο. Το δύσκολο είναι 
το πολιτικό, καθώε οι 17 ηγέτεε τηε Ευ- 
ρωζώνηε και κυρίωε η Γερμανία θα πρέ
πει να πάρουν την πολιτική απόφαση 
και η κυβέρνηση τηε Ελλάδαε να ε
φαρμόσει ένα δύσκολο πρόγραμμα δη- 
μοσιονομικήε προσαρμογήε και με
ταρρυθμίσεων. Ενα ευρωπαϊκό Μνη
μόνιο πιο δύσκολο από το  ελληνικό».


