
8 ·  Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η ι \ Κυριακή 6 Φεβρουάριου 2011

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ

Τον Μάρτιο επικυ ρώνεται η στήριξη
Σκληρές διαπραγματεύσεις στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής με σημείο-κλειδί την αποδοχή του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

ή τη φορά οι ηγέτεε της Ευρωζώ
ν η  έθεσαν τον  πήχυ πραγματικά ψη
λά.- Η Γερμανίδα καγκελάριος κ. 
Αγκελα Μέρκελ υποσχέθηκε ότι θα δε
χτεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρη
ματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΕδΕ) 
να  επεμβαίνει ενεργότερα στις αγο
ρές. Σε αντάλλαγμα απαίτησε τη  με
τατροπή της Ευρωζώνης σύμφωνα με 
το  γερμανικό οικονομικό δόγμα και 
τη ν  αποδοχή του Συμφώνου Α ντα 
γωνιστικότητας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι και ο 
πρόεδρος της Κομισιόν έλαβαν εντολή 
να  αρχίσουν διαβουλεύσεις με τα  
κράτη-μέλη με στόχο να  υπάρξει 
συμφωνία το  πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Μαρτίου και να  επικυρωθεί το 
αργότερο στις 24-25 Μαρτίου, κατά 
τη  διάρκεια της τακτικής Συνόδου 
Κορυφής.

Ωστόσο κατά τη  συζήτηση της γερ
μανικής πρότασης, το  απόγευμα της

Ο κ. Παπανδρέου, πέραν της επιμή
κυνσης αποκλείει ίο ενδεχόμενο ανα
διάρθρωσης ίου χρέους.

Εντονες αντιδράσεις 
από τα κράτη-μέλη 
της Ευρωζώνης 
στις γερμανικές απαιτήσεις 
για τη διάσωση 
των οικονομιών.

Παρασκευής, υπήρξε αντίδραση από 
αρκετά κράτη-μέλη σχετικά με τη ν  ε
πιθυμία Βερολίνου και Παρισιού τα 
νέα, υπό διαπραγμάτευση, μέτρα να 
υιοθετηθούν από την Ευρωζώνη εντός 
ενός έτους.

• Ορισμένα κράτη-μέλη, όπως για 
παράδειγμα το  Βέλγιο και το  Λου
ξεμβούργο, αντέδρασαν και σ τη ν  
πρόταση να υπάρξει αποσύνδεση με
ταξύ αύξησης μισθών και πληθωρι
σμού.

• Η Ιρλανδία φαίνεται ότι αντέ- 
ορασε σ τη ν πρόταση να υιοθετηθούν 
παρόμοιοι φορολογικοί συντελεστές 
για επιχειρήσεις.

• Η δε Κομισιόν φαίνεται ότι δια- 
μαρτυρήθηκε για παραγκωνισμό της.

Πάντως, ο πρόεδρος του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου κ. Χέρμαν βαν Ρο- 
μπέι και ο κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρό- 
ζο δήλωσαν μετά την έκτακτη Σύνοδο 
Κορυφής ότι όλοι οι ηγέτες συμφώ

νησαν πως θα πρέπει να εντσχυθεί πε
ραιτέρω ο συντονισμός της οικονο
μικής πολιτικής τω ν  κρατών-μελών 
της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τη ν  ανταγωνιστικότητά  τους.

Ταυτόχρονα όλοι οι ηγέτες δέχθη
καν ότι πρέπει να  ενισχυθεί ο Ευρω
παϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστω
τικής Σταθερότητας προκειμένου να 
διασφαλιστεί η οικονομική σταθε
ρότητα της Ευρωζώνης.

Απάντηση Μέρκελ
Η κ. Μέρκελ διευκρίνισε ότι θα 

πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος 
κορυφής της Ευρωζώνης μετά τις 9 
Μαρτίου, ενώ  ο κ. Σαρκοζί διαβεβαί
ωσε ότι τα όρια που προτείνουν οι δυο 
τους δεν είναι «άκαμπτα» και δεν θα 
είναι τα  ίδια για όλους. Προφανώς θα 
υπάρξουν έντονες  διαπραγματεύ
σεις τις ερχόμενες εβδομάδες μετα
ξύ τω ν  κρατών-μελών, διότι οι αλλα
γές που τούς ζητούντα ι είναι σημα
ντικές και δύσκολες.

Εστω όμως και τη ν ύστατη  στιγμή 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να συμ
βιβαστούν, διότι σε διαφορετική πε
ρίπτωση θα διαψευσθούν οι πολύ με
γάλες προσδοκίες που έχουν καλ
λιεργήσει και θα απειληθεί ευθέως η 
σταθερότητα  της Ευρωζώνης.

Στο πλαίσιο της συνολικής απά
ντησης σ τη ν  κρίση θα αποφασιστεί 
και πώς θα πρέπει να  βοηθηθεί η 
Ελλάδα και η Ιρλανδία να αποπλη
ρώσουν το  χρέος τους. Αρχικά όμως 
η Αθήνα θα πρέπει και αυτή να  α
ποδεχτεί τις γερμανικές προτάσεις για 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
σ τη ν  Ευρωζώνη. Πρόκειται για προ
τάσεις που χρόνια τώρα προσπαθούσε 
να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Σε μεγάλο βαθμό περιγράφονται και 
προβλέπονται σ το  Μνημόνιο που ή
δη εφαρμόζουμε. Κάποιες άλλες προ- 
βλέπονται ήδη από το  νέο  Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) 
και απλώς δεν είχαν ποτέ εφαρμοστεί 
σ τα  χρόνια της ευημερίας.

Η παραμονή σ τη ν  Ευρωζώνη προ
ϋποθέτει πλέον συνεχή και σκληρή 
προσπάθεια από τα  κράτη-μέλη, ιδι
αίτερα από τα  πλέον αδύναμα όπως 
η Ελλάδα. Η ανάγκη για αλλαγές δεν 
θα τελείω νε με τη  λήξη του Μνημο
νίου ακόμη και χωρίς τα νέα μέτρα της 
Γερμανίδας καγκελαρίου.

Φρένο χρέουβ
Η απαίτηση της κ. Μέρκελ για πρό

βλεψη «φρένου χρέους», δηλαδή θε
σμοθέτηση πολύ χαμηλού ορίου για 
το  έλλειμμα, καλύπτεται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από το  ΣΣΑ σύμφωνα 
με το οποίο κάθε κράτος-μέλος της Ευ
ρωζώνης θα πρέπει να μειώνει το  έλ
λειμμα, εφόσον είναι ήδη μικρότερο 
από 3%, κατά 0,5% μέχρι να απο
κτήσει πλεόνασμα. Στο συνταξιοδο- 
τικό οι βασικές αλλαγές έγιναν το  πε
ρασμένο καλοκαίρι.

Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης ή ταν πολύ πιθανή 
εξαιτίας του δημογραφικού προβλή
ματος. Οι μισθοί στην Ελλάδα θα «πα
γώσουν» τα  επόμενα χρόνια όπως άλ
λωστε προβλέπεται από το  Μνημόνιο, 
ενώ  οι εργασιακές σχέσεις θα απορ- 
ρυθμιστούν περαιτέρω.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το  ασφαλι- 
στικό-συνταξιοδοτικό, οι πληροφορίες 
επιμένουν ότι το ν  δρόμο δείχνει η 
πρόθεση της Γερμανίας να  προχω
ρήσει σε αύξηση του ορίου συντα
ξιο δό τη σα  στα  67 έτη  από 65 που εί
ναι σήμερα. Με ό,τι κάτι τέτο ιο  βε
βαίως μπορεί να  συνεπάγεται για τις 
υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ευρωζώ
νης και τα  δικά τους συνταξιοδοτικά 
συστήματα.

Αλλο ρεπορτάζ για το γερμανικό σχέδιο 
και τις επιπτώσεις του στην Ελλάδα, Οι
κονομική «Κ», σελ. 3

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΑ ΜΕΡΚΕΛ

Εναρμόνιση συντελεστών φορολογίας 
κερδών επιχειρήσεων

Απαγορεύονται οι πολύ χαμηλοί 
φορολογικοί συντελεστές όπως στην Ιρλανδία

Αποσύνδεση μισθολογικών
αυξήσεων από πληθωρισμό

Προσαρμογή ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης 
ανάλογα με δημογραφικές εξελίξεις

Μείωση χρέους με υιοθέτηση πρόβλεψης 
για πολύ χαμηλό όριο ελλείμματος

Εικάζεται ότι δεν θα υιοθετηθούν
συγκεκριμένα όρια για κάθε μέτρο, 
αλλά ένα εύρος εντός του οποίου 
θα πρέπει να κινείται κάθε κράτος- μέλος 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του.

Σενάρια ενίσχυσης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF,
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Αύξηση Θ εω ρείτα ι Δυνατότητα Εξετάσσονται αρκετά σενάρια Δημιουργία
δ ιαθέσ ιμω ν όχι έχει ήδη αγοράς που περιλαμβάνουν επαναγορά τμήματος του βραχυχρόνιων

κεψαλαίων συμφωνηθεί, κρατικών ελληνικού χρέους από την ΕΚΤ, ανταλλαγή «γραμμών
στα 440  δια. απομένουν ομολόγων κρατών ελληνικών ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες με πίστωσης»

ευρώ τεχνικές μελών που νέα έκδοσης ΕξβΕ, αγορά ομολόγων από
λεπτομέρειες δέχονται πρωτογενή αγορά

πίεση

Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ

Το χρέος Η αντίδραση της Αθήνας στην ηρότασι
Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε 
πρόταση υιοθετηθεί ώστε να 
καταστεί ευκολότερα εξυηηρε- 
τήσιμο το χρέος της Ελλάδας, 
θα ληφθεί στο πλαίσιο συνολι
κής συμφωνίας για το Σύμφω
νο Ανταγωνιστικότητας. Αναφο
ρικά με τα δάνεια από την τρόι
κα είναι δεδομένο ότι η επιμή
κυνση της περιόδου αποπλη
ρωμής τους θα αποφασιστεί 
ούτως ή άλλως, ώστε να είναι 
ίδια με των δανείων προς την 
Ιρλανδία. Οι προτάσεις για μεί
ωση του επιτοκίου δανεισμού 
εξετάζονται πολύ σοβαρό, διό
τι έτσι θα ηάψει η ανησυχία 
των αγορών ότι Αθήνα και Δου
βλίνο δεν θα είναι σε θέση να 
εξυπηρετήσουν το δάνειό 
τους. Για να υλοποιηθεί ενδε
χομένως κάποιο από τα σενά
ρια για επαναγορά του ελληνι
κού χρέους από το Ταμείο και 
για ανταλλαγή ελληνικών ομο
λόγων με νέα που θα εκδώσει 
το Ταμείο, είναι απαραίτητη η 
επίτευξη συμφωνίας για το 
Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας. 
Σε διαφορετική περίπτωση τα 
ισχυρά κράτη-μέλη της Ευρω
ζώνης και ιδίως η Γερμανία θε
ωρείται απίθανο ότι θα συμφω
νήσουν το Ταμείο να αποκτήσει 
την «απαραίτητη ευελιξία» και 
να αγοράζει κρατικά ομόλογα. 
Τέλος, ο κ. Γ. Παπακωνσταντί
νου θα πρέπει να παρουσιάσει 
μέχρι τέλος Μαρτίου μια αξιό
πιστη πρόταση για τα μέτρα 
που θα εφαρμόσει η κυβέρνη
ση την περίοδο 2012-2014, 
προκειμένου να περιορίσει το 
έλλειμμα κάτω από το 3%.

Του απεσταλμένου μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Εκτεταμένες σ υ ζη τή σ ει, αλλά όχι και 
τελική συμφωνία, για τη  φύση του Ευ
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότη
ταε, έγιναν το  βράδυ τηε Παρασκευήε 
μεταξύ τω ν 27 ηγετών τω ν  χωρών-με- 
λών στην έκτακτη σύνοδο κορυφήε.

Τα βασικά στοιχεία τηε γαλλογερ- 
μανικήε πρότασηε, όπωε περιέγραψε 
και ο κ. Γ. Παπανδρέου μετά το  πέραε 
τηε Συνόδου, είναι η αποσύνδεση του 
πληθωρισμού από την αύξηση τω ν μι
σθών, η σύγκλιση τω ν  ασφαλιστικών 
συστημάτων και οι νομικέε δεσμεύσειε 
τω ν  χωρών.

Αντίθετα ο πρωθυπουργόε είπε ότι 
δεν τέθηκε αναγκαστικά ζήτημα συ- 
νταγματικήε ρύθμισηε για τιε αλλαγέε. 
Αλλωστε, οι προτάσειε τηε Παρα- 
σκευήε αφορούν κυρίωε το περίφημο 
Πακέτο Ανταγωνιστικότηταε, ουσια
στικά τουε όρουε που έθεσε κυρίωε η 
γερμανική πλευρά, προκειμένου να συ- 
ναινέσει σ την ενίσχυση του Μόνιμου 
Μηχανισμού Στήριξηε.

Η ελληνική πλευρά δεν ανησυχεί για 
ενδεχόμενο επιβολήε πρόσθετων μέ
τρων. Τούτο άλλωστε το απέκλεισε και 
ο κ. Παπανδρέου τόσο εμμέσωε όσο και 
ευθέωε. «Το θετικό σε αυτή τη  συζή
τηση», είπε ο κ. Παπανδρέου ωε προε 
τιε διαπραγματεύσειε που έγιναν πίσω 
από τιε κλειστέε πόρτεε τηε Συνόδου, 
«είναι ότι από αυτά που ειπώθηκαν σε 
αυτό το τραπέζι το 90%-95% το  έχου
με ήδη κάνει. Εχουμε λάβει άμεσα μέ
τρα, κάνουμε μεγάλεε αλλαγέε και πέ
ραν του Μνημονίου, που έπρεπε να κά
νουμε ακόμη και χρέοε να μην είχαμε».

Η ελληνική πλευρά προσδίδει βε- 
βαίωε μεγαλύτερη βαρύτητα στην ε
πιμήκυνση τηε αποπληρωμήε του χρέ-

ουε. Ο κ. Παπανδρέου για μια ακόμη φο
ρά χαρακτήρισε την επιμήκυνση «δε
δομένη» και τη ν ενέταξε ωε ένα μέροε 
ενόε πακέτου συνολικήε φύσηε, που θα 
αφορά το  χρέοε όλων τω ν  χωρών και 
όχι μόνο τηε Ελλάδαε.

Η συγκεκριμένη αποστροφή ερμη
νεύεται και ωε μια πρώτη νύξη, ότι η 
επιμήκυνση ενδεχομένωε αφορά όχι μό-

Στην Αίγυπτο σήμερα 
ο Ελληνας πρωθυπουργός 
κ. Γ. Παπανδρέου για 
να μεταφέρει μήνυμα 
στον Αιγύπτιο πρόεδρο 
κ. X. Μουμπάρακ.

νον τα 110 δισεκατομμύρια του μηχα
νισμού στήριξηε. Τούτο βεβαίωε ση
μαίνει ότι η σύσταση και εν τέλει η λει
τουργία του Ταμείου Σταθερότηταε α
ποκτά για την Ελλάδα χαρακτήρα επι- 
τακτικήε σημασίαε, εξηγώνταε εν μέ- 
ρει για ποιο λόγο ο πρωθυπουργόε δια
φωνεί με το Σύμφωνο Ανταγωνιστικό- 
τηταε που πρότειναν από κοινού οι κ. 
κ. Αγκελα Μέρκελ και Νικολά Σαρκοζί 
(εν αντιθέσει προε τιε 18 χώρεε, οι ο- 
ποίεε εξέφρασαν κάποιεε επιφυλάξειε).

Οχι αναδιάρθρωση
Πέραν τηε επιμήκυνσηε, ο κ. Πα

πανδρέου αποκλείει το  ενδεχόμενο α- 
ναδιάρθρωσηε του χρέουε. Ο πρωθυ
πουργόε αναφέρθηκε και στιε εξελίξειε 
σ το  εσωτερικό, λέγονταε ότι η κυβέρ
νηση είναι αποφασισμένη να προχω
ρήσει στιε αλλαγέε που έχει δρομολο
γήσει, ενώ απέκλεισε κάθε ενδεχόμε
νο εθνικών εκλογών. Πρόσθεσε μάλι

στα  ότι «αυτό έκλεισε» στιε αυτί 
κητικέε εκλογέε, βάζονταε έτσι τ 
και παύλα στην όποια συζήτησε

Στο Κάιρο
Στη σύνοδο κορυφήε αποφαι 

κε επίσηε η αποστολή του κ. Πν 
δρέου στο Κάιρο, προκειμένου νι 
ταφέρει τα  μηνύματα τηε Ευρώπη 
Ενωσηε τόσο στον  πρόεδρο τηε ι  
πτου κ. Χόσνι Μουμπάρακ, όστ 
στουε ηγέτεε τηε αντιπολίτευσηε 
αραβική χώρα.

Ωστόσο, ο ίδιοε ο κ. Παπανδρέι 
νισε ότι το  μήνυμα που θα μετά 
απευθύνεται «ιδιαίτερα στον  ι 
δρο Μουμπάρακ». Είναι σαφέ: 
πλέον και η Ε. Ε. ζητεί συντεταγ 
τη  μετάβαση από το  καθεστώε 
μπάρακ με ομαλό τρόπο και τηι 
θέτηση δημοκρατικών διαδικασ

Ο κ. Παπανδρέου μετέφερε μά 
ότι σ τη  μετάβαση εξουσίαε θα π 
να γίνει προσπάθεια να συμμετ 
«όσο γίνεται ευρύτερεε δυνάμι 
αιγυπτιακού λαού».

Μετά τον κ. Παπανδρέου, ο 
θα είναι ο πρώτοε Ευρωπαίοε 
πουργόε που θα επισκεφθεί τη 
πτο μετά την έναρξη τηε εξέγερτ 
Κάιρο θα μεταβεί και η ύπατ" 
σωποε για τιε εξωτερικέε σ:
Ε. Ε. Λαίδη Κάθι Αστόν.

Οπωε προαναφέρθηκε, η επί 
είναι προγραμματισμένη για σ 
Ωστόσο, ο πρωθυπουργόε ότ· 
τήθηκε ευθέωε αν η πρωτοβου 
τή  εντάσσετα ι στο πλαίσιο μι 
σημηε - θεσμικήε εντολήε ποτ 
από τιε Βρυξέλλεε, απέφυγε ν  
ντήσει ευθέωε. Διευκρίνισε όμ 
ο ρόλοε του, όπωε κι αυτόε \ 
Αστόν, είναι υποβοηθητικόε για · 
ξεύρεση λύσηε.

Πώς θα ενισχυθεί η Ελλάδα από το Ταμείο Σταθερότητας
Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Στη σύνοδο κορυφήε τηε Παρασκευήε 
ή  Ευρωπαίοι ηγέτεε δεσμεύθηκαν ό- 

3α ενισχύσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότηταε 
(ΕξδΡ) με νέα κεφάλαια και δυνατότη- 
τεε, ώστε να βοηθήσει αποτελεσματι
κότερα τα  κράτη-μέλη που αντιμετω
πίζουν πρόβλημα, όπωε η Ελλάδα. Οι 
οριστικέε αποφάσειε θα ληφθούν σε έ
κτακτη σύνοδο κορυφήε στιε αρχέε 
Μαρτίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγέε 
που είναι σε θέση να γνωρίζουν τα  ε
ναλλακτικά σενάρια τα  οποία επεξερ
γάζονται στην Ευρώπη, δεν θα είναι η 
επαναγορά ομολόγων με δάνειο από το 
ΕξδΕ που θα απαλλάξει ωε διά μαγεί- 
αε τη ν Ελλάδα από το  υπέρογκο χρέ
οε. Με την επαναγορά και με τιε άλλεε 
διευκολύνσειε που θα παράσχουν η Ευ
ρωζώνη και το ΔΝΤ, εκτιμάται ότι η χώ
ρα θα μειώσει το  χρέοε μόνο κατά έ
να πολύ μικρό μέροε. Ωστόσο, θα ε
ξασφαλίσει ευνοϊκότερουε όρουε εξυ-

πηρέτησηε του υπόλοιπου, αλλά κυρίωε 
θα κερδίσει χρόνο.

Το νέο πακέτο διάσωσηε, εκτόε του 
ότι φιλοδοξεί να στείλει ένα σαφέε και 
αξιόπιστο μήνυμα πωε η Ευρωζώνη εί
ναι αποφασισμένη να αποτρέψει τη 
χρεοκοπία τηε Ελλάδαε, θα περιλαμ
βάνει:

1. Τη δανειοδότηση τηε Ελλάδαε α
πό το EFSF με χαμηλότοκο δάνειο διάρ- 
κειαε όσο η μέση διάρκεια του χρέουε, 
για να επαναγοράσει ομόλογα. Κατ’ αρ- 
χάε θα αγορασθούν τα ομόλογα που έ
χει σ την κατοχή τηε η Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα. Αυτά, σύμφωνα με ε- 
κτιμήσειε, είναι ονομαστικήε αξίαε 
58 δισ. ευρώ, αλλά η ΕΚΤ τα  απέκτη
σε σε τιμή χαμηλότερη κατά 25%. Δη
λαδή έχουν τρέχουσα αξία επαναγοράε 
44 δισ. ευρώ.

2. Επίσηε, εκτιμάται ότι η Ελλάδα 
μπορεί να επαναγοράσει από ήιηάε και 
ιδιώτεε ομόλογα τρέχουσαε αξίαε 17- 
25 δισ. ευρώ, η ονομαστική αξία τω ν  
οποίων είναι 20-30 δισ. ευρώ, δηλαδή

Μέρκελ και Σαρκοζί χαράσσουν τη νέα 
πορεία της Ευρώπης.

με haircut τηε τάξηε του 15%. Σε αυ
τή  την κατηγορία επενδυτών περι
λαμβάνονται όσοι αγόρασαν τα ομό
λογα σε πολύ χαμηλέε τιμέε, και θα έ
χουν κέρδοε πουλώνταε στιε τρέχου- 
σεε τιμέε, και όσοι δεν θέλουν να δια- 
κρατήσουν τουε ελληνικούε τίτλουε στα 
χαρτοφυλάκιά τουε, ακόμη κι αν αυτό 
σημαίνει πώληση με ζημία. Σε κάθε πε
ρίπτωση, η επαναγορά θα γίνει σε α- 
πολύτωε εθελοντική βάση, ώστε να μη 
θεωρηθεί η επαναγορά αναγκαστική α
ναδιάρθρωση χρέουε και ενεργοποιη
θούν τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS). 
Με τιε δύο αυτέε κινήσειε, το  ελληνι
κό χρέοε θα μειωθεί κατά 15 έωε 18 δισ. 
ευρώ ή κατά 4-5 μονάδεε του ΑΕΠ. Εί
ναι προφανέε ότι η μείωση αυτή δεν εί
ναι θεαματική σε ένα χρέοε ύψουε 348 
δισ. ευρώ ή 152% του ΑΕΠ, και για να 
επιτευχθεί, απαιτείται δάνειο 60-70 δισ. 
ευρώ από το EFSF.

3. Η επιμήκυνση του χρέουε τω ν 110 
δισ. ευρώ από την τρόικα. Το ΔΝΤ έχει 
ήδη ανακοινώσει ότι θα αυξήσει την πε

ρίοδο αποπληρωμήε τηε δικήε του συμ- 
μετοχήε (30 δισ. ευρώ) έωε 10 χρόνια, 
από τρία χρόνια και διετή περίοδο χά- 
ριτοε σήμερα. Σε αντίστοιχη επιμή
κυνση θα προχωρήσει και η Ευρωζώ
νη  για το δικό τηε τμήμα. Το φωε τηε

Το νέο πακέτο διάσωσης 
θα περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, τη δανειοδότηση 
της Ελλάδας από το Ε ί’ΕΕ 

με χαμηλότοκο δάνειο.

δημοσιότηταε είδαν και σενάρια πα
ράτασσε έωε 30 χρόνια. Φέρεται μάλι
στα  να το  πρότεινε ο Γερμανόε κε- 
ντρικόε τραπεζϊτηε και διάδοχοε του 
Ζαν-Κλοντ Τρισέ στην προεδρία τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε, κ. Αξελ 
Βέμπερ.

4. Η επιμήκυνση του χρέουε που δια-

κρατούν οι ιδιώτεε. Σε μια συμφωνίι 
που θα πρόέβλεπε ανταλλαγή ' " ’αλό
γων που λήγουν την περίοδο 20. 318
(σε αυτό το  διάστημα «ωριμάζουν» και 
πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν τα 2/3 
του υφιστάμενου δημόσιου χρέουε) με 
ομόλογα μεγαλύτερηε διάρκειαε του ελ
ληνικού Δημοσίου ή του ΕΡδΡ, είναι βέ
βαιο ότι θα συμμετείχαν και οι ελλη- 
νικέε τράπεζεε, πιθανόν και ξένεε. Οι 
ελληνικέε τράπεζεε έχουν ομόλογα ύ
ψουε 50 δισ. ευρώ και τα  ασφαλιστικά 
ταμεία άλλα 30 δισ. ευρώ.

5. Τιε τελευταίεε ημέρεε υπήρξαν 
πληροφορίεε ότι θα δοθεί στο ΕξδΡ η 
δυνατότητα να αγοράζει ελληνικά ο
μόλογα από την πρωτογενή αγορά. Αυ
τό αναμφισβήτητα θα ήταν το  ισχυ
ρότερο σήμα προε τιε αγορέε για την 
αποφασιστικότητα τηε Ευρωζώνηε να 
μην επιτρέψει τη  χρεοκοπία κανενόε 
κράτουε-μέλουε, υπό την αίρεση ότι κι 
αυτά θα κάνουν ό, τι προβλέπει το Μνη
μόνιο και το  νέο γερμανικήε έμπνευ- 
σηε σύμφωνο ανταγωνιστικότηταε.

A


