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Ωρολογιακή Βόμβα 340 δισ. €
Η  επιμήκυνση της αποπΗηρωμής του δανείου τχυν 110 δισ. δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητη της οικονομίας

Γου Σ Ω Τ Η Ρ Η  Κ Α Ψ Ω Χ Α
s.kapsochas@realnews.gr

■ Σ Ε  ΕΦΙΑΛΤΗ για την ελληνική οικονομία εξε

λίσσεται το υπέρογκο δημόσιο χρέος το οποίο 

έκλεισε το 2010 στα 340,277 δισ. ευρώ ή στο 

1 49%  του ΑΕΠ, με τις ενδείξεις να συνηγορουν 

για ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση τα επόμε\/ι 

χρόνια. Δεδομένων των δυσχερείων που βιών« 

η οικονομία, της αδυναμίας δημιουργίας πλεαε 

νασμάτων στους Κρατικούς Προϋπολογισμούς 

και των εσωτερικών αντιθέσεων της Ευρωπαϊ

κής Ενωσης που δυσκολεύουν την εξεύρεση μό

νιμης και συνολικής λύσης η αντιμετώπιση του 

προβλήματος δεν θα μπορούσε να είναι παρά 

μόνο πολιτική.

Την εκτίμηση αυτή εκφράζουν τελευταία ολο

ένα και περισσότερα στελέχη του κυβερνώντος 

κόμματος με χαρακτηριστική την επισήμανση 

της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βάσως Παπανδρέου, 

η οποία, απευθυνόμενη στον υπουργό Οικονο

μικών κατά τη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού 

Τομέα ΕλέγχουτηςπερασμένηςΤετάρτης ανέφε

ρε ότι «είναι διαπιστωμένο πλέον ότι οι συνταγές 

του Μνημονίου δεν είναι μονόδρομος και πρέ

πει να αναζητηθούν άλλες λύσεις».

Η αδιάλλακτη στάση 
του Βερολίνου φέρνει σε 

δύσκολη θέση τον Ελληνα 
πρωθυπουργό, εν όψει της 

κρίσιμης Συνόδου Κορυφής 
του Μαρτίου

Θολό τοπίο
Ο  ορίζονταςγια άμεση λύση των ελληνικών υπο

θέσεων φαίνεται ότι έχει θολώσει υπερβολικά 

-εξαιτίας της επίμονης στάσης της Γερμανίας- 

και ο πήχηςτων προσδοκιώ ντηςΣυνόδου Κο- 

ρυφήςστις24-25 Μαρτίου υποχώρησε σε επί

πεδα απαισιοδοξίας. Αυτό διεφάνη τόσο από 

τιςδηλώσειςτου πρωθυπουργού Γιώργου Πα

πανδρέου, μετά την πρόσφατη συνάντησή του 

με τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ, 

όσο και από τις επισημάνσεις του υπουργού 

Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Ο  

αρμόδιος υπουργός, παρουσιάζονταςτην Πέ

μπτη το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, ανέφε

ρε χαρακτηριστικά ότι «είμαστε στο χειρότε

ρο σημείο, αλλά συνεχίζοντας τη δημοσιονο

μική πολιτική που ήδη εφαρμόζουμε, θα πετύ- 

χουμε μόνοι μας τους στόχους εξυγίανσης της 

οικονομίας».

Το «μόνοι μας» είναι το κομβικό σημείο αντι- 

μετώπισηςτου χρέους καθώς σύμφωνα με την 

προχθεσινή έκθεση της τρόικας μπορεί να μη 

δίνεται προοπτική λύσης σε επίπεδο Ευρωπαϊ

κής Ενωσης αφήνεται ωστόσο σαφέστατα να 

διαφανεί πως η επίλυση μπορεί να συντελεστεί 

«με επαναφορές ομολόγων, με μετακύλιση των 

λήξεων ή με εθελοντική επιμήκυνση των χρεών 

που λήγουν».

Παρά τιςδιαψεύσειςαπότηνελληνική πολιτική

ΣΥΝΝΕΦΑ
«Είμαστε στο 
χειρότερο ση
μείο, αλλά συ- 
νεχίζονταε 
τη δημοσιο
νομική πολι
τική που ήδη 
εφαρμόζου
με, θα πετύ- 
χουμε μόνοι 
μαε τουε στό- 
χουε εξυγίαν
σ ή  τικ ο ικ ο - 
νομιαε». τόνι
σε ο υπουργός 
Οικονομικών 
Γ . Παπακων
σταντίνου

ηγεσία, το κεφάλαιο αναδιάρθρωση χρέουςέχει 

ανοίξει ξεκάθαρα. Το σχέδιο που έχει εκπονηθεί 

θα περιλαμβάνει 4 φάσεις όπως αναφέρουν στε

λέχη ξένων οίκων αλλά κα ι εγχώριοι τεχνοκράτες 

οι οποίοι διαχειρίζονται διακριτικά την υπόθεση. 

Σε πρώτη φάση θα γίνει η επιμήκυνση του χρέ

ους της τρόικας των 110 δισ. ευρώ, με μείωση 

του επιτοκίου στο 3 ,8%  με 4 %  και διάρκεια απο

πληρωμής τα δέκα χρόνια. Στη συνέχεια\η σκυ

τάλη περνά στην επιμήκυνση του παλαιάύ χρέ

ους και ειδικά των εκδόσεων που λήγουντη διε

τία 2012-2013. Στόχος είναι η μετά κύλιρή του χρέ- 

ουςαυτού, ύψους 140 δισ. ευρώ, στην περίοδο 

2017 και 2018, με την αναπροσαρμογή κουπο- 

νιών και επιτοκίων στα ομόλογα του Δημοσίου. 

Στη διευθέτηση αυτή δεν θα περιλαμβάνονται τα 

έντοκα και οι αποδόσειςμακροπρόθεσμηςδιάρ- 

κειας π.χ. 20 ή 30 χρόνια. J
Το τρίτο στάδιο προβλέπει ότι το Ελληνικό Δη

μόσιο, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας επάναγοράζει 

ελληνι κό χρέος με στόχο 40-50 δισ. ευρώ σε τρέ- 

χουσεςτιμές που σημαίνει κέρδος 15 δισ. ευρώ. 

Το «κούρεμα», γνωστό και ως haircut, θα αηοτε- 

λέσει το τελευταίο στάδιο του ελληνικού δράμα

το ς  θα είναι ύψους2 5 %  με 3 0 %  και θα υιοθετη- 

θείωςλύση μόνοανδεναηοδώ σουντα 3 πρώτα 

στάδια. Το τελευταίο σενάριο εξετάζεται με πολ

λή προσοχή, γιατί η εφαρμογή του θα ζημιώσει 

σημαντικά τιςελληνικέςτράπεζες και τα ασφαλι

στικά ταμεία, που κατέχουν σήμερα ομόλογα του 

Δημοσίου, αξίας άνω των 65 δισ. ευρώ.

Ουτοπία
Το ιδανικό σενάριο θα ήταν η Ελλάδα, εφόσον 

διέθετε κεφάλαια, να μπορούσε να επαναγο- 

ράσει μέρος του χρέους της. Δηλαδή, αν η Ελ

λάδα μπορούσε να αγοράσει 50 δισ. ευρώ, το 

κέρδος που θα αποκόμιζε θα ήταν περίπου 15 

δισ. ευρώ.

Το ζητούμενο είναι ποιος θα χρηματοδοτήσει 

ένα τέτοιο σχέδιο. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρη

ματοπιστωτικής Σταθερότητας θεωρητικά και 

πρακτικά, θα μπορούσε να βοηθήσει με έναν 

μηχανισμό δανεισμού την Ελλάδα. Συγκεκριμέ

να, θα μπορούσε να δανείσει την Ελλάδα, π.χ., 

50 δισ. ευρώ και στη συνέχεια το ελληνικό κρά

τος να ζητήσει από τους σημερινούς κατόχους 

ομολόγων να επαναγοράσει πριν από τη λή

ξη τους ομόλογα. Τα κεφάλαια που θα συγκε

ντρωθούν θα μεταβιβαστούν στο ταμείο, το 

οποίο θα τα διαθέτει ως περιουσιακό στοιχείο. 

Εκεί φαίνεται ότι εδράζεται και η επιμονή τηςτρό- 

ικαςνα ιδιωτικοποιήσει ή να αξιοποιήσει η χώρα 

περιουσιακά στοιχεία ύψους50 δισ. ευρώ, θέμα 

που προκάλεσε αντιδράσεις στην κυβέρνηση.

Το ιδανικό σενάριο θα 

ήταν η Ελλάδα, εφό

σον διέθετε κεφάλαια, 

να μπορούσε να επα- 

ναγοράσει μέρος του 

χρέουςτη$

Η επιμονή τη$ τρόικας 

να ιδιωτικοποιήσει ή 

να αξιοποιήσει η χώ

ρα περιουσιακά στοι

χεία ύψους 50 δισ. ευ

ρώ σχετίζεται άμεσα 

με τη βιωσιμότητα 

του χρέους

Γίνετε επώνυμος & επιτυχημένος επιχειρηματίας
& σιγουρέψτε το επαγγελματικό οας μέλλον
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κατη γο ρίες: super market -  fast food -  εστιατόρια -  ασιατική κουζίνα -  μπυραρίες -  φούρνοι -  καφέ -  σνακς -  παγωτά -  παραδοσιακά προϊόντα -  δερμάτινα - αξεσουάρ -  κοσμήματα -  παιδικά 
ρούχα - κέντρα αισθητικής - κέντρα ευεξίας -  κομμωτήρια -  είδη κομμωτηρίου -  καλλυντικά - κτηματομεσιτικές υπηρεσίες -  φροντίδα κατοικίδιων - επιδιορθώσεις υποδημάτων & κατασκευή 
κλειδιών -  διαφημιστικές υπηρεσίες - υπηρεσίες κτεο & υγραερίου αυτοκίνητων -  web design & internet services -  κέντρα ξένων γλωσσών & πληροφορικής - φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης - 
σχολές αισθητικής -  μεταφραστικά κέντρα -  κέντρα εκπαίδευσης επιχειρήσεων - ανθοπωλεία - παιχνίδια - παιδικά έπιπλα -  οικολογικά ταπητοκαθαριστήρια & καθαρισμός στρωμάτων - πράσινη 
ενέργεια -  αυτόματοι ηωλητές κ.ά.
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