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Τελεσίγραφο 
της τρόικας ν 
για μέτρα 
22 δισ. ευρώ
Δεν θα δοθεί η επόμενη δόση του δανείου 
αν δεν υπάρξει σαφές σχέδιο περικοπών

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Τελεσίγραφο προε το οικονομικό επι
τελείο έχει στείλει η τρόικα ότι θα πρέ
πει να έχει ετοιμάσει εντόε τω ν  προ- 
βλεπόμενων από το  Μνημόνιο χρονο
διαγραμμάτων, το  πακέτο τω ν  μέτρων 
ύψουε 22 δισ. ευρώ για τη  μείωση του 
ελλείμματοε τη ν περίοδο 2012 - 2015.

Για την τρόικα η κατάρτιση ενόε σα- 
,,ούε, δεσμευτικού και ποσοτικοποιη- 
μένου σχεδίου είναι εκ τω ν  ω ν ουκ ά- 
νευ για την εκταμίευση τηε επόμενηε 
δόσηε του δανείου τω ν 110 δισ. ευρώ. 
Είναι ενδεικτική η απάντηση που έ
δωσε στέλεχοε τηε τρόικαε σε αρμό
διο παράγοντα του Γενικού Λογιστη
ρίου όταν του έθεσε, μεταξύ αστείου 
και σοβαρού, το ερώτημα τι θα γίνει σε 
περίπτωση που η κυβέρνηση δεν προ-

Σοκ υπέστησαν 
οι υπουργοί όταν έμαθαν 
ότι το σχέδιο πρέπει 
να καταρτισθεί έως 
το τέλος Μαρτίου.

λάβει να ολοκληρώσει έγκαιρα την κα
τάρτιση  του Μεσοπρόθεσμου Δημο
σιονομικού Πλαισίου τηε επόμενηε τε- 
τραετίαε. «Να θυμάσαι ότι δεν υπάρ
χει μισή δόση. Υπάρχει ή ολόκληρη ή 
καθόλου δόση».

πουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακων
σταντίνου  υπέστησαν σοκ. Σύμφωνα 
με στέλεχοε του οικονομικού επιτε
λείου που συμμετείχε σε αυτέε τιε συ- 
ναντήσειε, «κάποιοι από αυτούε έ
δειχναν μόλιε τώρα  να συνειδητο
ποιούν το  μέγεθοε τηε προσαρμογήε 
που πρέπει να επιτευχθεί».

Η αριθμητική που τουε παρουσίασε 
ήταν απλή: Οι δαπάνεε τηε γενικήε κυ- 
βέρνησηε ανέρχονται σε 115 δισ. ευ
ρώ. Τα έσοδα ανέρχονται σε 95 δισ. Εωε 
το τέλοε του 2015 η διαφορά πρέπει να 
μειωθεί, από 25 δισ. ευρώ σήμερα, σε 
3 δισ. ευρώ. Η μείωση τηε διαφοράε 
πρέπει να επιτευχθεί κατά τα  δύο τρί
τα από περικοπή δαπανών (14,5 δισ. ευ
ρώ) και κατά το  ένα τρ ίτο από αύξηση 
τω ν εσόδων. Ο καθέναε πρέπει να συμ- 
βάλει, ανάλογα με τιε δαπάνεε που δια
χειρίζονται το υπουργείο του και οι ε
ποπτευόμενοι από αυτό φορείε. Το κύ
ριο βάροε πέφτει στα  υπουργεία Εργα- 
σίαε, Υγείαε, Παιδείαε και Αμυναε. Το 
υπουργείο Εργασίαε για παράδειγμα και 
οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείε (με
ταξύ τω ν  οποίων τα  ασφαλιστικά Τα
μεία) δαπανούν ετησίωε 42 δισ. ευρώ, 
σχεδόν το 1/3 τω ν συνολικών δαπανών 
του στενού και του ευρύτερου δημό
σιου τομέα. Η συνεισφορά του στη δη
μοσιονομική προσαρμογή πρέπει να εί
ναι ανάλογη.

Κάποιοι υπουργοί έδειξαν να κατα
λαβαίνουν και υποσχέθηκαν να βοη
θήσουν. Κάποιοι άλλοι, υποστήριξαν ό

Η στάση τηε τρόικαε έχει σκληρύνει 
το  τελευταίο διάστημα. Κατ’ αρχάε, για
τί εξαντλήθηκε η περίοδοε ανοχήε που 
δείχνει το ΔΝΤ κατά την πρώτη περίοδο 
εφαρμογήε προγραμμάτων διάσωσηε. 
Δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι η κυβέρ
νηση έχει μειώσει επικίνδυνα τουε ρυθ- 
μούε υλοποίησηε του Μνημονίου. Οι πα- 
λινωδίεε που καταγράφηκαν στη διάρ
κεια τω ν δύο τελευταίων αξιολογήσε
ω ν  (τον Νοέμβριο και το ν  Δεκέμβριο) 
με αποκορύφωμα την υπόθεση τω ν 50 
δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσει, κα- 
θώε και η ολιγωρία, οι καθυστερήσειε 
και οι εκπτώσειε σε κρίσιμεε διαρ- 
θρωτικέε αλλαγέε έχουν ενισχύσει τιε 
αμφιβολίεε τηε τρόικαε για την απο
φασιστικότητα τηε κυβέρνησηε να ε
φαρμόσει το  Μνημόνιο.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
του Μνημονίου, το Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο πρέπει να κα- 
ταρτισθεί έωε το τέλοε Μαρτίου, να ε- 
γκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο ωε 
τα  μέσα Απριλίου και στη  συνέχεια, α
φού πάρει το πράσινο φωε από την τρόι
κα, να κατατεθεί προε ψήφιση στη Βου
λή, μέχρι τιε 15 Μαΐου.

ι μόνο το  ασφυκτικό χρονοδιά- 
Υμ ^μα αρκεί για να προκαλέσει ι
σχυρό πονοκέφαλο. Οι υπουργοί, πά- 
ντωε, οι οποίοι συναντήθηκαν την 
προηγούμενη εβδομάδα με το ν  υ

τι περικοπέε χωρίε ανάπτυξη είναι α
διέξοδο. «Μ α η ανάπτυξη έχει συνυ
πολογιστεί. Αυτά τα μέτρα απαιτούνται 
πέραν τηε ανάπτυξηε», απάντησε ο κ. 
Παπακωνσταντίνου.

Από αυτή την εβδομάδα σε κάθε υ
πουργείο θα συγκροτηθεί μια ομάδα α
πό στελέχη του, υπαλλήλουε του υ
πουργείου Οικονομικών, ένα μέλοε 
του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπει
ρογνωμόνων και ειδικούε τω ν  πέντε ε
λεγκτικών εταιρειών που έχουν προ- 
σληφθεί από το Γενικό Λογιστήριο για 
να συμβάλουν στην αξιολόγηση των δη
μοσίων δαπανών. Οι ομάδεε αυτέε θα 
μελετήσουν τιε κατηγορίεε τω ν  δαπα
νώ ν (μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα, 
κοινωνικέε μεταβιβάσειε κ. λπ.) και θα 
προτείνουν συγκεκριμένεε περικοπέε 
από κάθε κατηγορία; έωε ότου φτάσουν 
στον  μαγικό αριθμό τω ν  22 δισ. ευρώ 
για την ερχόμενη τετραετία.

Στη συνέχεια η κυβέρνηση θα πρέ
πει να πάρει την πολιτική απόφαση για 
την τελική κατανομή τω ν  περικοπών 
από κάθε υπουργείο ή δράση, καθώε και 
τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν. Οπωε 
έλεγε υπηρεσιακόε παράγονταε του 
ΓΛΚ, μείωση μισθολογικού κόστουε 
μπορεί να σημαίνει μείωση μισθών ή 
και μείωση προσωπικού. Η κυβέρνηση 
θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ τω ν  δύο 
ή και τα δύο.
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Αμφιβάλλει η τρόικα για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει το Μνημόνιο και σκληραίνει τη στάση της, απειλώντας με την επόμενη δόση του δανείου.

Αναζητώντας 
τη μέση λύση

Το μήνυμα ότι η εξεύρεση μιας 
μέσης λύσης, μιας, δηλαδή, 
κοινά αποδεκτής ρύθμισης για 
το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότη
τας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανι
σμό Στήριξης είναι εφικτή, έ
στειλε από το Ελσίνκι ο πρόε
δρος της Ν.Δ. κ. Αντ. Σαμαράς. 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της Συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, ο κ. Σαμαράς 
υποστήριξε ότι «ήδη διαμορ
φώνονται εναλλακτικές προτά
σεις, πολύ πιο ρεαλιστικές από 
την αρχική». «Είμαστε σε κοινή 
προσπάθεια με πολλούς άλ
λους ηγέτες για την εξεύρεση 
μιας αληθινής διεξόδου, μιας α
ληθινής ευρωπαϊκής λύσης», 
προσέθεσε ο πρόεδρος της Νέ
ας Δημοκρατίας εκφράζοντας 
την αισιοδοξία του ότι, εν τέλει, 
θα επιτευχθεί ένα ευρωπαϊκό 
consensus.
Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε και 
στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που 
είχε με τον εντολοδόχο πρωθυ
πουργό της Ιρλανδίας Εντα Κέ- 
νι, δηλώνοντας ότι αμφότερες 
οι χώρες αντιμετωπίζουν ένα 
Μνημόνιο και επιμένουν -του
λάχιστον η Ν.Δ.- στην πολιτική 
της χαμηλής φορολογίας και 
της ανάπτυξης. «Η Ιρλανδία το 
πράττει, ας γίνει επιτέλους και 
στην Ελλάδα», σημείωσε ο κ. 
Σαμαράς. Τη σύνοδο της ευρω
παϊκής κεντροδεξιάς απασχό
λησαν και οι εξελίξεις στη Βό
ρεια Αφρική και τη Μέση Ανα
τολή, με τον κ. Σαμαρά να εκ
φράζει την ανησυχία του για τις 
εξελίξεις.

μεικτή» γερμανική πρόταση
Οι ηγέτες τηε ευρωπάίκή5 Κεντροδε- 
ξιάε υιοθέτησαν την Παρασκευή στο 
Ελσίνκι, στη  σύνοδο κορυφήε του Ευ
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο5, ένα σχέ
διο πέντε σημείων, που αποτυπώνει 
στη  θέση τουε εν όψει τηε συνόδου 
κορυφή$ τηε Ευρωζώνηε στιε 11 
Μαρτίου, άτιε Βρυξέλλεε. Το σχέδιο, 
το  οποίο προτείνει συμφωνία σε μια 
συνεκτική στρατηγική για τη  δημο
σιονομική σταθερότητα, τη ν  ανά
πτυξη και τη ν αύξηση τηε απασχό- 
λησηε στην Ευρώπη, έχει σ το  επίκε
ντρό  του το  Σύμφωνο Ανταγωνιστι- 
κότηταε που προτείνει η Γερμανίδα 
καγκελάριοε Αγκελα Μέρκελ.

Οι ηγέτεε του ΕΛΚ τάχθηκαν, επί- 
σηε, υπέρ τηε ενίσχυσηε τω ν  μέσων 
του προσωρινού μηχανισμού στήρι- 
ξηε (ΕΕδΕ), ενώ επανέφεραν στο  ε
πίκεντρο τηε συζήτησηε τη  συμμε
τοχή τω ν  ιδιωτών επενδυτών στο εν
δεχόμενο διάσωσηε από το ν  μόνιμο 
μηχανισμό (ΕδΜ) μιαε χώραε-μέλουε 
τηε Ευρωζώνηε.

«Σ το  σχέδιο που υιοθετήσαμε, υ
πογραμμίζουμε τη  σημασία που έχει 
να διατυπώσουμε ένα Σύμφωνο Αντα- 
γωνιστικότηταε που θα δώσει ώθηση 
στη ν ανάπτυξη σ τη ν Ευρώπη», δή
λωσε ο πρόεδροε του ΕΛΚ Βίλφριντ 
Μαρτένε.

Η πρόταση του ΕΛΚ κάνει λόγο για 
διαρθρωτικέε αλλαγέε και δημοσιο
νομική προσαρμογή, καθώε και για 
τη ν  ανάγκη «οι χώρεε-μέλη τηε Ευ
ρωζώνηε να είναι έτοιμεε να θέσουν 
όλα τα  μέτρα που λαμβάνουν σε α
νάλυση και κρίση, ακόμη κι αν πρό
κειται για μέτρα που εμπίπτουν στην 
εθνική δικαιοδοσία». Το ΕΛΚ θεωρεί 
ότι θα πρέπει να επιτευχθεί συμφω
νία  σε «άμεσα μέτρα, που θα εγγυη- 
θούν τη ν οικονομική σταθερότητα

στη ν Ευρωζώνη, συμπεριλαμβανο
μένων τω ν  μέτρων που χρειάζονται 
ώστε ο προσωρινόε μηχανισμόε στή- 
ριξηε (ΕΕδΜ) να ενισχυθεί και να  ε
πιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά 
του σε περίπτωση ανάγκηε». Το ΕΛΚ 
σημειώνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέ
πει να συνεχίσουν τη ν προσπάθεια 
δημοσιονομικήε εξυγία νσή , « ε ν 
θαρρύνει, όμωε, την περιοδική επα
νεξέταση τηε ευρωπαϊκή? και διε- 
θνούε βοηθείαε, που είναι πιθανόν να 
οδηγήσουν σε πιθανέε αναθεωρήσει 
τω ν  πακέτων που υλοποιούνται. Αυ
τό  μπορεί να επιδιωχθεί όταν επι-

Η  εισήγηση της κ. Μέρκελ 
στη Σύνοδο του ΕΛΚ 
στο Ελσίνκι και 
οι αποφάσεις των σοσιαλι
στών στην Αθήνα.

τευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Πι
θανά μέτρα που διασφαλίζουν τη  συ
νέχεια τηε επιτυχοΰε υλοποίησηε 
του ελληνικού και του ιρλανδικού προ- 
γράμματοε υπόκεινται σ την ίδια κα
τηγορία», αναφέρει η πρόταση του 
ΕΛΚ, η οποία εμμέσωε πλην σαφώε α
παντά και στο αίτημα που έθεσε ο νε- 
οεκλεγείε πρωθυπουργόε τηε Ιρλαν- 
δίαε, Εντα Κένι, για μείωση τω ν  επι
τοκίων του ιρλανδικού δανείου, αί
τημα το  οποίο μάλλον χλιαρά υπο
δέχθηκαν οι κεντροδεξιοί ηγέτεε.

Στο Ελσίνκι, η καγκελάριοε Μέρκελ 
άφησε εκ νέου ένα παράθυρο ανοιχτό 
για τη δυνατότητα του νέου μηχανι
σμού στήριξηε ΕδΜ, που θα λειτουρ
γήσει από το  2013, να αγοράζει ομό
λογα τω ν  χωρών-μελών τηε Ευρωζώ

νηε. Σύμφωνα με το ν  ευρωπαϊκό ε
νημερωτικό ιστότοπο ΕυτοήεθΓνθΓ, η 
κ. Μέρκελ εμφανίστηκε αρνητική σε 
ό, τι αφορά τη  δυνατότητα του ΕΕδΜ 
να αγοράζει ομόλογα τω ν χωρών-με
λών τηε Ευρωζώνηε, δεν το απέκλει
σε, όμωε, για τον μόνιμο μηχανισμό 
στήριξηε που θα τεθεί σε λειτουργία 
από το 2013: «Θεωρώ ότι τα πράγματα 
είναι διαφορετικά για τον  ΕδΜ», είπε 
την Παρασκευή. Ενδιαφέρον έχει, 

πάντωε, και το ότι οι κεντροδεξιοί η
γέτεε επαναφέρουν το  ζήτημα τηε 
συμμετοχήε τω ν ιδ ιω τών επενδυτών 
στο κόστοε διάσωσηε μιαε χώραε μέ
σω του ΕδΜ, τονίζονταε ότι η συμ
φωνία που θα επιτευχθεί θα πρέπει να 
διευκρινίζει τιε λεπτομέρειεε αυτέε.

Οι σοσιαλιστέβ
Στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 

Σοσιαλιστικού Κόμματοε στη ν Αθή
να, ο πρόεδροε του κ. Ρασμούσεν κά- 
λεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφ’ ε- 
νόε μεν να αυξήσει τα  μέσα του χρη
ματοδοτικού μηχανισμού, αφ’ ετέρου 
δε να μειώσει τα επιτόκια στα  δάνεια 
τηε Ελλάδαε και τηε Ιρλανδίαε.

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι «η Ευ
ρώπη κυριαρχείται από συντηρητικέε 
δυνάμειε», οι οποίεε αρνούνται να ε
ξαγάγουν τα  προφανή συμπεράσμα
τα για τα αίτια και την ένταση τηε πα- 
γκόσμιαε οικονομικήε κρίσηε», ενώ υ
πογράμμισε ότι δεν μπορούμε να  α
ντιμετωπίσουμε τη ν  κρίση μόνο με 
δημοσιονομική προσαρμογή. «Εμείε 
έχουμε το  βάροε να  κάνουμε τερό- 
στιεε αλλαγέε στην Ελλάδα, αλλά γ 
ρίζουμε ότι και αυτέε οι αλλαγέε έχουν 
τα όριά τουε, εάν δεν γίνουν και στην 
Ευρώπη μεγάλεε αλλαγέε», είπε ο 
πρωθυπουργόε.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Το σχέδιο του υττ. Οικονομικών για τα έσοδα της πρώτης διετίας
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου και οι
επιτελείε του δεν έχουν και πολλά πε
ριθώρια κινήσεων. Αν θέλουν να κερ
δίσουν το  στοίχημα του 2013 και του 
2015, σε επίπεδο εσόδων, θα πρέπει να 
«επενδύσουν» στην αξιοποίηση τηε α- 
κίνητηε περιουσίαε, σ τη ν  αποκρατι
κοποίηση επιχειρήσεων του ευρύτερου 
Δη ίου και στιε συμβάσειε παρα- 
χώρχχσηε, για να  βρουν τα  15 δισ. ευ
ρώ που χρειάζονται έωε το  2013. Κι αυ
τό  θα κάνουν. Σε δεύτερη φάση και ό
τα ν  το κλίμα θα έχει βελτιωθεί στιε α- 
γορέε, η κυβέρνηση θα εξετάσει το εν
δεχόμενο να αξιοποιήσει τιε συμμε- 
τοχέε του κράτουε σε τράπεζεε και άλ- 
λεε επιχειρήσειε, όπωε ο ΟΠΑΠ.

Μετά την ανακοίνωση, λοιπόν, τω ν  
περίφημων 50 δισ. ευρώ έωε το 2015 
και αφού «καταλάγιασε» ο θόρυβοε που 
προκλήθηκε γύρω από το  θέμα, το  υ
πουργείο Οικονομικών προχωρεί τώ 
ρα στην κατάρτιση του σχεδίου για να 
επιτύχει το ν  πρώτο και κρισιμότερο 
στόχο: τα 15 δισ. έωε το  2013.

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση 
τω ν  ακινήτων είναι το  «νούμερο ένα» 
ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Πιθανότατα 
εντόε τηε εβδομάδαε να ανακοινωθούν 
οι σύμβουλοι του Δημοσίου για το

project του Ελληνικού. Οι συζητήσειε 
σε διακρατικό επίπεδο με το Κατάρ συ
νεχίζονται και υπάρχει αισιοδοξία ό
τι θα προκόψει συμφωνία για επεν- 
δύσειε ύψουε 5 έωε 7 δισ. ευρώ.

Επίσηε, υπάρχουν ακόμα 13 ακίνη
τα  που έχουν ήδη επιλεγεί προε αξιο
ποίηση και θεωρούνται η πρώτη «μα
γιά» μαζί με το Ελληνικό. Από εκεί και 
πέρα, το  προσεχέε διάστημα θα προ-

Η αξιοποίηση των ακινήτων 
είναι το «νούμερο 1» 
ζητούμενο για την επίτευξη 
του στόχου έως το 2013.

σληφθούν οι σύμβουλοι που θα δημι
ουργήσουν το χαρτοφυλάκιο τω ν  α
κινήτων του Δημοσίου σε δύο στάδια. 
Τον Ιούνιο θα είναι έτοιμο το  πρώτο 
μέροε και το ν  Δεκέμβριο, το  δεύτερο. 
Το όφελοε που μπορεί να προκόψει α
πό το  σύνολο τω ν  ακινήτων είναι α
κόμη άγνωστο. Για φέτοε προβλέπεται:

1. Η πώληση του καζίνο τηε Πάρ- 
νηθαε, με προσδοκώμενο όφελοε 120 
-150 εκατ. ευρώ.

2. Η χρονική επέκταση τηε σΰμβα- 
σηε παραχώρησηε για το ν  Διεθνή Αε
ρολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλοε». Το

Σε δύο φάσεις θο εξελιχθεί η προσπάθεια του κ. Παπακωνσταντίνου να κερδίσει το 
στοίχημα των εσόδων. 0 πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί σχετικά.

υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να 
προσλάβει συμβούλουε για να αποτι
μήσουν το  όφελοε, που εκτιμάται αυ
τή  τη  στιγμή σε τουλάχιστον 200 - 300 
εκατ. ευρώ.

3. Το τρ ίτο τρίμηνο προβλέπεται η 
αποκρατικοποίηση τω ν  Ελληνικών 
Αμυντικών Συστημάτων, με τη  διάθε
ση έωε και 65% του μετοχικού κεφα
λαίου τουε. Πρόβλεψη για έσοδα δεν 
υπάρχει. Φαίνεται, όμωε, να υπάρχει 
ενδιαφέρον από τη ν  αμερικανική ε
ταιρεία ΑΤΚ, χωρίε, ωστόσο, να έχει λά
βει επίσημη μορφή.

4. Η μετοχοποίηση τω ν  κρατικών 
λαχείων. Θα επιδιωχθεί η προείσπρα
ξη εσόδων για περίοδο που μπορεί να 
φτάσει και τα 25 χρόνια. Με αντίστοιχο 
τρόπο αναμένεται να κινηθεί το  υ
πουργείο και για τα μελλοντικά έσοδα 
από τουε αυτοκινητόδρομουε και τον  
ορυκτό πλούτο, αλλά κατά πάσα πι
θανότητα όχι φέτοε.

5. Η πώληση του 30% τηε ΔΕΠΑ, με 
τα  έσοδα να εκτιμώνται σε 170 - 220 
εκατ. ευρώ.

6. Η πλήρηε αποκρατικοποίηση τηε 
ΛΑΡΚΟ.

7. Η πώληση του 49% τηε ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
αφού πρώτα εξυγιανθεί οικονομικά. Το 
όφελοε θα είναι τηε τάξηε τω ν  10 - 35 
εκατ. ευρώ.

8. Η σύναψη σύμβασηε παραχώρη
σηε τηε Εγνατίαε Οδού.

9. Η αξιοποίηση του φάσματοε συ
χνοτήτων. Μία διαδικασία που μπορεί 
να αποδώσει περί τα  250 - 300 εκατ. 
ευρώ.

10. Η ανανέωση τω ν  αδειών που έ
χει ο ΟΠΑΠ. Επίσηε, σ τα  έσοδα του 
προγράμματοε αποκρατικοποιήσει” ' 
θα περιληφθούν και εκείνα από τα 
χερά παιχνίδια.

Πέραν αυτών που θα πρέπει να γί
νουν φέτοε, η κυβέρνηση ετοιμάζει και 
σχέδιο αξιοποίησηε τω ν 12 λιμένων και 
τω ν  περίπου 900 μαρινών τηε χώραε, 
αλλά και τω ν  περιφερειακών αερο
δρομίων. Από όλα τα παραπάνω προσ- 
δοκώμενα έσοδα γίνεται αντιληπτό ό
τι εάν δεν προχωρήσει η εκτεταμένη 
αξιοποίηση τηε ακίνητηε περιουσίαε, 
τα 15 δισ. ευρώ δεν θα βρεθούν εύκολα 
έωε το 2013.

Στο απώτερο μέλλον και με τη ν  κυ
βέρνηση να εξετάζει «συντηρητικά και 
προσεκτικά» τιε περιπτώσειε αυτέε, θα 
εξετασθεί και η αξιοποίηση τω ν  κρα
τικών τραπεζών (Τ.Τ., ATE, Τράπεζα 
Αττικήε και Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων), αλλά και επιχειρήσεων 
όπωε ο ΟΠΑΠ, η ΔΕΗ, o OTE, οι α- 
στικέε συγκοινωνίεε, η ΕΥΔΑΠ, η 
ΕΥΑΘ κ.λπ.
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«Αναδιάρθρωση το συντομότερο δυνατόν»
Ο οικονομολόγος του ινστιτούτου Bruegel, Ζολτ Νταρβάς, δηλώνει στην «Κ » ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Καθώς ολοένα περισσότεροι αναλυτέε 
τάσσοντα ι υπέρ τηε αναδιάρθρωσηε 
του ελληνικού χρέουε, έναε από τουε 
λίγουε που έχει μελετήσει τα  ελληνι
κά στοιχεία και γνωρίζει καλά τα  ευ
ρωπαϊκά δεδομένα παραθέτει τιε ση- 
μαντικέε προϋποθέσειε μιαε τέτοιαε α- 
πόφασηε. Πεπεισμένοεήτι το  ελληνικό 
δημόσιο χρέοε δεν είναι διαχειρίσιμο, 
ο οικονομολόγοε του ινσ τιτού του  
Bruegel, Ζολτ Νταρβάε, δηλώνει σ την 
«Κ » ότι η αναδιάρθρωση πρέπει να γί
νει «το  συντομότερο δυνατόν, εντόε 
του δευτέρου εξαμήνου του έτουε». Η 
πρόταση του κ. Νταρβάε, που συνέταξε 
με το ν  διευθυντή του Bruegel Ζαν Πι- 
ζανί Φερί και το ν  επικεφαλήε οικο
νομολόγο του Αντρέ Σαπίρ, έλαβε με
γάλη δημοσιότητα στουε ευρωπαϊκούε 
κύκλουε, και μόλιε την Παρασκευή το 
περιοδικό Economist παρέπεμπε σε αυ
τήν, εκτιμώνταε ότι η Ε. Ε. θα πρέπει 
να αποδεχθεί τιε συνέπειεε μιαε ελ-

Προϋπόθεση είναι 
να γίνει παράλληλα με τη 
στήριξη του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος, 
ώστε να αποτραπεί 
μετάδοση της κρίσης.

ληνικήε χρεοκοπίαε. Οπωε τον ίζει ό- 
μωε ο κ. Νταρβάε, η αναδιάρθρωση 
πρέπει να  γίνει παράλληλα με τη  
στήριξη  του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματοε και τη ν  τόνω ση  τηε α- 
νάπτυξηε. Ιδιαίτερα το πρώτο είναι κρί
σιμο, ώ σ τε  να αποτραπεί ο κίνδυνοε 
μετάδοσηε τηε κρίσηε σε άλλεε χώρεε 
τηε Ευρωζώνηε. Οπωε εξηγεί στην «Κ», 
πρώτα πρέπει να  γίνουν τα  τεσ τ  κο- 
πώσεωε τω ν  τραπεζών, μετά η αύξη
ση κεφαλαίου τουε από τιε αγορέε, και 
αν αυτό αποτύχει, από τιε κυβερνήσειε. 
Επιπλέον, σημειώνει ό τι τηε ανα- 
διάρθρωσηε πρέπει να προηγηθούν ό- 
λεε οι πιθανέε ευρωπαϊκέε λύσειε: η ε
πιμήκυνση τηε αποπληρωμήε του 
δανείου, η μείωση του επιτοκίου, αλ

λά και η επαναγορά τω ν  ελληνικών ο
μολόγων σε τιμέε αγοράε, δηλαδή με 
haircut 25%. Μόνο το  τελευταίο, ε
κτιμά ο κ. Νταρβάε, θα εξοικονομήσει 
σ τη ν Ελλάδα 10 δισ. ευρώ.

Ερωτώμενοε αν θεωρεί πιθανή μια 
τέτοια συμφωνία στη σύνοδο κορυφήε 
τηε 25ηε Μαρτίου, απαντά ότι είναι 
«πιο ασφαλήε» μία πρόβλεψη για τη ν  
επιμήκυνση, ενώ σ τη  μείωσή του δί
νει πιθανότητεε 30%-50%. Ο ίδιοε ση
μειώνει όμωε ότι μόνο η επιμήκυνση 
δεν θα βοηθήσει τη ν  Ελλάδα, καθώε

το  μεγάλο περιθώριο επιπλέον του 
Euribor με το  οποίο δανείζεται -3% για 
τα  πρώτα δύο χρόνια, 4% τα  δύο ε
πόμενα- θα καταλήξει να  ανεβάσει το 
επιτόκιο σ το  8% (οι προβλέψειε του 
Bruegel κάνουν λόγο για διπλασιασμό 
του Euribor μέχρι το  2016, σ το  4%).

Οπωε τονίζει, δεν συμφωνεί με τη  
θεωρία ότι χρειάζεται υψηλό επιτόκιο 
ώστε να αποθαρρυνθούν άλλεε χώρεε 
να υποπέσουν στα  ίδια σφάλματα, ση- 
μειώνονταε ότι «η  προσφυγή στον  μη
χανισμό στήριξηε συνοδεύεται από τε
ράστια απώλεια κύρουε, και βέβαια α
πό ένα ευρύ φάσμα προϋποθέσεων». 
Επιπλέον, σημειώνει ότι η Γερμανία α
ποκομίζει «τεράστιο  κέρδοε» από τη  
διαφορά τω ν  επιτοκίων που δανείζε
ται και δανείζει, εκτιμώνταε ότι «δεν 
θα έπρεπε να είναι αυτόε ο κύριοε στό- 
χοε μιαε διακρατικήε βοήθειαε».

Με δεδομένη τη ν αρνητική στάσή 
τηε τελευταίαε, εκτιμά ότι το  Ευρώ 
παϊκό Συμβούλιο θα προσπαθήσει vc 
αποφύγει μία ελληνική αναδιάρθρω 
ση για ένα με δύο χρόνια, «μέχρι ε 
κεί που δεν πάει άλλο». Οπωε ωστό  
σο σημειώνει, όσο καθυστερεί η α 
ναδιάρθρωση, τόσο αυξάνεται το  με 
ρίδιο του ελληνικού χρέουε που κα 
τέχουν το  ΔΝΤ και η Ε. Ε., επιβάλλο 
νταε τελικά αναδιάρθρωση με μεγα
λύτερο haircut για το  υπόλοιπο χρέ
οε. Καθώε δε η εναλλακτική λύση εί
ναι ένα νέο δάνειο, αυτή τη  φορά α
πό το ν  Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στή
ριξηε, σ το  οποίο προτείνεται οι ιδιώ- 
τεε επενδυτέε να αναλαμβάνουν μέ- 
ροε του κόστουε διάσωσηε, προβλέπει 
ότι η δυσπιστία τηε αγοράε για τη ν  ι
κανότητα τηε Ελλάδαε να ανταπο- 
κριθεί στιε δανειακέε τηε υποχρεώσειε 
θα συνεχισθεί, με αποτέλεσμα τα  ε
πιτόκια τηε αγοράε να παραμένουν α
παγορευτικά υψηλά, όχι μόνο για την 
κυβέρνηση αλλά και για τιε τράπεζεε 
και τιε επιχειρήσειε τηε χώραε, με αρ- 
νητικέε επιπτώσειε για τη ν ανάπτυξη.

Οσο για τη ν  πρόταση του Bruegel 
για ενίσχυση τηε τελευταίαε, μπορεί 
να  γίνει με ανακατανομή πόρων τω ν  
διαρθρωτικών ταμείων. Οπωε σημει
ώνει ο κ. Νταρβάε, αυτοί αντιστοιχούν 
στο  9% του ΑΕΠ και πρέπει να αξιο- 
ποιηθούν γρήγορα. Στην παρατήρη

ση ότι το  υψηλό ποσοστό τηε συγ- 
χρηματοδότησηε καθιστά κάτι τέ 
τοιο δύσκολο υπό τιε παρούσεε συν- 
θήκεε, απαντά ότι «αυτό θα μπορού
σε να αλλάξει». Σε κάθε περίπτωση, υ
πογραμμίζει ότι «η  ελληνική κυβέρ
νηση αξίζει την πλήρη αναγνώριση για 
τιε προσπάθειέε τηε, που έχουν οδη
γήσει σε μια τεράστια δημοσιονομική 
προσαρμογή». Οπωε δε διευκρινίζει, 
ακόμη και μετά το  haircut, «το  πρό
γραμμα θα πρέπει να  συνεχισθεί χω- 
ρίε καμία αλλαγή».

Ο Ελληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου εν μέσω ίων Ευρωπαίων ηγετών, στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο του 2010. Το Ευρωπαϊκό Συμβο  ̂
λιο θα προσπαθήσει να αποφύγει μία ελληνική αναδιάρθρωση για ένα με δύο χρόνια, «μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο», υποστηρίζει ο οικονομολόγος Ζολτ Ντορβάς.

Οι κρίσιμοι σταθμοί στη μετάδοση της κρίσης
Την πεποίθησή ίου ότι η αποφυγή τηε με
τάδοσηε τηε κρίσηε στην Ισπανία θα 
πρέπει να αποτελεί την άμεση προτε
ραιότητα τηε Ευρωζώνηε εκφράζει ο οι- 
κονομολόγοε Αθανάσιοε Βαμβακίδηε σε 
έκθεση τηε Bank o f America Merrill 
Lynch με τίτλο «Η μετάδοση (τηε κρί
σηε) από την περιφέρεια τηε Ευρωζώ
νηε». Η έκθεση αξιολογεί τουε κινδύνουε 
μετάδοσηε τηε κρίσηε από την περι
φέρεια στον πυρήνα τηε Ευρωζώνηε μέ
σω τω ν  άμεσων και έμμεσων διασυνο
ριακών εκθέσεων τω ν  εθνικών τραπε
ζικών κλάδων, λαμβάνονταε υπ’ όψιν 
στοιχεία από τράπεζεε 25 ανεπτυγμένων 
και αναπτυσσόμενων χωρών, που α
ντιπροσωπεύουν το 77% του παγκό
σμιου ΑΕΠ.

Βάσει των άμεσων εκθέσεων τω ν τρα
πεζών του εξωτερικού στιε περιφερει- 
ακέε οικονομίεε τηε Ευρωζώνηε, όπωε 
αυτέε προκύπτουν από τα στοιχεία τηε 
Τράπεζαε Διεθνών Διακανονισμών, η έκ
θεση τηε BofA Merrill Lynch συμπε
ραίνει ότι η Ισπανία και η Ιρλανδία εί
ναι συστημικά πιο σημαντικέε από την 
Ελλάδα και την Πορτογαλία. Και αυτό, 
διότι οι απαιτήσειε τω ν ξένων τραπε
ζώ ν στιε δΰο συγκεκριμένεε χώρεε υ
περβαίνουν κατά πολύ αυτέε στην 
Ελλάδα και την Πορτογαλία. Παράλ-
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ληλα, και οι δΰο χώρεε θα μπορούσαν 
να πυροδοτήσουν μετάδοση τηε κρίσηε 
όχι μόνο εντόε τηε Ευρωζώνηε, αλλά και 
σε χώρεε εκτόε τηε νομισματικήε έ- 
νωσηε, με τον συγκεκριμένο κίνδυνο

να χαρακτηρίζεται ωε αμελητέο για τιε 
περιπτώσειε τηε Ελλάδαε και τηε Πσρ- 
τσγαλίαε.

Οσον αφορά την περίπτωση τηε 
Πορτογαλίαε, ο οικονομολόγοε εκτιμά 
ότι αν δεν υπάρξει κάποια σταθερο
ποίηση στο κόστοε δανεισμού τηε από 
τιε αγορέε, τότε η χώρα θα αναγκαστεί 
σύντομα να ζητήσει τη βοήθεια του προ- 
γράμματοε στήριξηε τηε Ε. Ε. και του 
ΔΝΤ. Εκτόε αυτού, θεωρεί ότι η πρό
σφατη απόφαση του Ειηχ^οπρ ενάντια 
στην ενίσχυση τω ν κεφαλαίων του Ευ
ρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπι- 
στωτικήε Σταθερότηταε αντικατοπτρί
ζει τιε ελπίδεε τουε για λήξη τηε κρίσηε 
στην Πορτογαλία. Το σενάριο μετάδο
σηε τηε κρίσηε πέρα από τη ν περιφέ

ρεια τηε Ευρωζώνηε θα μπορούσε να πυ- 
ροδοτηθεί και στην περίπτωση που οι 
τράπεζεε τω ν αδύναμων χωρών προ
χωρούσαν σε σημαντική απομόχλευση, 
δηλαδή σε προσπάθεια μείωςπιε του χρέ
ουε τουε, προκειμένου να ανταποκρι- 
θούν στιε πιέσειε χρηματοδότησηε. 
Μετά από προσεκτική εξέταση τω ν α
ξιώσεων τω ν τραπεζικών συστημάτων 
τω ν περιφερειακών οικονομιών στον υ
πόλοιπο κόσμο, ο κ. Βαμβακίδηε συ
μπεραίνει ότι η Ισπανία είναι, με μεγάλη 
διαφορά από τη δεύτερη, η περισσότερο

συστημική οικονομία στη ν περιφέ
ρεια τηε Ευρωζώνηε και σε αυτό τον το
μέα, καθώε το  επίπεδο τω ν  απαιτήσε
ων τω ν τραπεζών τηε στο  εξωτερικό 
πλησιάζει τα 1,4 τρισ. δολάρια (ένα τρισ. 
ευρώ). Ακολουθεί η Ιρλανδία, ο τραπε- 
ζικόε κλάδοε τηε οποίαε διατηρεί α- 
παιτήσειε 470 δισ. δολ. (336 δισ. ευρώ) 
στον  υπόλοιπο κόσμο, ενώ η Πορτο
γαλία και η Ελλάδα ακολουθούν από μα
κριά, με απαιτήσειε που δεν υπερβαί
νουν τα 200 δισ. δολ. για τη ν κάθε μία. 
Οι ανεπτυγμένεε ευρωπαϊκέε οικονομίεε 
είναι οι περισσότερο εκτεθειμένεε σε 
μία διαδικασία απομόχλευσηε τω ν ι
σπανικών τραπεζών. Συνεπώε, εκτιμά 
ότι η Ευρωζώνη πρέπει να εστιάσει το 
σύνολο τω ν  προσπαθειών τηε για να 

διασφαλίσει ότι η κρίση τω ν περιφε
ρειακών οικονομιών δεν θα φτάσει στην 
Ισπανία, καθώε οι συνέπειεε θα μπο
ρούσαν να είναι καταστροφικέε εντόε 
και εκτόε Ευρωζώνηε. Γι’ αυτό τον λό
γο κρίνει ωε επικίνδυνη την απροθυμία 
των χωρών του πυρήνα τηε Ευρωζώνηε, 
και ιδιαίτερα τηε Γερμανίαε και τηε Γαλ- 
λίαε, να ενισχύσουν το ταμείο ΕΕδξ, ση- 
μειώνονταε ότι αυτό θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε απότομεε καθοδικέε πιέ- 
σειε και το  ευρώ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

■  Ελλάδα
■  Ιρλανδία 

Πορτογαλία 
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Διαφορετικές λύσεις για το ίδιο πρόβλημα

Οι τιμές των εμπορευμάτων βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευτ. 
δύο και πλέον ετών. Το βαμβάκι έχει καταγράψει ιστορικό ρεκόρ, καθώς τα απο- 
θέματά του εξαντλούνται.

Ξέφρενη «κούρσα»
στις τιμές των εμπορευμάτων
Ενώ το  πετρέλαιο συνεχίζει τη ν  α
νοδική του πορεία, με το  Brent να 
βρίσκεται πάνω από τα  116 δολάρια 
το  βαρέλι, οι τιμέε τω ν  εμπορευμά
τω ν  βρίσκονται σ τα  υψηλότερα ε
πίπεδα τω ν  τελευταίων δύο και πλέ
ον ετών. Το βαμβάκι έχει καταγρά
ψει ιστορικό ρεκόρ, καθώε τα  απο- 
θέματά του εξαντλούνται αλλά και το 
κακάο έχει εκτιναχθεί στα υψηλότερα 

* επίπεδα τω ν  τελευτα ίων 32 ετώ ν  ε- 
ξαιτίαε τηε πολιτικήε κρίσηε σ τη ν 
Ακτή Ελεφαντοστού, τη  σημαντι
κότερη χώρα παραγωγήε του. Το Διε
θνέε Νομισματικό Ταμείο προειδο
ποιεί πωε οι τιμέε τω ν  τροφίμων θα 
παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ε
πειδή ενδέχεται να χρειαστούν χρό
νια για να αυξηθεί η παραγωγή. Οπωε 
αναφέρει η υπηρεσία Τροφίμων και 
Γεωργίαε τω ν  Η νωμένων Εθνών 
(FAO), μάλιστα, τον Φεβρουάριο ο δεί- 
κτηε τιμών τω ν τροφίμων έφθασε σε 
νέα επίπεδα ρεκόρ.

Σε ανοδική πορεία παραμένει και 
ο χρυσόε για πέμπτη συνεχή εβδο
μάδα, καταγράφονταε τη ν  πλέον 
παρατεταμένη περίοδο συνεχούε ε- 
νίσχυσήε του. Το μέταλλο εξακο
λουθεί να προσελκύει τουε επενδυ
τέε εν μέσω εντεινόμενηε ανασφά- 
λειαε. Η τιμή άμεσηε παράδοσηε του

χρυσού έφθασε την Παρασκευή στα  
1.418,46 δολ. η ουγγιά στο  χρημα
τιστήριο  Εμπορευμάτων του Λονδί
νου. Είχε προηγηθεί τη ν  Τετάρτη  2 
Μαρτίου η εκτίναξή του στα 1.440,32 
δολάρια που ήταν το  ιστορικό του ρε
κόρ. Γενικότερα τα  μέταλλα σημεί
ωσαν άνοδο τον Φεβρουάριο εξαιτίαε 
θετικών στοιχείων σ το ν  κλάδο τηε 
μεταποίησηε σ τη ν  Κίνα, με το  ασή
μι να καταγράφει άλμα 20% στη διάρ
κεια του μηνόε. Την ίδια στιγμ "> 
προθεσμιακά συμβόλαια βαμβαι. j  
για παράδοση Μαΐου έφθαναν στα  
2,127 δολάρια η λίβρα στη ν αγορά 
τηε Νέαε Υόρκηε και το  κακάο πα
ράδοσηε Μαΐου στα  3.747 δολάρια ο 
μετρικόε τόνοε σ τη ν  πλατφόρμα 
ICE τηε Νέαε Υόρκηε, πολύ κοντά στα 
υψηλότερα επίπεδα από το ν  Ιανου
άριο του 1979. Η τιμή του αραβοσί
του εκτινάχθηκε κατά 92% το  2010, 
καθώε η αυξανόμενη ζήτηση για την 
παραγωγή ζωοτροφών και αιθανόληε 
στιε ΗΠΑ περιόρισε τα  παγκόσμια α
ποθέματα στα  χαμηλότερα επίπεδα 
τω ν τελευταίων 37 ετών. Στο ίδιο χρο
νικό διάστημα εκτινάχθηκαν οι τιμέε 
τω ν  σιτηρών κατά 65% εξαιτίαε τηε 
ξηρασίαε και τω ν  πυρκαγιών που έ- 
πληξαν τη ν παραγωγή σε Ρωσία 
και Ανατολική Ευρώπη.

ΤηςΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Με την τιμή του πετρελαίου κοντά στα  
όρια αντοχήε τηε παγκόσμιαε οικο- 
νομίαε και τη ν  κρίση σ τη  Μ έση Α να 
τολή και τη  Βόρεια Αφρική να τη ν  ε 
ξωθεί ανοδικά, ο κίνδυνοε του πλη
θωρισμού αποτελεί λόγο ανησυχίαε για 
τη ν  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) και για την αμερικανική Federal 
Re8erve. Δεδομένου, όμωε, ότι η ΕΚΤ, 
πρώτη ανάμεσα στιε πέντε μεγαλύ- 
τερεε κεντρικέε τράπεζεε του κό
σμου, προειδοποιεί για άμεση αύξη-

Η ΕΚΤ εξακολουθεί 
να χορηγεί ρευστότητα 
και να αγοράζει 
ομόλογα. Αντίθετα, η Fed 
καταγράφει τον κίνδυνο 
του πληθωρισμού αλλά 
με λιγότερη ανησυχία και 
δεν σπεύδει να μιλήσει 
για αύξηση επιτοκίων.

ση τω ν επιτοκίων, το  ευρώ ενισχύθηκε 
μέσα στην εβδομάδα πλησιάζονταε τα 
1,40 δολάρια.

Η ΕΚΤ υπόσχεται «προσεκτική πα
ρακολούθηση» τω ν  πληθωριστικών 
πιέσεων, έστω  κι αν διατηρεί προε το 
παρόν αμετάβλητα τα επιτόκια στο ι
στορικά χαμηλό επίπεδο του 1%. Εκτι
μώνταε, πάντωε, πωε η οικονομία τηε 
Ευρωζώνηε χρήζει ακόμη στήριξηε, δια
τηρεί τα έκτακτα μέτρα τα  οποία έχει 
επιστρατεύσει από τη ν αρχή τηε χρη- 
ματοπιστωτικήε κρίσηε: εξακολουθεί να 
χορηγεί απεριόριστη ρευστότητα στιε 
ευρωπαϊκέε τράπεζεε και συνεχίζει το 
πρόγραμμα αγοράε ομολόγων. Η αμε
ρικανική κεντρική τράπεζα, αντιθέτωε, 
καταγράφει μεν τον κίνδυνο του πλη
θωρισμού, αλλά με λιγότερη ανησυχία 
- αν κρίνει τουλάχιστον κανείε από τιε 
δηλώσειε του προέδρου τηε, Μπεν 
Μπερνάνκι. Ετσι, δεν σπεύδει να μι
λήσει για αύξηση επιτοκίων. Μολονό

Ο πρόεδρος της αμερικανικής Federal Reserve Μπεν Μπερνάνκι.

τι δε ο κ. Μπερνάνκι υπεραμύνεται του 
προγράμματοε αγοράε ομολόγων, κά
ποια στελέχη τηε ζητούν τη  διακοπή 
του τον  Ιούνιο.

Η ΕΚΤ αιφνιδίασε τιε αγορέε που θε
ωρούσαν βέβαιο ότι τα επιτόκια θα πα
ραμείνουν καθηλωμένα μέχρι το  δεύ
τερο εξάμηνο του έτουε στα ιστορικά 
χαμηλά επίπεδα του 1% στα οποία βρί
σκονται από τον Μάιο του 2009. Οι δη- 
λώσειε του προέδρου τηε, Ζαν-Κλοντ 
Τρισέ, ήταν ενδεικτικέε τηε ανησυχίαε 
για την κλιμάκωση τω ν πληθωριστικών 
πιέσεων. Με δεδομένο ότι από τον Φε
βρουάριο ο πληθωρισμόε στην Ευρω
ζώνη έχει επιταχυνθεί στο 2,4%, ο κ. Τρι-

σέ επικαλέσθηκε τιε προβλέψειε τηε ί- 
διαε τηε Τράπεζαε για περαιτέρω επι
τάχυνσή του στο 2,6% μέσα στο 2011. 
Αφήνονταε, άλλωστε, να διαφανεί η α
νησυχία του για τιε επιπτώσειε τηε 
κούρσαε του πετρελαίου, τόνισε πωε 
πρόκειται για προβλέψειε από τα μέσα 
Φεβρουάριου που δεν έχουν λάβει υ
πόψη την κρίση στη  Λιβύη και την ε
κτίναξη του Brent σε επίπεδα κοντά στα 
120 δολάρια το βαρέλι.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 
ο κ. Μπερνάνκι ανέφερε ενώπιον τηε 
Γερουσίαε ωε σημαντικότερουε κινδΰ- 
νουε για την αμερικανική οικονομία, τιε 
αυξανόμενεε τιμέε του πετρελαίου,

τηε βενζίνηε και τω ν εμπορευμάτων. I 
δικότερα για την τιμή του πετρελακ 
παραδέχθηκε πωε μπορεί να αποβεί 
πιζήμια, υποδαυλίζονταε τον  πληθι 
ρισμό και υπονομεΰονταε την αν 
κάμψη. Ο ίδιοε θεωρεί, όμωε, πιθαν 
τερη «μια παροδική και ήπια άνοδο το 
τιμών καταναλωτή». Η συγκρατημέι 
αισιοδοξία του είναι ώε ένα βαθμό I 
καιολογημένη, καθώε στιε ΗΠΑ ο δ 
μικόε πληθωρισμόε, από τον οποίο 
ξαιροΰνται οι ευμετάβλητεε τιμέε τι 
ενέργειαε και τω ν  τροφίμων, παραμέ
νει σε επίπεδα κάτω του στόχου του 2% 
και συγκεκριμένα γύρω στο 1,6%. Αυ
τό βέβαια αφορά μόνον τον δομικό πλη
θωρισμό, και όπωε επισημαίνει δημο
σίευμα τηε Financial Τίιηεε, η επιμονή 
τηε Fed να επικεντρώνεται σε αυτόν 
προκαλεί αντιδράσειε από μερίδα οι
κονομικών αναλυτών και παραγόντων 
τηε αγοράε που την καλούν να μιμηθεί 
τη  συλλογιστική τηε ΕΚΤ. Η βρετανική 
εφημερίδα επικαλείται μάλιστα επι
χείρημα του διαχειριστή χαρτοφυλακίου 
Pimco Μοχάμεν Ελ-Εριάν, του μεγα
λύτερου hedge fund στον  κόσμο, πωε 
οι επενδυτέε δεν ανέχονται την ιδέα να 
διαβρωθεί η αξία τω ν  τοποθετήσεών 
τουε από τον συνολικό πληθωρισμό, ε
νώ η Fed θα ασχολείται με τον δομικό.

Σε ό,τι αφορά το  πρόγραμμα αγοράε 
ομολόγων ύψουε 600 δισ. δολ., ο κ. 
Μπερνάνκι τόνισε τη ν περασμένη ε
βδομάδα πωε οι αγορέε ομολόγων εί
ναι απαραίτητεε για να περιφρουρή- 
σουν την ανάπτυξη που το δ ' τρίμηνο 
του περασμένου έτουε έφθασε στο 
2,8%. Την άποψή του δεν συμμερίζο
νται, όμωε, δύο στελέχη τηε Fed: ο Ντέ- 
νιε Λόκχαρντ, πρόεδροε τηε Fed στην 
Ατλάντα και ο Τσαρλε Πλόσερ, ομό- 
λογόε του στη Φιλαδέλφεια, δηλώ
νουν πωε δεν βλέπουν πλέον τη  χρη
σιμότητα του προγράμματοε αγοράε ο
μολόγων ύψουε 600 δισ. δολαρίων. 
Οπωε, πάντωε, επισημαίνουν οικονο
μικοί αναλυτέε, για να αποφασίσουν οι 
κεντρικοί τραπεζϊτεε τω ν  ΗΠΑ στιε 15 
Μαρτίου τον τερματισμό του επίμαχου 
προγράμματοε, θα πρέπει να είναι βέ
βαιοι πωε η οικονομία είναι αρκετά ι
σχυρή και μπορεί να αντέξει υψηλότερα 
μακροπρόθεσμα επιτόκια.
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Η γερμανική ηγεμονία φοβίζει την Ε.Ε.
Εν όψει δύο κρίσιμων Συνόδων Κορυφής, η Ευρωζώνη βρίσκεται μπροστά σε δίλημμα για τον οικονομικό της προσανατολισμό

Του STEPHEN CASTLE 
THE NEW YORK TIMES

Επί δεκαετίες οι Γερμανοί εύχονταν να 
γίνουν λίγο περισσότερο Ευρωπαίοι, 
και ή ταν πολύ προσεκτικοί ώ σ τε  να 

φαίνονται αυταρχικοί απέναντι 
jus συμμάχουε τουε σ τη ν  Γηραιό 

Ηπειρο. Ωστόσο, σήμερα η κυβέρνη
ση του Βερολίνου επιθυμενη Ευρώπη 
να μοιάσει περισσότερο στη Γερμανία 
και οι θερμοκρασίεε ανεβαίνουν. Η 
Γερμανίδά καγκελάριοε Αγκελα Μέρ- 
κελ με τη ν  υποστήριξη του Γάλλου 
προέδρου Νικολά Σαρκοζί ζή τησε α
πό τιε χώρεε-μέλη τηε Ευρωζώνηε να 
συγκατανεύσουν σε μια συμφωνία, η 
οποία θα επιβάλει γερμανικού τύπου 
δημοσιονομική πειθαρχία και συ
γκράτηση μισθών.

Οι έντονεε αντιδράσειε από τιε μι- 
κρότερεε χώρεε καταδεικνύουν τη ν α

νησυχία τουε, η οποία πυροδοτείται 
από τη  διογκούμενη αυτοπεποίθηση 
τηε Γερμανίαε, τηε πολυπληθέστερηε 
και οικονομικά ισχυρότερηε χώραε τηε 
Ευρώπηε. Η Γερμανία από τη ν  πλευ
ρά τηε φοβάται ότι θα καταλήξει να  
πληρώνει «τα  σπασμένα τω ν  άλλων».' 
Εάν αποφασίσει να  θέσει δυναμικό
τερα τη  σφραγίδα τηε στην οικονομική 
πολιτική, θα υπάρξουν συνέπειεε για 
τη ν  ευρωπαϊκή ενοποίηση, τη  σχετι
κή επιρροή τω ν  μικρότερων χωρών 
τηε Ευρωζώνηε και για τιε χώρεε εκτόε 
αυτήε. Επιπλέον, όχι μόνο για τιε μι- 
κρότερεε χώρεε αλλά και για τη ν  ίδια 
τη  Γαλλία εγείρεται ένα θεμελιώδεε ε
ρώτημα συνδεδεμένο με τη ν ιστορία 
και φορτισμένο με συναίσθημα: είναι 
έτοιμη η υπόλοιπη Ευρώπη να δεχθεί 
μία εμφανή ηγεσία τηε Γερμανίαε;

Οικοδομημένη σ τα  ερείπια του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου, η ευρωπαϊκή ε-

Η κ. Α. Μέρκελ, 
με την υποστήριξη 
του Ν. Σαρκοζί 
ζητάει γερμανικού τύπου 
δημοσιονομική πειθαρχία 
και συγκράτηση μισθών.
νοποίηση επί χρόνια θεωρείτο ωε η α
νεπίσημη συμφωνία μεταξύ τηε ητ- 
τημένηε ετπδρομέωε Γερμανίαε και τηε 
Γαλλίαε, του κατακτημένου θύμα- 
τοε. Η Γερμανία συνεργαζόμενη με τη  
Γαλλία ανέκτησε διεθνώε το ν  σεβα
σμό, με αντάλλαγμα τη  χρηματοδό
τηση τηε ευρωπαϊκήε ενοποίησηε και 
τη ν  υπαγωγή του εθνικού τηε συμ- 
φέροντοε στο  γενικό καλό, σ το  πλαί
σιο τηε Ε. Ε. και του ΝΑΤΟ.

Ομωε, οι παλιέε βεβαιότητεε μετα
βάλλονται. Ο πρωθυπουργόε του Λου
ξεμβούργου Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ δια- 
μαρτυρήθηκε, γιατί πληροφορήθηκε 
τα σχέδια του Βερολίνου από τιε ε- 
φημερίδεε, ενώ  ο Πολωνόε ομόλογόε 
του Ντόναλντ Τασκ είπε πωε το  να μη 
συμπεριληφθεί σ τη  διαδικασία, που 
οδήγησε σ τη  συμφωνία, είναι εξευ
τελιστικό. Διακυβεύονται, πάντωε, 
περισσότερα από τα  «εγώ » τω ν  Ευ
ρωπαίων ηγετών. Η Γερμανία καθιστά 
το επονομαζόμενο Σύμφωνο Αντα- 
γωνιστικότηταε το  τίμημα για να  α
ποδεχθεί τη ν  επέκταση του ταμείου 
διάσωσηε τηε Ευρωζώνηε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γ νω 
στά, η Γερμανία επιδιώκει τη ν  κα
τάργηση τηε τιμαριθμικήε προσαρ- 
μογήε τω ν  μισθών, τη ν  αμοιβαία α
ναγνώριση  προσόντων, μία κοινή 
βάση υπολογισμού τηε φορολογίαε

τω ν  επιχειρήσεων, προσαρμογή τω ν  
συνταξιοδοτικών συστημάτων, εθνι
κό σύστημα διαχείρισηε κρίσεων για 
τιε τράπεζεε και νέα  νομοθετικά μέ
τρα, ώστε να δεσμεύονται οι χώρεε για 
αυστηρέε δημοσιονομικέε πολιτικέε. 
Οι φόβοι ενόε γαλλο-γερμανικού δι
ευθυντηρίου δεν είναι καινούργιοι. 
Απλώε, σήμερα το  Βερολίνο δεν κρύ
βεται πλέον πίσω από το  Παρίσι.

Πέρυσι, κατά τη ν  παρατεταμένη 
κρίση χρέουε, η κ. Μέρκελ βρισκόταν 
ωε επί το  πλείστον εν  αμύνη, απρό
θυμη να εγκρίνει σχέδιο διάσωσηε τηε 
Ευρωζώνηε μέχρι τη ν  τελευταία στιγ
μή, ό τα ν πλέον μπορούσε να  ισχυρι
σ τε ί στουε Γερμανούε ότι ή τα ν  ανα
γκαία η δράση για να  σωθεί το  νόμι
σμα. Φέτοε, ωστόσο, που αποφάσισε 
να κινηθεί αντί να  καθυστερεί, η πρω
τοβουλία τηε περιεπλάκη από τη ν  α
πόφαση του Γερμανού κεντρικού

τραπεζίτη Αξελ Βέμπερ να αποσυρθεί 
από το ν  αγώνα διαδοχήε για τη ν  προ
εδρία τηε ΕΚΤ.

Η αυτοπεποίθηση τηε Γερμανίαε ε
ντε ίνε ι τη ν  ανησυχία τω ν  Βρυξελλών 
λόγω τηε αποδεδειγμένηε έλλειψηε ε- 
μπιστοσύνηε τηε κ. Μέρκελ προε 
τη ν Κομισιόν. Σε πρόσφατη ομιλία τηε 
σ τη ν  Μ πριζ μίλησε για τη  διακυβερ
νητική μέθοδο ενοποίησηε αντί τηε 
μεθόδου τηε «κοινότηταε», με επικε- 
φαλήε τη ν  Κομισιόν και συμπερι
λαμβανομένου του Ευρωκοινοβουλί
ου. «Η  ιστορία μάε επηρεάζει», ση
μειώνει ο πρώην υπουργόε Ευρωπαϊ
κώ ν Υ π οθέσ εω ν τηε Ολλανδίαε, 
Φρανε Τίμερμανε. «Στην Ολλανδία πά
ντα  λέγαμε ότι πρέπει να λάβει η Γερ
μανία τη  σω σ τή  τηε θέση ωε ηγέτιε 
τηε Ευρώπηε, αλλά όταν αυτό γίνεται, 
αντιδρούμε με το ν  παλιό τρόπο, λέ- 
γονταε “δεν εννοούσαμε αυτό” ».

Πολιτικές 
Επιπλοκές 
σε Ιρλανδία 
και Γερμανία
Οι εκλογικές εξελίξειε σε Ιρλανδία και Γερ
μανία επηρεάζουν αρνητικά τα περι
θώρια διαπραγματεύσεων τω ν  Ευρω
παίων ηγετών και θέτουν υπό αμφι
σβήτηση την εξεύρεση συνολικήε συμ- 
φωνίαε για την κρίση χρέουε τηε Ευ
ρωζώνηε στιε επικείμενεε κρίσιμεε Συ- 
νόδουε Κορυφήε τω ν  ηγετών τηε Ε.Ε. 
Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στιε 
Βρυξέλλεε τόσο στιε 11 Μαρτίου, όταν 
θα διεξαχθεί η έκτακτη Σύνοδοε Κο
ρυφήε τηε Ευρωζώνηε, όσο και στο διή
μερο 24-25 Μαρτίου, όπου η Ε.Ε. ανα
μένεται να λάβει τιε τελικέε αποφάσειε 
για το  σχέδιο στήριξηε τω ν καταχρεω
μένων χωρών. Οι αναλυτέε προειδο
ποιούν ότι ένα απογοητευτικό αποτέ
λεσμα θα τροφοδοτήσει τιε αμφιβολίεε 
τηε αγοράε για τη δημοσιονομική βιω- 
σιυότητα τω ν προβληιιατικών οικονο
μικών τηε Ευρωζώνηε, απειλώνταε έτσι 
με μετάδοση τηε κρίσηε σε μεγαλύτε- 
ρεε οικονομίεε τηε Ενωσηε.

Ωστόσο, ο πήχυε των προσδοκιών το
ποθετείται πλέον πιο χαμηλά, λόγω πο
λιτικών εμποδίων που δεν είναι εύκο
λο να αμεληθούν. Στη Γερμανία, πρό
κειται για τα απανωτά πλήγματα που έ
χει υποστεί ο κυβερνητικόε συνασπι- 
σμόε τηε Αγκελα Μέρκελ, η οποία τη
ρεί σκληρή στάση όσον αφορά την ε
παναδιαπραγμάτευση των όρων των πα
κέτων στήριξηε, απορρίπτονταε τα αι
τήματα για μείωση των επιτοκίων ή την 
αγορά ομολόγων από τον ευρωπαϊκό μη
χανισμό στήριξηε. Η στάση τηε κ. 
Μέρκελ απορρέει από τη βαριά ήττα που 
υπέστη το κόμμα τηε στο Αμβούργο τον 
προηγούμενο μήνα, ενώ η θέση τηε α
ποδυναμώθηκε περαιτέρω ύστερα από 
το πρόσφατο σκάνδαλο τηε παραίτησηε 
του υπουργού Αμυναε τηε χώραε, Καρλ 
Θίοντορ Ζου Γκούτενμπεργκ, λόγω των 
κατηγοριών ότι ένα μεγάλο μέροε του 
διδακτορικού του ήταν αποτέλεσμα 
λογοκλοπήε. Εκτόε αυτού, η καγκελά- 
ριοε αντιμετωπίζει μόλιε δύο μέρεε 
μετά τη Σύνοδο Κορυφήε τηε 25ηε Μαρ
τίου την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση 
στο γερμανικό κρατίδιο τηε Βάδηε-Βυρ- 
7 Λέργηε, όπου το κόμμα τω ν Χρι- 
». π/οδημοκρατών κυβερνά από το 
1953. Οι δημοσκοπήσειε κάνουν λόγο 
για μάχη που θα κριθεί στο νήμα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κόστος δανεισμού 
στις αδύναμες χώρες 

της Ευρωζώνης 
και τη Γερμανία

Στις επικείμενες Συνόδους 
Κορυφής του Μαρτίου, 
προβλέπεται σκληρή μάχη 
για τη μείωση των πολύ υψηλών 
επιτοκίων της ευρωπαϊκής 
βοήθειας προς την Ιρλανδία 
και την Ελλάδα

Απόδοση
δεκαετών
ομολόγων

Επιτόκιο που 
πληρώνει η Ελλάδα 
στο ΔΝΤ/Ε.Ε. 
και η Ιρλανδία 
στο ΕΡδε

Εργατικοί
ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Στις εκλογές του κρατιδίου 
του Αμβούργου στις 20 Φεβρουάριου, 

το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών 
της καγκελαρίου Αγκελα Μερκελ 

έχασε 28 έδρες

GAL
(Πράσινοι)

CDU
(Χριστιανοδημοκράτες)

UNKE
(Κόμμα της Αριστερός)

FDP_
(Ελεύθεροι Δημοκράτες)

SDP
(Σοσιαλδημοκράτες)

8
9 121

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

0 Εντα Κένι, ηγέτης του κόμματος 
Φιν Γκέιλ, οδήγησε το κόμμα του 
σε μια σημαντική νίκη 
στις ιρλανδικές εκλογές 
της 25ης Φεβρουάριου

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

7,53

00 ΑΝΕΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ (%του ΑΕΠ, εκτιμήσεις 2010)

Η  I I
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

i.6,6°
ΕΥΡΩΖΩΝΗ

» «9,6
ΒΕΛΓΙΟ

[%8,Τ
ΙΣΠΑΝΙΑ

20, 2%

ΚΥΠΡΟΣ

7,3%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

10,9%

I I
ΓΑΛΛΙΑ

9,7%

3,3 4 , 4  4 , 6  9,2 6 7 7,7
ΠΗΓΕΣ: Eurostat για ανεργία, Ανακοινώσεις κυβερνήσεων και εκτιμήσεις αναλυτών για το δημοσιονομικό έλλειμμα, Α.Ρ. ε̂ν αποΐελεί μέλος ΐης Ευρωζώνης **εξαΐρείταΐ Π διάσωση I0U  τραπεζικού κλάδου

ΕΛΛΑΔΑ

12,9*

9,5
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αλλαγή
σκηνικού
ύστερα
από 80 χρόνια
Η συσσωρευμένη οργή του μέσου Ιρλαν
δού πολίτη μέσα στην τελευταία διετία 
εκτονώθηκε, τελικά, στιε γενικέε ε- 
κλογέε τηε προηγούμενηε Παρασκευ- 
ήε. Η «μεγαλειώδηε» ήττα του κυβερ- 
νώντοε κόμματοε Φιάνα Φέιλ αποτελεί 
κομβικό σημείο στην πολιτική ιστορία 
τηε χώραε, τόσο μεγάληε σημασίαε ό
σο ήταν η πρώτη νίκη τηε ηαράταξηε 
το 1932. Επί μια 80ετία, το εθνικιστικό 
Φιάνα Φέιλ διαμόρφωσε τη  σύγχρονη 
Ιρλανδία. Ωε εκ τούτου, το αποτέλεσμα 
τω ν  τελευταίων εκλογών ήταν μια τα
πεινωτική ήττα.

Ομωε, η παγίδευση τηε Ιρλανδίαε σε 
βαθιά οικονομική κρίση και εν συνεχεία 
σε ένα αυστηρό δανειοδοτικό πρό
γραμμα, ύψουε 85 δισ. ευρώ, με επίπονεε 
και ραγδαίεε μεταρρυθμίσειε υπό την 
αυστηρή παρακολούθηση τηε Ε. Ε. και 
του ΔΝΤ προκάλεσαν την αγανάκτηση 
τω ν Ιρλανδών. Το Φιάνα Φέιλ έχασε τα 
δύο τρίτα τω ν εδρών στο Κοινοβούλιο, 
από τιε 78 στιε 20, για να υποβαθμιστεί 
στην τρίτη θέση τηε κομματικήε κα- 
τάταξηε.

Για το Φιν Γκέιλ, το κεντροδεξιό κόμ
μα, οι τελευταίεε εκλογέε ήταν η με
γαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του. 
Ηταν, επιπλέον, έναε θρίαμβοε του ε- 
πικεφαλήε του κόμματοε, Εντα Κένι, 
πρώην δάσκαλου και μακροβιότερου μέ- 
λουε του Κοινοβουλίου. Μόλιε προ οκτώ 
μηνών νίκησε στιε εκλογέε του κόμ
ματοε πολύ ισχυρότερουε αντιπάλουε. 
Προ εννέα ετώ ν κληρονόμησε ένα α
ποκαρδιωμένο κόμμα, αυξάνονταε έ- 
κτοτε τιε θέσειε στο Κοινοβούλιο από 
31 σε 76. Κατέχει πλέον διπλάσια ισχύ 
από το Εργατικό Κόμμα, με το οποίο θα 
μοιραστεί τη διακυβέρνηση τηε χώραε.

Η πρώτη δοκιμασία του κ. Κένι θα εί
ναι η σύνοδοε κορυφήε τηε Ε. Ε. στα τέ
λη του μηνόε. Εκεί θα αποπειραθεί να 
διασφαλίσει ευνοϊκότερουε όρουε του 
δανείου τηε Ε. Ε. και του ΔΝΤ, διεκδι- 
κώνταε, κυρίωε, χαμηλότερο επιτόκιο. 
Οι πιθανότητεε επιτυχίαε του κ. Κένι εί
ναι μικρέε, ενώ θα πρέπει να απο
κρούσει πιέσειε για αύξηση του συ
ντελεστή  φορολόγησηε τω ν  επιχειρή
σεων από το 12,5%, που είναι ο χαμη- 
λότεροε, και άρα ελκυστικόε, στην Ε. Ε.

THE ECONOMIST
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Τα κράτη πτωχεύουν, αλλά τα hedge funds αυγατίζουν τα κέρδη τους,Σημαντικό ρόλο στην έκβαση των 
διαπραγματεύσεων εν όψει ίων 
δύο κρίσιμων ευρωπαϊκών Συνό
δων Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενω
σης, που θα πραγματοποιηθούν στις 
Βρυξέλλες στις 11 και 24-25 Μαρτί
ου, αναμένεται να διαδραματίσει 
και η στάση που θα τηρήσει ο εκτός 
απροόπτου νέος πρωθυπουργός 
της Ιρλανδίας, Εντα Κένι. Το κατά 
πολλούς αναμενόμενο αποτέλεσμα 
των εκλογών της χώρας, που σημα
τοδότησε την πρώτη εκλογική ήττα 

ψέρνησης της Ευρωζώνης μετά 
.ο ξέσπασμα της κρίσης, θα οδηγή
σει στον σχηματισμό κυβερνητικού 
συνασπισμού μεταξύ των νικητών 
του κόμματος Φιν Γκέιλ και των 
Εργατικών. Ο κ. Κένι έχει εκφράσει 
από τον προεκλογικό αγώνα την 
πρόθεσή του να διαπραγματευτεί 
τους «σκληρούς», όπως χαρακτηρί
ζει, όρους που συνοδεύουν το δά
νειο ύψους 85 δισ. δολαρίων που έ
λαβε τον Νοέμβριο από την Ε.Ε. και 
το ΔΝΤ. Σε αυτό το αίτημα αντιδρά 
όμως η Γερμανίδα καγκελάριος 
Αγκελα Μέρκελ. Οπως σημειώνει 
το περιοδικό Εεοηοπιίεή το αποτέ
λεσμα των μεταξύ τους διαπραγμα
τεύσεων θα καθορίσει, σε μεγάλο 
βαθμό, τη μορφή του μόνιμου Ευ
ρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.

Το τραπεζικό τσουνάμι και η χρημα
τοπ ιστω τική  κρίση δεν τα  παρέσυρε, 
όπωε τιε οικονομίεε τηε Ευρωζώνηε 
και άλλων χωρών. Τα μεγαλύτερα α
μερικανικά κερδοσκοπικά κεφάλαια, 
αυτά τα  διαβόητα hedge ίϊιηάε, σ το ι
χημάτισαν συντονισμ ένα  (και ορ- 
θώε, όπωε αποδείχθηκε) σ τη ν  κρίση 
χρεών τηε Ευρωζώνηε εξασφαλίζονταε 
υψηλέε αποδόσειε στουε πελάτεε 
τουε. Να τα  ρίξουμε σ τη ν  πυρά; Οχι 
βέβαια. Αρκεί να είσαι πελάτηε τουε 
και όχι πολίτηε τω ν  χωρών αυτών.

Ο πιο διάσημοε και ιδιαίτερα ευφυήε 
δισεκατομμυριούχοε-κερδοσκόποε 
σ το ν  κόσμο, εβραϊκήε καταγωγήε α
πό την Ουγγαρία, που η οικογένειά του 
μετανάστευσε στην Αμερική μετά τον 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εξακολουθεί να 
παράγει κέρδη για τουε πελάτεε του. 
Από το  1973 που ο Τ ζορ τζ Σόροε δη
μιούργησε το Quantum Fund, έχει κερ
δίσει για τουε πελάτεε του 35 δισ. δο
λάρια (μη συμπεριλαμβανομένων τω ν  
προμηθειών) σ το  σύνολο τω ν  182 δισ. 
δολαρίων που έχουν κερδίσει τα  10 κο
ρυφαία hedge ίϊιηάε σ το ν  κόσμο από 
τη ν  ίδρυσή τουε. Μ όνο σ το  δεύτερο 
εξάμηνο του περασμένου έτουε επέ
φεραν κέρδη στουε πελάτεε τουε τηε 
τά ξεωε τω ν  28 δισ. δολαρίων, κατά 2

δισ. δολάρια περισσότερα από τιε συ- 
νολικέε αποδόσειε που εξασφάλισαν, 
αντιστοίχωε, οι τραπεζικοί κολοσσοί 
Goldman Sach8, Citigroup, Morgan 
Stanley, Barclays και HSBC στουε ε- 
πενδυτέε τουε, σύμφωνα με τα  σ το ι
χεία τω ν  Financial Times.

Ομωε, οι εταιρείεε διαχείρισηε κε
φαλαίων αντιστάθμισηε κινδύνου (ό
πωε αποκαλούνται τα  hedge Ιϊιηάε), 
είναι οι βασικοί παίκτεε σ τη ν  αγορά 
τω ν  credit default ει/vaps (CDS). Ορι
σμένα από αυτά τα  hedge funds έ
κτισαν μεγάλεε θέσειε, όταν ακόμη τα 
ελληνικά CDS ήταν φθηνά. Ετσι, όταν 
οι τιμέε τουε υπερδιπλασιάστηκαν, έ
βγαλαν τρελά λεφτά. Ο ταν το  κόστοε 
ασφάλισηε του χρέουε τηε Ελλάδαε ή 
τηε Ιρλανδίαε ή τω ν  λοιπών... αυξά
νεται, έμμεσα αρκετά ίϊιηάε πωλούν 
ομόλογα, αυξάνονταε έτσι τόσο το  κό
στοε δανεισμού τηε χώραε όσο -κυ
ρίωε- και το ν  συστημικό κίνδυνο.

Αφού έκαναν το ν  ελληνικό λαό 
και τουε άλλουε λαούε να  ματώσουν, 
αλλά θησαύρισαν οι ίδιοι -κυρίωε οι 
Αμερικανοί μεγαλοκερδοσκόποι- δεν 
ηρέμησαν.

Συνεχίζουν τα  hedge fund8 να  
στοιχηματίζουν με το  δάχτυλο στη  
σκανδάλη, στη  χρεοκοπία. Οσο απα-

Αφού έκαναν 
τον ελληνικό και 
τους άλλους λαούς 
να ματώσουν, αλλά 
θησαύρισαν οι ίδιοι, 
δεν ηρέμησαν. Συνεχίζουν 
να στοιχηματίζουν στη 
χρεοκοπία της Ελλάδας...

ραίτητη και ορθή να  είναι η δημο
σιονομική προσαρμογή τηε χώραε μαε, 
δεν λύνει το  μεγάλο πρόβλημα του τε 
ράστιου δημόσιου χρέουε.

Οπωε κυνικά ομολογεί ο Τ ζορ τζ Σό
ροε η αγορά τω ν  CDS ευνοεί αυτούε 
που επενδύουν σ τη  χρεοκοπία (ενόε 
κράτουε ή μιαε εταιρείαε): αν δικαι
ωθούν κερδίζουν, αν όχι δεν χάνουν. 
Οσο περισσότερο επενδύουν, τόσο υ
ψηλότερα ανεβάζουν το  κόστοε δα
νεισμού για το ν  στόχο σ το ν  οποίο έ
χουν επιτεθεί, οπότε και τόσο  πιθα
νότερη κάνουν τη  χρεοκοπία του. Αυ
τό σημαίνει ότι εάν η Ελλάδα δεν μπο
ρεί να  αποπληρώσει τα  χρέη τηε,

σε αυτούε στουε οποίουε ανήκουν 
τα  swaps θα βγουν κερδισμένοι. Τό
σο απλό.

Εναε άλλοε έμπειροε μάνατζερ του 
χρηματοπιστωτικού τομέα (άλλοτε 
γενικόε σύμβουλοε του αμερικανικού 
LTCM, η κατάρρευση του οποίου το  
1998 παρ’ ολίγον να  είχε προκαλέσει 
παγκόσμια κρίση από τότε ) τη ν  πα
ρομοιάζει με τη  μεξικάνικη κούκλα Πι- 
νιάτα, που τα  παιδιά χτυπούν με ξύ
λα ώσπου να σπάσει και να αρπάξουν 
τιε καραμέλεε που είχε μέσα τηε, ό
που σ τη  θέση τηε Π ινιάτα βρίσκεται 
η Ελλάδα και οι λοιπέε... και στη  θέ
ση τω ν  παιδιών τράπεζεε και επεν
δυτικά κεφάλαια που τη ν  κοπανάνε.

Απλώε, να  θυμίσω στουε αναγνώ- 
σ τεε τηε στήληε μου πωε, το ν  Σε
πτέμβριο του 1998 ή ταν η Ρωσία που 
έδωσε το  καίριο χτύπημα, καθώε εί
χε προηγηθεί η κρίση τηε ΝΑ Ασίαε 
το  1997, στο ηλικίαε τότε 6 ετώ ν Long- 
Term Capital Management (LTCM). 
Μέσα σε μια νύχτα ο Αλαν Γκρίνσπαν 
απέτρεψε τη  χρεοκοπία του, χορη- 
γώνταε αμέσωε κεφάλαια ύψουε 3,75 
δισ. δολαρίων, καθώε είχε κλυδωνιστεί 
το  τραπεζικό σύστημα τηε Αμερικήε 
και η Wall Street! Οι πλούσιοι ιδρυ- 
τέε του LTCM, μεταξύ τω ν  οποίων δύο

Αμερικανοί καθηγητέε τιμηθέντεε 
με Νομπέλ Οικονομίαε, οι Myron 
Scholes και Robert Merton, και έναε 
πρώην τραπεζίτηε, ο αντιπράεδροε τηε 
Fed, David Μυΐίίηε, χρεοκόπησαν.

Τότε η Ρωσία εξαναγκάστηκε να κη
ρύξει παύση πληρωμών, «τσακίζο- 
ν τα ε» όμωε στα  χρέη τα  hedge funds 
και βυθίζονταε σε πρόσθετεε απώλειεε 
δισεκατομμυρίων δολαρίων τουε διά- 
φορουε κερδοσκόπουε. Με συνέπεια 
να  γκρεμιστεί και το  LTCM, το  μεγα
λύτερο σ το ν  κόσμο αμερικανικό κερ
δοσκοπικό hedge fund, που διαχει
ριζόταν στοιχεία ενεργητικού ύψουε 
100 δισ. δολαρίων. Επίσηε, τιμωρή
θηκε και ο Τ ζορ τζ Σόροε σ τη ν  κρί
ση τηε Ρωσίαε χάνονταε 2 δισ. δο
λάρια.

Τέλοε, ο ισχυρότεροε μεταξύ τω ν  
κορυφαίων επενδυτών σ το ν  κόσμο, ο 
Τζιμ Ρότζερε, όχι μόνο θεωρεί ότι η 
Ελλάδα θα πτωχεύσει, αλλά και ότι η 
Ευρωζώνη δεν θα υπάρχει σε 15 χρό
νια. Οπωε δήλωσε χαρακτηριστικά, 
«είχαμε και στο  παρελθόν νομισμα- 
τικέε ζώ νεε  που δεν  επιβ ίωσαν». 
«Εγώ θα άφηνα τη ν  Ελλάδα να πτω- 
χεύσει, διότι μόνο τότε θα θεωρήσουν 
όλοι ότι το  ευρώ είναι ένα σοβαρό νό 
μισμα», υποστηρίζει. Αυτά.


