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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πληρώνουν το Βερολίνο, όχι την Ελλάδα
Τα τρία πλούσια γερμανικά κρατίδια πιέζουν την Αγκελα Μέρκελ να ακολουθήσει πιο «σφιχτή» οικονομική πολιτική στην Ευρώπη

Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΑΟΥ

0 60άρης κύριος με την κονκάρδα του 
"ΐκρότερου κυβερνητικού κόμματοε, 

ν Ελεύθερων Δημοκρατών, στο πέ
το σηκώνεται στην προεκλογική εκ
δήλωση στο Λούντβιγκσμπουργκ, έξω 
από τη Στουτγάρδη, ένα βράδυ, 48 ώ- 
ρεε μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία των 
«17» στιε Βρυξέλλεε, για να ρωτήσει 
αυτό που όλοι σκέφτονται: «Εντάξει, 
να δώσουμε περισσότερα χρήματα για 
τιε υπερχρεωμένεε χώρεε τηε Ευρώπηε, 
αλλά θα τα πάρουμε πίσω;».

Η Βάδη-Βυρτεμβέργη, το κρατίδιο 
ανάμεσα στη Γαλλία, τη Γερμανία και 
την Ελβετία, είναι έδρα εργοστασίων 
τριών από τιε ισχυρότερεε αυτοκινη- 
τοβιομηχανίεε τηε χώραε (Μερσε- 
ντέε, Πόρσε, Οπελ), δεκάδων ερευνη
τικών κέντρων και συνώνυμη τηε ε-

«Οα τα πάρουμε πίσω τα χρήματα;» α
ναρωτιέται ο Μιχαέλ Τόιρερ, ευρωβου
λευτής των Ελεύθερων Δημοκρατών.

Στην πλούσια 
Βάδη-Βυρτεμβέργη, 
πρώτη φορά σε 57 χρόνια, 
δεν είναι σίγουρη 
η νίκη των κεντροδεξιών 
σπς εκλογές.

φευρετικότηταε και του εξαγωγικού 
προσανατολισμού των Γερμανών μι- 
κρομεσαίων. Το κρατίδιο κυβερνάται 
επί 57 συναπτά χρόνια από κεντρο- 
δεξιέε κυβερνήσειε, αλλά η επικράτηση 
των κομμάτων τηε κ. Μέρκελ και του 
αντικαγκελάριου Βεστερβέλε δεν είναι 
βέβαιη στην αναμέτρηση τηε 27ηε 
Μαρτίου. Στη Γερμανία, όταν θέλουν 
να πουν ότι κάποιοε είναι «σφιχτόε» 
στιε δαπάνεε του, λένε ότι κατάγεται 
από εδώ. Το εν λόγω κρατίδιο, μαζί με 
την Εσση και τη Βαυαρία, συγκατα
λέγεται στα τρία κρατίδια που πλη
ρώνουν για τα υπόλοιπα 13 τηε γερ- 
μανικήε ομοσπονδίαε, σε ένα σύστη
μα εσωτερικών πληρωμών που υπο
τίθεται ότι διασφαλίζει την ισόρροπη 
ανάπτυξη (Landerflnanzauεgleich). 
Πρόσφατα, όμωε, ανακοίνωσαν ότι θα 
προσφύγουν στο συνταγματικό δικα
στήριο για να μειωθούν οι πληρωμέε

τουε προε τουε υπόλοιπουε 13. Και εύ
λογα γεννάται το ερώτημα: Είναι δυ
νατόν να πληρώσουν και για όσουε δεν 
τα καταφέρνουν στην Ευρώπη, όπωε 
η Ελλάδα;

Ο ευρωβουλευτήε των Ελεύθερων 
Δημοκρατών Μιχαέλ Τόιρερ, που μιλάει 
στην προεκλογική συγκέντρωση του 
Λούντβιγκσμπουργκ, λέει ότι «αυτό εί
ναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί και να 
γίνει δεκτό, αν στιε χώρεε που παίρ
νουν τα χρήματα, τα πράγματα είναι 
καλύτερα για τουε πολίτεε απ’ ό,τι στιε 
χώρεε που πληρώνουν...». Με απλά λό
για, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη οι φοι- 
τητέε πληρώνουν 600 ευρώ το εξάμηνο 
δίδακτρα, αλλά το Βερολίνο, που επι
δοτείται από τη Βάδη-Βυρτεμβέργη, 
παρέχει στουε φοιτητέε του το δικαί
ωμα να σπουδάζουν δωρεάν. «Αυτό δεν 
μπορείτε να το εξηγήσετε σε κανέναν 
άνθρωπο εδώ και να τον πείσετε ότι 
πρέπει να πληρώσει και για τιε υπερ
χρεωμένεε χώρεε...».

Κοινέβ πολιχικέβ
ΓΓ αυτό τον λόγο η κ. Μέρκελ θέλει 

να προωθήσει κοινέε πολιτικέε στιε α- 
μοιβέε, στιε συντάξειε, στην παραγω
γικότητα, πολιτικέε που αργότερα ίσωε 
να επεκταθούν και σε άλλουε τομείε. 
Αλλά είναι όλο και πιο δύσκολο να πεί
σει ακόμα και ψηφοφόρουε των αντι
πάλων τηε ότι έχει νόημα η χρηματο
δότηση χωρών που δεν ακολουθούν τιε 
γερμανικέε αρετέε στα δημόσια οικο
νομικά τουε. Την περασμένη Τετάρτη, 
η κ. Μέρκελ εμφανίστηκε στην κοι
νοβουλευτική τηε ομάδα και εξήγησε 
τιε αποφάσειε τηε έκτακτηε συνόδου. 
Το ίδιο και ο υπουργόε Εξωτερικών Γκί- 
ντο Βεστερβέλε. Προηγουμένωε, στιε 
23 Φεβρουάριου 2011, οι δύο κοινο- 
βουλευτικέε ομάδεε είχαν καταθέσει 
κοινό σχέδιο απόφασηε με το οποίο ε
πί λέξει ανέφεραν ό τ ι«.. .το γερμανι
κό κοινοβούλιο αναμένει για συνταγ- 
ματικούε λόγουε, λόγουε ευρωπαϊκού 
δικαίου και οικονομικούε λόγουε να α
ποκλειστούν από κοινού χρηματοδο
τούμενα ή από κοινού εγγυημένα 
προγράμματα επαναγοράε του χρέουε 
από το Ε3Μ. Οι υποχρεώσειε των ι 
διωτών επενδυτών δεν θα πρέπει να 
αρθούν από τέτοια προγράμματα...».

Η κ. Μέρκελ εξήγησε στη Βουλή ό
τι η αγορά ομολόγων από τον μόνιμο 
μηχανισμό δεν είναι αγορά του χρέουε 
από τιε τράπεζεε -ελληνικέε, γαλλικέε 
και γερμανικέε- που «θα πληρώσουν 
και ήδη έχουν προϋπολογίσει το μερίδιό 
τουε». Η Γερμανία με τη συμφωνία δεν 
εγγυάται την αποπληρωμή των δανεί
ων άλλων χωρών και δεν μετατρέπεται 
σε ένωση «μεταβιβαστικών πληρω
μών», όπωε συμβαίνει ανάμεσα στη Βά
δη-Βυρτεμβέργη και το Βερολίνο ή το 
Ζάαρλαντ. Το ψήφισμα εγκρίθηκε από 
τη Βουλή το βράδυ τηε Πέμπτηε.

Πάντωε, ο ελληνικήε καταγωγήε ευ
ρωβουλευτήε Γιώργοε Χατζημαρκάκηε 
λέει σε μια συνομιλία του μαζί μαε ό
τι «η Γερμανία θα πρέπει να συνηθί-' 
σει στην ιδέα πωε η Ευρωπαϊκή Ενω
ση είναι ήδη μια ένωση μεταβιβαστι- 
κών πληρωμών»...

Γ Λ Πώς αντέδρασαν 
οι Γερμανοί

ο«***

Αγκελα Μέρκελ
καγκελάριος της Γερμανίας
«Η Ελλάδα καλείται να 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες 
σοβαρών δημοσιονομικών 
ιπς λαθών. Αυτό είναι αδύνατο 
να επιτευχθεί εντός 3 ετών.
Αν επιμέναμε σε αυτό, 
θα οδηγούμασταν σε νέες 
αναταράξεις.»

Λαρς,Φελντ
οικονομικός σύμβουλος 
της καγκελαρίου Μέρκελ
«Στπν κατάσταση που βρίσκεται 
αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, 
δύσκολα θα τα καταφέρει 
χωρίς (¡ναδιάρθρωση.
Η απόφαση του περασμένου 
Σαββατοκύριακου έδωσε στους 
Ελληνες μία ανάσα, θα τους 
δώσει λίγο χρόνο.»

Κλάους Ρέκλινγκ
επικεφαλής του ΕΡ5μ
«Είναι ασαφές εάν 
η Ελλάδα θα προχωρήσει 
σε αναδιάρθρωση.»
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Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
υπουργός Οικονομικών 
της Γερμανίας
«Η προσωρινή έξοδος μιας 
μεμονωμένης χώρας από το 
ευρώ θα ήταν μια αποτυχία 
του κοινού μας νομίσματος 
με απρόβλεπτες συνέπειες, 
ακόμη και για τη Γερμανία.»

Πέερ Στάινμπρουκ
πρώην υπουργός Οικονομικών 
της Γερμανίας
«Οταν χώρες, όπως η Ελλάδα 
και η Πορτογαλία, καλούνται να 
πληρώσουν επιτόκια ύψους 7%, 
είναι βέβαιο ότι δεν θα 
αντέξουν να σηκώσουν το 
φορτίο του χρέους. Απλά 
μαθηματικά... Αυτό σημαίνει ότι 
οι μεγάλοι οίκοι θα πρέπει να 
ξεχάσουν το 3 0 %  των 
διεκδικήσεών τους, αλλά να 
λάβουν εγγυήσεις 
ότι θα πάρουν πράγματι πίσω το 
υπόλοιπο 70%.»

Στέφεν Ζόιμπερτ
κυβερνητικός εκπρόσωπος 
στη Γερμανία
«Για την Ελλάδα, η Κομισιόν 
και η ΕΚΤ είχαν κληθεί να 
παρουσιάσουν στο Συμβούλιο 
της Ε.Ε. εκτίμηση για την πορεία 
του ελληνικού προγράμματος και 
των δομικών μεταρρυθμίσεων... 
Η αποτίμηση ήταν θετική και η 
καγκελάριος, όπως και όλοι οι 
υπόλοιποι ηγέτες, αναγνώρισαν 
σε πόσο δύσκολο, βασανιστικό 
αλλά σε τελευταία ανάλυση 
αποτελεσματικό δρόμο βρίσκεται 
η ελληνική κυβέρνηση.»

Drue

Η γερμανική Βουλή βάζει όρια στη Μέρκελ

Η γερμανική Βουλή έδωσε το βράδυ της Πέμπτης το «πράσινο φως» στην κυ
βέρνηση νια την αλλαγή της συνθήκης της Λισσαβώνας. Βάση για την απόφα
ση ήταν το σχέδιο ψηφίσματος 17/4880 του γερμανικού κοινοβουλίου, που 
είχαν καταθέσει οι κοινοβουλευτικές ομάδες που στηρίζουν ΐην κυβέρνηση 
(Χριστιανοδημοκράτες και Ελεύθεροι Δημοκράτες). Από τη συζήτηση της πε
ρασμένης εβδομάδας και τις τοποθετήσεις των υπευθύνων προκύπτει ότι:
•  Είναι δυνατή η αγορά ομολόγων από τον μηχανισμό του Λουξεμβούργου (Ε5Μ) 
«κατά περίπτωση» και όχι «ως διαρκής πρακτική».
• Απαγορεύεται η επαναγορά του χρέους με δάνεια από τον μηχανισμό.
• Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα σε διακυβερνητικό και όχι σε κοινοτι
κό επίπεδο και κάθε φορά με σύμφωνη γνώμη της Βουλής του Βερολίνου 
καθώς αφορούν τον προϋπολογισμό της χώρας.
Ολες οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Βουλής στήριξαν τη δημιουργία του 
μηχανισμού, απέρριψαν όμως το σχέδιο απόφασης της κυβέρνησης, επειδή, 
όπως κατηγόρησαν την κ. Μέρκελ οι σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι, 
προχώρησε σε διαπραγματεύσεις χωρίς να συμβουλευθεί επαρκώς τη Βου
λή. Προηγουμένως ο πρόεδρός της, κ. Ν. Λάμερτ, που ανήκει στο κόμμα της 
κ. Μέρκελ, είχε ζητήσει με επιστολή του στην καγκελάριο μεγαλύτερη συμ
μετοχή του κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες. Ο εκπρό
σωπος της κ. Μέρκελ, Στέφαν Ζάιμπερτ, απάντησε όμως ότι δεν αποτελεί 
«δικαίωμα του κοινοβουλίου να ενημερώνεται για κάθε λεπτομέρεια των 
διαπραγματεύσεων».

Σε συνολική λύση 
προσβλέπει το ΔΝΤ

Οι Κασσάνδρες -προσωρινά- σιωπούν...
,ου ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Μια θετική συνέπεια είχε η απόφαση xns 
άτυπη s Συνόδου Kopuipns ins 12ns 
Μαρτίου: διέκοψε, έστω και προσωρι
νά, την καθημερινή λιτανεία περί α
ναπόφευκτα αναδιάρθρωσα του ελ
ληνικού xpéous. Ιδιαίτερα από τιε αρ- 
xés του Μάρτη, οι Κασσάνδρεε είχαν 
ξεσαλώσει. Ο διαβόητοε Νουριέλ Ρου
μπινί θεώρησε καθήκον του να επα- 
ναλάβει ανήμερα τηε Συνόδου, «ότι η 
Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε α
ναδιάρθρωση για να έχει ουσιαστικό α
ποτέλεσμα», δηλαδή ό, τι είχε πει -πο
λύ τηο κατηγορηματικά- και eras 4 Μαρ
τίου: «το θέμα δεν είναι αν θα γίνει α
ναδιάρθρωση του ελληνικού xpéous, αλ
λά πότε και με noious ôpous». Στιε 3 
Μαρτίου είχε υπογραμμίσει την ανα- 
νκαιότητα ras αναδιάρθρωσή του 

ηνικού, αλλά και... του ισπανικού 
xpéous ο καθηγητή5 του Χάρβαρντ Κέ- 
νεθ Ρόγκοφ. Και auras επανήλθε στιε 
12 του pnvôs: «Η αναδιάρθρωση είναι 
ό, τι καλύτερο για την Ελλάδα και αυ
τό θα φανεί στο τέλθ5».

Εκτοτε, οι Κασσάνδρεε σώπασαν. Σε 
ôaous πόνταραν στα ασφάλιστρα κιν
δύνου CDS οι αποφάσειε ras Συνόδου 
προκάλεσαν νευρικότητα, που εκδη
λώθηκε με υποχώρηση 80 μονάδων βά- 
ans των ασφαλίστρων, eras 960 μ. β. Η 
απόφαση ras lin s  Μαρτίου θόλωσε την 
προοπτική ras χρεοκοπίαε, από την ο
ποία περιμένουν τρελά κέρδη όσοι στοι
χηματίζουν στα ελληνικά CDS. Δεν την 
απέτρεψε όμωε, και η αγορά δεν κα- 
τέρρευσε. Οι κερδοσκόποι αντιλαμβά
νονται αυτό που γνωρίζει η τρόικα, αλ
λά και π ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλά
δα δεν βρίσκεται εκτόε κινδύνου, απλά 
κέρδισε χρόνο. Θα περιμένουν, έστω και 
αν κλονίστηκε η βεβαιότητα ότι τα ελ-

Αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους έχουν προβλέψει ο νομπελίστας οικονομο
λόγος Νουριέλ Ρουμπινί, ο καθηγητής του Χάρβαρντ Κένεθ Ρόγκοφ και ο διευθύ- 
νων σύμβουλος της Ρίητεο, Μοχάμεντ ελ Εριάν.

Τα ασφάλιστρα κινδύνου 
CDS, η αναδιάρθρωση 
του ελληνικού χρέους και 
ο ρόλος μιας επιτροπής 
της Isda στη Νέα Υόρκη.

ληνικά CDS «θα πληρώσουν» στο τέλοε.
Υπάρχουν ουσιαστικέε διαφορέε α

νάμεσα στουε «διεθνείε παίκτεε», που 
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον 
στόχο ras xebpas να επιστρέψει στιε 
αγορέ5 μετά το 2011. Ο διαχειριστήε 
του ολλανδικού ασφαλιστικού ταμεί
ου μπορεί να αποφεύγει τα ελληνικά 
ομόλογα από φόβο και ο Γερμανόs βου- 
λευτήε να αντιδρά στιε αγορέε ομο
λόγων από τον Μηχανισμό για να χαϊ
δέψει τα αυτιά των ψηφοφόρων, δεν 
προσεύχεται όμωε για τη χρεοκοπία

ras Ελλάδαε. Ο επενδυτήε που στοι
χηματίζει στα CDS (ιδιαίτερα όταν δεν 
έχει στην κατοχή του ελληνικά ομό
λογα) αυτό ακριβώε κάνει. Δεν είναι βέ
βαια εκτόε πραγματικότηταε ώστε 
να περιμένει στάση πληρωμών, άλ
λωστε οι πρόσφατε5 ευρωπαϊκέε α- 
ποφάσειε επιτρέπουν στον μηχανισμό 
στήριξηέ να απορροφήσει ελληνικέε 
εκδόσειε και μετά το 2012. Ομωε, οι κα- 
νόνεε τηε Isda (International Swaps 
and Derivates Association), ras ένω- 
ems των βασικών παικτών που ρυθμίζει 
την αγορά, προβλέπουν ότι και η α
ναδιάρθρωση αποτελεί credit event το 
οποίο «πυροδοτεί» τα CDS.

Το κερδοσκοπικό σενάριο
Σύμφωνα με οικονομικούε παράγο- 

vtos, το σενάριο στο οποίο ποντάρουν 
οι κερδοσκόποι είναι το εξήε: Η Ελλά
δα δεν θα μπορέσει να βγει στκ αγο-

ρέΞ λόγω τηε avnouxias των επενδυ
τών ότι το χρέοε δεν είναι μεσοπρό
θεσμα διατηρήσιμο, διότι θα εξακο
λουθεί να υφίσταται αναντιστοιχία α
νάμεσα στουε ρυθμούε ανάπτυξηε (το 
2010, 4,5%) και στο k o o t o s  εξυπηρέ- 
raans (το 2010 περίπου 4%). Το 2013 
η χώρα θα υποχρεωθεί να στραφεί στον 
νέο μηχανισμό ESM, όπου όμακ προ- 
βλέπεται ανάλυση ras διατηρησιμό- 
raras του χρέουε από την Κομισιόν, το 
ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Οι κερδοσκόποι θε
ωρούν ότι αυτή η ανάλυση θα είναι αρ
νητική και ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε 
«ελεγχόμενη αναδιάρθρωση», κάτι που 
αποτελεί credit event και μπορεί να πυ
ροδοτήσει τα CDS. Το σενάριο δεν εί
ναι νέο: ένα από τα λαμπρότερα μυα
λά eras χρηματαγορέε, ο διευθύνων σύμ- 
βουλθ3 ras Pimco Μοχάμεντ Ελ Εριάν, 
προβλέπει από το 2010 αναδιάρθρωση 
σε βάθοε τριετίαε με το σκεπτικό ότι η 
Ελλάδα δεν θα πετύχει raus απαραί
τ η τ ο ί  ρυθμού5 ανάπτυξέ, ώστε να ε
ξυπηρετήσει το xptos ras. Συνεπέστατα, 
η Pimco θα απέχει από τα ελληνικά ο
μόλογα cos την αναδιάρθρωση.

Η κατάσταση περιπλέκεται από το γε- 
Yovos ότι όποια λύση και αν δοθεί στο 
ελληνικό πρόβλημα, το αν θα πυροδο- 
τήσει τα CDS δεν αποφασίζεται από τον 
Τρισέ ή τον Μπαρόζο, αλλά από μια ε
πιτροπή τηε Isda στη Νέα Υόρκη. Αυ
τή μπορεί να διαπιστώσει credit event 
ακόμα και στην περίπτωση που οι κά
τοχοι ελληνικών ομολόγων συμφωνή
σουν -το επιτρέπουν οι Collective 
Action Clauses που προβλέπονται στον 
ESM- σε αλλαγέε oraus opous των ελ
ληνικών εκδόσεων. Σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε, η ΕΚΤ, η οποία σε καμία πε
ρίπτωση δεν θέλει «κούρεμα» των ο
μολόγων που κατέχει, ήδη ερευνά το 
θέμα νομικά.

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Με αγωνία αναμένει το ΔΝΤ τιε τε- 
λικέε αποφάσεΐ5 ras κρίσιμηε συ
νόδου κορυφήε ras Ε.Ε. cras 25 Μαρ
τίου. Η ηγεσία αλλά και οι αρμόδιοι 
τεχνοκράτεε του Ταμείου προσβλέ
πουν σε μια συνολική λύση για την 
Ευρώπη, στο πλαίσιο Tns onoias θα 
οριστικοποιηθεί η απόφαση για βελ
τίωση των όρων δανειοδότησή τηε 
Ελλάδαε, εξέλιξη που κρίνεται ανα
γκαία, αν και όχι απαραίτητα επαρ- 
îms, για την επιτυχία του προγράμ- 
ματοε σταθεροποίησή τηε ελληνι
κήε οικονομίαε.

Η δτευθύντρια Εξωτερικών Σχέ
σεων του Ταμείου, Καρολάιν Ατκιν- 
σον, προέτρεψε ευθέος την Ε.Ε. να 
προχωρήσει άμεσα σε μια τέτοια α
πόφαση. «Πιστεύουμε ότι, για να ε
πιλυθούν τα ζητήματα μου αντιμε
τωπίζει η Ευρωζώνη, απαιτείται ένα 
■συνολικό πακέτο, μια συνολική προ
σέγγιση» τόνισε πριν από τρεΐ5 η- 
μέρε5, και αφού καλωσόρισε «κάποια 
σημαντικά βήματα που έγιναν» στη 
σύνοδο ras Ευρωζώνη στιε 11 
Μαρτίου, πρόσθεσε xoopis περι- 
στροφέε ότι στη σύνοδο ras ερχό
μ ε ν έ  Παρασκευήε το ΔΝΤ «προ
σβλέπει σε μια τελική συμφωνία α
πό όλουε τουε Eupconaious ηγέτεε».

Δ ιαχειρ ΐσ ιμο  το xpêos
Ka0cos στο Ταμείο είναι διάχυτη 

η αίσθηση ότι το πρόγραμμα για την 
Ελλάδα αποτελεί τεστ αξιοπιστίαε 
και αποτέλεσματικότηταε για το ί
διο το ΔΝΤ, οι αρμόδιοι αξιωμα- 
τούχοι πιέζουν για μεγαλύτερη α- 
ποτελεσματικότητα και τονίζουν 
ncas το ελληνικό xpéos είναι δια- 
χειρίσιμο υπό την προϋπόθεση ότι 
η κυβέρνηση Παπανδρέου θα ξε- 
περάσει την πολιτική ατολμία και ra  
διοικητικέε αγκυλώσει και θα προ
χωρήσει με ταχείε ρυθμούε στην υ
λοποίηση των μεταρρυθμίσεων που 
έχουν συμφωνηθεί, αλλά και στην 
αξιοποίηση ras δημόσιαε περιουσία5 
που θεωρείται πλέον αναπόσπαστο 
τμήμα ras προσπάθειαε περιορισμού 
του xpéous.

Η επιμήκυνση τηε αποπληρωμή5 
του δανείου και η μείωση του επι
τοκίου (από 5,2% σε 4,2%) που προ- 
βλέπονται στην κατ’ αρχήν συμφω
νία ras lin s  Μαρτίου, έγιναν δεκτέε 
με ικανοποίηση στο ΔΝΤ που είχε ε
δώ και μήνε$ εκφράσει την υπο
στήριξή του σε τέτοια μέτρα.

Ο γενικό5 διευθυντήε, Ντομινίκ 
Στροε-Καν, ήγειρε το θέμα ras επι- 
μήκυνσηε από τον Αύγουστο, ενώ σε 
ό,τι αφορά τα επιτόκια, συχνά στε
λέχη του Ταμείου επισημαίνουν με 
νόημα το αισθητά χαμηλότερο επι
τόκιο που ισχύει στο δάνειο που έ
χει δώσει το ΔΝΤ. «Κάποιοι θέλουν

από τη μία να βοηθήσουν την Ελλά
δα, αλλά από την άλλη την τιμωρούν 
και επιχειρούν μάλιστα να αποκο
μίσουν και οικονομικά οφέλη», είχε 
σχολιάσει με δεικτικό τρόπο αξιω- 
ματούχοε του Ταμείου την περα
σμένη άνοιξη όταν, ύστερα από μια 
παρατεταμένη αναβλητικότητα, η 
Γερμανία και οι άλλοι Ευρωπαίοι ε
ταίροι (Συμφώνησαν τελικά στην πα
ροχή δανείου προ5 την Ελλάδα με ε
πιτόκιο 5,2%.

Η  Ευρώπη και ο ι αγορέβ
Η αδυναμία πρόσβασηε τηε Ελλά- 

δα5 στιε αγορέε προβληματίζει το 
Ταμείο, που εκτιμά ότι σε αυτή συ
ντελεί και η έωε τώρα αποτυχία τηε 
Ε.Ε. να πείσει τιε αγορέε για την α
ποφασιστικότητα και αποτελεσμα- 
τικότητά τηε όσον αφορά την αντι
μετώπιση των προβλημάτων χρέουε 
ορισμένων μελών τ έ .

Οι πανηγυρισμοί τηε Αθήναε για 
τιε όντωε Θετικέ5 αποφάσειε τ η '11 έ  
Μαρτίου αποδεικνύονται κά » υ
περβολικοί, καθώε η μέχρι στιγμή5

Και προτρέπει ευθέως 
την Ευρωπαϊκή 
Ενωση να προχωρήσει 
σε τελικές αποφάσεις 
κατά τη σύνοδο 
κορυφής, την ερχόμενη 
Παρασκευή.

άρνηση ras Γερμανία5 να επιτρέψει 
τη δυνατότητα αγορά5 ελληνικών ο
μολόγων από τη δευτερογενή αγο
ρά λειτουργεί cos ανασταλτικό5 πα- 
ράγονταε στη μείωση των spreads 
και παρατείνει ratf αβεβαιότητα για 
την Ελλάδα. Στην αναλυτική ■'ί
ση αξιολόγησέ τηε nopsias ra„ ελ- - 
ληνικήε oiKOvopias, που δόθηκε 
στη δημοσιότητα την Τετάρτη, με
τά την απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου 
για εκταμίευση ras τέτα ρ τέ  δ ό σ έ  
των 4,1 δισ. ευρώ, επισημαίνεται η 
μεγαλύτερη του αναμενομένου συρ
ρίκνωση τηε ελληνικήε οικονομίαε 
και προβλέπεται ότι το δεύτερο ε
ξάμηνο του τρέχοντοε έτουε η χώ
ρα θα βρεθεί στη χειρότερη φάση.

Η έκθεση προτείνει μέτρα για ε- 
ξοικοινόμηση έωε και 27 δισ. ευρώ 
για την τριετία 2012-14, ενώ επι
σημαίνει τον ακόμη μεγαλύτερο πε
ριορισμό τη,ε ρευστότηταε των τρα
πεζών, υπογραμμίζονταε την ανάγκη 
αναδιάρθρωσέ του τραπεζικού το
μέα με συγχωνεύσειε, αξιοποίηση πε- 
ριουσιακών στοιχείων και μείωση του 
λειτουργικού κόστουε, ώστε να προ
χωρήσει ομαλά η απεξάρτησή του α
πό την ΕΚΤ.
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