
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
«Το κούρεμα είναι 

καταστροφή -  Το μνημόνιο 
έχασε τις δάφνες του»

ΣΕΛ. Β 4

Κ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΥΑΟΣ
«Χ αστούκι» στα π α ιχ ν ίδ ια  

τω ν οτκων α ξ ιο λ ό γη σ η ς
Η Χαλυβουργτκή αποζημιώθηκε με δικαστική 

απόφαση γτα τα παιχνίδια της ΟϊΙ^Γοιιρ
ΣΕΛ. Β 7
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Σχέδιο για τη χρηματοδότηση της χώρας -  απαιτείται η συναίνεση των πιστωτών

με περίοδο χαριτος

ΤΜΗΜΑ Β

ιδιωτική
ασφάλιση Για δέκα χρόνια θα καταβάλλονται μόνο τόκοι
Α Φ ΙΕ Ρ Ω Μ Α ______________________

ΔΕΗ

Το κράτος 
της ΓΕΝΟΠ 
αντιστέκεται
Ηλεκτρισμένες είναι οι 
σχέσεις της κυβέρνησης και 
της διοίκησης της ΔΕΗ με τη 
ΓΕΝΟΠ και τον πρόεδρό της 
κ. Δ. Φωτόπουλο εν  όψει της 
νέας μετοχοποίησης της 
εταιρείας.
ΣΕΛ. Β10-1Ι

N T IE F K O  
Ν Τ Ε Λ Α  Β Α Λ Ε

Μ πίζνες 
με φόντο 
το Κολοσσαίο
Ο ιδιοκτήτης της Tod's 
αναλαμβάνει υπό την 
προστασία του και το 
Τολοσσαίο της Ρώμης 

'  το αζημίωτο.
Λ. Β 8  ____________________

ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ χάρηος 
με πληρωμή μόνο των τόκων προ
βλέπει σχέδιο που επεξεργάζονται 
Βρυξέλλες και Φ ραγκφούρτη, σε 
συνεργασία με τπν ελληνική κυ
βέρνηση, για την εξυπηρέτηση του 
χρέους. Η διευκόλυνση αυτή, η 
οποία θα πρέπει να γίνει δεκτή από 
τους πιστωτές της χώρας, σημαί
νει την καταβολή περισσότερω ν 
τόκω ν για την αποπληρω μή του 
χρέους. Παρέχει όμως τη δυνατό
τητα στην κυβέρνηση να προχω
ρήσει στη μείωση του χρέους σε 
διαχειρίσιμα επίπεδα που θα επι
τρέψει την επιστροφή της Ελλάδας 
στις αγορές. ΣΕΛ. Β2

A N T O N I O  Π Ι Ν Τ Ο

Η Δεξιά μάς 
έφερε το ΔΝΤ

'  Ο Πορτογάλος
καθηγητής μιλάει για 

την ένταξη ' κ,α  της Πορτογαλίας
μηχανισμό

ΣΕΛ. Β 5

ΠΟΙΟΙ ΒΓΑΙΝ Ο Υ Ν  ΑΠ Ο  ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Ερχονται 1.000 κρουαζιερόπλοια...
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 κρουαζιερόπλοια θα πιάσουν εφέτος ελληνικά λιμάνια, δημιουργώντας 
αισιοδοξία κυρίως στα νησιά για αύξηση εσόδων. Η ζήτηση για προορισμούς της Μεσογείου 
και την Ελλάδα ενισχύεται διαρκώς. ΣΕΛ. Β6

Επιστροφή
■β Μόνο από as Kópzes 

Eurobank

Κερδίστε πραγματικά ευρώ από 
tic αγορές οας οτα πρατήρια EICÖ Επιστροφή στην ΕΚΟ 

με κάθε σας αγορά.



· Η Η Η · Ι  Σχέδιο για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και επιστροφή στις αγορές

Περίοδος χάριτος για το χρέος
Βρυξέλλες και Αθήνα απορρίπτουν το «κούρεμα» και προκρίνουν την επιμήκυνση των υποχρεώσεων του Δημοσίου

€30-35
δια. 

απαιτείται 
να  καταβάλλει 

το Δημόσιο 
κάθε χρόνο  

γιαομόλογα  
που λή γουν

53
διο. ευρώ έχει 

αντλήσει η χώρα 
από τα 110 δια. ευρώ 

της βοήθειας38
δισ. ευρώ 

έχει πληρώσει η ΕΚΤ 
για αγορά ομολόγω ν 

αξίας 50 δισ. ευρώ

Σίτο70%
της ονομαστικής τους 

αξίας έχουν  
υποχωρήσει οι τιμές 

των ομολόγω ν

Για να  είνα ι 
βιώσιμο 

το χρέος 
εκτιμάταιότι 

θα πρέπει 
να  υποχωρήσει 

σε επίπεδα  
χαμηλότερα 

του 120%

Ρεπορτάζ Γ. ΠΑΠ ΑΪΩ ΑΝΝΟ Υ

Π ολυετή περίοδο χάριτος με 
πληρωμή μόνο των τόκων 
προβλέπει το σχέδιο που επε
ξεργάζονται οι Βρυξέλλες και 

η Φραγκφούρτη, σε συνεργασία με την ελ
ληνική κυβέρνηση, για την εξυπηρέτηση 
του χρέους σε περίπτωση που η Ελλάδα 
δεν μπορέσει να επιστρέφει στις αγορές. 
Στις Βρυξέλλες απορρίπτουν το ενδεχό
μενο ονομαστικής μείωσης («κούρεμα») 
των ελληνικών ομολόγων, καθώς κάτι τέ
τοιο θα δημιουργούσε σοβαρά ηροβλή- 
ματασετράπεςεςκαιασφαλιστικάταμεία. 
Επιπλέον, θα έπληττε την αξιοπιστία και το 
κύρος της ευρωζώνης. Αντιθέτως, προ
κρίνουν την επιμήκυνση της αποπληρω
μής των ομολόγων, με τη σύμφωνη γνώ
μη των πιστωτών μας.

Η διευκόλυνση αυτή σημαίνει την κα
ταβολή περισσότερων τόκων για την απο
πληρωμή του χρέους. Ταυτόχρονα επι
τρέπει τη μείωση του χρέους σε 
διαχειρίσιμα επίπεδα, δηλαδή κάτω από 
το 120% του ΑΕΠ (από 150%-160%τουΑΕΠ 
που είναι σήμερα) ώστε να επιστρέφει η 
Ελλάδα στις αγορές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καλά πληρο- 
φορημένες κοινοτικές πηγές, το επικρα
τέστερο σενάριο είναι να δοθεί στην Ελ
λάδα περίοδος χάριτος 8-10 ετών. Στο 
διάστημα αυτό το Δημόσιο θα πληρώνει 
μόνο τόκους. Το κεφάλαιο θα το καταβά
λει στη λήξη της περιόδου.

Δηλαδή, ένα ομόλογο που λήγει εφέ
τος θα πληρωθεί για παράδειγμα ύστερα 
από 10 χρόνια, το 2021, τα ομόλογα του 
2012 το 2022, κτλ. Ετσι, το Δημόσιο θα 
απαλλαγεί προσωρινά από την υποχρέω
ση να εξασφαλίζει κάθε χρόνο κεφάλαια 
ύψους 30-35 δια ευρώ για να πληρώνει τα 
ομόλογα που λήγουν.

Οσο διαρκεί η περίοδος χάριτος, η κυ
βερνητική προσπάθεια θα επικεντρωθεί 
στη μείωση του χρέους ως ποσοστό του 
ΑΕΠ και στη δημιουργία πλεονασμάτων 
ώστε να μπορέσει η χώρα να επιστρέφει 
στις αγορές και να δανειστεί με καλύτε
ρους όρους.

Η μείωση του χρέους προβλέπεται να 
σημειωθεί με τρεις τρόπους. Πρώτον, μέ
ρος των κεφαλαίων που απομένουν από 
τη βοήθεια των 110 δισ. ευρώ και τα οποία 
ανέρχονται σε 57 δισ. ευρώ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την επαναγορά ομο
λόγων από τη δευτερογενή αγορά και τη 
διαγραφή χρέους. Με τις τιμές των ομο
λόγων να έχουν υποχωρήσει περί το 70% 
της ονομαστικής τους αξίας, το υπουργείο 
Οικονομικών μπορεί να επαναγοράσει τίτ
λους και να διαγράψει χρέος μεγαλύτερης 
αξίας. Δηλαδή, πληρώνοντας 35 δισ. ευ-

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

8-10 
χρόνια διάρκεια 
Καταβολή μόνο των τόκων

ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ
Σταδιακή καταβολή του κεφαλαίου 
Μείωση χρέους σε διαχειρίσιμα επίπεδα  
Επιστροφή στις αγορές

υποχρεώσεις του κράτους (σε δισ. ευρώ)
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ρώ μπορεί να διαγράψει χρέος 50 δισ. ευ
ρώ.

Η αγορά των ομολόγων θα μπορούσε 
να γίνει και από την ΕΚΤ, η οποία για να 
στηρίξει τα ελληνικά ομόλογα έχει αγο
ράσει τον τελευταίο χρόνο τίτλους συνο
λικής αξίας 50 δισ. ευρώ, καταβάλλοντας 
περί τα 38 δισ. ευρώ.

Δεύτερον, για τη μείωση του χρέους θα 
χρησιμοποιηθούν και τα έσοδα από το πρό
γραμμα ιδιωτικοηοιήσεων και αξιοποίη
σης της δημόσιας περιουσίας ύψους 50 
δισ. ευρώ. Τέλος, προς την ίδια κατεύ
θυνση θα χρησιμοποιηθούν και τα πλεο
νάσματα του προϋπολογισμού που προ- 
βλέπονται από το 2015 και μετά.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η επιμήκυνση 
του χρέους θα πρέπει να γίνει με τη σύμ
φωνη γνώμη των πιστωτών μας. Δηλαδή 
εθελοντικά. Οπως επισημαίνουν οι ίδιες 
πηγές, το ζήτημα της αποδοχής του σχε
δίου από τους πιστωτές είναι «καθαρά πο

λιτικό». Από τη στιγμή που το ελληνικό 
χρέος βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά σε 
χέρια ευρωπαϊκών τραπεζών, ασφαλιστι
κών εταιρειών, ταμείων και επενδυτικών 
κεφαλαίων, η αποδοχή του σχεδίου από 
τους ηγέτες της ΕΕ θεωρείται ότι θα έχει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αφού η ΕΕ εγκρίνει την επιμήκυνση του 
χρέους, τότε η Ελλάδα θα καλέσει τους πι
στωτές της σε διαπραγμάτευση. Η διαδι
κασία αναφέρεται ότι είναι παρόμοια με 
αυτή της σύγκλησης γενικής συνέλευσης 
ανώνυμης εταιρείας. Καλούνται οι πιστω
τές και μπορεί να χρειαστούν και περισ
σότερες από μία κλήσεις μέχρι να συγκε
ντρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό. Στη 
συγκέντρωση παρουσιάζεται το σχέδιο, 
γίνονται διαπραγματεύσεις και καταλήγουν 
σε συμφωνία.

Φυσικά ανοικτό παραμένει το ενδεχό
μενο κάποιοι πιστωτές να μην αποδεχθούν 
τη ρύθμιση. Με δεδομένες όμως τις πολι

τικές πιέσεις προς την κατεύθυνση της επί
λυσης της κρίσης χρέους της ευρωζώνης, 
εκτιμάται ότι θα υπάρχει ευρεία συναίνε
ση. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε με την 
προσθήκη νέων όρων στα υφιστάμενα 
ομόλογα είτε με την έκδοση νέων ομολό
γων που θα αντικαταστήσουν τα παλαιό- 
τερα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξα
σφαλιστεί ότι οι νέοι τίτλοι θα συνεχίσουν 
να γίνονται αποδεκτοί από την ΕΚΤ ως ενέ
χυρο για την άντληση ρευστότητας απέ 
τις τράπεζες.

Είναι προφανές ότι η επιμήκυνση σε ι 
μία περίπτωση δεν λύνει το πρόβλημα' 
χρέους. Διευκολύνει τη διαχείρισή του 
μεταφέρει την αποπληρωμή των ομτ 
γων στο μέλλον, οπότε κάτω από κα/ 
ρες συνθήκες η Ελλάδα μπορεί ν; 
στρέψει στις αγορές. Από την ά 
εξυπηρέτηση του χρέους γίνεται γ  

τερη, καθώς συνολικά θα πληρώ! 
ρισσότεροι τόκοι.

Τα τρία σενάρια μνημονίουΗ βιωσιμότητα του δημόσιου χρέόυς είναι το 
κλειδί σε οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης 
του υπέρμετρου δανεισμού του Δημοσίου 
ύψους 350 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντι

στοιχεί στο 150% του ΑΕΠ και αναμένεται να αυξηθεί 
στο 160% του ΑΕΠτο 2012 ως αποτέλεσματης ανόδου 
του χρέους και της περαιτέρω υποχώρησης του ΑΕΠ. 
Για να είναι βιώσιμο το χρέος, δηλαδή να μπορεί το Δη
μόσιο να πληρώνει τους τόκους και τα ομόλογα που λή
γουν, εκτιμάται ότι θα πρέπει να υποχωρήσει σε επίπε
δα χαμηλότερα του 120%.

Στην πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ για την εκτέλεση 
του μνημονίου αναφέρονται τρία σενάρια για την ελ

ληνική οικονομία και για το πότε αυτή θα μπορούσε να 
μειώσει το χρέος της στο 100% του ΑΕΠ.

Το θετικό σενάριο προβλέπει ονομαστική αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 3,5% τον χρόνο, σταθερό πρωτογενές 
πλεόνασμα 5,5% από το 2014 και μετά και επιπλέον εί
σπραξη 50 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα ιδιωτικοποι- 
ήσεων την περίοδο 2011 - 2015.

Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, το δημόσιο χρέος της 
Ελλάδας θα υποχωρήσει στο 100% του ΑΕΠ το 2021, 
αν το ύψος του μέσου επιτοκίου επιβάρυνσης είναι 4,5% 
και το 2027 αν το μέσο επιτόκιο επιβάρυνσης είναι 5,5%.

Το ενδιάμεσο σενάριο κάνει λόγο για ετήσια ονο
μαστική αύξηση του ΑΕΠ 3,5% τον χρόνο, για σταθε

ρό πρωτογενές πλεόνασμα στο 5,5% από το 2014 και 
μετά και για κανένα έσοδο από ιδιωτικοποιήσεις. Αν 
συμβούν όλα αυτά και το επιτόκιο διαμορφωθεί στο 
5,5%, τότε το 2024 ο δείκτης του δημοσίου χρέους προ- 
βλέπεται να διαμορφωθεί στο 130% του ΑΕΠ. Αν τ, 
επιτόκιο μείνει στο 4,5%, το χρέος διαμορφώνεται στ' 
110% του ΑΕΠ.

Το χειρότερο σενάριο αναφέρεται σε ονομαστιι 
αύξηση του ΑΕΠ 2%, σε πρωτογενές πλεόνασμα 3. 
του ΑΕΠ από το 2013 και σε κανένα έσοδο από ιδκ 
κοποιήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, με επιτόκιο 
5,5% το δημόσιο χρέος διαμορφώνεται στο 170?·
ΑΕΠ το 2020 και υποχωρεί στο 155% με επιτόκ·



Οι διαψεύσεις για ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης τον χρέους δεν σβήνουν τη «φωτιά»

Σκωτσέζικο ντους με το «κούρεμα»
Η αναδιάρθρωση είναι στο τραπέζι για Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία -  όλα τα σενάρια του Βερολίνου

DIE Λ  ZEIT
«Στην Ε Ε

εξετάζονται 
σενάρια για

δραστικό
%% 1 ^κούρεμα

του ελληνικού
χρέους κατά
40% ως 50%

για να
μπορέσει η

χώρα να σταθεί
στα πόδια της»

Handelsblatt

«0τ πιστωτές 
της Ελλάδας 

θα μπορούσαν 
από το 2012 να 

παραιτηθούν 
από μέρος 

των αξιώσεών 
τους και 

να επεκτείνουν 
τον χρόνο 

αποπληρωμής 
των

ομολογιακών
δανείων»

Ρεπορτάζ ΑΓΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η συζήτηση για την αναδιάρ
θρωση του ελληνικού χρέ
ους έχει εξελιχθεί τις τελευ
ταίες ημέρες σε σκωτσέζι

κο ντους για την ελληνική κυβέρνηση. Τη 
μια ημέρα εκφράζονται αμφιβολίες για 
την ικανότητα της Ελλάδας να εξυπηρε
τήσει το χρέος της. Την επομένη αρχίζουν 
οι διαψεύσεις από κορυφαίους αξιωμα- 
τούχους της ΕΕ, του ΔΝΤ και της κυβέρ
νησης. Τι συμβαίνει όμως τελικά με το σε
νάριο περί αναδιάρθρωσης; Οπως παρα
τηρούσε προς «Το Βήμα» κοινοτικός 
αξιωματούχος: «Οπου υπάρχει καπνός, 
υπάρχει και φωτιά. Οι συνεχείς και κα
τηγορηματικές διαψεύσεις δείχνουν ότι 
κάτι έχεις να κρύψεις. Ακόμα σημαντι
κότερο όμως είναι ότι οι Γερμανοί έχουν 
αρχίσει να ξεπερνούν το“ταμποϋ’ περί 
μη αναδιάρθρωσης». Τι κρύβεται λοιπόν 
στο ημίφως των διαδρόμων εξουσίας στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού;

■ Η «Βόμβα» 
τουΣοιμπλε

0  τελευταίος που έριξε «λάδι στη φω
τιά» ήταν ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ο 
γερμανός υπουργός Οικονομικών, σε 
συνέντευξη στην εφ ημερίδα  «Die 
Welt» την Πέμπτη, τόνισε ότι η Ελλά
δα ίσως χρειαστεί να λάβει πρόσθετα 
μέτρα αν η έκθεση προόδου της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρω
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) τον 
Ιούνιο δεν είναι καλή. «Αν η έκθεση  
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρ
χουν αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα 
του χρέους, πρέπει να γίνει κάτι» ση
μείωσε. Πρόσθεσε δε ότι έως το 2013, 
όταν και θα ξεκινήσει η λειτουργία του 
μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα
θερότητας (ESM), η «αναδιάρθρωση 
θα ήταν εφικτή μόνο σε εθελοντική 
βάση».

Ολα είχαν βέβαια ξεκινήσει λίγες ημέ
ρες νωρίτερα. Το περιοδικό «Spiegel» δη
μοσίευσε άρθρο με τίτλο «Η αναδιάρ
θρωση του ελληνικού χρέους φαίνεται 
αναπόφευκτη». Σύμφωνα με αυτό, οι 
υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και της Γαλλίας Κρι- 
στίν Λαγκάρντ συμμετείχαν σε τηλε
διάσκεψη μαζί με τον πρόεδρο της ΕΚΤ 
Ζαν-Κλοντ Τρισέ και τον επίτροπο Οι
κονομικών και Νομισματικών Υποθέσε-

\

ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

«Αν η έκθεση προό
δου τον Ιούνιο κατα- 
λήξει στο συμπέρα

σμα ότι υπάρχουν αμ
φιβολίες για τη βιωσι
μότητα του χρέους, 

πρέπει να γίνει κάτι»

«Σε περίπτωση 
αναδιάρθρωσης 
του ελληνικού 

χρέους, μια κρίση 
εμπιστοσύνης θα 

απειλούσε ολόκληρη 
την ευρωζώνη»

«Αποκλείουμε 
αναδιάρθρωση. 

Εχουμε ένα σοβαρό 
σχέδιο, το οποίο βασί
ζεται σε προσεκτική 

ανάλυση της βιωσιμό
τητας του χρέους»

«Η αναδιάρθρωση 
είναι εκτός ατζέντας 
και εκτός συζήτησης. 

Θα δημιουργήσει 
περισσότερα 

προβλήματα από 
όσα θα λύσει»

ων Ολι Ρεν. Σε αυτή φέρεται να ετέθη 
στο τραπέζι το θέμα των εναλλακτικών 
λύσεων σε περίπτωση που το ελληνικό 
πρόγραμμα προσαρμογής «δεν βγει», με 
τους κκ. Σόιμπλε και Τρισέ να διατυπώ
νουν, πάντοτε κατά το «Spiegel», δια
φορετικές απόψεις.

■ Βρυξέλλες, Βερολίνο, 
Φραγκφούρτη

Πηγές από τις Βρυξέλλες παραδέχονται, 
μιλώντας ανωνύμως, ότι «η αναδιάρ
θρωση έχει πλέον πέσει στο τραπέζι Στο 
παρασκήνιο τη συζητούν όλοι. Τελεία 
και παύλα. Οι λεπτομέρειες όμως θα πα
ραμείνουν άγνωστες για αρκετό καιρό 
ακόμη. Είναι επίσης κρίσιμες. Τα ερω
τήματα είναι καίρια. Ποιους θα αφορά 
πιθανή αναδιάρθρωση; Μόνο την Ελλά
δα ή και άλλες χώρες; Πότε θα γίνει αυ
τή, μετά το 2013 ή ακόμη και εντός του 
2011; Και τι μορφή θα πάρει; Θα αφορά 
σε επιμήκυνση, σ ε“κούρεμά’ ή σε συν
δυασμό διαφόρων επιλογών;».

Κύκλοι του γερμανικού υπουργείου

Οικονομικών με τους οποίους συνομί
λησε «Το Βήμα» απέφυγαν να διαψεύ- 
σουν κατηγορηματικά ότι η αναδιάρ
θρω ση δεν συζητείται. Αντιθέτως, 
συνδέουν την όλη συζήτηση με το πρό
γραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. 
«Η Ελλάδα δεν έχει χώρο να ανα- 
πνεύσει. Κάθε χρόνο πρέπει να κάνε
τε το 100% όσων σας ζητούνται Η σκέ
ψη για αναδιάρθρωση θα είχε σημασία 
αν το πρόγραμμα δεν υλοποιείται. Αυ- 
τή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει έν
δειξη ότι μια αναδιάρθρωση είναι ανα
γκαία»  τόνιζαν.

Αντιθέτως, στην έδρα της ΕΚΤ στη 
Φραγκφούρτη επικρατεί άλλη λογική. Ο 
φόβος μιας διάχυσης της κρίσης σε πε
ρίπτωση αναδιάρθρωσης του ελληνικού 
χρέους, αλλά και οι πιθανές απώλειες που 
θα είχε η ίδια η ΕΚΤ, η οποία πλέον έχει 
στην κατοχή της ελληνικά, ιρλανδικά και 
πορτογαλικά ομόλογα ύψους άνω των 
75 δισ. ευρώ, διαμορφώνουν την αρνη
τική τοποθέτηση της ευρωτράπεζας. Επι
πλέον «υπάρχει η ανησυχία για τη στα-

θερότητα ττυν εγχώριων τραπεζικών συ
στημάτων, αλλά και των επιπτώσεων για 
το βιοτικό επίπεδο σε όποια χώρα γίνει 
αναδιάρθρωση» τονίζουν πηγές από τη 
Φραγκφούρτη.

■ Το γεριιανικό 
«ταμπού» πέφτει

Σύμφωνα πάντως με ορισμένες πληρο
φορίες, το «ταμπού» κατά της αναδιάρ
θρωσης πριν από το 2013, όταν πλέον ο 
μόνιμος μηχανισμός θα ξεκινήσει να λει
τουργεί, έχει αρχίσει να πέφτει στη Γερ
μανία Γ ια αυτό, επιμένουν, «οι δηλώσεις 
Σόιμπλε δεν είναι τυχαίες, ανοίγοντας 
παράθυρο για αναδιάρθρωση ακόμη και 
εντός του 2011». Ηδη σε κύκλους της 
γερμανικής κυβέρνησης έχει αρχίσει να 
διαμορφώνεται η εκτίμηση ότι η κρίση 
στην ευρωζώνη δεν είναι συστημική. Αυ
τό σημαίνει, κατά τους ίδιους κύκλους, 
ότι το ντόμινο θα σταματήσει στην Πορ
τογαλία και δεν θα απειλήσει την Ισπα
νία, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν ο με
γάλος φόβος.

ΟΖαν 
Πιζανί-Φερύ, 

διευθυντής ίο υ  
Ινστιτούτου 

Bruegel 1«
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Ο σοι φοβούνται να μιλήσουν για την 
αναδιάρθρωση χρέους σε μία ή και πε
ρισσότερες χώρες της ευρωζώνης θε
ωρούν ότι, αν γίνει, θα πρόκειται για 
μια περίπτωση Lehman Brothers για το ευρωπαϊκό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν είναι όμως έτσι»  επι
σημαίνει μιλώντας στο «Βήμα» ο Ζαν Πιζανί-Φερύ, 
διευθυντής του Ινστιτούτου Bruegel. To Bruegel ήταν 
το πρώτο ίδρυμα που τον περασμένο Φεβρουάριο δη
μοσίευσε μελέτη με τίτλο «Μια συνολική προσέγγιση 
στην κρίση χρέους της ευρωζώνης». Σε αυτή συμπέ- 
ραινε ότι η Ελλάδα ίσως να έπρεπε να προχωρήσει όσο 
το δυνατόν ταχύτερα σε «κούρεμα» του χρέους της ως 
και 30%, ώστε αυτό να είναι βιώσιμο, καθώς οι στόχοι 
των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που προ
βλέπει το μνημόνιο είναι υπερβολικά φιλόδοξοι σε συν
θήκες ύφεσης.

Σύμφωνα με τον κ. Πιζανί-Φερύ, «το επιχείρημα της 
ΕΚΤ για διάχυση της κρίσης από μια αναδιάρθρωση 
μόνο στην Ελλάδα είναι βάσιμο. Πρέπει όμως να ανα
γνωρίσουμε το γεγονός ότι η Ελλάδα μάλλον δεν θα 
μπορέσει να εξυπηρετήσει το χρέος της. Θα ήταν κα
λύτερο», προσθέτει, «αν η αναδιάρθρωση γινόταν ταυ
τόχρονα σε όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο 
πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε ότι 
τη χρειάζονται όλες μαζί. Διαφορετικά, η ΕΕ θα αντι
μετωπίσει πάλι πρόβλημα αξιοπιστίας, ακολουθώντας 
την τακτική αναμονής που ακολούθησε με την παρο
χή βοήθειας. Επομένως, μια αναδιάρθρωση δεν πρέ
πει να γίνει βιαστικά».

Και οι τράπεζες; Κατά τον διευθυντή του Bruegel, η 
αναδιάρθρωση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέ
πειες για ολόκληρο το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα 
διότι η αλληλεξάρτηση είναι αυξημένα Υπάρχουν ωστό

σο τρόποι να αντιμετωπιστεί. «Καϊ αρχάς χρειάζονται 
σοβαρά “τεστ αντοχής” (stress tests). Και ίσως ένα 
κράτος να χρειαστεί να ενισχύσει την κεφαλαιακή 
επάρκεια των τραπεζών που θα έχαναν από μια ανα
διάρθρωση. Πρόκειται για πολιτικό πρόβλημα» λέει.

Στους ιδιώτες πιστωτές θα πρέπει πάντως να προ- 
σφερθεί ένα μενού επιλογών, από την επιμήκυνση και 
το «κούρεμα» ως την προσφορά στο μέλλον ομολό
γων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ. Σε αυτή την περίπτω
ση, οι πιστωτές που σήμερα θα έχαναν θα μπορούσαν 
να αποσβέσουν κάποιες απώλειες αν η χώρα ανα
κάμψει. Πολλοί πιστωτές ίσως μάλιστα να σκεφθούν 
ότι σήμερα θα χάσουν λιγότερα από το να περιμένουν 
το 2013, όταν βάσει του ESM τα δάνεια των κρατών 
και του ΔΝΤ θα έχουν προτεραιότητα αποπληρωμής 
έναντι των ιδιωτών σε περίπτωση ελεγχόμενης χρεο
κοπίας.



«Αν το "κούρεμα" οου πετύχει αφήνει πληγή 
για εφτά χρόνια, αν όμως χάοεις τον έλεγχο η 
χώρα θα υποφέρει μια γενιά. Θα ωφεληθούν μό
νο όοοι έχουν στοιχηματίσει στο "κούρεμα" και 
εμμέσως οι αγγλοαμερικανικές τράπεζες εις 
βάρος των ευρωπαϊκών που έχουν δικά μας ομό

λογα». Με αυτή τη ρήση των οικονομολόγων ο 
πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Ν. Χριστο- 
δουλάκης εξηγεί γιατί η Ελλάδα πρέπει να απο- 
φύγει με κάθε τρόπο την αναδιάρθρωση του χρέ
ους, αποδίδοντας στη Νέα Δημοκρατία όλες τις 
ευθύνες για τη «δημοσιονομική καταστροφή»

που πυροδότησε η «δημοσιονομική απογραφή» 
της κυβέρνησης του κ. Κ. Καραμανλή και του 
υπουργού που τον διαδέχθηκε το 2004 στην 
πλατεία Συντάγματος, κ. Γ. Αλογοσκούφη. «Εί
μαι βέβαιος ότι η ΝΔ το έχει μετανιώσει πικρά, 
γιατί έβαλε τη χώρα σε διαρκή κηδεμονία και

έδωσε δικαιώματα να χλευάζουν διεθνώς και 
αδίκως την ελληνική οικονομία. Εβαλε βέβαια 
το χεράκι του και ο Μπαρόζο για να δικαιωθεί 
που έκανε τα ίδια στη χώρα του και την έριξε 
και αυτός στα Τάρταρα» τονίζει σε συνέντευξη 
του στο «Βήμα της Κυριακής».

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΔΑΚΗΣ

Είπε
Παίζουμε 
συνεχώς 

άμυνα στα 
απειλητικά 

σενάρια ενώ 
χρειάζεται 
επιθετική 

τακτική στα 
μετόπισθεν των 

αγορών

Στη διαπρα
γμάτευση με 

την τρόικα 
πρέπει 

να κρατάμε 
την ίδια 

μεζούρα με 
άλλες χώρες

Συνέντευξη στον
Ζ . ΤΣΩΛΗ

-  Κύριε υπουργέ, σήμερα βρισκόμα
στε σε πρωτόγνωρη κρίση. Το χρέ
ος τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει 
από κάθε έλεγχο...
«Σε όλη τη Μεταπολίτευση το χρέος αυ
ξανόταν, άλλες φορές καλπάζοντας και 
άλλες πιο αργά. Τουλάχιστον όμως για 
όσα χρόνια υπήρχε έντονη ανάπτυξη το 
χρέος μειωνόταν ως ποσοστό του ΑΕΠ 
και το 2003 είχε πέσει στο 97%. Μετά το 
2007 η συσσώρευση του χρέους προ- 
καλεί ίλιγγο. Σκεφτείτε ότι από τον Β’ Πα
γκόσμιο Πόλεμο ως το 2003 το χρέος εί
χε φθάσει τα 167 δισ. ευρώ, αλλά 
διπλασιάστηκε και ξεπέρασε τα 340 δισ. 
μόνο στα τελευταία έξι χρόνια».
-  Πώς έγινε αυτή η έκρηξη;
«Ηταν ένα τσουνάμι σε τρεις φάσεις: σει
σμός, θάλασσα και πυρηνικά. Το έλ
λειμμα εκτινάχθηκε το 2007 γιατί κα- 
τέρρευσαν τα έσοδα, το 2008 γιατί το 
κύμα της διεθνούς κρίσης τούς βρήκε 
απροετοίμαστους και το 2009 όταν οι 
σπατάλες και οι προσλήψεις του κομμα
τικού αντιδραστήρα ξεπέρασαν κάθε 
εφιάλτη. Μετά ανέβηκαν και τα επιτόκια, 
η ανάπτυξη σταμάτησε και έτσι μπήκα
με στον φαύλο κύκλο χρέους, ύφεσης».
-  Ο κ. Γ. Αλογοσκούφης που σας δια
δέχθηκε σάς κατηγορούσε για «κρυ
φά ελλείμματα».
«Τα χρέη με τα νοσοκομεία δημιουρ- 
γούνται γιατί δεν πληρώνουν τα ασφαλι
στικά ταμεία, πιέζουν την κάθε κυβέρ
νηση να εκδώσει ομόλογα και με αυτά

που γλιτώνουν αυξάνουν τις επικουρικές 
συντάξεις. Και εγώ όταν ανέλαβα βρήκα 
μεγάλα χρέη των νοσοκομείων, αλλά η 
ΝΔ τα πενταπλασίασε. Το πρόβλημα θα 
λυθεί μόνο όταν τα νοσοκομεία βάλουν 
διπλογραφικό σύστημα και χρεώνουν 
αμέσως τα Ταμεία. Ποτέ όμως η Ευρω
παϊκή Επιτροπή δεν είχε ζητήσει απο- 
γραφή».
-  Η ΝΔ κατέφυγε στη «δημοσιονο
μική απογραφή». Θυμάμαι ότι τότε 
είχατε πει χαρακτηριστικά πως «το 
σπίτι ήθελε ένα βάψιμο και η ΝΔ το 
γκρέμισε».
«Είμαι βέβαιος ότι το έχει μετανιώσει πι
κρά, γιατί έβαλε τη χώρα σε διαρκή κη
δεμονία και έδωσε δικαιώματα να χλευ
άζουν διεθνώς και αδίκως την ελληνική 
οικονομία. Εβαλε βέβαια το χεράκι του 
και ο Μπαρόζο για να δικαιωθεί που έκα
νε τα ίδια στη χώρα του και την έριξε και 
αυτός στα Τάρταρα. Και η Γαλλία και η 
Ισπανία είχαν πολιτικές διαμάχες με τα 
ελλείμματα, αλλά δεν άφησαν άλλους να 
τους κάνουν μαθήματα. Ακόμη όμως και 
με τους υπολογισμούς της ΝΔ το χρέος 
που άφησα το 2003 ήταν το χαμηλότε
ρο της εικοσαετίας».
-  Σήμερα ήδη ξεπερνά το 150% του 
ΑΕΠ. Πιστεύετε ότι οι εγγυήσεις των 
δανείων στις ΔΕΚΟ δεν έπρεπε να  
συμπεριλαμβάνονται το χρέος;
«Η καταγραφή του χρέους πρέπει να γί
νεται με την ίδια πρακτική που ακολου
θούν και οι άλλες χώρες της ευρωζώνης 
για να μη δημιουργείται διογκωμένη εντύ
πωση εις βάρος μας. Εχουμε μεγάλο χρέ
ος, εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνου
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με να δείχνει μεγαλύτερο. Η Γαλλία και 
η Ιταλία, για παράδειγμα, δεν περιλαμ
βάνουν τις εγγυήσεις των ΔΕΚΟ στο κρα
τικό χρέος, ενώ η Γερμανία έβγαλε ακό
μη και τα νοσοκομεία».
-  Υπό αυτές τις συνθήκες ίσως δεν 
είναι αδικαιολόγητη η συζήτηση πε
ρί αναδιάρθρωσης.
«Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε “κούρε
μα”, θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο 
εσωτερικό της χώρας και στην ανάπτυ
ξη. Πάρτε για παράδειγμα τα ασφαλι
στικά ταμεία που κατέχουν περίπου 25 
δισ. ευρώ ομόλογα και με ένα “κούρε
μα” 40% θα χάσουν αμέσως 10 δισ. Με
τά όλοι θα φωνάζουν να τα καλύψει το 
κράτος και το χρέος θα μεγαλώσει ξα

νά. Το ίδιο θα συμβεί και με τις τράπε
ζες, που για να συνεχίσουν να δανείζουν 
τις επιχειρήσεις θα ζητήσουν από το κρά
τος να σχηματιστεί Αποθεματικό Ζημιών, 
εκδίδοντας νέα ομόλογα. Η καθαρή μεί
ωση του χρέους τελικά θα είναι μηδαμι
νή, ενώ το κόστος ανυπολόγιστο. Μια 
ρήση των οικονομολόγων λέει ότι αν το 
“κούρεμα” σου πετύχει αφήνει πληγή για 
εφτά χρόνια, αν όμως χάσεις τον έλεγ
χο η χώρα θα υποφέρει μια γενιά γιατί 
κανείς δεν σε δανείζει μετά με χαμηλά 
επιτόκια. Θα ωφεληθούν μόνο όσοι 
έχουν στοιχηματίσει στο “κούρεμα” και 
εμμέσως οι αγγλοαμερικανικές τράπε
ζες εις βάρος των ευρωπαϊκών που έχουν 
δικά μας ομόλογα».

Καραμανλής - Μπαρόζο 
μας οδήγησαν στην 
οικονομική καταστρ
Ούτε σκέψη για αναδιάρθρωση -Μόνη λύση η επιμήκυνση

Ηλθε ο καιρός να τεθεί η συμφωνία σε νέες, πια ρεαλιστικές βάσεις

Το μνημόνιο έχασε τις... δάφνες του
-  Αποτελεί λύση η επιμήκυνση  
για όλο το χρέος των 340  δισ. 
ευρώ, όπω ς συνέβη  με τα 110  
δισ. ευρώ;
«Η Ουρουγουάη έκανε κάτι παρόμοιο 
επιμηκύνοντας τη διάρκεια του ομο
λόγου και κρατώντας σταθερά τα 
κουπόνια, το λεγόμενο “ρεπροφίλ”. 
Αυτό θα μπορούσε να γίνει και εδώ 
εθελονηκά αλλά όχι πριν από το 2013. 
Σου λένε “αν ζητήσει τότε μια επιμή
κυνση για πέντε χρόνια, γιατί εγώ να

δεχθώ  τώρα για δέκα και να ζημιω
θώ; Καλύτερα να περιμένω”».
-  Εσείς τι πολιτική θα εφαρμό
ζατε στη διαχείριση του χρέους;
«Παίζουμε συνεχώς άμυνα στα απει
λητικά σενάρια ενώ χρειάζεται επι
θετική τακτική στα μετόπισθεν των 
αγορών. Γ ια παράδειγμα, η  ΕΚΤ έχει 
αγοράσει ως σήμερα 50 δισ. ευρώ ελ
ληνικά ομόλογα από τη δευτερογενή 
αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές. Αντί 
με το δάνειο ττ 10 δισ. να πληρώ

νουμε τις λήξεις των ομολόγων στην 
ονομαστική τιμή, θα μπορούσαμε να 
αγοράζουμε και εμείς φθηνά στη δευ
τερογενή και να σβήσουμε χρέος με
γαλύτερης αξίας, ίσως περισσότερα 
από 150 δισ. ευρώ. Ετσι, μαζί με τα 
50 δισ. που έχει μαζέψει η  ΕΚΤ, τα 
δύο τρίτα του χρέους θα βρίσκονταν 
στα χέρια της τρόικας και θα μπο
ρούσαμε να διαπραγματευθούμε την 
τύχη τους χωρίς τον φόβο μαζικής 
ρευστοποίησης και στάσης πληρω

μών. Γ ια να καλυφθεί το έλλειμμα της 
διετίας θα χρειαζόταν βέβαια να αυ
ξηθεί ο δανεισμός σε έντοκα, αλλά 
και αυτός ως πέρυσι ήταν σχεδόν τζά
μπα, με επιτόκιο 1% αντί του 6% που 
είχαν τα νέα ομόλογα».
-  Θα το δεχόταν αυτό το μνημό
νιο;
«Προφανώς θέλει νέες διαπραγμα
τεύσεις. Αλλά με τόσ ες αποτυχίες 
που  σημειώ θηκαν στα έσ οδα , το  

νημόνιο έχασε τις δάφνες της άτε

γκτης ορθότητας που φορούσε πέ
ρυσι. Οταν ζητείς να αυξηθεί ο ΦΠΑ 
και έναν χρόνο μετά μειώνονται οι 
εισπράξεις, σημαίνει ότι ήλθε ο και
ρός να τεθεί η συμφωνία σε νέες βά
σεις, πιο ρεαλιστικές. Επιπλέον πρέ
πει επιτέλους να καταλάβουν όλοι 
ότι χω ρίς ανάπτυξη ούτε η φ ο ρ ο 
λογική εξόρμηση θα πετύχει ούτε η 
κοινωνία θα αντέξει να βυθίζεται σε 
ύφεση και ανεργία για τρίτη συνε
χή χρονιά».


