
Η Ελλάδα σε κρίση
Ακριβά δανείσιηκε x0es η Ελλάδα λόγω ίων φημών για αναδιάρθρωσηΑλμυρόίο επιιόκιο ίων... σεναρίων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΙ

Α ντίθετες σε κάθε ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους συνεχίζουν να είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις κορυφαίων στελεχών. Τη στήριξή του στην προσπάθεια της Ελλάδας διατύπωσε χθες και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τίμοθι Γκάιτνερ.Ωστόσο τα σενάρια για αναδιάρθρωση εξακολουθούν να δημοσιεύονταιστον ξέ-«Το πρόγραμμα νο τύπ οπροσαρμογή? πρέπει και ιδιαί'1 ι χ ι  ι τέρα τιςνα εφαρμοστεί» τελευταί-ξεκαθάρίσε Ο Τρίσέ ες η μ έ ρες στονγερμανικό. Ετσι, διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα τα spreads των ελληνικών κρατικών ομολόγων αλλά και οι αποδόσεις τους. Με αλμυρό επιτόκιο δανείστηκε χθες ξανά η Ελλάδα, που συγκέντρωσε 1,6 δισ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας.Σε συνέντευξή του στη «Wall Street Journal» ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ ξεκαθάρισε ότι «το πρόγραμμα (δημοσιονομικής προσαρμογής) πρέπει να εφαρμοστεί» όταν ρωτήθηκε για πιθανή αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας. Σε συνέντευξή του στους «Financial

Times Deutschland» ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ Νουτ Βέλινκ είπε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της. Εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε επίσης ότι «είναι πολύ σαφής η άρνησή μας» για τα σενάρια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Ωστόσο, στη διαδικτυακά έκδοσή του το περιοδικό «Σπίγκελ» έγραψε ότι «η Ευρώπη φοβάται για έμφραγμα της Ελλάδας». Ο  πρόεδρος του Συνδέσμου κρατικών γερμανικών τραπεζών Κρίστιαν Μπραντ είπε επίσης πως οι τράπεζες στη Γερμανία θα άντεχαν μια τυχόν αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. «Ενα “κούρεμα” δεν θα ήταν το τέλος του κόσμου», είπε στο Reuters. Αναδιάρθρωση αλλά όχι άμεσα προβλέπει σε έκθεσή της και η Deutsche Bank.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ. Κεφάλαια 1,625 δισ. ευρώ άντλησε χθες μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων η ελληνική κυβέρνηση, με τσουχτερό όμως επιτόκιο 4,10%. Στην προηγούμενη δημοπρασία που είχε γίνει τον Φεβρουάριο η Αθήνα είχε πληρώσει επιτόκιο 3,85%. Αυτή τη φορά, μάλιστα, η έκδοση καλύφθηκε μόνο κατά 36% από ξένους επενδυτές, έναντι 60% στην προηγούμενη δημοπρασία. Τα spreads των ΙΟετών κρατικών ομολόγων παρέμειναν και χθες πάνω από τις 1.110 μονάδες, που είναι τα υψηλότερα όλων των εποχών.
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Εύσημα σιην Ελλάδα από ιον Λευκό Οίκο
Τα εύσημα
στην Ελλάδα και 
την Ιρλανδία για 
την προσπάθεια 
που κάνουν να 
αντιμετωπίσουν 
την κρίση έδωσε 
χθε$, μιλώνταε 
στην τηλεόραση 
του Bloomberg, 
ο unoupyos 
Οικονομικών 
των Η Π Α  Τίμοθι 
Γκάιτνερ. Οπωε 
είπε απαντώνταε σε 
ερώτηση για το εάν η 
Ελλάδα θα χρειαστεί 
να αναδιαρθρώσει 
το xpdos Tns, «εάν 
δούμε την Ευρώπη 
τώρα, είναι προφανέδ 
ότι έχει μπροστά m s 
προκλήσειί. Α λλά  εάν 
κοιτάξουμε τι κάνουν 
οι κ υ β ερ ν ή σ ει στην 
Ελλάδα, την Ιρλανδία 
και πολλέβ ά λ λ ε ϊ 
(χώ ρεϊ) θα δούμε ότι 
έχουν προχωρήσει σε 
απίστευτα δύσκολεβ 
μετα ρρυθμ ίσει για 
να εξασφ αλίσουν 
ότι θα μειώσουν τα 
ελλείμματα του$, ότι 
οι οικονομίεε tous 
θα αναδομηθούν, 
ότι θα ενισχυθούν τα 
χρηματοοικονομικό 
tous συστήματα και 
αυτά είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να 
ξεπεραστεί η κρίση».Ν¿es δηλώσεις βουλευτών υπέρ του «κουρέματος»του χρέους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ υπέρ της αναδιάρθρωσης του χρέους από βουλευτές του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, αλλά και βολές από πλευράς του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Κινήματος Χρ. Πρω- τόπαπα για τους αναποτελεσματικούς υπουργούς προκάλεσαν αναταράξεις στην κυβέρνηση.Ο κ. Αλευράς, μιλώντας στο Βήμα ΕΜ, χαρακτήρισε «αυτονόητη αναγκαιότητα την επιμήκυνση του χρέους» εξηγώντας ότι «όσο η χώρα πληρώνει τόκους, χρεολύσια και δεν μπορεί να εξέλθει στις αγορές τόσο π ε

ρισσότερο θα βυθίζεται στην ύφεση». Την ίδια ώρα ο Μίμης Ανδρουλάκης σε άρθρο που έχει αναρτήσει στο ιστολό- γιό του χαρακτηρίζει «Λάθος Χάρτη» τον «Οδικό Χάρτη», που παρουσίασε την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός και επισημαίνει: «Μεταθέτει την οριστική επίλυση της κρίσης χρέους μετά το 2013 και παραγνωρίζει ότι οι αγορές προτιμούν το υπολογισμένο ρίσκο ενός συνολικού διακανονισμού του χρέους με επιλογές για τους δανειστές και με ευρωπαϊκή εγγύηση, από τη μακρόχρονη αναμονή και την ασάφεια στις προοπτικές».Εκ παραλλήλου, συζητήσεις προκάλε

σαν στην κυβέρνηση και τα υπονοούμενα που άφησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Πρωτό- παπας για τη στάση ορισμένων υπουργών, δεδομένου ότι είναι σε ανοικτή γραμμή με το πρωθυπουργικό επιτελείο. Μ ε συνέντευξή του στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Πρωτόπαπας υπέδειξε «άρση ασυλίας» για «όσους αποτυγχάνουν στην υλοποίηση του στόχου από υπεύθυνες θέσεις», φωτογραφίζοντας υπουργούς, ενώ παράλληλα σχολίασε πως κάποιοι ακολουθούν προσωπικές πολιτικές, που -  όπως είπε -  ορισμένες φορές φαίνονται σ’ αυτήν την ιστορία. «Αυτή τη στιγμή κάνουν ένα μεγάλο - -

Και βολέ$ Πρωιόπαπα για ns npootpaies διαφοροποιήσει υπουργών για us 
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θος κάποιοι. Εχουμε να ανεβούμε ένα βουνό μπροστά μας. Εάν είναι να ανεβούμε τον δρόμο, να το αποφασίσουμε και να ανεβούμε όλοι μαζί. Εάν είναι να είμαστε παρατηρητές και σχολιαστές, με συγχωρείτε, αλλά δεν μου αρμόζει αυτός ο ρόλος». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αναφορές του κ. Πρωτόπα- πα δεν είναι άσχετες με μία συνολικότερη δυσφορία που επικρατεί στην κυβέρνηση για κάποια μέλη της, που επιλέγουν την αποστασιοποίηση σε δύσκολες επιλογές -  δυσφορία που επέ- τειναν οι πρόσφατες διαφοροποιήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις αποκρατικοποιήσεις.


