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Ρευστό έως 18 Ιουλίου, χωρίς την 5η δόση
Προϋπόθεση για την εκταμίευση, να αποδεχθεί η Ελλάδα τα σκληρά μέτρα και τις επιθετικές αποκρατικοποιήσεις που απαιτεί η τρόικα
Του Β Α ΣΙΛ Η ΖΗΡΑ

Τον κίνδυνονα βρεθεί με εντελώε άδεια
ταμεία σε δύο μήνεε και να υποχρεω
θεί σε στάση πληρωμών αντιμετωπίζει
τ '^πν η Ελλάδα. Στιε επόμενεε σαρά
ι
ιμέρεε, έωε τη σύνοδο κορυφήε τηε
24ηε Ιουνίου, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί το νέο πακέτο δημοσιανομικήε
προσαρμογήε και αποκρατικοποιήσεων,
καθώε και η νέα βοήθεια για το 2012
τουλάχιστον, ώστε να αποδεσμευθεί η
5η δόση του υφιστάμενου δανείου τηε
τρόικαε, ύψουε 12 δισ. ευρώ.
Εάν δεν εκταμιευθεί η δόση, το Δη
μόσιο θα καλύψει οριακά τιε υποχρεώσειε του μέχρι τιε 18 Ιουλίου, εξα-

το πρώτο βήμα. Οι διαφορέε με την τρόι
κα ωε προε τα νέα μέτρα είναι ακόμη
μεγάλεε. Τα επιπλέον μέτρα που πρέ
πει να ληφθούν μόνο για φέτοε ανέρ
χονται σε 6,3 δισ. ευρώ. Από αυτά έχουν
συμφωνηθεί περίπου τα 5 δισ. ευρώ, ε
νώ τα υπόλοιπα αναζητοΰνται. Αυτή τη
φορά, τα στελέχη τηε τρόικαε κρατούν
πολύ σκληρή στάση. Εχουν απορρίψει
μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση, όπωε
η φορολόγηση τω ν τόκων με 12,5% 15% από 10% σήμερα καθώε και αύξηση
του φόρου στα δάνεια. Επίσηε, έχουν
απορρίψει τουε στόχουε για έσοδα α
πό φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή.
Αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα τω ν μέτρων περικοπήε δαπανών
τω ν ασφαλιστικών ταμείων, θεώρησαν
υπερφιλόδοξο τον στόχο τω ν εσόδων
από το ΕΣΠΑ, δεν δέχθηκαν ωε επιπλέον
έσοδα αυτά του πράσινου ταμείου.
Αμφισβήτησαν την εκτίμηση του υπ.
Οικονομικών για τιε καταπτώσειε εγ
γυήσεων, παρά το γεγονόε ότι η από
κλιση από τη δική τουε ήταν λίγα εκα
τομμύρια ευρώ. Συνολικά, από μέτρα 26
δισ. που τουε παρουσίασε η ελληνική
πλευρά, απέρριψαν τα 10 δισ. και ζή
τησαν άλλα.

Οι προτάσεις
για ίο χρέος
και οι
επιπτώσεις
0 ι πιθανότητες,
οι υποςπηρικτές,
το κόστος
και τα ο ψ έλη

©

Ο

©

Επιπλέον
χρηματοδότηση
μ ε διμερή
δάνεια από την
Ευρω ζώ νη

Ενίσχυση
μ έσ ω του
Ευρω παϊκού
Μ ηχα νισ μού
Στήριξης (Ε Ρβ ί)

Μ είω σ η
επ ιτοκίου
στο δ ά νειο
τω ν lio δισ.

1

(6 0 δισ. ευρώ )

(6 0 - 8 0 δισ. ευρ ώ )

1

Σ υ μ φ ω ν ο ύ ν Γ α λ λία

|

κα ι ά λ λ α κ ρ ά τ η

Υψ ηλή

Ισ ω ς σ υ μ φ ω ν ή σ ο υ ν

©

©

Εθελοντική
επ ιμήκυνση

Εθελοντική
αναδιάρθρω ση,
μ ε μικρότερο
επ ιτόκιο και
μεγαλύτερη
διάρκεια

Συμφ ω νούν

ο ι Ε υ ρ ω π α ίο ι

ο ι π ο λ ιτ ικ ο ί.

η γέτες

Δ ια φ ω ν ε ί η ΕΚ Τ

Μ έτρ ια -Υ ψ ηλή

Μ έτρ ια
υπό α υστηρές
προϋποθέσεις

IΘετικές

Μ έτρ ια
ταυτόχρονα μ ε
ν έο Μ νη μ όν ιο

0

•

Οριακά θετικές

©

Αναδιάρθρω ση

Δ ι α φ ω ν ο ύ ν ΕΚ Τ ,

Δ ια φ ω ν ε ί

Δ Ν Τ και Ε.Ε.

η ΕΚΤ

Π ολύ χαμηλή

Μ ικρ ή

π ρ ιν α π ό τ ο
2013

Ουδέτερες

•

φ Αρνητικές

φ

•

*

Θέλουν απολύσει

Η Ελλάδα κινδυνεύει με χρεοκοπία, δή
λωσε την Παρασκευή η υπουρνός Οικο
νομικών της Γαλλίας και επικρατέστερη
υποψήφια για την ηνεσία του ΔΝΤ, κ.
Κριστίν Λαγκάρντ.

Τα στελέχη της τρόικας
κρατούν πολύ σκληρή
στάση. Απέρρΐφαν μέτρα
όπως η φορολόγησα
των τόκων με 12,5% -15%
καθώς και η αύξηση
τον φόρου στα δάνεια.
ντλώνταε τα ρευστά διαθέσιμό του, αλ
λά κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί σε
αδυναμία πληρωμήε τόκων 1,8 δισ. ευ
ρώ στιε 19 Ιουλίου και όποιων άλλων υ
ποχρεώσεων έχει από την ημέρα εκεί
νη και μετά, μισθών και συντάξεων συ
μπεριλαμβανομένων. Η Γαλλίδα υπουργόε Οικονομικών κ. Κ. Λαγκάρντ
δήλωσε ανοιχτά την Παρασκευή ότι η
Ελλάδα κινδυνεύει με χρεοκοπία. Αυτή
την περίοδο, ο ΟΔΔΗΧ προχωρεί σε εκδόσειε εντόκων για να καλύψει τιε τακτικέε ανάγκεε του Δημοσίου σε ρευ
στό έωε τότε, αλλά και τιε επιπλέον δαπάνεε που θα προκΰψουν σε περίπτω
ση εκλογών.

Σκληρά μέτρα
Προϋπόθεση για να εγκρίνει το Διε
θνέε Νομισματικό Ταμείο την εκταμί
ευση τηε 5ηε δόσηε είναι να συμφω
νήσει η Ευρωζώνη σε ένα νέο πακέτο
χρηματοδότησηε. Προϋπόθεση για το
νέο πακέτο είναι να αποδεχθεί η Ελλά
δα σκληρά μέτρα μείωσηε του ελλείμματοε από φέτοε έωε το 2015 και επιθετικέε αποκρατικοποιήσειε. Προε το
παρόν, δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε καν

Εκτόε τω ν άλλων, απαιτούν να κλεί
σει κάποιοε οργανισμόε του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και να απολυθεί το προ
σωπικό του. Επίσηε, θέλουν να περικοπούν δραστικά οι επιχορηγήσειε,
πράγμα που οδηγεί σε μείωση προσω
πικού, αφού σε όλουε αυτούε τουε φορείε οι μισθοί απορροφούν έωε το
80% τηε επυτορήγησηε. Αν και οι απολύσειε θα αποτελούν ένα πολύ μικρό
μέροε τηε συνολικήε μείωσηε του προ
σωπικού του Δημοσίου κατά 150.000 ά
τομα έωε το 2015, η τρόικα επιμένει σε
αυτό θεωρώνταε ότι θα στείλει ισχυρό
μήνυμα στιε αγορέε.
Ενα αντίστοιχα ισχυρό μήνυμα α
παιτούν και στιε αποκρατικοποιήσειε.
Θέλουν να υλοποιηθεί μια ιδιωτικο
ποίηση εντόε του Ιουνίου, κάτι που εί
ναι δύσκολο. Σε ό,τι αφορά τον φορέα
υλοποίησηε τω ν αποκρατικοποιήσε
ων, θέλουν να διοικείται από τεχνοκράτεε, χωρίε εμπλοκή τω ν πολιτικών
και με συμμετοχή δύο στελεχών τηε
τρόικαε που θα έχουν δικαίωμα βέτο.
Την Πέμπτη, οι επικεφαλήε τηε τρόι
καε κατέθεσαν το πλαίσιο τω ν απαιτήσεών τουε και έφυγαν από την Αθή
να, για να ξαναγυρίσουν μόνο όταν η
κυβέρνηση θα τιε έχει υιοθετήσει.
Οταν γίνει αυτό, θα τεθεί επί τάπητοε
η συζήτηση για το νέο πρόγραμμα χρη
ματοδότησηε. Το βασικό σενάριο που
προωθεί η Κομισιόν και το ΔΝΤ είναι η
χορήγηση ενόε πακέτου 100 δισ. ευρώ
για τη ν τετραετία 2011 - 2014. Ταυτό
χρονα, οι ευρωπαϊκέε κυβερνήσειε θα
ασκήσουν την επιρροή τουε σε τράπεζεε
και ήιηάε ώστε να διακρατήσουν τα ελ
ληνικά ομόλογα που έχουν στην κατο
χή τουε και λήγουν τη ν περίοδο αυτή.
Θα πρόκειται στην ουσία για μια εθε
λοντική επιμήκυνση, που εκτιμούν ό
τι δεν θα θεωρηθεί χρεοκοπία. Ωστόσο,
το σενάριο προσκρούει στην άρνηση
τηε Γερμανίαε και άλλων χωρών να χρη
ματοδοτήσουν με τόσο μεγάλο ποσό την
Ελλάδα, αλλά και σ τη ν κάθετη διαφω
νία τηε ΕΚΤ με οποιοσδήποτε μορφήε
αναδιάρθρωση.
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Παπανδρέου αναφέρουν πωε οι διαβουλεύσειε με τη ν τρόικα θα καθυ
στερήσουν και δεν πρόκειται να ο
λοκληρωθούν μέσα σ το επόμενο δε
καήμερο.
Παρά τούτα, ο σχεδιασμόε του κ. Γ.
Παπανδρέου προβλέπει τη ν παρου
σίαση του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου
στην πρώτη του μορφή, αύριο, στο υ
πουργικό συμβούλιο. Ενώ την επομένη
θα πραγματοποπιθούν οι συναντήσειε
του με τον κ. Αντώνη Σαμαρά και τουε
λοιπούε πολιτικούε αρχηγούε, ώστε ορισμένεε από τιε προτάσειε του προ
έδρου τηε Ν.Δ. να ενσωματωθούν στο
κυβερνητικό σχέδιο. Θα ακολουθήσει
η τελική διαπραγμάτευση με τα στε-
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Αν ο Σιρος - Καν είχε πάει στο Βερολίνο...
Εάν την προπερασμένη Παρασκευή ο Νιομινίκ Στρος-Καν δεν διανυκτέρευε
στο 5οίίίθΙ του Μανχάταν, σίνουρα η τύχη του ίδιου, και ενδεχομένως της
Ελλάδας, να ήταν διαφορετική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην γενικός
διευθυντής του ΔΝΤ θα προσερχόταν στο ραντεβού που ήταν προγραμματι
σμένο με την κ. Μέρκελ την Κυριακή 15 ΜαΤου, με σκοπό να τη θέσει ενώ
πιον ενός διλήμματος. Είτε η καγκελάριος θα υποσχόταν δημόσια όχι θα συμμεχάσχει σε νέα χρηματοδότηση της Ελλάδας, γεγονός που θα επέτρεπε στο
ΔΝΤ να αποδεσμεύσει την 5η δόση προς τη χώρα μας, είτε ο ίδιος θα δήλω
νε ότι η καταβολή της δόσης μπλοκάρει εξαιτίας της Γερμανίας.
Κανένας δεν ννωρίζει πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα εάν ο κ. Στρος-Καν
έφτανε τελικά στο Βερολίνο, αντί να καταλήξει σιδηροδέσμιος στο αστυνο
μικό τμήμα του Χάρλεμ. Ετσι κι αλλιώς, η Ιστορία δεν γράφεται με «αν». Η
Ελλάδα δεν είναι πλέον το σοβαρότερο πρόβλημα του τέως γενικού διευθυ
ντή του ΔΝΤ, αλλά του διαδόχου του. Και η Ελλάδα δεν προβληματίζεται τό
σο για το μέλλον του κ. Στρος-Καν όσο για τον μελλοντικό επικεφαλής του
Ταμείου.
Η κ. Λαγκάρντ εμφανίζεται ως επικρατέστερη υποψήφια και ό,τι καλύτερο
θα μπορούσε να περιμένει η Ελλάδα. Ωστόσο, Ευρωπαίοι παράγοντες εμφ α
νίζονται αρκετά επιφυλακτικοί, σημειώνοντας ότι σε μια κούρσα διαδοχής,
αυτοί που προβάλλουν εξαρχής ως φαβορί συνήθως «καίγονται». Επίσης,
θεωρούν ότι η Γερμανία, που έχασε την προεδρία της ΕΚΤ, θα διεκδικήσει
την ηγεσία του ΔΝΤ. Το όνομα του Γερμανού προέδρου της ΕΒΘΩ κ. Τόμας
Μίροου, που στο παρελθόν έχει δηλώσει πως η Ελλάδα δεν θα τα καταφέ
ρει, ήδη προβάλλει μεταξύ των υποψηφίων, ενώ δεν αποκλείεται και κάποια
άλλη αιφνιδιαστική πρόταση του Βερολίνου. Εάν περάσει, θα είναι απλώς έ 
να από τα πολλά προβλήματα.

Τέσσερις εβδομάδες
επίπονων διαπραγματεύ
σεων για τον πρωθυ
πουργό, που παρά
τις διαφωνίες υπουργών
δεν βλέπει εκλογές.

βούλιο, με πολλά ανοιχτά θέματα και υ
πουργικές διαφωνίες.
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Οι προτεραιότητες του κ. Γ. Παπανδρέου
Μεγάλο μέρος «πολιτικού κεφαλαίου»
καλείται να δαπανήσει τιε επόμενεε
τέσσεριε εβδομάδεε, μέχρι τη Σύνο
δο Κορυφήε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε,
ο πρωθυπουργόε κ. Γ. Παπανδρέου.
Προτεραιότητα, βεβαίωε, είναι για τον
πρωθυπουργό να καταλήξουν σε α
ποτέλεσμα οι διαπραγματεύσειε με την
τρόικα για την εκταμίευση τηε πέμπτηε δόσηε του δανείου τω ν 110 δισ.
ευρώ. Οι διαπραγματεύσειε βρίσκονται
σε τέλμα, καθώε οι εκπρόσωποι τηε
Ε.Ε. και του ΔΝΤ θέτουν ιδιαίτερα
σκληρούε όρουε προε τη ν κυβέρνη
ση, τόσο για το 2011 όσο και για το
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
αυτή τη ν εικόνα συμβάλλει
κα. . αναβλητικότητα που επιδεικνύει
ο κ. Παπανδρέου, ο οποίοε φρενάρει
τη λήψη αποφάσεων, επιδιώκονταε
καλύτερο αποτέλεσμα. Το γεγονόε αυ
τό, όμωε, έχει ωε αποτέλεσμα, αύριο
να συγκαλείται υπουργικό συμβού
λιο με πολλά θέματα ανοιχτά, γεγονόε που δεν βοηθάει στη βελτίωση
τηε εικόναε.
Πέραν του θέματοε τω ν απολύσε
ων από το ν ευρύτερο δημόσιο τομέα,
που έχει μπει με ένταση στο τραπέ
ζι τω ν διαπραγματεύσεων, από τη ν
πλευρά τηε τρόικαε, όπωε λέγεται, αμ
φισβητούν σε πάρα πολλέε περιπτώσειε τη ν απόδοση μέτρων που έ
χει προτείνει το υπουργείο Οικονο
μικών, τόσο για το τρέχον όσο και για
τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, πληροφορίεε από το περιβάλλον του κ.
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λέχη τηε τρόικαε, η οριστικοποίηση
του προγράμματοε, η τελική έγκριση
του υπουργικού συμβουλίου και εν συ
νεχεία η κατάθεσή του προε ψήφιση
στη Βουλή.
Η ανωτέρω πορεία δείχνει «ευθΰγραμμη» αλλά σε καμία περίπτωση δεν
είναι. Παρότι το Μεσοπρόθεσμο δεν
έχει ακόμη παρουσιαστεί εν συνόλω,
στο εσωτερικό τηε κυβέρνησηε κα
ταγράφονται ήδη διαφωνίεε για πτυχέε του: Ο κ. Δ. Ρέππαε απέρριψε κά
θε συζήτηση για απολύσειε υπαλλή
λων σε καταργούμενουε οργανισμούε,
όπωε ανέφερε ο κ. Γ. Παπακωνστα
ντίνου, ενώ επιφυλάξειε φέρονται
να έχουν και άλλοι υπουργοί, όπωε οι
κ. Χρ. Παπουτσήε και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, με το ν κ. Γ. Ραγκούση να έχει αναφερθεί σ τη ν α
ξιολόγησή τουε από το ΑΣΕΠ. Επίσηε,
γνωστέε είναι οι ενστάσειε τω ν κ. Χρ.
Παπουτσή, Λοΰκαε Κατσέλη και Τίναε
Μπιρμπίλη σε ένα εκτεταμένο πρό
γραμμα αποκρατικοποιήσεων. Πάντωε, πληροφορίεε αναφέρουν πωε ο
κ. Παπανδρέου θα χαρακτηρίσει τα μέ
τρα που θα παρουσιαστούν στο αυ

ριανό υπουργικό συμβούλιο «απα
ραίτητα για τη σωτηρία τηε χώραε»
και θα ζητήσει τη στήριξη όλων τω ν
υπουργών για τη ν τελική διαπραγ
μάτευση με τη ν τρόικα.

Περί πρόωρων εκλογών
Επίσηε, ανεξαρτήτωε εσωκομμα
τικών αναταράξεων κατά τη συζήτη
ση του Μεσοπρόθεσμου ο κ. Παπαν
δρέου δεν φλερτάρει σε καμία περί
πτωση με το ενδεχόμενο τω ν πρόω
ρων εκλογών, «εκτόε εάν υποχρεωθεί».
Για το ν λόγο αυτόν απέρριψε τιε εισηγήσειε σειράε προβεβλημένων κυ
βερνητικών στελεχών, από το ν κ. Ευ.
Βενιζέλο και το ν Ανδρ. Λοβέρδο μέ
χρι το ν κ. X. Καστανίδη και το ν κ. X.
Παμπούκη, να ψηφιστεί το Μ εσο
πρόθεσμο Σχέδιο με πλειοψηφία 180
βουλευτών.
Ο πρωθυπουργόε δεν αναμένει εξ
άλλου ούτε «λευκή επιταγή» από τον
κ. Αντ. Σαμαρά. Ο κ. Παπανδρέου ε
πιδιώκει από τη μεταξύ τουε συνά
ντηση να εκπεμφθεί ένα μήνυμα συναντίληψηε τω ν δύο μεγάλων κομ
μάτων, κυρίωε στο μέτωπο τω ν απο
κρατικοποιήσεων, καθώε αυτό είναι
που τίθεται με τη μεγαλύτερη έντα
ση από τιε Βρυξέλλεε και τιε μεγάλεε
ευρωπαϊκέε πρωτεύουσεε. Μάλιστα,
πληροφορίεε αναφέρουν πωε ο κ. Γ.
Παπανδρέου επέλεξε να αναβληθεί η
συζήτηση ερώτησηε του κ. Σαμαρά
την Παρασκευή στη ν «ώρα του πρω
θυπουργού», προκειμένου να μην
πολωθεί το κλίμα ενόψει τηε μεταξύ
τουε συνάντησηε.

Πολύ αρνητικές

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δύο+τρία σενάρια
για νέους τρόπους
χρηματοδότησης
Δύο σενάρια για το μέλλον τηε Ελλάδαε
και τρειε βασικέε προτάσειε για την ε
πάνοδο τηε χώραε στιε αγορέε συζητούνται αυτή τη στιγμή τόσο στο ε
σωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τιε
τελευταίεε ημέρεε στελέχη τηε τρόι
καε και του οικονομικού επιτελείου έ
χουν αποδυθεί σε ασκήσειε επί χάρ
του για να βρεθεί έναε τρόποε ώ στε
η Ελλάδα να ξαναβγεί στιε αγορέε και
να αντλήσει χρηματοδότηση μόνη τηε.
Από τη ν άλλη πλευρά, σε ευρωπαϊ
κό επίπεδο έχει ξεσπάσει «πόλεμοε»
μεταξύ ορισμένων χωρών (κυρίωε
τηε Γερμανίαε) και τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε (ΕΚΤ) για τη δια
χείριση του ελληνικού χρέουε. Τα σε
νάρια για το μέλλον τηε Ελλάδαε
προβλέπουν:
1. Την προώθηση της εθελοντικής ε
πιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμήε
τω ν ομολόγων που λήγουν, τουλάχι
στον, μέσα στη ν περίοδο 2012 - 2013.
Το σκεπτικό αυτού του σεναρίου είναι
ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να αναχρηματοδοτήσει τιε υποχρεώσειε
τηε σε αυτό το διάστημα. Ωστόσο, η
ΕΚΤ έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήπο
τε αλλαγή στουε όρουε αποπληρωμήε
τω ν ελληνικών ομολόγων θα σημάνει
χρεοκοπία και η ίδια θα σταματήσει
να χρηματοδοτεί τιε ελληνικέε τρά
πεζεε και κατ’ επέκταση τη ν οικονο
μία. Μάλιστα, παράγοντεε τηε αγοράε
αναφέρουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει
«εθελοντική επιμήκυνση» σ τη ν πα
ρούσα φάση, αλλά μόνο «υποχρεωτι
κή», και για αυτό τον λόγο η ΕΚΤ α
ντιδρά τόσο έντονα.
2. Τη χορήγηση νέου δανείου στην
Ελλάδα για να καλυφθούν οι λήξειε έ
ωε τα μέσα του 2013, οπότε και ε
νεργοποιείται ο μόνιμοε ευρωπαϊκόε
μηχανισμόε στήριξηε (ΕδΜ) και η Ελλά
δα θα μπορεί να ενταχθεί σε αυτόν. Η
καθαρή νέα χρηματοδότηση θα ανέλθει σε περίπου 60 δισ. ευρώ. Στο
σενάριο αυτό φαίνεται να αντιδρά η
Γερμανία που βλέπει ότι η ελληνική κυ
βέρνηση δεν κάνει όσα έχουν συμ
φωνηθεί και δεν θέλει να ξαναβάλει
«το χέρι στη ν τσέπη».
Μέσα σε αυτό το σκηνικό «πολέμου»
στη ν Ευρώπη και με δεδομένο ότι η
νέα χρηματοδότηση θα έρθει από τη
στιγμή που η κυβέρνηση δείξει απο
φασιστικότητα στο σκέλοε τω ν νέω ν
μέτρων και τω ν αποκρατικοποπϊσεων,
η τρόικα και το οικονομικό επιτελείο
συζητούν διάφορουε τρόπουε χρη
ματοδότησηε τηε Ελλάδαε. Οι διαβουλεύσειε έχουν ενταθεί το ν τελευ
ταίο καιρό, αλλά δεν έχει ληφθεί κα
μία απόφαση.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιεε προτάσειε που δείχνουν να είναι ρεαλιστικέε, αλλά δύσκολα εφαρμόσιμεε:
1. Κάθε φορά που η Ελλάδα θα ε
κταμιεύει μία δόση από το ν μηχανι
σμό στήριξηε θα αποπληρώνει τα ο
μόλογα που λήγουν, αλλά ταυτόχρο
να θα ζητεί από τιε τράπεζεε ή τουε
επενδυτέε να τη ν ξαναδανείσουν με
τουε ίδιουε όρουε που η χώρα δανεί
ζεται από τη ν Ευρωζώνη. Φυσικά, α
παιτείται η σύμφωνη γνώμη και η «κα
λή θέληση» εκείνων που είχαν δανείσει
την Ελλάδα για να προχωρήσει το σχέ
διο αυτό.
2. Η έκδοση ελληνικών ομολόγων με
ενέχυρα περιουσιακά στοιχεία του
κράτουε είναι μια πρόταση τηε τρόι
καε, που φαίνεται, όμωε, να μην έχει
τη ν απήχηση που θα περίμενε. Δη
λαδή, η Ελλάδα θα εκδίδει ένα ομό
λογο ζητώνταε από τουε επενδυτέε να
το αγοράσουν και εξασφαλίζοτ
τουε ότι εάν δεν αποπληρωθεί, θα ηε-

Η εθελοντική επιμήκυνση
των ομολογιακών
λήξεων του 2012-2013,
η χορήγηση
νέου δανείου και
τα εναλλακτικά σχέδια.
ράσει στην κυριότητά τουε κάποιο πε
ριουσιακό στοιχείο του Δημοσίου. Σε
περίπτωση που στο μεσοδιάστημα η
Ελλάδα αποκρατικοποιήσει το περι
ουσιακό αυτό στοιχείο, θα παίρνει τα
έσοδα και θα αποπληρώνει το ν πι
σ τω τή τηε. Το σχέδιο αυτό έχει
πολλά τεχνικά και νομικά προβλή
ματα, ενώ ενέχει το ν κίνδυνο νο συ
νεχιστεί η πίεση από τιε αγ
,ε
προε τη ν Ελλάδα.
3. Η έκδοση ομολόγων που θα δίνει
τη δυνατότητα στο ν εκδότη να τα ε
πιμηκύνει όποτε εκείνοε το θεωρεί α
παραίτητο (extendable bonds). Δη
λαδή, να εκδώσει ομόλογα η Ελλάδα
και όσοι τα αγοράσουν να ξέρουν ό
τι εφόσον δεν μπορεί να τα αποπλη
ρώσει, θα επιμηκύνει τη ν περίοδο εξόφλησήε τουε χωρίε να χρειαστεί η
σύμφωνη γνώμη τω ν πιστωτών. Στο
σενάριο αυτό, το πρόβλημα είναι πώε
θα πεισθούν οι ιδιώτεε (κυρίωε οι τρά
πεζεε). Μία λύση για να συμφωνήσουν
σε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει ότι σε περίπτωση επιμήκυνσηε, θα δοθεί ωε εγγύηση κάποιο πε
ριουσιακό στοιχείο.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

