
Η Ελλάδα σε κρίση
Πάνω από 500.000 θα μπορούν να 
περαιώσουν ανέλεγκτες υποθέσει tous, 

αλλιώς απειλούνται με ελέγχους εξπρές

Μπιλιετακια
σε όσους
έκρυψαν
εισοδήματα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Π εραίωση-σκοϋττα για όσους 
δεν εντάχθηκαν ή εξαιρέθη
καν από την προηγούμενη 

ρύθμιση, ευκαιρία για όσους «ξέχα- 
σαν» να υποβάλουν μέχρι και το 2010 
φορολογικές δηλώσεις να το κάνουν 
χωρίς προσαυξήσεις, “μπιλιετάκια” 
πρόσθετου φόρου για όσους απέ
κρυψαν εισοδήματα, μαζί με μέτρα 
όπως για τη σταδιακή απελευθέρω
ση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών,

Ευνοϊκέ* ρυθμίσει* και ' 
για όσου* «αμέλησαν» 
ια τελευταία χρόνια 
Υα υποβάλουν δήλωση
επενδύσεις στην τουριστική κατοι
κία και «μαχαίρι» στο κίνητρο από
δοσης των δημοσίων υπαλλήλων, 
περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο 
Βενιζέλου που κατατέθηκε την Πέ
μπτη στη Βουλή.
Γο βαρύ ωστόσο πυροβολικό του 
άμου είναι ότι αναβιώνει -  και μά
τια  διευρυμένη -  η περαίωση για 
" εκκρεμείς υποθέσεις της δεκαε- 
'ς 2000-2009. Οσοι δεν είχαν υπα- 
ί στο μέτρο, έλαβαν δηλαδή ση- 

ια αλλά του «γύρισαν την πλά- 
.αθώς και όσοι εξαιρέθηκαν από 
ι -  μεγαλοϊδιοκτήτες ελεύθεροι 
γελματίες με ακίνητη περιουσία 
ιων 400.000 ευρώ και επιχειρή- 
.»ε τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ 
; τα 40 εκατ. ευρώ -, έχουν τώ- 
’ ευκαιρία να περαιώσουν τις 
κτες χρήσεις τους, διαφορε- 
βφορία θα τους ελέγξει με δι- 

-εξπρές. Πρόκειται σύμφω

να με τους υπολογισμούς για πάνω 
από 500.000 φυσικά και νομικά πρό
σωπα, τα οποία έχουν διορία μέχρι 
τις 31 Οκτωβρίου 2011 ή εντός πέντε 
ημερών εφόσον λάβουν το εκκαθα
ριστικό σημείωμα να το αποδεχτούν. 
Ο περυσινός νόμος για την περαίω
ση προέβλεπε ελάχιστα ποσά φόρου 
ανά χρήση τα 300 ευρώ για όσους τη
ρούν βιβλία Α' κατηγορίας, 500 ευρώ 
για όσους τηρούν βιβλία Β’ κατηγο
ρίας και 700 ευρώ για τους έχοντες 
βιβλία Γ’ κατηγορίας. Οποιος αποδέ
χτηκε τη ρύθμιση όφειλε να προκα- 
ταβάλει το 20% της οφειλής και να 
εξοφλήσει το υπόλοιπο σε 6 δόσεις 
για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ, σε 8 δό
σεις για 5.001-10.000, σε 12 δόσεις 
για 10.001- 15.000 ευρώ, σε 18 δό
σεις για 15.001-20.000 ευρώ και σε 
24 δόσεις για ποσά άνω των 20.000 
ευρώ. Οποιος κατέβαλε το ποσό εφά
παξ είχε 10% έκπτωση.

ΟΙ ΞΕΧΑΣΙΑΡΗΔΕΣ. Εξίσου, πολύ 
σημαντική ρύθμιση-σκούπα είναι αυ
τή με την οποία δίνεται ευκαιρία με 
ευνοϊκούς όρους σε όσους «αμέλη
σαν» να υποβάλουν δηλώσεις στην 
Εφορία για κάθε είδους φόρο (από 
εισοδήματος και ΦΠΑ μέχρι ακινή
των) να προσέλθουν και να το κάνουν 
τώρα, χωρίς προσαυξήσεις. Τα έσο
δα που προσδοκά το Δημόσιο από 
τη ρύθμιση είναι πολλά, αφού αφο
ρά όσους «ξέχασαν» να υποβάλουν 
μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 
ΦΠΑ, φόρων μεταβίβασης, γονικών 
παροχών, κληρονομιών, δωρεών, με 
εξαίρεση τις δηλώσεις Φόρου Με
γάλης Ακίνητης Πε ρ τίας (αποτε
λούν αντικείμενο ελ.. .ου της Εφο-
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Αλλη μία ευκαιρία
Ο σο ι θελήσουν να κάνουν 
χρήση της ρύθμισης μπορούν 
να υποβάλουν δήλωση μέχρι 
και το τέλος του μεθεπόμενου 
μήνα από την έναρξη ισχύος του 
νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση 
απαλλάσσονται από την επιβολή 
πρόσθετου φόρου

μίας για την πάταξη της φοροδιαφυ
γής). Οσοι θελήσουν να κάνουν χρή
ση της ρύθμισης μπορούν να υποβά
λουν δήλωση μέχρι και το τέλος ταυ 
μεθεπόμενου μήνα από την έναρ
ξη ισχύος του νόμου. Σε αυτήν την 
περίπτωση απαλλάσσονται από την 
επιβολή πρόσθετου φόρου εφόσον 
αυτός καταβληθεί εφάπαξ, ενώ αν η 
κύρια οφειλή καταβληθεί σε δόσεις 
προσαυξάνεται με την επιβολή πρό
σθετου φόρου 10% για περιπτώσεις 
που αφορούν υποθέσεις μέχρι και τις 
31 Δεκεμβρίου 2009 και 3% για όσες 
αφορούν το διάστημα από 1/1/2010 
μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου. 
Για τις επιχειρήσεις, αν οφείλουν φό
ρο εισοδήματος θα πρέπει να κατα
βληθεί εφάπαξ, ενώ αν υπόχρεοι εί- 

φυσικά πρόσωπα σε έξι δόσεις, 
. ν μία εκ των οποίων δεν μπορεί να

είναι μικρότερη των 300 ευρώ. Εάν 
η ρύθμιση αφορά φόρους ακινήτων 
(μεταβιβάσεις, κληρονομιών, δωρε
ών, γονικών παροχών, δωρεών, αυτό
ματου υπερτιμήματος, τέλη συναλλα
γής ακινήτων, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ), θα πρέπει 
να δηλωθεί υποχρεωτικά ως φορολο
γητέα αξία εκείνη που προκύπτει με 
βάση τις αντικειμενικές αξίες. Στην 
περίπτωση δηλαδή μιας υπόθεσης 
για γονική παροχή του έτους 2003, 
η φορολογητέα αξία πρέπει να υπο
λογιστεί με βάση την αντικειμενική 
αξία που ίσχυε τότε. Αν στη συγκε
κριμένη περιοχή την εποχή εκείνη 
δεν ίσχυαν αντικειμενικές αξίες (π.χ. 
ήταν εκτός σχεδίου), τότε η φορολο
γητέα αξία θα υπολογιστεί με βάση 
την αντικειμενική αξία από την ημε
ρομηνία της πρώτης εφαρμογής της 
(π,χ. 2010).
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Η Ελλάδα σε κρίση
Το δίλημμα npos tous eraipous
στην ευρωζώνη είναι: διάσωση της Ελλάδας
ή ντόμινο χρεοκοπίας σε όλη την Ευρώπη;

Μετωπική
σύγκρουση για 
να βρεθεί λύση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Τa ρέστα της παίζει η κυβέρ
νηση τα τελευταία 24ωρα σε 
σχέση με τη σκληρή κόντρα 

με τη Γερμανία για την παρατεινό- 
μενη αδυναμία της ευρωζώνης να 
λάβει οριστικές αποφάσεις για την 
Ελλάδα και την κρίση χρέους που 
αντιμετωπίζει.
Περίπου 10 μήνες μετά το «πιστόλι» 
που εμφάνισε χωρίς επιτυχία στο 
τραπέζι ο Γιώργος Παπανδρέου, το 
δίλημμα προς τους εταίρους στην 
ευρωζώνη και γενικότερα προς την 

m , , Ευρωπαϊ-Το πρωιιοω είναι 
nés θα πιεστούν να
εγκαταλείπουν mv 
τακτική ms κωλυσιεργία$

κή Ενω 
ση τ ίθ ε 
ται εκ των 
π ρ α γ μ ά 
των πολύ 
πιο έντο

να και αποφασιστικά: διάσωση της 
Ελλάδας ή ντόμινο χρεοκοπίας σε 
όλη την Ευρώπη;
Και αν πριν από 10 μήνες η πρω
τοβουλία του κ. Παπανδρέου να 
θέσει ωμά το ελληνικό πρόβλημα 
και να απαιτήσει την άμεση λύση 
του βρέθηκε μπροστά σε ένα τεί
χος άρνησης και απορρίφθηκε με 
διόλου κολακευτικά σχόλια, αυ
τή τη φορά τα πράγματα είναι τε
λείως διαφορετικά: η είσοδος της 
Ιταλίας στον χορό της καταστρο
φής που σέρνουν εδώ και μήνες η 
Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία 
και η Ισπανία αλλάζει τα δεδομένα.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ. Στην Αθήνα, παρ’ 
ότι αποφεύγουν τα δημόσια σχόλια 
επ' αυτού, επισημαίνουν με έμφαση 
ότι «αν το πρόβλημα της Ευρώπης 
ήταν η Ελλάδα, το χρέος της οποίας 
αντιπροσωπεύει το 1,8% του συνο
λικού χρέους της ευρωζώνης, τό
τε τι ακριβώς είναι η Ιταλία που το 
χρέος της αντιπροσωπεύει το 25% 
του χρέους της ευρωζώνης»;
Ο Γιώργος Παπανδρέου θα επιθυ
μούσε ιδανικά να δημιουργηθεί

ένας άξονας των χωρών που αντι
μετωπίζουν κρίση χρέους απένα
ντι στις πλουσιότερες χώρες της 
ευρωζώνης, και ειδικά τη Γερμα
νία, η οποία τορπιλίζει κάθε λύση 
και συγκροτημένα επιδιώκει να μην 
υπάρξουν λύσεις πριν από τον Σε
πτέμβριο. Αλλά αυτό δεν φαίνεται 
εφικτό σε αυτήν τη φάση.
Από τις χώρες που αντιμετωπίζουν 
ανάλογο πρόβλημα με την Ελλάδα, 
τρεις (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ιτα
λία) έχουν κεντροδεξιές κυβερνή
σεις και μια σοσιαλδημοκρατική, 
της Ισπανίας -  κυβέρνηση που βρί
σκεται σε διαδικασία αποχώρησης. 
Ετσι κυριαρχεί το δόγμα «ο καθέ
νας μόνος του» και αυτή είναι η βά
ση της νέας στρατηγικής που ακο
λουθεί εδώ και δέκα ημέρες η κυ
βέρνηση.
Πρόκειται για μια σημαντική στρο
φή στην ελληνική εξωτερική πολι
τική, η οποία ώς τώρα εξαντλούσε 
τις πρωτοβουλίες της σε παρασκη- 
νιακό επίπεδο, αποφεύγοντας συ
στηματικά να πει τα πράγματα με το 
όνομά τους, ίσως για να μην προ- 
καλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Η ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ. Στο
πλαίσιο αυτό της δημοσιοποίησης 
όλων των πρωτοβουλιών και κυ
ρίως της απόφασης να ειπωθεί η 
αλήθεια στους πολίτες, η κυβέρ
νηση εδώ και μερικές ημέρες απε
νοχοποίησε την επιλεκτική χρεο- / 
κοπία, την εγκατέστησε στη δημό-! 
σια συζήτηση και ίσως για πρώτη I 
φορά εδώ και 20 μήνες που διαρ-1 
κεί η κρίση, είπε ότι δεν είναι όλαΙ 
ρόδινα, πως δεν τα έχουμε κατα
φέρει, ότι δεν αποδίδουν οι θυσί
ες του ελληνικού λαού και πως η 
κατάσταση είναι περισσότερο δύ
σκολη απ’ όσο νόμιζε κάνεις. Βε
βαίως στα απόνερα αυτής της στρα
τηγικής ξέσπασε σκληρή αντιπαρά
θεση με τη· Νέα Δημοκρατία, αλλα 
δεν είναι αυτό που απασχολεί τώΑ 
ρα την κυβέρνηση. ]
Το πρώτιστο σ’ αυτ ,η φάση εί-

Ο  Πρωθυπουργοί Γιώργοί Παπανδρέου 
και ο υπουργοί Οικονομικών Ευάγγελο* 
Βεν ιζέλο ΐ συζητούν κατά τη διάρκεια 
συνεδρίαση* th s  BouÀiis

ναι πώς θα πιεστεί η Γερμανία και 
ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρι- 
σέ να εγκαταλείψουν την τακτική 
της κωλυσιεργίας και να πάρουν 
σύντομα αποφάσεις.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 
η κυβέρνηση προέβη σε μια κίνη
ση που δεν είναι μεν ασυνήθιστη 
στη διεθνή διπλωματία, για την ίδια 
όμως συνιστούσε σημαντική στρο
φή: έδωσε στη δημοσιότητα την επι
στολή Παπανδρέου προς τον επι
κεφαλής του Eurogroup Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, όπου περιέγραφε ότι «ήρ
θε η ώρα της κρίσεως» για την Ευ
ρώπη και ότι χρειάζεται ευρωπαϊ
κή ηγεσία που να μπορεί να αρθεί 
στο ύψος των περιστάσεων και να 
πάρει αποφάσεις εδώ και τώρα. 
Ανεξάρτητα από το αν δεν πέτυχε 
κάτι ουσιαστικό, η ουσία είναι ότι 
της δόθηκε η ευκαιρία να επιση- 
μάνει, παράλληλα, πως οι Ελληνες 
υποβλήθηκαν σε σημαντικές θυσί
ες και προφανώς δεν πρόκειται να 
υποβληθούν σε άλλες.
Αν πρέπει να αναζητηθούν οι «πα
τέρες» της στροφής της ελληνικής

«Δεν είχαν ιδέα»
Σε μια συνεδρίαση τηε 
Κυβερνητική* EniTponns, 
όπου ο υπουργό* 
Οικονομικών εξήγησε 
όλα τα δεδομένα -  μια 
ενημέρωση που έκανε 
πολλά από τα μέλη Tns 
Επιτροπή* να χάσουν 
τον ύπνο tous -  πολλοί 
ομολόγησαν ότι «δεν 
είχαν ιδέα» για το 
πόσο άσχημη είναι η 
κατάσταση...

εξωτερικής πολιτικής σε αυτή την 
κρίσιμη φάση που διέρχεται η Ευ
ρώπη και η Ελλάδα, αυτοί είναι τ 
Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Ηλία 
Μόσιαλος.

ΑΜΥΝΑ. Ο πρώτος, που πήγε με 
τον αέρα του καινούργιου στο 
Εϋΐ^Γοιιρ στο τέλος του περασμέ 
νου μήνα, αντί για τυπικά καλωσο
ρίσματα εξαντλήθηκε στο να αμύ 
νεται απέναντι στις επιθέσεις πο 
δεχόταν από παντού. Αποτέλεσμι 
Επέστρεψε στην Αθήνα προβλ 
ματισμένος και ανήσυχος. Ο δ* 
τερος, με βαθιά πείρα από τα ξε 
μέσα ενημέρωσης αλλά και τις 
ρωπαϊκές δομές, ήταν εξαρχής 
άποψης «ό,τι κάνουμε, πρέπει 
λέμε», και πως «δεν υπάρχει 
χειρότερο από το έλλειμμα ε’ 
ρωσης σε αυτή τη φάση».
Πώς πείστηκε ο Γιώργος Πι 
δρέου; Οι πληροφορίες λένε < 
διαδοχικές κλειστές συσκέψ 
οποίες πραγματοποιήθηκα 
συμμετοχή του Ευάγγ. Βε 
και ενός αριθμού στελεχώ 
ξύ των οποίων και ο Ηλ. Μ
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Ανασύνταξη δυνάμεων 
και σιο βάθος εκλογές
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ όμως που κάνει την κυβέρνηση να πιέζει την Ευρώ
πη για την άμεση λήψη αποφάσεων που θα δώσουν οριστική και 
σταθερή λύση στην κρίση του χρέους που αντιμετωπίζει η Ελλά
δα; Γιατί τώρα, και όχι τον Σεπτέμβριο, όπως επιδιώκει η Γερμανία; 
Οπως εξηγεί κορυφαία κυβερνητική πηγή, πρόκειται για έναν συν
δυασμό λόγων. Από το ότι η κυβέρνηση δεν έχει πλέον καμιά εμπι
στοσύνη στις ηγεσίες των μεγάλων χωρών της ευρωζώνης ότι θα 
βρουν την κατάλληλη λύση, μέχρι το ότι, αν η απόφαση παραπεμ- 
φθεί για τον Σεπτέμβριο, είναι πολύ πιθανόν η χώρα να βρεθεί σε 
κενό αέρος, μην μπορώντας να εισπράξει την 6η δόση του δανεί
ου των 110 δισ. και άρα να επέλθει στάση πληρωμών.
Ενας άλλος λόγος, που όμως δεν ομολογείται, είναι ότι μια από
φαση της Ευρώπης τώρα, και μάλιστα στην έκτακτη Σύνοδο Κο
ρυφής των επόμενων ημερών, θα δώσει στην κυβέρνηση την ευ
καιρία να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να καθορίσει τη στρα
τηγική της στο εσωτερικό. Αν η απόφαση για την οριστική διάσω
ση της Ελλάδας έρθει τώρα, αυτό θα της έδινε το ισχυρό χαρτί να 
πάει σε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, ελπίζοντας να τις κερδίσει 
και να μπορέσει στη συνέχεια να υλοποιήσει το πρόγο μμά της.

θα ιεθεί σε εφαρμογή σε δύο με τρεις μήνες σύμφωνα με τον σχεδίασμά

Γερμανική συνιαγή με 
50% μείωση ίου χρέους
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ:
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΟηΟΥΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ για
την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής 
και της ελληνικής κρίσης δημόσιου 
χρέους διαθέτει η γερμανική καγκε
λαρία -  παρά τη στάση αδιαφορίας 
που φαίνεται να επιδεικνύει. 
Σύμβουλος της Ανγκελα Μέρκελ 
αποκάλυψε στα «ΝΕΑ» πως μολο
νότι η καγκελάριος ασφαλώς θα προ
τιμούσε να μην είχε να αντιμετωπί
σει την επίλυση μιας τέτοιας πρωτο
φανούς κρίσης, έχει υποχρεωθεί εκ 
των πραγμάτων να κάνει τον σχεδί
ασμά της -  με βάση το δικό της συμ
φέρον, κυρίως, αλλά και το συμφέ-

Το Βερολίνο δεν βιάζεται, 
όπω$ σχολιάζουν κοινοτικοί 
παράγοντες,'γιατί κερδίζει 
από mv κρίση!

ρον της Γερμανίας και της Ενωσης. 
Το σχέδιο του Βερολίνου -  το οποίο 
δεν αναμένεται να τεθεί σε εφαρ
μογή παρά σε δυο, τρεις μήνες από 
σήμερα -  προβλέπει κατ’ αρχήν το 
κούρεμα του συνόλου του ελληνι
κού χρέους κατά περίπου 50%. Οι 
άνθρωποι της κ. Μέρκελ δεν απα
σχολούνται καθόλου με το αν αυτό 
θα ονομαστεί επιλεκτική χρεοκο
πία, χρεοκοπία ή αναδιάρθρωση, δι
ότι πιστεύουν πως ούτως ή άλλως 
οι αγορές θα δώσουν τη δική τους 
ετυμηγορία.
Δεύτερο σκέλος του γερμανικού σχε
δίου είναι η ενίσχυση της αρμοδιό
τητας του προσωρινού μηχανισμού 
EFSF ώστε να μπορεί να αγοράζει 
ομόλογα στη δευτερογενή αγορά -  
αλλά όχι η ενίσχυσή του με περαιτέ
ρω χρήματα, όπως έχει ζητηθεί από 
ορισμένους εταίρους και την Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Τρίτη παράμετρος στο σχέδιο του 
Βερολίνου είναι η έγκριση δεύτερων 
πακέτων βοήθειας για την Ιρλανδία 
και την Πορτογαλία, τα οποία όμως 
δεν θα προβλέπουν συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα (PSI).

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. Οσον αφορά τις 
αντιδράσεις που ενδεχομένως να 
υπάρχουν έναντι του γερμανικού 
σχεδίου, ο σύμβουλος της κ. Μέρ
κελ έλεγε ότι ασφαλώς στόχος είναι 
«να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώ
μη της Γαλλίας». Για αυτόν τον λό
γο και προβλέπεται η ενίσχυση της 
δικαιοδοσίας του EFSF -  κάτι που 
επιθυμεί το Παρίσι και η ΕΚΤ αλ
λά στο οποίο μέχρι τώρα αντιδρά 
το Βερολίνο.
Επίσης, σε μια σαφή κίνηση π ίε
σης προς τους εταίρους, το Βερο
λίνο προτίθεται να θέσει σε εφαρ
μογή το σχέδιό του αφού υπάρξει 
ένας νέος γύρος πιέσεων από μέ
ρους των αγορών προς την Ιταλία 
και την Ισπανία, ώστε οι εταίροι να

Η Ανγκελα Μ έρκελ (φωτογραφία) έχει ήδη έτοιμο σχέδ ιο για την 
αντιμετώπιση τη* ευρωπαϊκή* και τηϊ ελληνική* κρίση*

είναι πιο ευάλωτοι στο να δεχθούν 
τις δικές του λύσεις.
Από την άλλη πλευρά, η αναδιάρ
θρωση του ελληνικού χρέους είναι 
ένα «καρότο» που θα χρησιμεύσει 
στην κ. Μέρκελ ώστε να λάβει τη 
σύμφωνη γνώμη του γερμανικού 
Κοινοβουλίου -  και μάλιστα διακομ
ματικά -  για την ενίσχυση των αρ
μοδιοτήτων του ΕίδΕ και την παρο
χή νέων πακέτων σε Ιρλανδούς και 
Πορτογάλους.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. Οσον αφο
ρά το χρονοδιάγραμμα και την κα
θυστέρηση που προβλέπει το γερ
μανικό σχέδιο, η εξήγηση είναι εξαι
ρετικά απλή, όπως σημειώνουν με 
κακεντρέχεια ανώτεροι κοινοτικοί 

οάγοντες. Οσο διαρκεί η κρίση, η

Γερμανία κερδίζει. Το επιτόκιο του 
δεκαετούς ομολόγου της έχει πέσει 
στα χαμηλότερα σημεία της ιστορίας 
του ευρώ -  ως εκ τούτου δανείζεται 
εξαιρετικά φθηνά και δανείζει εξαι
ρετικά ακριβά. Επιπλέον, το εξασθε- 
νημένο ευρώ ενισχύει τις εξαγωγές 
της. Γιατί λοιπόν να βιάζεται; Επει
δή ο κ. Γκάιτνερ ή ο κ. Ομπάμα κά
νουν τηλεφωνήματα στο Βερολίνο 
και παραπονούνται για τις συνέ
πειες στην αμερικανική οικονομία; 
Στις Βρυξέλλες φυσικά αντιμετωπί
ζουν τη Γερμανία ως τη χώρα που 
αρνείται να ανταποκριθεί στον ρό
λο της -  της ηγέτιδος δύναμης της 
Ενωσης. Γνωρίζουν, όμως, πως στο 
τέλος της ημέρας το Βερολίνο θα 
«σώσει την παρτίδα» -  απλώς θα το 
κάνει με τους δικούς του όρους...



Τ ο  Σ ά β β α τ ο  2 3  Ι ο υ λ ίο υ  
μ α ζ ί  μ ε  ΤΑ ΝΕΑ

Τρεις κορυφαίοι ιταΛοί σκηνοθέτες 
και τα αριστουργήματα τους
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Μία παράνομη, ερωτική ιστορία, 
εμπνευσμένη από το ερωτικό Θρίλερ 

«Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές»

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Η Ελλ( σε κρίση
Τι πρόκειιαι να συμβεί με ns καταθέσεις και 
ία ασφαλιστικά ταμεία στην περίπτωση που 

αποφασιστεί η λύση ms επιλεκτικής χρεοκοπίας

ooftnpias
σε δυο άξονες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΦΑΝΗΣ

Ε να περίπλοκο σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει την επιλεκτική 
χρεοκοπία της Ελλάδας, το 

rollover μέρος του ελληνικού χρέους, 
νέους όρους εξυπηρέτησής του, αλ
λά και παράλληλα επαναγορά ομο
λόγων από τη δευτερογενή αγορά, 
βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγ
ματεύσεων για την αντιμετώπιση 
της κρίσης στην ευρωζώνη. Οι ευ
ρωπαϊκές κυβερνήσεις, το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, τραπεζίτες από 
όλο τον κόσμο, επενδυτικοί οίκοι 
και ασφαλιστικά ταμεία εξετάζουν 
τις λεπτομέρειες. Αλλωστε τόσο το 
ΔΝΤ στην πρόσφατη έκθεσή του

Η Ελλάδα θα επιλέξει 
να μην εξυπηρετήσει 
τα ομόλογα που λήγουν 
συγκεκριμένες χρονιές
όσο και οι επενδυτικοί οίκοι έχουν 
εκφράσει την έμμεση υποστήριξή 
τους στη λϋση αυτή.
Το σχέδιο σωτηρίας περιλαμβάνει 
δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος εί
ναι το rollover τμήματος του ελληνι
κού χρέους με την οικειοθελή συμ
μετοχή των ιδιωτών επενδυτών, οι 
οποίοι θα δεχθούν να βρεθούν με 
ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας και 
ίσως χαμηλότερων αποδόσεων σε 
σχέση με τα σημερινά.
Πρόκειται για τη λύση της επιλεκτι
κής χρεοκοπίας, στην οποία η Ελλά
δα θα επιλέξει να μην εξυπηρετήσει 
τα ομόλογα που λήγουν συγκεκρι
μένες χρονιές (κατά πάσα πιθανό
τητα αυτά του 2012 και του 2013), 
αλλά θα συνεχίσει να πληρώνει κα
νονικά τις υπόλοιπες εκδόσεις της. 
Για τα επίμαχα ομόλογα αναζητεί- 
ται μια συμβιβαστική λύση ανάμε
σα στην Ελλάδα και τους ομολογι
ούχους ώστε να γίνει rollover των 
εκδόσεων, η Ελλάδα να μην πληρώ
σει την ονομαστική τους αξία στη 
λήξη τους και οι ομολογιούχοι να 
βρεθούν με ομόλογα μεταγενέστε
ρης λήξης, αλλά και ενδεχομένως

χαμηλότερης απόδοσης. Στόχος εί
ναι η συμμετοχή των ιδιωτών -  και 
δη των τραπεζών που τα κατέχουν 
στα χαρτοφυλάκιά τους -  να είναι 
οικειοθελής, ενώ δεν αποκλείονται 
και κάποιου είδους ανταλλάγματα 
για όσους συμφωνήσουν.
Το σκέλος αυτό του σχεδίου μπορεί 
να περιλαμβάνει ανταλλαγή των ελ
ληνικών ομολόγων στο 70% της ονο
μαστικής τους αξίας με νέες εκδό
σεις διάρκειας 30 ετών με επιτόκιο 
3,5%, που θα έχουν την εγγύηση 
της ευρωζώνης. Πρόκειται για επι
λογή που βρίσκεται πιο κοντά στο 
γερμανικό σχέδιο για τη συμμετοχή 
των ιδιωτών στο νέο πακέτο στήρι
ξης προς την Ελλάδα, ενώ παραπέ
μπει σε σχετική πρόταση του διευ- 
θύνοντος συμβούλου της γερμανι
κής τράπεζας Commerzbank Μάρ- 
τιν Μπλέσινγκ.
Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου σω
τηρίας περιλαμβάνει την ενίσχυση 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο
πιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) με 
επιπλέον κεφάλαια και παράλληλα 
την εκχώρηση της δυνατότητας να 
αγοράσει ελληνικά ομόλογα από τη 
διατραπεζική αγορά.
Με δεδομένο ότι -  ειδικά τα μακρο
χρόνια -  ελληνικά ομόλογα διαπραγ
ματεύονται σήμερα ακόμη και κάτω 
από το μισό της ονομαστικής τους 
αξίας, με τον τρόπο αυτό γίνεται ένα 
έμμεσο κούρεμα του ελληνικού χρέ
ους, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί 
χρεοκοπία είτε επιλεκτική είτε ανε
ξέλεγκτη.
Στη συνέχεια, ο EFSF θα επιστρέφει 
το χρέος αυτό στην Ελλάδα ώστε να 
διαγράφει, και η Ελλάδα θα οφείλει 
στον EFSF τα χρήματα που έδωσε για 
την αγορά του, με καλύτερους όμως 
όρους αποπληρωμής τόσο στη δι
άρκεια όσο και στο επιτόκιο. Ουσι
αστικά, δηλαδή, ο EFSF θα μειώσει 
έμμεσα το χρέος της Ελλάδας, αγο- 
ράζοντάς το σε φθηνότερη τιμή από 
τη δευτερογενή αγορά, ενώ από την 
πλευρά της η Ελλάδα θα πρέπει να 
αποπληρώσει λιγότερα χρήματα, σε 
περισσότερα χρόνια και με χαμηλό
τερο επιτόκι·0 :σε σύγκριση με τα τρέ
χοντα δεδο1 ι.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ME TA CDS. Κρίσιμο 
σημείο, το οποίο όμως έχει μείνει 
ακόμα αδιευκρίνιστο, είναι αν το 
σχέδιο που κυοφορείται για την Ελ
λάδα θα αποτελέσει πιστωτικό γε
γονός και κατ’ επέκταση θα πλη
ρωθούν τα συμβόλαια ασφάλισης 
κινδύνου, τα γνωστά CDS. Μπορεί 
οι επενδυτικοί οίκοι να τοποθετή
σουν την Ελλάδα στο καθεστώς επι
λεκτικής χρεοκοπίας δίνοντάς της 
την αντίστοιχη βαθμολογία, δεν ση
μαίνει όμως ότι κατ' ανάγκη η εξέ
λιξη αποτελεί και πιστωτικό γεγο
νός. Και αυτό γιατί την τελική από
φαση για την πληρωμή ή όχι των 
CDS δεν παίρνουν οι οίκοι, αλλά η 
Διεθνής Ενωση Ανταλλάξιμων Οι
κονομικών Προϊόντων και Παρα- 
γώγων (International Swaps and 
Dérivatives Association, ISDA). Πρό
κειται για έναν ανεξάρτητο οργανι
σμό -  το Διοικητικό Συμβούλιο τηι 
ISDA απαρτίζουν εκπρόσωποι τω· 
μεγαλύτερων τραπεζών του πλαν 
τη -  ο οποίος και εξετάζει τα αιτήμ 
τα πιστωτικών γεγονότων. Στο π; 
ρελθόν, πάντως, η κήρυξη επιλεκ- 
κής χρεοκοπίας δεν αποτέλεσε αν< 
γκαστικά και πιστωτικό γεγονόι 
Ακόμα όμως και στην περίπτω 
που κινηθούμε σε αυτή την κατ; 
θυνση, θα πληρωθούν τα CDS μ 
για το τμήμα του χρέους το οτ 
αφορά η επιλεκτική χρεοκοπία 
λαδή, αν για παράδειγμα η ρύ?


