Η Ευρώπη θωρακίζει Ελλάδα και ευρώ
Ο ι αρχηγοί των κρατών της Ευρωζώνης αποφάσισαν χθες να προσφέρουν στη χώρα μας δεύτερο πακέτο διάσωσης, ύφους 159 δισ. ευρώ
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη και ιστορική συνε

δρίαση, οι αρχηγοί κρατών της Ευρωζώνης α
ποφάσισαν χθες το βράδυ να προσφέρουν στην
Ελλάδα ένα δεύτερο πακέτο διάσωσης, ύψους
Λ δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 109 δισ. θα συνειν. ,,ερει η Ευρωζώνη και το ΔΝΤ, εκ των οποί
ων τα 49 δι&. ευρώ είναι το υπόλοιπο από το
προηγούμενο πακέτο. Ο ιδιωτικός τομέας μέχρι
το 2014 θα συνεισφέρει με 49,6 δισ. ευρώ (37
δισ. από το πρόγραμμα ανταλλαγής και μετακύλισης ομολόγων και 12,6 δισ. από το πρό
γραμμα επαναγοράς ομολόγων). Παράλληλα, οι
ηγέτες της Ευρωζώνης αποφάσισαν να ενισχύσουν σημαντικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΕδΕ), προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση της
κρίσης δημοσίου χρέους που πλέον απειλεί τη
σταθερότητα της ίδιας της Ευρωζώνης. Σύμφωνα

με τον πρόεδρο in s Ευρωπαϊκήν Κεντρικής Τρά
πεζας κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ από τη συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα αποκλείεται να προκληθεί πι
στωτικό γεγονός, ωστόσο δεν μπορεί να απο
κλειστεί η Ελλάδα να βρεθεί για μικρό χρονικό
διάστημα σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας.
«Εχουμε λάβει όλα τα μέτρα που χρειάζεται για
παν ενδεχόμενο» είπε ο κ. Τρισέ γεγονός που
σημαίνει ότι η χρηματοδότηση των ελληνικών
τραπεζών είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
Η Ευρωζώνη θα προσφέρει τη νέα χρηματική
βοήθεια στην Ελλάδα με εξαιρετικά χαμηλό ε
πιτόκιο, περίπου 3,5%, και περίοδο αποπλη
ρωμής των δανείων τουλάχιστον 15 χρόνια και
μέχρι 30 χρόνια με περίοδο χάριτος 10 χρόνια,
αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων
της συνόδου κορυφής. Παράλληλα αποφασίστηκε η σημαντική επιμήκυνση της περιόδου
αποπληρωμής των 60 δισ. ευρώ που έχει ήδη
λάβει η Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται
το χρονικό διάστημα. Στόχος του νέου προ

γράμματος οικονομικής βοήθειας προς την σάρων προτάσεων, οι τρεις αφορούν ανταλλαγή
Ελλάδα είναι να «βελτιωθεί αποφασιστικά η βιω παλαιών ελληνικών ομολόγων με νέα και η τέ
σιμότητα του ελληνικού χρέους και το πρό ταρτη αφορά τη μετακύλιση ομολόγων. Κατά
γραμμα αναχρηματοδότησής της». Σε σημα μέσο όρο υπολογίζεται ότι οι κάτοχοι ελληνι
ντικό βαθμό αυτό επιτυγχάνεται από το πρω κών κρατικών ομολόγων θα χάσουν το 21% της
τόγνωρα χαμηλό επιτόκιο δανεισμού 3,5% για καθαρής τρέχουσας αξίας των ομολόγων τους.
μεγάλο χρονικό διάστημα που κυμαίνεται με Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο κ. Νικολά Σαρταξύ 15 και 30 χρόνων. Η συμμετοχή του ι γ ο ζ ί οι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών κρατικών ο
διωτικού τομέα με καθαρή συνεισφορά 37 δισ. μολόγων θα κληθούν να τα ανταλλάξουν, ε
ευρώ μέχρι το 2014 συν 12,6 δισ. ευρώ από την θελοντικά, με νέα, 30ετούς διάρκειας, με επι
επαναγορά ελληνικών ομολόγων, αποτελεί το τόκιο 4,5%. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
δεύτερο στοιχείο που θα βελτιώσει σημαντι θα μειώσει το ελληνικό δημόσιο χρέος κατά 12%
κά τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέ δήλωσε χθες βράδυ ο κ. Σαρκοζί. Η Ευρωζώ
ους. Οι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών κρατικών ο\ νη είναι έτοιμη να προστατέψει τις ελληνικές
μολόγων θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ τεσν τράπεζες, παρέχοντας εγγυήσεις προς την Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην περίπτωση
που απαιτηθεί, προκειμένου η ΕΚΤ να εξακο
Μ ε επιτόκιο, περίπου 3,5%,
λουθήσει να παρέχει ρευστότητα στις ελληνικές
αποπληρωμή από 15 έως 30 χρό τράπεζες. Θεωρείται πολύ πιθανό οι τρεις με
γάλοι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης να θε
νια, περίοδο χάριτος 10 χρόνια.
ωρήσουν ότι η Ελλάδα θα βρεθεί σε καθεστώς

Τα συν και πλην
της απόφασης
Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ.

Ο ευρωπαϊκός
μηχανισμός
πήρε ειδική άδεια
να καλύψει πλήρως
τις όποιες ανάγκες
βασικών κεφαλαίων
προκόψουν.
σει πρωτογενή πλεονάσματα και,
προφανώς, από την ικανότητα της
κυβέρνησης να διαχειριστεί την
εξέλιξη της οικονομίας.
Το μέτρο επιτυχίας των προη
γουμένων το κρατά το τραπεζι
κό σύστημα. Μ όνον αν παραμείνει ασφαλές, μόνον τότε οι α
ποταμιευτές θα κρατήσουν την
.ραιμία τους και, τελικά, δεν
θα χρειαστούν έκτακτες και πα
νάκριβες -για τον φορολογούμε
νο- λύσεις. Για τους λόγους αυ
τούς, οποιαδήποτε ζημία των
τραπεζών, όπως αυτή που προ

κύπτει αν τα ομόλογα κάποιου
κράτους χάσουν μέρος της αξίας
τους, πρέπει να καλυφθεί αμέσως,
μεταφέροντας το ποσό της ζημίας
από τα εποπτικά κεφάλαια της
τράπεζας.
Η λύση των Βρυξελλών περι
λαμβάνει τη συμμετοχή όσων ι
διωτικών οργανισμών κατέχουν
ελληνικά ομόλογα και, επομέ
νως, θα καταλήξει σε «κούρεμα»
της παρούσας αξίας τους. Αν η
συμμετοχή είναι οικειοθελής, τό
τε η όποια απομείωση της αξίας
των ομολόγων θα αντιμετωπιστεί
με δύο τρόπους:
Πρώτον, με την αντικατάστα
σή τους με νέους τίτλους, με πα
ραπλήσια χαρακτηριστικά, οι ο
ποίοι καλύπτουν το επενδεδυμένο κεφάλαιο.
Δεύτερον, η όποια διαφορά σε
παρούσα αξία, μεταξύ παλαιών και
νέων τίτλων, καλύπτεται κεφα
λαιακά.
Αυτό το τελευταίο οδηγεί σε
μείωση του χρέους, η οποία υ
πολογιζόταν χθες βράδυ σε 26,1
δισ. Βέβαια, το «όφελος» αυτό, α
ντισταθμίζεται από την ανάγκη
να δανειστεί το κράτος ένα ποσό
κοντά στα 35 δισ., προκειμένου
να καλύψει τα ποσά που απαι
τούνται για την αναδιάρθρωση
του χρέους. Ολα αυτά, είναι πο
λύ πιθανόν, να κριθούν από τους
οίκους αξιολόγησης ως μια προ
σωρινή και κατ’ επιλογήν κήρυ
ξη σε χρεοκοπία αντίστοιχου πο
σού ομολόγων.
Οι ελληνικές τράπεζες υπολο
γίζουν τις πρόσθετες κεφαλαια
κές τους ανάγκες σε ένα ποσό ό
χι μικρότερο από 8 αλλά όχι υ
ψηλότερο από 10 δισ. ευρώ. Η ε
κτίμηση είναι ότι κάτι τέτοιο δεν
αποτελεί πρόβλημα. Επιπλέον, ο
ευρωπαϊκός μηχανισμός πήρε
ειδική άδεια να καλύψει πλήρως
τις όποιες ανάγκες βασικών κε
φαλαίων προκόψουν. Το ίδιο ι
σχύει, στην πλευρά των όποιων
αναγκών ρευστότητας δημιουρ
γήσει το ενδεχόμενο της επιλε
κτικής χρεοκοπίας, με την πα
ρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας, η οποία δε
σμεύτηκε να παράσχει τη ρευ
στότητα που θα απαιτηθεί.

Παπανδρέου,
Βαν Ρομπέι,
Μπαρόζο
ευτυχείς μειά
χη λήξη
της Συνόδου

Η Κριστίν
Λογκάρντ
εν μέσω
του Νικολά Σαρκοζί
και της Αγκελα
Μέρκελ

Οι κρίσιμοι αριθμοί
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49)0δισ. ευρώ

37 δισ. από πρόγραμμα
ανταλλαγής ομολόγων
και 12,6 δισ.
από την επαναγορά
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

υποστηρίζει το ΙΙΕ, μέσω της
αύξησης της μέσης περιόδου ωρίμανσης των ελληνικών κρατι
κών ομολόγων από 6 χρόνια σή
μερα σε 11 χρόνια. «Θα επιτα
χυνθεί η πρόσβαση της Ελλάδας
στις αγορές, περιορίζοντας έτσι
την εξάρτηση της Ελλάδας από τη
χρηματική βοήθεια της Ευρωζώ
νης και του ΔΝΤ».

Προσέγγιση
Οι απώλειες για τα χρηματο
πιστωτικά ιδρύματα υπολογίζο
νται σε 44 δισ. ευρώ αν στα προ
γράμματα συμμετάσχει το 90%
των τραπεζών. «Οι απώλειες είναι
σημαντικές, αλλά διαχειρίσιμες.
Η προσέγγιση αναμένεται να
σταθεροποιήσει τις αγορές και να
περιορίσει την εξάπλωση της
κρίσης». Οι ανταλλαγές ομολόγων
και το πρόγραμμα επαναγοράς α
ναμένεται να οδηγήσει σε προ
σωρινή υποβάθμιση της Ελλάδας
στην κατηγορία επιλεκτική χρε
οκοπία, κάτι που εκτιμάται από
το ΙΙΕ ότι δεν θα έχει σοβαρές ε
πιπτώσεις στις αγορές, ενώ δεν

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός στις
δηλώσεις του μετά τη σύνοδο. Οι
χθεσινές αποφάσεις αφορούν με
κάποιο τρόπο και τη χώρα του.

Προτάσεις
της Διεθνούς Ενώσεως
Τραπεζών, σύμφωνα
με έγγραφο που έχει
στη διάθεσή της η «Κ».

θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός και
απαίτηση πληρωμής των ασφα
λίστρων αντιστάθμισης κινδύνου
(CDS).
Ενα Ταμείο Επαναγοράς Χ ρ έ
ους θα διαθέτει 40 δισ. ευρώ, δέ
κα εκ των οποίων θα προέλθουν
από την Ε.Ε. και τα υπόλοιπα 30
δισ. από μη ευρωπαϊκές πηγές και
το ΔΝΤ, ποσό με το οποίο θα α
γοραστεί υπάρχον χρέος ονομα
στικής αξίας 65 δισ. ευρώ.
Για το πρόγραμμα ανταλλαγής
ομολόγων προτείνονται τέσσερις
παραλλαγές, κάθε μία από τις ο
ποίες θα απορροφήσει το 25% της
συνολικής ανταλλαγής. Πρώτη ε
πιλογή αφορά την ανταλλαγή ο
μολόγων στο 80% της ονομαστι
κής τους τιμής με νέα, τριακο
νταετούς διάρκειας, το κεφάλαιο
των οποίων θα είναι εγγυημένο
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χ ρ η 
ματοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF), με κουπόνι μηδενικής α
πόδοσης και πιστοληπτικής α
ξιολόγησης ΑΑΑ. Το πραγματικό
επιτόκιο που θα πληρώσει η
Ελλάδα ανέρχεται σε 7,69%. Δεύ

Τα δάνεια

Επιχειρήσει

10 χρόνια
από

Η επιλεκτική χρεοκοπία δεν απειλεί τις καταθέσεις, δεν αλ
λάζει κάτι στις δόσεις δανείων, δεν μεταβάλλει το τοπίο σε
ό, τι αφορά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τις επιταγές
και τα πλαφόν που έχουν στις τράπεζες.
Οι καταθέτες δεν θα πρέπει να ανησυχούν γιατί τα προ
βλήματα ρευστότητας που προκαλεί η επιλεκτική χρεοκο
πία θα επιλυθούν πριν γίνουν ορατά και αισθητά από τους
πολίτες. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναλάβει να υποκαταστήσει τον ρόλο που εδώ κι ένα χρόνο ασκεί η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, καλύπτοντας τις ανάγκες ρευστότητας
των ελληνικών τραπεζών. Ηδη έχει ψηφισθεί ο σχετικός νό
μος ο οποίος επιτρέπει στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του
μηχανισμού έκτακτης βοήθειας (ELA) να δέχεται ως ενέχυ
ρο τα υποβαθμισμένα ελληνικά ομόλογα (τα οποία δεν θα δέ
χεται η ΕΚΤ) και να χορηγεί έναντι αυτών ρευστότητα στις
ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, επί της ουσίας θα μπορεί να «τυ
πώνει» ευρώ και να τα δίνει στις τράπεζες, όπως ακριβώς εί
χε κάνει παλαιότερα και η κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας.
Επιπλέον, ήδη λειτουργεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, το οποίο έχει ενισχυθεί με 10 δισ. ευρώ και
πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω μέχρι τέλους του έτους
κατά 20 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο
του δεύτερου πακέτου στήρι
ξης της Ελλάδας, όπως αναφέ Δεν επηρεάζονται
ρει η τελευταία έκθεση προό
δου του ΔΝΤ. Υπενθυμίζεται ό οι δόσεις των δα
τι πρόσφατα επεκτάθηκε η νείων πολιτών
εγγύηση των καταθέσεων μέ
και επιχειρήσεων
χρι το ποσό των 100.000 ευρώ
ανά καταθέτη και ανά τράπε και δεν μεταβάλ
ζα μέχρι το τέλος του 2015.
λεται το τοπίο
Τέλος, σε ό, τι αφορά στις
των συναλλαγών.
καταθέσεις και τις τράπεζες,
σημειώνεται ότι τα πρόσφατα
ςίτεςς τεεί έδειξαν ότι τα κεφάλαια στα ελληνικά πιστω
τικά ιδρύματα είναι υψηλότερα κατά 2,5 δισ. ευρώ από το
όριο του 5% στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Τόσο εί
ναι το ποσό της κεφαλαιακής ενίσχυσης για όλες τις ευ
ρωπαϊκές τράπεζες που «κόπηκαν» στα ςίτεςς ίεςί στο δυ
σμενέστερο σενάριο.

Ακόμη, δεν επηρεάζονται οι δόσεις δανείων των πολιτών,
που θα πρέπει να καταβάλλονται κανονικά σύμφωνα με ό,τι
προβλέπεται στα συμβόλαια που έχουν με τις τράπεζες.

7)5 χρόνια
σε 15 με 5 0 χρόνια
από

Ε π ιτ ό κ ιο γ ια π α λ ιό
και γ ια ν έ ο δ ά ν ε ι ο

109 από Ε.Ε-ΔΝΤ
και 49,6 δια.
από ιδιωτικό τομέα

15 9δισ. ευρώ

Πρόγραμμα ανταλλαγών και επαναγοράς ομολόγων
Τέσσερις προτάσεις για ανταλλα
γή παλιών ελληνικών ομολόγων
με νέα και ένα πρόγραμμα επα
ναγοράς ομολόγων που θα μειώ
σουν το μέγεθος του ελληνικού
δημοσίου χρέους κατά 38,5 δισ.
ευρώ ή κατά 16,8% κατέθεσε η
Διεθνής Ενωση Τραπεζών (ΙΙΕ),
σύμφωνα με έγγραφο της 20ής
Ι γ 'ου που έχει η «Κ» στη διάθε . της. Οι απώλειες των ε
πενδυτών που θα συμμετέχουν
στο πρόγραμμα ανταλλαγών και
επαναγοράς ομολόγων υπολογί
ζονται σε 20% σε σχέση με την
καθαρή παρούσα αξία (ΝΡν) των
ομολόγων.
Το πρόγραμμα ανταλλαγής ο
μολόγων θα βασίζεται σε τέσσε
ρις διαφορετικές επιλογές για
τους επενδυτές, μέσω των οποί
ων θα επιτευχθεί μείωση του ελ
ληνικού χρέους κατά 13,5 δισ. ευ
ρώ, ενώ μείωση κατά 25 δισ. ευ
ρώ θα επιτευχθεί μέσω της επα
ναγοράς ομολόγων, αναφέρεται
στην πρόταση των τραπεζιτών.
Η βιωσιμότητα του ελληνικού
χρέους θα βελτιωθεί κατά πολύ,

• Αλλο ρεπορτάζ σελ. 4

Οι επιπτώσεις
της επιλεκτικής
χρεοκοπίας

ΑΝΑΛΥΣΗ

Το ζητούμενο στο τραπέζι της
κρίσιμης συζήτησης ήταν η δια
σφάλιση της βιωσιμότητας του
ελληνικού δημόσιου χρέους. Οι τεχνοκράτες γνωρίζουν πολύ καλά
ότι μόνον αν οι αγορές πεισθούν
σε αυτό το σημείο, μόνον τότε θα
κάνουν πίσω, τουλάχιστον μέχρι
να υπάρξει κάποια «καλύτερη» α
φορμή. Η βιωσιμότητα διασφα
λίζεται από τη δυνατότητα του
προϋπολογισμού να εξασφαλί-

επιλεκτικής χρεοκοπίας εξαιτίας της συμμε
τοχής των ιδιωτών επενδυτών. Ωστόσο, σύμ
φωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους η εξέλι
ξη αυτή θα διαρκέσει λίγες ημέρες και δεν θα
έχει επιπτώσεις ούτε στις αγορές, ούτε στον
ελληνικό τραπεζικό τομέα, ο οποίος θα λάβει
εγγυήσεις από το ΕΕδΕ στην περίπτωση που
η ΕΚΤ σταματήσει προσωρινά να δέχεται τα
ελληνικά ομόλογα. Παράλληλα, οι ηγέτες της
Ευρωζώνης επανέλαβαν την πρόθεσή τους να
κινητοποιήσουν τους πόρους των κοινοτικών
ταμείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν
δύσεων προκειμένου να επανεκκινήσουν την
ελληνική οικονομία. Τέλος, πολύ σημαντική εί
ναι η απόφαση των ηγετών της Ευρωζώνης να
ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό το ΕΕδΕ, το ο
ποίο θα μπορεί να αγοράζει ομόλογα και από τη
δευτερογενή αγορά, να προσφέρει προληπτικά
βοήθεια σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και να
δανείζει τράπεζες.

τερη επιλογή αφορά πάλι α
νταλλαγή ομολόγων στο 80%
της ονομαστικής τους αξίας με με
ρική συνεχή ασφάλιση για 15 χρό
νια για το 40% του κεφαλαίου. Το
κόστος της εγγύησης θα καλύ
πτεται από το EFSF και το πραγ
ματικό επιτόκιο που θα πληρώσει
η Ελλάδα είναι 7,17%. '

Εγγυημένο
Η τρίτη επιλογή αφορά α
νταλλαγή ομολόγων στην ονο
μαστική τους αξία με νέα τρια
κονταετούς διάρκειας και το κε
φάλαιο εγγυημένο από το EFSF με
μηδενικό κουπόνι και πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ. Το επι
τόκιο που θα πληρώσει η Ελλά
δα ανέρχεται σε 5,74%.
Η τελευταία επιλογή αφορά ο
μόλογο που θα μετακυλιστεί κα
τά τη λήξη του στην ίδια ονομα
στική αξία και με τριακονταετή
διάρκεια. Το κεφάλαιο θα εγγυηθεί το EFSF με κουπόνι μη
δενικής απόδοσης και το επιτό
κιο που θα πληρώσει η Ελλάδα θα
είναι 5,74%

Στον επιχειρηματικό κλάδο, δεν μεταβάλλεται το τοπίο
των συναλλαγών. Οι επιχειρήσεις πρέπει κανονικά να συ
ναλλάσσονται με τις τράπεζες με βάση τις ισχύουσες συμ
φωνίες και ιδιαίτερα μετά την πληθώρα των αναδιαρθρώ
σεων των δανείων που έχουν πετύχει πολλές εταιρείες τους
τελευταίους 12 μήνες προκειμένου να αποπληρώνουν κα
νονικά τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους. Στις εξαγωγές των
ελληνικών επιχειρήσεων υπάρχει πάντα αυτή η πίεση των
ξένων προμηθευτών τους να ζητούν μετρητά αντί για επι
ταγές από τις επιχειρήσεις.

Τράπεζεβ
Οι τράπεζες από την πλευρά τους, εκτός από το πρόβλημα
της ρευστότητας, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν πρό
σκαιρη πίεση στα κεφάλαια και στα κέρδη τους. Η υποβάθμιση των ομολόγων στην κατηγορία της επιλεκτικής χρε
οκοπίας θα τις υποχρεώσει να αναπροσαρμόσουν προς τα
κάτω την αξία των ελληνικών ομολόγων που διατηρούν στο
«επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο». Τα ομόλογα αυτά μέχρι
σήμερα οι τράπεζες τα αποτιμούν στο άρτιο, δηλαδή στο
100% της ονομαστικής τους αξίας ή πολύ κοντά σ’ αυτήν.
Η επιλεκτική χρεοκοπία για τη χώρα μας θα υπάρχει σαν
βαθμίδα αξιολόγησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση και η ανάκαμψη θα έρθει
όταν η Ελλάδα αποκτήσει σταθερά, και αυξανόμενα πρω
τογενή πλεονάσματα, τα οποία θα της εξασφαλίζουν την
αυτόνομη αποπληρωμή των υποχρεώσεών της.

Οι διαφορέβ
Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο όρος επιλεκτική χρεοκοπία,
όπως αποδίδεται ο όρος ςθίεσίίνσ default, δεν αποτελεί πραγ
ματικό γεγονός, παρά το ότι για να τοποθετηθεί μία χώρα
σε αυτό το καθεστώς, σημαίνει ότι έχει αθετήσει κάποιες
από τις υποχρεώσεις της. «Χρεοκοπία» χαρακτηρίζεται η
πλήρης στάση πληρωμών ενός κράτους. Στην περίπτωση
που η ελληνική οικονομία αξιολογηθεί με βαθμό «επιλεκτική
χρεοκοπία», σημαίνει ότι το Δημόσιο δεν θα πληρώσει κά
ποιους πιστωτές του, αλλά τους υπόλοιπους θα συνεχίσει
να τους πληρώνει κανονικά. Η στάση των τριών αμερικα
νικών οίκων αξιολόγησης δικαιολογείται από το γεγονός ό
τι ορισμένοι κάτοχοι των ελληνικών ομολόγων θα κατα
γράψουν κάποιες απώλειες. Ετσι, θεωρείται πως η Ελλάδα
δεν θα έχει ανταποκριθεί σε μέρος των υποχρεώσεών της,
αλλά όχι σε ολόκληρες. Η πρακτική διαφορά της «χρεοκο
πίας» και της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» είναι ότι στη χρε
οκοπία το κράτος δεν θα μπορεί να πληρώσει μισθούς και
συντάξεις και να κάνει εισαγωγές βασικών αγαθών (πε
τρέλαιο, τρόφιμα κ. λπ.). Στην επιλεκτική χρεοκοπία κανένα
από αυτά τα προβλήματα ρευστότητας δεν υπάρχει.

Αισιόδοξο
μήνυμα από
Παπανδρέου
Δεν τταρέλειφε όμως να τονίσει
την ανάγκη συνέχισης των αλλαγών

0 μαραθώνιος

Ο

των επαφών

φ Πέμπτη 21 Ιουλίου

Το πρωί ο Γ. Παπανδρέου συνομιλεί τηλεφωνικά
με τους ομολόγους του Σϊλβιο Μπερλουσκόνι,

μιαε πολύμηνηε κυβερvniuais προσπάθειαε, αλλά και α
ναγνώριση των θυσιών του ελ
ληνικού λαού χαρακτήρισε ο
πρωθυπουργόε κ. Γιώργοε Πα
πανδρέου τιε χθεσινέε αποφάσειε
τηε Ε.Ε. για την αντιμετώπιση τηε
κρίσηε χρέουε τηε Ελλάδαε. Ο
πρωθυπουργόε, σε δηλώσειε του,
λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση
τηε Συνόδου Κορυφήε, αναφέρ
θηκε σε μια μεγάλη ευκαιρία
που ανοίγεται για τη χώρα, προκειμένοϋ η οικονομία να καταστεί
εκ νέου βιώσιμη, δεν παρέλειψε,
ωστόσο, να επισημάνει ότι «όλα
κινδυνεύουν να πάνε στράφι αν
δεν συνεχίσουμε τιε μεγάλεε αλλαγέε στην οικονομία, τιε παραγωγικέε δομέε και τιε νοοτροπίεε».
Απαντώνταε σε ερώτηση για το
ενδεχόμενο να θεωρηθεί «επιλεΔικαίωση

« Διασφαλίζονται
η βιωσιμότητα
του χρέους, η κάλυψη
δανειακών αναγκών
και δίνεται ώθηση
στην ανάπτυξη».
κτική χρεοκοπία» η συμμετοχή ι
διωτών, χαρακτήρισε δευτερεύον ζήτημα το πώε θα αξιολογηθεί
αυτή από τουε Οίκουε, καθώε, όπωε είπε, το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα έλαβε εγγυήσειε ρευστότηταε. Ο κ. Παπανδρέου κατέτμησε τη διαπραγματευτική
προσπάθεια τηε Ελλάδαε σε τρία
στάδια: την αποφυγή χρεοκοπίαε, την ανάκτηση αξιοπιστίαε
και τη διαπραγμάτευση του συ
νολικού προβλήματοε. Εμφανί
στηκε επικριτικόε για καθυστε
ρ ή σ ε ι από πλευράε Ε.Ε., για την
οποία ανέφερε ότι έδινε την ε
ντύπωση διαφοράε φάσηε από τιε
εξελίξειε. Ωε προε τα χαρακτηρι
στικά του πακέτου μέτρων που υι
οθετήθηκε χθεε, δήλωσε ότι δια
σφαλίζεται η μακροχρόνια βιω
σιμότητα του χρέουε, η κάλυψη
των δανειακών αναγκών για τα ε
πόμενα χρόνια, ενώ, παράλληλα,
δίνεται ώθηση στην ανάπτυξη και
την αναθέρμανση τηε οικονομίαε.
Νωρίτερα, σε κοινή συνέντευ
ξη με τουε κ. Χέρμαν Βαν Ρομπάι
και Ζοζέ Μπαρόζο, ο Ελληναε
πρωθυπουργόε ευχαρίστησε τουε
ομολόγουε του και τουε αξιωματούχουε για το «νέο ελληνικό πρό
γραμμα αλλά και τα απαραίτητα
εργαλεία για την αντιμετώπιση

τηε κρίσηε με τον πιο αποτελε
σματικό τρόπο», ενώ εκδήλωσε
την ικανοποίησή του για το λε
γόμενο «ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρσαλ» (δηλαδή την τεχνική και α
ναπτυξιακή βοήθεια από την
Ε.Ε.). Ο κ. Παπανδρέου υπήρξε ι
διαίτερα εμφατικόε ωε προε τη
βούλησή του να εφαρμόσει τιε
διαρθρωτικέε αλλαγέε που είναι
αναγκαίεε για την απρόσκοπτη
συνέχιση τηε ευρωπαϊκήε βοήθειαε. Το σκέλοε αυτό τηε δήλωσηε του πρωθυπουργού είναι το
πλέον σημαντικό. Ο πρωθυ
πουργόε γνωρίζει ότι η ευρωπαϊ
κή συμφωνία για το χρέοε και τη
συνέχιση τηε βοήθειαε δεν είναι
τίποτε άλλο παρά απότοκο τηε
ψήφισηε του Μεσοπρόθεσμου,
δηλαδή τηε θεσμικήε αποτύπωσηε πωε η ελληνική κυβέρνηση
θα κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να επιτευχθούν οι δημο
σιονομικοί στόχοι που έχουν τε
θεί. Τούτο βασίζεται, βέβαια,
στην πρόβλεψη του Μεσοπρό
θεσμου ότι το έλλειμμα θα συνε
χίσει να μειώνεται και από το 2014
και έπειτα θα παράγονται πρω
τογενή πλεονάσματα. Πρόκειται
για μια μόνιμη υπενθύμιση για το
μέλλον, ότι μετά την επιτυχή, ωε
προε την ελληνική υπόθεση, έ
κβαση τηε χθεσινήε Συνόδου
Κορυφήε ακολουθεί δρόμοε ανηφορικόε, στον οποίο η μεταρρυθμιστική κόπωση απλώε δεν
συνιστά επιλογή. Στο ίδιο το τε
λικό κείμενο των συμπερασμάτων
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
στιε πρώτεε αράδεε που αφορούν
την Ελλάδα τονίζεται η σημασία
που έχει για τουε εταίρουε μαε, η
ταχεία πρόοδοε του προγράμματοε ιδιωτικοποιήσεων.

Ο Τρισέ
Την εγγύηση τηε ρευστότηταε
του ελληνικού τραπεζικού συστήματοε με 35 δισ. ευρώ ανα
κοίνωσε αμέσωε μετά τη λήξη των
εργασιών τηε χθεσινήε Συνόδου
Κορυφήε ο επικεφαλήε τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε,
Ζαν - Κλοντ Τρισέ. Απαντώνταε
σε ερώτηση σχετικά με το εάν η
Ελλάδα οδηγείται σε επιλεκτική
χρεοκοπία, ο κ. Τρισέ δήλωσε ό
τι δεν έχει ληφθεί ακόμα καμιά τέ
τοια απόφαση, συνέστησε υπο
μονή μέχρι να φανεί τι ακριβώε
θα γίνει, προσθέτονταε ότι δεν θα
ήθελε να προκαταλάβει καμιά ε
ξέλιξη. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι έ
χει ληφθεί μέριμνα ώστε να κα
λυφθεί κάθε ενδεχόμενο. Ο κ. Τρι
σέ εμφανίστηκε βέβαιοε ότι με τιε
χθεσινέε αποφάσειε αντιμετω
πίζεται το ενδεχόμενο διάχυσηε
τηε κρίσηε σε άλλεε χώρεε.

1 4 .00

Χοσέ Θαπατέρο, Πέδρο Κοέλιο,
Εντα Κένι και τους Ζοζέ Μπαρόζο
και Χέρμαν βαν Ρομπέι

1

}

17.00

0 πρωθυπουργός φθάνει στις Βρυξέλλες

17.45
Συνάντηση με Ζοζέ Μπαρόζο

Του απεσταλμένου μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΒΑΪΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τετάρτη 20 Ιουλίου

Ευρισκόμενος στο αεροδρόμιο
ο Γ. Παπανδρέου συνομιλεί
τηλεφωνικά με τον Μπιλ Κλίντον

Γ

20.00
έως μετά τα μεσάνυχτα,

Γ'

Παπανδρέου, Βενιζέλος, Μόσιαλος,
Ξενογιαννακοπούλου και οι τεχνοκράτες
Ζανιάς, Γληνός, Χριστοδούλου βρίσκονται

σε διαρκή σύσκεψη, αναμένουν
το αποτέλεσμα από το κρίσιμο ραντεβού
Μέρκελ - Σαρκοζί στο Βερολίνο

12.30
Ακολουθεί δεύτερη ευρύτερη σύσκεψη
με τη συμμετοχή Παπανδρέου,
Μέρκελ, Σαρκοζί, Μπαρόζο,
Ρομπέι, Τρισέ, Λαγκάρντ, Γιουνκέρ

14.30
Ξεκίνα το γεύμα
των 17 ηγετών

12.00
Κ Παπανδρέου
υναντάται με την
καγκελάριο της
Γερμανίας,
συνοδευόμενος
από τον κ.
Βενιζέλο.
Εν συνεχεία
συμμετέχει στη
συνάντηση
και ο Νικολά
Σαρκοζί

15.30
Καταφθάνουν στις Βρυξέλλες, ύστερα από
επείγουσα πρόσκληση του πρωθυπουργού,
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Γ. Προβόπουλος και ο πρόεδρος
της Εθνικής Β. Ράπανος.
Συμμετέχουν στις συνομιλίες όπως
και ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ και τραπεζίτες
μεγάλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων
όπως ο Γιόζεφ Ακερμαν
της Deutsche Bank
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Παρόνιες οι τραπεζίτες
Στις 3.30 χθες το μεσημέρι ο κ. Γ.

Προβόπουλοε περνούσε τη δια
δικασία ελέγχου, βιαστικόε χαι
ρετούσε διά χειραψίαε τουε λιγοστούε Ελληνεε δημοσιογράφουε
και με γοργό βήμα κατευθυνόταν
προε τον προθάλαμο τηε αίθουσαε
όπου οι ηγέτεε των 17 χωρών τηε
Ευρωζώνηε συζητούσαν επί των
πιθανών σεναρίων λύσηε τηε υπόθεσηε του χρέουε.
Εκεί βρίσκονταν ήδη Γάλλοι,
Γερμανοί και άλλοι Ευρωπαίοι συ
νάδελφοι του κ. Προβόπουλου.
Πρόκειται για μια από τιε ελάχιστεε φορέε που σε Σύνοδο Κο
ρυφήε, στο πλευρό των ηγετών
που συζητούν, συμμετέχουν και
οι Ευρωπαίοι τραπεζίτεε. Τελευ
ταία φορά που συνέβη κάτι αντί
στοιχο ήταν στην πιστωτική κρί
ση του 2008, όταν το ευρωπαϊκό
τραπεζικό σύστημα κλονίστηκε
από τη φούσκα των subprimes
στιε ΗΠΑ. Ωε πρόεδροε τηε Ενωσηε Ελληνικών Τραπεζών παρευρέθη και ο πρόεδροε τηε Εθνικήε κ. Β. Ράπανοε.
Ανάμεσα στη χορεία των τρα
πεζιτών, περιλαμβάνονταν ο Γιό
ζεφ Ακερμαν τηε Deutsche Bank,
ο επικεφαλήε τηε γαλλικήε BNP
Pariba8 και άλλοι συνάδελφοί
τουε, οι οποίοι ωε κατεξοχήν εκ-

πρόσωποι των λεγομένων ιδιωτών
επενδυτών είχαν βέβαια σημα
ντικό λόγο στιε χθεσινέε συζητήσειε.
Οταν ξεκίνησε η Σύνοδοε Κο
ρυφήε οι περισσότεροι από τουε
Ευρωπαίουε τραπεζίτεε που εκ
προσωπούν τα «μεγαθήρια» του

Τελευταία φορά που
συνέβη κάτι αντίστοιχο
ήταν στην πιστωτική
κρίση του 2008.
τομέα, εισήλθαν στην αίθουσα. Οι
κ. Προβόπουλοε και Ράπανοε, περίμεναν στον προθάλαμο μαζί με
τουε Ελληνεε υπουργούε (Ευ. Βε
νιζέλο, Η. Μόσιαλο, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου).

Θα δεχθεί πιέσειβ
Οι συζητήσειε αφορούσαν και
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα,
το οποίο ωε κάτοχοε σημαντικού
μεριδίου κρατικών ομολόγων, θα
δεχθεί σοβαρέε πιέσειε από τιε
προβλέψειε για τη συμμετοχή
των ιδιωτών στον δανεισμό τηε
χώραε.
Ο κ. Προβόπουλοε, βέβαια, πα-

ρακολουθοϋσε από κοντά τιε συζητήσειε, ήδη από προχθέε, όταν
στη Ρώμη τεχνοκράτεε από τιε 17
χώρεε τηε Ευρωζώνηε ουσιαστι
κά προετοίμασαν τα κύρια σενά
ρια για την επίλυση του προβλή
ματοε του ελληνικού χρέουε. Οταν
δέχθηκε από τον πρωθυπουργό το
τηλεφώνημα για να μεταβεί το τα
χύτερο δυνατόν στιε Βρυξέλλεε, εί
χε σε μεγάλο βαθμό αντιληφθεί
τουε κινδύνουε και, βέβαια, τιε όποιεε προσδοκίεε καλλιεργού
νταν σε σχέση με τον τρόπο συμμετοχήε των ιδιωτών (δηλαδή
κυρίωε των τραπεζών και των α
σφαλιστικών Ταμείων ή εταιρει
ών) στο πακέτο διάσωσηε.
Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένεε
πληροφορίεε, τιε ώρεε πριν από
την κλήση των τραπεζιτών στιε
Βρυξέλλεε, ο κ. Προβόπουλοε συ
ζήτησε με τον κ. Ακερμαν, ο οποίοε
άλλωστε ωε επικεφαλήε τηε μεγαλύτερηε ιδιωτικήε ευρωπαϊκήε
τράπεζαε, βρίσκεται σε διαρκή ε
παφή με τον κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ.
Οι πληροφορίεε αναφέρουν ότι ο
κ. Ακερμαν συζήτησε επί μακράν
με τον κ. Προβόπουλο για το κό
στοε, τη ζημία που θα προκληθεί
στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
από τη συμμετοχή του στο πακέ
το διάσωσηε του κράτουε.

Φήμες και εκτιμήσεις προτού ολοκληρωθεί η Σύνοδος
THE ECONOMIST
Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτεε συ
γκεντρώνονταν χθεε στιε Βρυξέλλεε για να καταλήξουν επί ενόε νέου σχεδίου αντιμετώπισηε των χρεών τηε Ελλάδαε και
-όπωε ήλπιζαν- του ευρύτερου ζητήματοε τηε εμπιστοσύνηε τηε αγοράε στην Ευρωζώνη, ανέκυπταν
λεπτομέρειεε πιθανήε συμφωνίαε. Φαινόταν τότε ότι η καγκελάριοε τηε Γερμανίαε, Αγκελα
Μέρκελ, και ο πρόεδροε τηε Γαλλίαε, Νικολά Σαρκοζί, είχαν συ
ναντήσει ένα βράδυ νωρίτερα τον
επικεφαλήε τηε ΕΚΤ, Ζαν-Κλοντ
Τρισέ, σε μια απόπειρα εξομάλυνσηε των διαφορών τουε. Ενα
πλαίσιο συμφωνίαε φερόταν να έ
χει επιτευχθεί και μερικά καίρια
ζητήματα να έχουν διευθετηθεί.
Φαινόταν, π .χ., πωε ήταν πλέ
ον πιθανό ένα «κούρεμα» των ελ
ληνικών ομολόγων. Η κ. Μέρκελ
είχε επανειλημμένωε ζητήσει να
μοιράζονται οι κάτοχοι ομολόγων
το κόστοε τηε ελληνικήε στήριξηε, επιμένονταε ότι ήταν απα
ραίτητη προϋπόθεση ώστε οι
Γερμανοί πολίτεε να αποδεχθούν
αυξημένη οικονομική δέσμευση
προε την περιφέρεια. Ωε τότε, η
ΕΚΤ τασσόταν κατηγορηματικά
κατά σε οτιδήποτε «μύριζε» πτώ
χευση. Ομωε, ο κ. Τρισέ φάνηκε
εντέλει να συμμερίζεται αυτή
την άποψη. Οι οίκοι αξιολόγησηε
πιθανόν να θεωρούσαν ότι αυτό
αποτελεί «επιλεκτική πτώχευ
ση» τηε Ελλάδαε. Δεν ήταν σαφέε
αν η ΕΚΤ θα συνέχιζε να απειλεί
ότι δεν θα δέχεται ομόλογα χρε
οκοπημένων χωρών ωε εγγυήσειε

κήε προσαρμογήε και συρρίκνωσηε τηε οικονομίαε. Οσο πιο φι
λόδοξο το σχέδιο τόσο μεγαλύτε
ρη μ ανάγκη μεγαλύτερηε οικονομικήε δέσμευσηε, κάτι που θα
αποτελέσει δοκιμασία για τιε εθνικέε κυβερνήσειε.

Η Ισπανία
Οι ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε θα ελ
πίζουν πωε η συμφωνία τουε απομακρύνει την Ισπανία και την
Ιταλία από την περίμετρο τηε κρί
σηε. Ωστόσο, η χθεσινή δημο
πρασία μακροπρόθεσμων ισπα
νικών ομολόγων δεν φάνηκε καλόε οιωνόε: η Ισπανία διέθεσε 10ε5 τή ομόλογα αξίαε 1,8 δισ. ευρώ με
| μέση απόδοση σχεδόν 6%. Αν οι
| αποδόσειε κινηθούν πολύ υψη§ λότερα από αυτό, τα χρέη τηε
Ισπανίαε θα γίνουν μη διαχειρίΟ Ισπανός πρωθυπουργός Χοσέ Θαπαιέρο στη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής.
σιμα χωρίε βοήθεια από την Ευ
δανεισμού. Οι Ευρωπαίοι ηγέτεε
να ενισχύεται σημαντικά. Ολα κα ρωζώνη. Στο μεταξύ, οι αποδείξειε
επιβράδυνσηε τηε οικονομίαε
ίσωε αναγκάζονταν να εγγυηθούν
λοιπόν;
Η χθεσινή δημοπρασία λά,Την
ομόλογα τηε χρεοκοπημένηε
ώρα που γράφονταν αυτέε τηε Ευρωζώνηε αυξάνονται. Δε
Ελλάδαε ή/και να βρουν εναλλα- μακροπρόθεσμων
οι γραμμέε ήταν πολύ νωρίε για να δομένου του περιβάλλοντοε λικτικέε εγγυήσειε.
αποφανθούμε. Ομωε, η γενική ει τότηταε εντόε τηε, η ξένη ζήτη
ισπανικών ομολόγων
κόνα παρέμενε σκοτεινή. Οι φη- ση θα παίξει ζωτικό ρόλο στη στή
δεν φάνηκε
μολογούμενεε αλλαγέε πολιτικήε ριξη τηε οικονομίαε τηε. Οπωε εί
Μεγαλύτερη ευελιξία
έπρεπε ακόμα να εγκριθούν στη δαμε χθεε, ωστόσο, οι θετικέε ειΦαινόταν επίσηε ότι ο Ευρω- καλός οιωνός.
σύνοδο κορυφήε. Οι Ευρωπαίοι πο δήσειε για την κρίση χρέουε ω
παϊκόε Μηχανισμόε Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότηταε (ΕΕδΕ), το φαινόταν, πάντωε, να συζητείται λίτεε εντέλει θα έπαιζαν ρόλο στην θούν ισχυρά προε τα πάνω το ευ
ταμείο των 440 δισ. ευρώ, θα α αύξηση του μεγέθουε του ΕΕδΕ. επίτευξη τηε όποιαε απόφασηε ρώ (σε μεγάλο βαθμό χάριε στη
ποκτούσε μεγαλύτερη ευελιξία. Η ιδέα ενόε φόρου τραπεζών, η και, απ’ ό,τι φαινόταν, τουλάχιστον βιάση τηε ΕΚΤ να αυξήσει τα ε
Μπορεί να του δινόταν η δυνα οποία είχε προταθεί νωρίτερα ωε οι Γερμανοί ψηφοφόροι γίνονταν πιτόκια). Το ακριβότερο ευρώ θα
τότητα να δανείζει σε χώρεε που μέσο χρηματοδότησηε τηε ελ όλο και πιο καχύποπτοι απέναντι επιφέρει πλήγμα στιε εξαγωγέε
δεν έχουν ενταχθεί ακόμα σε πρό ληνικήε στήριξηε, φαινόταν πλέ στη νομισματική ένωση. Κι έπει τηε Ευρωζώνηε ακριβώε τη στιγ
τα, υπήρχε και το ευρύτερο ζή μή που η αύξηση των εξαγωγών
γραμμα στήριξηε, αλλά και να α- ον να έχει απορριφθεί.
Οι ευρωπαϊκέε αγορέε εξακο τημα: θα βοηθήσει πραγματικά το χρειάζεται περισσότερο.
νακεφαλαιοποιεί τράπεζεε. Το
ΕΕΞΕ θα μπορούσε επίσηε να χρη λουθούσαν το ράλι που ξεκίνη σχέδιο; Ακόμα και αν οι υποχρεΗ Ευρωζώνη φαίνεται να κα
σιμοποιηθεί για να χρηματοδο σε την Τρίτη. Οι αποδόσειε ο ώσειε τηε Ελλάδαε μειωθούν ση θησύχασε προε στιγμήν τιε αγο
τήσει ευρείαε κλίμακαε επανα μολόγων τηε περιφέρειαε συνέ μαντικά, η χώρα αντιμετωπίζει μια ρέε. Ομωε, επίκεινται νέα προ
γορά του ελληνικού χρέουε. Δεν χιζαν να υποχωρούν και το ευρώ επίπονη περίοδο δημοσιονομι- βλήματα...

Η Ν.Δ. μελετά
το περιεχόμενο
της απόφασης
Γων ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Με ιδιαίτερο προβληματισμό για τιε συνέπειεε τυχόν επιλεκτικήε χρεοκοπίαε, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά συ
νολικά για την Ευρωζώνη αλλά και με ταυτόχρονη έλλει
ψη αντιπολιτευτικήε σπουδήε υπό τον φόβο να τηε απο
δοθεί μικροκομματική αντίδραση, υποδέχθηκε το επ '·"λείο τηε Νέαε Δημοκρατίαε το κείμενο συμπέρασμά
στο οποίο κατέληξε έπειτα από επίπονεε διαβουλεύσειε
η έκτακτη Σύνοδοε Κορυφήε.
Η δυσκολία στο περιεχόμενο τηε αντίδρασηε επιβε
βαιώθηκε από το γεγονόε ότι μέχρι τα μεσάνυχτα δεν εί
χε εκδοθεί δήλωση του κ. Αντώνη Σαμαρά, ο οποίοε, σε
συνεργασία με τουε συμβούλουε του, επιθυμούσε να α
ποκτήσει καθαρή εικόνα και κρίση για το περιεχόμενο τηε
συμφωνίαε, πριν τοποθετηθεί επ’ αυτήε. «Υπάρχουν κρί
σιμα σημεία τηε συμφωνίαε που μένει να αποσαφηνιστούν.
Π ριν συμβεί αυτό, κάθε σχόλιο είναι παρακινδυνευμένο»
σχολίαζαν χθεε το βράδυ
στελέχη τηε Συγγρού. Οι ί
διοι κύκλοι έστιαζαν κυρίωε
σε δύο ζητήματα: σε αυτό Η αξιωματική
τηε επιλεκτικήε χρεοκοπίαε
αντιπολίτευση
και των συνεπειών τηε στη
απέφυγε
σταθερότητα τηε Ευρωζώνηε
να τοποθετηθεί
και στον τρόπο συμμετοχήε
του ιδιωτικού τομέα στο ρί προτού αποκτήσει
σκο των κρατικών ομολό
γων. «Στο κείμενο δεν υ σαφή εικόνα.
πάρχουν τεχνικέε λεπτομέρειεε για τον τρόπο με τον οποίον θα συμμετάσχει ο ιδιωτικόε τομέαε», υπογράμμιζαν χαρακτηριστικά στελέ
χη τηε Συγγρού, αναμένονταε τη σημερινή ημέρα για την
αποσαφήνιση των γκρίζων ζωνών του σχεδίου.

Προβληματισμέ^ για τκ επιπτώσειβ
Ακόμη μεγαλύτεροε ήταν ο προβληματισμόε τουε για τιε
μακροπρόθεσμεε επιπτώσειε στην Ευρωζώνη από μία ε
πιλεκτική χρεοκοπία τηε Ελλάδοε.
«Είναι η πρώτη φορά που η Ε.Ε ζητεί από χώρα-μέλοε
να μην πληρώσει ομόλογα. Η αντίδραση των αγορών θα
κρίνει την απόφαση αυτή, διότι είναι ορατόε ο κίνδυνοε
να θελήσουν και άλλεε χώρεε να ελαφρύνουν το χρέοε τουε
και αυτό θέτει εν αμφιβόλω τη σταθερότητα των ομολό
γων», παρατηρούσαν.
Το τρίτο και σημαντικότερο, ίσωε, στοιχείο για τη Νέα
Δημοκρατία αφορά σε αυτή καθαυτή τη ν ουσία του προ
βλήματοε που είναι η κατάσταση τηε ελληνικήε οικονομίαε, η οποία συνεχίζει να βουλιάζει.

Βεβαιότητα συνεργατών του κ. Σαμαρά
«Αν η χώρα δεν μπει ταχύτατα σε τροχιά ανάπτυξηε, σε
τρειε μήνεε θα βρισκόμαστε πάλι στο σημείο που είμαστε
σήμερα», λένε συνεργάτεε του κ. Σαμαρά, ο οποίοε θεω
ρείται βέβαιο ότι στην τοποθέτησή του θα προκρίνει εκ
νέου την ανάγκη επανεκκίνησηε τηε οικονομίαε, αφού
προηγουμένωε ενημερωθεί για τιε πτυχέε του αναπτυξιακού
σχεδίου «Μάρσαλ» που περιλαμβάνεται στο κείμενο συ
μπερασμάτων τηε Συνόδου Κορυφήε.
Υπενθυμίζεται ότι τιε παραμονέε τηε Συνόδου, ο κ. Σαμαράε είχε καταθέσει εκ νέου την κάθετη διαφωνία του
με το ενδεχόμενο συμμετοχήε των ιδιωτών στο ρίσκο των
ομολόγων, ενώ για την «επιλεκτική χρεοκοπία», είχε το
νίσει ότι δεν είναι λύση και πρέπει να αποφευχθεί γιατί
επιδεινώνει τα προβλήματα ρευστότηταε χωρών όπωε η
Ελλάδα.

Διαφορετικές
προσεγγίσεις
Το μικρότερα κόμματα τηε αντιπολίτευσηε υποδέχτηκαν με

διαφορετικέε αντιδράσειε το σχέδιο διάσωσηε τηε ελλη
νικήε οικονομίαε και τιε διεργασίεε που συντελούνταν χθεε
στιε Βρυξέλλεε. Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν τιε προτεινόμενεε λΰσειε, ενώ πολύ πιο προσεκτικά στιε αντιδράσειε
τουε ήταν ο ΛΑΟΣ και η Δημοκρατική Αριστερά.
Η Δημοκρατική Συμμαχία δεν σχολίασε τιε πληροφορίεε,
στη Βουλή όμωε χθεε η κ. Ντάρα Μπακογιάννη επισήμαινε,
πωε αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίεε για ένα σχέδιο επαναγοράε ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά και επιμήκυνσηε του χρέουε, θα πρόκειται για υιοθέτηση τηε πρότασηε των Φιλελευθέρων Δημοκρατών, την οποία είχαν ε
πεξεργαστεί από κοινού με το κόμμα τηε.
Το ΚΚΕ απέρριψε κατηγορηματικά το σχέδιο λύσηε:
«Οποια λύση και να δώσει η λυκοσυμμαχία τηε Ε.Ε., είτε
αναβάλλει την απόφασή τηε, μπαίνουμε σε μια περίοδο ε
ξαιρετικά σκληρή, ακόμα πιο σκληρή για τον λαό. Αυτό που
έχει σημασία δεν είναι τι α
ποφασίζουν πια οι επάνω,
αλλά τι αποφασίζει ο λαόε, οι
Κ Κ Ε και Σ Υ Ρ ΙΖ Α
λαοί τηε Ευρώπηε εναντίον
των επάνω. Δεν υπάρχει κα απέρριψαν τις
μιά ελπίδα από τιε αποφάσειε
προτεινόμενες
τουε. Ο λαόε πρέπει να ανα
συνταχθεί και να διεκδικήσει λύσεις, ενώ πολύ
ανατρεπτική αλλαγή», δή πιο προσεκτικοί
λωσε χθεε η γενική γραμμαήταν Λ Α Ο Σ
τέαε του ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα.
και Αμμοκρατική
Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΝ
Αριστερά.
τονίζει, ότι «όλεε οι λΰσειε
που προτείνονται, στον βαθ
μό που δεν επαναθεμελιώνουν την αρχιτεκτονική τηε ΟΝΕ
και δεν παρακάμπτουν τιε αγορέε, είναι καταδίκασα"^εε
να αποτύχουν». Κατά τον ΣΥΝ, η κρίση των δημόσιω
εών είναι το αποτέλεσμα τηε βαθιάε συστημικήε κρίσηε του
νεοφιλελεύθερου μοντέλου και τηε Ευρωζώνηε και «η υ
πέρβαση τηε κρίσηε απαιτεί δομικέε αλλαγέε στην Ευρω
ζώνη και περιορισμό του ρόλου των τραπεζών και των συμ
φερόντων των κερδοσκοπικών αγορών». Η Κουμουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με την ψήφιση του μνη
μονίου έχει ακυρώσει τιε «κόκκινεε γραμμέε», βάσει των
οποίων υποτίθεται ότι διαπραγματεύεται.
Πολύ επιφυλακτικόε ήταν ο εκπρόσωποε του ΛΑΟΣ, κ.
Κ. Αϊβαλιώτηε, ο οποίοε περιορίστηκε να σχολιάσει για την
κ. Μέρκελ, ότι «και ο Αγιοε φοβέρα θέλει. Που ο διάολοε
τηε Ευρώπηε...». Η Δημοκρατική Αριστερά επισημαίνει ό
τι «το προσχέδιο απόφασηε τηε Συνόδου κορυφήε του
Ευιτ^τουρ έχει πολλά ανοικτά θέματα» και καλεί την κυ
βέρνηση «να διεκδικήσει και να επιτύχει λΰσειε που θα δια
σφαλίζουν τη θετική αναδιάρθρωση του συνολικού χρέ
ουε τηε χώραε με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμήε,
μείωση του επιτοκίου και περίοδο χάριτοε».

