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Περισσότερη συμμετοχή OTis επενδύσει? θέλουν οι Γάλλοι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗΣ Λ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ φάση μετά τη μεταπολίτευση βρίσκονται οι σχέσεις Γαλλίας και Ελλάδας. Η παραδοσιακή στενή φιλία που είχε εκφραστεί επί δεκαετίες με το σύνθημα «Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία» τρίζει καθώς ο Πρόεδρος Σαρκοζί φέρεται την τελευταία περίοδο να είναι ενοχλημένος με τις προτεραιότητες που πιστεύει ότι έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση στα αναπτυξιακά πλάνα της για την επόμενη μέρα.Σύμφωνα με καλά πληροφορη- μένες πηγές που γνωρίζουν το κλίμα στο Παρίσι, η γαλλική προεδρία εκτιμά ότι η ελληνική κυβέρνηση άλλοτε παρακάμπτει και άλλοτε αγνοεί τους παραδοσιακούς συμμάχους της και επιχειρεί να προσδεθεί στο άρμα του νέου άξονα που διαμορφώνουν -  παρά τις διαφωνίες και τις αντιθέσεις των Γάλλων -  η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.Η ενόχληση του Παρισιού -  η οποία επισήμως διαψεύδεται -  είναι σε δυο επίπεδα: το πρώτο είναι πολιτικό και αφορά τη «διάθεση» -  σύμφωνα με την έκφραση γάλλων αξιωματούχων -  της ελληνικής κυβέρνησης να παραδώσει ουσιαστικά στους Γερμανούς τη διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας, παρότι η ομάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων φέρεται να έχει τη σφραγίδα της Κομισιόν.Το δεύτερο επίπεδο ενόχλησης του γάλλου Προέδρου είναι πιο σημαντικό γιατί αφορά τις επενδύσεις που σχεδιάζονται για τη χώρα μας. Οπως εκτιμούν διπλωματικοί κύκλοι στο Παρίσι, «τον πρώτο λόγο στις επενδύσεις έχουν ξανά Αμερικανοί είτε απευθείας είτε μέσω χωρών της επιρροής τους, αλλά και οι Γερμανοί».Οι ίδιοι κύκλοι αφήνουν να διαρ- ρεύσει ότι μετά τις επικοινωνίες (πώληση OTE) θα περάσει στα χέρια των Γερμανών και η ενέργεια σε όλες τις μορφές της, ενώ η έρευνα και η ενδεχόμενη μελλοντική άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, στο Ιόνιο, φαίνεται να ανατίθενται εξ ολοκλήρου στους Αμερικανούς.Την δια ώρα, γάλλοι αξιωματού- χοι επισημαίνουν με ενόχληση ότι είναι μετέωρο, επί δύο χρόνια, το μεγάλο πρόγραμμα που φέρει τη γαλλική σφραγίδα για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης σιδηροδρομικής γραμμής που θα ξεκινάει από την Αθήνα και θα καταλήγει στο Βερολίνο. Μια επένδυση για την οποία, όπως υποστηρίζουν, οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι.Η ελληνική πλευρά μιλάει για φήμες και παρεξηγήσεις οι οποίες θα αμβλυνθούν σύντομα και δηλώνει με έμφαση ότι η Γαλλία ήταν και παραμένει πιστός φίλος και σταθερός σύμμαχος της Ελλάδας.

Ο έλληναβ 
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tÊÈÊxtë& à& ËsSÊ«Αποιυχία ms EXXdôas,αποιυχία ins EupÓTIIlS»θερμά λόγια Σαρκοζί αλλά γεύση από... Μέρκελ σιη συνάντηση με Παπανδρέου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Μ ε αιωρούμενο το θέμα τού αν επΐκειται νέο γαλλογερ- μανικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη και το «ελληνικό» πρόβλημα, η συνάντηση Σαρκοζί - Παπανδρέου στο Παρίσι είχε ως αποτέλεσμα την έκφραση δημόσιας ισχυρής στήριξης από γαλλικής πλευράς, όπως και τις διαβεβαιώσεις του κ. Παπανδρέου ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.Τόσο οι διαβεβαιώσεις του κ.,Ηα- πανδρέου όσο και η ουσία των δηλώσεων Σαρκοζί -  ο οποίος έδωσε έμφαση στην ανάγκη να τηρηθούν στο ακέραιο οι ελληνικές δεσμεύσεις -  θύμιζαν τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Ανγκελα Μέρκελ. Ωστόσο, το ύφος των δηλώσεων Σαρκοζί για την Ελλάδα κινήθηκε σε εξαιρετικά θερμούς τόνους, δίνοντας μία εντελώς .διαφορετική εικόνα σε επίπεδο ατμόσφαιρας. Μάλιστα κάποια στιγμή ο γάλλος Πρόεδρος απευθυνόμενος στον Γιώργο Παπανδρέου του είπε πως ειλικρινά πιστεύει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να τα καταφέρει με αυτήν την κρίση!Ολα τώρα μετατίθενται στη συνάντηση που θα έχει ο Ν’· \ά Σαρ

κοζί με την Καγκελάριο της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ, στα μέσα της εβδομάδας, για την ολοκλήρωση της διακυβέρνησης της Ευρώπης και τη διαφύλαξη του κοινού νομίσματος, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ανέφερε. Θα πρόκειται για κάτι συγκεκριμένο; Η ελληνική αντιπροσωπεία δεν γνώριζε να πει κάτι περισσότερο, όταν ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες των κ. Παπανδρέου και Σαρκοζί.«Πιθανότατα να ειπώθηκε κάτι, κατά την κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαν οι δυο ηγέτες», ανέφερε κυβερνητική πηγή, η οποία όμως δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει κάτι περισσότερο. Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δυο ηγετών διάρκεσε λίγα λεπτά. Πρόλαβε ο Νικολά Σαρκοζί να εξηγήσει στον κ. Παπανδρέου περί τίνος πρόκειται ή ο έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήδη ενήμερος από την κ. Μ έρκελ; Θα φανεί τις επόμενες ημέρες.Πάντως, χθες, η συνάντηση Παπανδρέου - Σαρκοζί ήταν μια επανάληψη της συνάντησης με την Ανγκε· λα Μέρκελ: ο κ. Σαρκοζί ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να τηρήσει η Ελλάδα τις δεσμεύσεις που έχει αναλά- βει και να υλοποιήσει τα μέτρα που έχει λάβει το συντομότερο δυνατό, με αποφασιστικότητα και διαφάνεια. Ο κ. Σαρκοζί τόνισε στον κ. Παπανδρέου ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου

Και μήνυμα 
npos tous 
«Αγανακησμενου5»
«Να ξέρουν ότι για κάθε 
έλληνα αγανακτισμένο 
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αγανακτισμένο*».
Αυτό φέρεται να είπε 
ο κ. Σαρκοζί στον 
Γ. Παπανδρέου όταν 
κατά τη συνάντησή tous 
αναφέρθηκε ότι υπάρχουν 
έλληνεί αγανακτισμένοι 
που καταλαμβάνουν 
πλατείεδ και δημόσια κτίρια

είναι η θετική έκθεση της τρόικας, όπως βεβαίως και για την καταβολή της 6ης δόσης.Αργότερα, πάντως, στις δηλώσεις του ο κ. Σαρκοζί υπογράμμισε ότι η στήριξη της Ελλάδας είναι ηθική αλλά και οικονομική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Η αποτυχία της Ελλάδας σημαίνει αποτυχία της Ευρώπης», τόνισε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη είναι μια οικογένεια και όταν ένα μέλος της έχει ανάγκη, οι άλλοι πρέπει να βοηθήσουν, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την Ελλάδα». Ο γάλλος Πρόεδρος αναγνώρισε ότι «οι Ελληνες έχουν υποφέρει πολύ το τελευταίο διάστημα», προσθέτοντας όμως ότι αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο ότι επί χρόνια καθυστερούσε η υλοποίηση απαραίτητων αλλαγών. Υπογράμμισε πάντως ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων από την Ελλάδα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την όποια βοήθεια από την Ευρώπη.Ο  κ. Παπανδρέου, ο οποίος ζήτησε από τη Γαλλία τεχνική βοήθεια μέσω της αποστολής εμπειρογνωμόνων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών, σε δηλώσεις του, αμέσως μετά, τόνισε ότι η Ελλάδα θα κάνει όσα πρέπει για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της. Και τόνισε εμφαντικά: «Είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι».



του δημοσιονομικού ελλείμματος, η οποία πρέπει να συνεχιστεί το 2011 με στόχο τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων το 2012. Ετσι, θα μπορέσει να επιτευχθεί η περιστολή του δημόσιου χρέους.Η δημιουργία πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων είναι εφικτή τα επόμενα χρόνια, εάν εξορθο- λογισθουν οι δημόσιες δαπάνες και βελτιωθεί ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, δεδομένου ότι τη δεκαετία 1994-2004 επετευχθησαν πρω τογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα που έφτασαν το 5% του ΑΕΠ.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ που ανέλαβε την εξουσία το 2009 (Γ. Παπανδρέου) υποχρεώθηκε μπροστά στο αδιέξοδο να προσφυγει στον Ευρωπαϊκό Μ ηχανισμό Στήριξης για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της οικονομίας, αναλαμβάνοντας σκληρές και συγκεκριμένες δεσμεύσεις με στόχο τη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να αναθεωρήσει τη συνολική πολιτική που ακολουθήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της μεταπολιτευτικής περιόδου. Το 2010, παρά τις καθυστερήσεις, σημειώθηκε σημαντική μείωση
Πώς επηρεάσιηκε η μαύρη ιρυπα ιης οικονομίας σε κάθε περίοδο διακυβέρνησης
ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΛΩΛΟΥ

ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣπου ακολούθησαν (1989) και τον σχηματισμό δύο κυβερνήσεων συνασπισμού (Τζ. Τζα- ννετάκη και Ξ. Ζολώτα), έγινε προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων και συγκράτησης του χρέους σε κλίμα διακομματικής συναίνεσης. Οι κυβερνήσεις αυτές δεν μακρο- ημέρευσαν και έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 1980 το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας αποκτά διαστάσεις διαρθρωτικού προβλήματος, με τα ελλείμματα να κινούνται στο περίπου 15% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος να ξεπερνάει το 100% του ΑΕΠ.

(1986-87,1994-2003) αλλά και περιόδους κατά τις οποίες διαμορφώνονται εκρηκτικές καταστάσεις (1988-89, 2008-09). Πάντως, ένα διαχρονικό στοιχείο της συνολικής εικόνας είναι η υστέρηση των εσόδων κατά 5% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τις δημόσιες δαπάνες.Η πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών δεν είναι διαχρονικά ομοιόμορφη, όπως δεν είναι ομοιόμορφη η δημοσιονομική και η γενικότερη οικονομική πολιτική που εφάρμοσε το καθένα από τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία κατά κύριο λόγο άσκησαν την εξουσία από τη Μεταπολίτευση και μετά. Εχουμε περιόδους άμβλυνσης δημοσιονομικών ανισορροπιών Ο Σαράντηδ Λώλοί, είναι καθηγητήν Οικονομικών 
στο Πόντειο Πανεπιστήμιο
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1974-81 οι κυβερνήσ εις της Ν έα ς Δ η μ οκρατίας (Κ. Καραμανλής - Γ. Ράλλης) επέδει- ξαν χαλαρή δημοσιονομική πειθαρχία απέναντι στην ανάγκη να αυξηθούν οι μισθοί που ήταν καθηλωμένοι επί δικτατορίας, ενώ ο ρόλος του κράτους διευ- ρύνθηκε με την κρατικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων. Η δυναμική του δημόσιου χρέους αρχίζει να διαμορφώνεται ήδη από το 1979 με άνοδο των δημόσιων ελλειμμάτων και του χρέους.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1981, <το ΠΑΣΟΚ (Α. Παπανδρέου), πιστό στις προεκλογικές του υπο- £  σχέσεις και με ευρύτατη κοινω- Γ:; νική συναίνεση, αύξησε τις δη- Λ  μόσιες δαπάνες (μισθούς, συ- β  ντάξεις) και διεύρυνε το κρά- Μ  τος πρόνοιας. Ω ς αποτέλεσμα, ^  αυξήθηκαν τα ελλείμματα και το χρέος. Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν μπορούσε να διατηρηθεί και στη δεύτερη κυβερνητική θητεία (1985) το ΠΑΣΟΚ υποχρεώθηκε να αθετήσει προεκλογικές υποσχέσεις του και να εφαρμόσει ένα διετές σταθεροποιητικό πρόγραμμα (1985-87) για να αντιμετωπίσει τις ανισορροπίες της οικονομίας. Το πρόγραμμα αυτό είχε πρόσκαιρη επιτυχία και εγκαταλείφθηκε πριν από τη λήξη του λόγω κοινωνικών αντιδράσεων εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ. Ακολούθησε πλήρης αντιστροφή της οικονομικής πολιτικής (1987-89), με αποτέλεσμα την έκρη- ξη των δημοσιονομι- κών ελλειμμάτων και του χρέους.

100,3
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1993επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία (Α. Παπανδρέου), αποδεχόμενο πλήρως τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, και εφαρμόζει ένα αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης (1993-96) διατηρώντας τη φιλοσοφία του προηγούμενου. Το χρέος άρχισε να σταθεροποιείται και τα ελλείμματα να περιορίζονται. Η ευρωπαϊκή κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ παγιώθηκε το 1996 με την εκλογή του Κ. Σημίτη στην αρχηγία του κόμματος.

ΤΟ 1996 ΤΟ ΠΑΣΟΚκ ε ρ δ ίζ ε ι τις εκ λ ο γ ές (Κ. Σημίτης) και εφαρμόζει ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα Σύγκλισης. Η πιστή εφαρμογή του προ- σέδωσε αξιοπιστία στην άσκηση της πολιτικής, περιόρισε την αβεβαιότητα και διαμόρφωσε ένα σταθερό ¿ Β  πλαίσιο ανάπτυ- ί ξης. Επιταχύνθη- I  κε, έτσι, η μείω- 1  ση των έλλειμμά- *| * των και του πλη- V . θωμισμού και η χώ- τ| ρα εντάχθηκε στην ' ΟΝΕ. Στη δεύτερη τε- Α τραετία του ΠΑΣΟΚ (2000-04) συνεχίζε- Γ . ται η σταθεροποί- Μ * ηση της οικονομί- Κ·'·Α  ας, αποκλιμακώ- Λ  νεται το δημό- Μ ,Λ ί  σιο χρέος, αλ- Α λά τα ελλείμ- β § Λ ·:' ματα εμφα- Μ ΛΒ  ν ίζο υ ν  μι- κρή τάση Β ·,;1 ‘Β

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΟΥ 2 0 0 4  τη διακυβέρνηση της χώρας αναλαμβά νει η ΝΔ (Κ. Καραμανλής). Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας (2004-07) δεν αλλάζει ουσιαστικά η δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Η αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2004 κατά 2% οφείλεται κυρίως στην αναθεώρηση του τρόπου κα- . ταγραφής των δημοσι- Λ  ονομικών στοιχείων («απογραφή»), Ωστό- Λ  σο, κατά τη δεύτερη Β  περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ (2007- Β  09) διαπιστώνεται αλματώδης άνοδος του δημοσιονομικού Β  ελλείμματος (2008, ■2009) που οφείλεται 1 κυρίως στην αύξηση των δημόσιων δαπανών.Οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν την έκρηξη 1 του δημόσιου χρέους 1 από το 2009 και μετά, I  με αποτέλεσμα την || αδυναμία δανεισμού της χώρας από τις ξένες αγορές (2010) σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΔπου προέκυψε από τις εκλογές του 1990 (Κ. Μητσοτάκης) επιχειρεί ένα φιλελεύθερο πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας και συγκράτησης των δημόσιων ελλειμμάτων (1991-93), το οποίο δέχεται ισχυρή κοινωνική αποδοκιμασία και επιτυγχάνει μερικώς τους στόχους του. Το πρόγραμμα μετεξελίσσεται σε «Πρόγραμ- μα Σύγκλισης» (μείωση πληθωρισμού και ελλειμ- 
Β μάτων στη βάση αυστη- | ! ΐ  ρής οικονομικής πολι- ; Β  τικής) που θα οδηγοιί- 

Κ Α ο Β  σε ιη  χώρα στην ΟΝΕ. : το οποίο όμως δενεφαρμόστηκε επειδή η κυβέρνηση έχασε « Β Β  τη δεδηλωμένη
ΧΡΕΟΣ
(% ΑΕΠ)

ΕΛΛΕΙΜΜΑ
(% ΑΕΠ)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1974 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1981

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
■ Γ εω ρ γ ίο υ  Κ α ρ α μ α ν λ ή
■ Γ εω ρ γ ίο υ  Ρ ά λλη

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1981 

ΙΟ ΥΝ ΙΟ Σ 1989

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
■ Α ν δ ρ έ α  Π α π α νδ ρ έο υ

—
1993 1994

λϋϋΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ: ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ' ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙ; ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ϋ ϋ  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ι1ϋΙ1!11Ί1!ϋ1!ϋΙ11|ΙϊϋΙ1ϊι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1 ΙϋίΗ 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΟ ΥΝ ΙΟ Σ 1989 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
■ Ο ικ ο υ μ ε ν ικ ή
■ Κ . Μ η τσ ο τά κ η

4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996- 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2 0 0 4

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
■ Α ν δ ρ έ α  Π α π α ν δ ρ έο υ
■ Κ ώ σ τα  Σ η μ ίτη

5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2004- 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2 0 0 9

ΜΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ' ιιιιιιιιιιιι 
2009 2010

Προσωρινά 
στοιχείαΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Κ ώ σ τα  Κ α ρ α μ α ν λ ή
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δ υο σχέδια για τη σωτηρία της Ελλάδας, ένα φανερό και ένα κάτω από τα τραπέζι, συζητούν οι Ευρωπαίοι. Το φανερό αφορά ουσιαστικά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου για επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Διάσωσης (EFSF) και κούρεμα του ελληνικού χρέους κατά 21%. Το άλλο που συζητείται στο παρασκήνιο αφορά κούρεμα του ελληνικού χρέους κατά 50% περίπου.Μ ε βάση το σχέδιο που έχει σ υ ζη τ η θ εί και α π ο φ α σ ι σ τ ε ί  στη Σύνοδο Κορυφής της 21ης Ιουλίου για την Ελλάδα υπάρχουν δύο προβλέψεις. Πρώτον, θα διευ- ρυνθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοήθειας (EFSF) ώστε να μπορεί να αγοράζει ομόλογα χωρών της ευρωζώνης. Αυτό σήμερα μπορεί να το κάνει μόνο η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεύτερον, προβλέ- πεται η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, δηλαδή των τραπεζών που έχουν δανείσει χρήματα στη χώρα μας, στο κόστος σωτηρίας της Ελλάδας. Με βάση το πρόγραμμα αυτό (Private Sector Involvement - PSI, όπως ονομάζεται) όσες τράπεζες θα συμμετάσχουν δέχονται κούρεμα 21% στα ελληνικά κρατικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους.To EFSF αναμένεται να λειτουργήσει με τις νέες διευρυμένες εξουσίες που καλούνται να ψηφίσουν τα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια στα μέσα

Το επίσημο και 
ιο κρυφό σχέδιο για 
ιην αναδιάρθρωση 
ιου ελληνικού χρέου$

Η Ελλάδα μεταξύ ...Koupépaiosκαι ξυρίσμακκ
Οκτωβρίου. Μ ε την κρίση όμως να απειλεί να εξαπλωθεί στην Ιταλία και στην Ισπανία, λίγοι είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι τα 440 δισ. ευρώ του ΕΕ5Ε θα είναι αρκετά για να σταματήσει το ντόμινο στην ευρωζώνη.Ετσι, το επόμενο βήμα που αναμένεται ότι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία του νέου ευρωπαϊκού ταμείου-- του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕδΜ) -  το οποίο θα έχει όχι μόνο περισσότερα κεφά

λαια, αλλά και τη διαχείριση χρεοκοπίας χωρών-μελών της ευρωζώνης.Ομως, εκτός από το φανερό, κάτω από το τραπέζι βρίσκεται και το «κρυφό» σχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην ευρωζώνη. Και αυτό γιατί η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και οι εκτιμήσεις ότι το κούρεμα κατά 21% του ελληνικού δημόσιου χρέους δεν καθιστά βιώσιμη την εξυπηρέτησή του στο μέλλον, έχουν κάνει τη Γερμανία και άλλες χώρες της ευρωζώ

νης να σκέφτονται την επανεξέταση του πακέτου σωτηρίας της Ελλάδας όπως αυτό συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της 21ης Ιουλίου. Δεν είναι τυχαίες οι πρόσφατες δηλώσεις της Ανγκελα Μέρκελ και του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε που αφήνουν ανοικτή μια τέτοια πιθανότητα. «Τα στοιχεία της Ελλάδας, όπως τώρα φαίνεται, ήταν για ακόμη μία φορά διαφορετικά από αυτά που περιμέναμε μετά από όσα είχαμε συμφωνήσει για το πρόγραμμα βοήθειας. Τώρα πρέπει να περιμένουμε την τρόικα να μας πει: χρειάζεται να επαναδιαπραγματευτούμε (τη βοήθεια) ή όχι;» είχε πει η Μέρκελ.
ΣΤΟ 6 2 0 . Σύμφωνα με πηγές της ευρωζώνης αλλά και του ΔΝΤ, που επικαλούνται ξένα πρακτορεία, στη σύνοδο του β20 που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στην Ου- άσιγκτον εξετάστηκε μυστικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει διαγραφή 50% του ελληνικού χρέους με ταυτόχρονη ενίσχυση του μεγέθους του ΕΕδΕ από τα 440 δισ. ευρώ σήμερα σε 2 τρισ. ευρώ μέσω της παροχής εγγυήσεων. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμμετάσχει στο σχέδιο αυτό και η ΕΚΤ, ενώ θα πρέπει να βρεθεί και τρόπος για να στηριχτούν οικονομικά οι πιστώτριες τράπεζες που θα υποστούν ζημιές από το κούρεμα.Οπως είναι αναμενόμενο οι ευρωπαϊκές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχουν δανείσει την Ελλάδα αντιδρούν σε ένα τέτοιο σχέδιο που προωθεί κυρίως η Γερμανία και οι σύμμαχοί της στην ευρωζώνη.

ΣΕ Ν ΑΡΙΑΠροτείνουν ομόλογο 100 ετών!
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ που εξετάζει η Ελλάδα είναι να εκδοθούν ομόλογα διάρκειας 100 ετών για να μεταφερθεί μέρος της αποπληρωμής του χρέους τον επόμενο... αιώνα, σύμφωνα με στέλεχος διεθνούς τράπεζας που έχει προσλάβει σε συμβουλευτικό ρόλο η χώρα μας, όπως μετέδωσε το Reuters. Σύμφωνα με τον ξένο τραπεζίτη, τα ομόλογα αυτά θα μπορούσαν να είναι παρόμοια με τα ομόλογα τύπου Μπρέιντι που χρησιμοποιήθηκαν για τη σωτηρία χωρών της Λατινικής Αμερικής από χρεοκοπία τη δεκαετία του '80. Οι τράπεζες αυτές είναι η BNP Paribas, η Deutsche Bank, η HSBC και η Lazard. Ανάλογα ομόλογα εξέδωσε πριν από μερικές εβδομάδες το Μ εξικό. Τα.κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος πάντως θα ήταν πραγματικά τεράστιο και το μοναδικό όφελος θα ήταν η αποφυγή της χρεοκοπίας.

Είναι υποχρέωση 
τ π ϊ Γερμανίαί να κάνει 
ό,τι είναι δυνατόν 
για να αντιμετωπιστεί 
η κρίση, είπε χθε$ από 
το βήμα τηί Ανω Βουλήί 
ο υπουργοί Οικονομικών 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
(δεξιά στη φωτογραφία). 
Η Ανω Βουλή επικύρωσε 
τη διεύρυνση των 
αρμοδιοτήτων του ΕΡδΡ

Τα επόμενα βήμαιαφ
3 Ο ΚΤΩ ΒΡΙΟ Υ
Προγραμματισμένη 
συνάντηση υπουργών 
Οικονομικών Tns 
ευρωζώνηε (Eurogroup)Φ
11 Ο ΚΤΩ ΒΡΙΟ Υ
Η Σλοβακία είναι η 
τελευταία χώρα που 
ψηφίζει για την ενίσχυση 
του ρόλου του EFSFΦ
13 Ο ΚΤΩ ΒΡΙΟ Υ
Θα ληφθούν αποφάσεκ 
από tous Ευρωπαίουε 
για τη χορήγηση Tns 
επόμενηε δόσηβ στην 
Ελλάδα

14 Ο ΚΤΩ ΒΡΙΟ Υ 
Οι υπουργοί 
Οικονομικών του Θ20 
θα συναντηθούν στο 
ΠαρίσιΦ
17-18 ΟΚΤΩ ΒΡΙΟ Υ 
Σύνοδοβ Κορυφήε των 
χωρών τηί Ευρωπαϊκήε 
ΕνωσηβΦ
3 -4  ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ 
Σύνοδοί του ΰ20  στη 
Γ αλλίαΦ
9  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
Σύνοδοβ Κορυφήί τηε 
ΕΕ, όπου αναμένεται να 
συζητηθεί μεταξύ άλλων 
το θέμα του ΕΡδΡ


