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Κανένα περιθώριο παρεκκλίσεων πλέον
Υπό τη συνεχή επιτήρηση της τρόικας, η Ελλάδα πρέπει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα και να εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Η περίοδος τηε... θεωρητικήε προώθησηε τω ν  
διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρ
ρυθμίσεων τελείωσε. Μετά τη  συμφωνία για 
«κούρεμα» τηε αξίαε τω ν  ελληνικών ομολόγων 
κατά 50%, η κυβέρνηση καλείται πλέον να ε
πί7' ' "ΐ πρωτογενή πλεονάσματα τηε τάξηε τω ν 
9 (_ ευρώ ετησίωε για να εξασφαλίσει τη ν  ο
μαλή λειτουργία του κράτουε και ταυτόχρονα 
να εφαρμόσει άμεσα όλεε τιε διαρθρωτικέε πα- 
ρεμβάσειε που θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη 
τηε ελληνικήε οικονομίαε. Ενδεικτικέε του ό
τι δεν υπάρχει περιθώριο να ξεφύγει κανείε εί
ναι δύο εξελίξειε:

1. Η σύνοδοε κορυφήε συμπεριέλαβε στο κεί
μενο τω ν  συμπερασμάτων τηε, την έλευση και 
μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα επιπλέον στε
λεχών τηε τρόικαε. Ρόλοε τουε θα είναι να ε
λέγχουν τη ν πιστή εφαρμογή τω ν  Μνημονίου 
και Μεσοπρόθεσμου και να παρεμβαίνουν 
συμβουλευτικά όταν οι υπουργοί και οι άλλοι

παράγοντεε τηε Δημόσιαε Διοίκησηε δεν ε
φαρμόζουν τα συμφωνηθέντα. Προτεραιότητά 
τουε, η αναμόρφωση τηε Δημόσιαε Διοίκησηε, 
η φορολογική και δημοσιονομική μεταρρύθμιση, 
καθώε και οι διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσειε.

2. Είναι γνωστό ότι στον τελευταίο έλεγχο τηε 
τρόικαε δεν καθορίστηκαν μέτρα ύψουε 8,2 δισ. 
ευρώ που θα ληφθοΰν για το 2013 και το  2014. 
Η τρόικα έδωσε 2-3 μήνεε περιθώριο στο υ
πουργείο Οικονομικών να εντοπίσει αυτά τα μέ
τρα, με μια σαφή εντολή. Τα 8,2 δισ. ευρώ να 
προέλθουν μόνο από το σκέλοε τω ν  δαπανών 
και μάλιστα όχι από οριζόντιεε περικοπέε, αλ
λά στοχευμένεε διαρθρωτικέε παρεμβάσειε.

Ο κ. Ευ. Βενιζέλοε παραδέχθηκε χθεε ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια να μην εφαρμοστούν τα 
όσα έχουν ψηφιστεί και διαβεβαίωσε ότι στην 
περίπτωση που γίνουν πράξη όσα νομοθετή
θηκαν με το  τελευταίο πολυνομοσχέδιο, τότε 
δεν θα απαιτηθούν νέα μέτρα. Ωστόσο, το  πρό
γραμμα που προβλέπεται να εφαρμοστεί, ού- 
τωε ή άλλωε διατηρεί και ίσωε επιτείνει την πο

λιτική λιτότηταε που έχει ξεκινήσει τον τε 
λευταίο ενάμιση χρόνο.

Οι δαπάνεε του κράτουε θα πρέπει να πε
ριοριστούν σημαντικά, ενώ τα έσοδα θα πρέ
πει να αυξηθούν. Είναι ενδεικτικό ότι για να κα
τορθώσει η Ελλάδα να έχει χρέοε 120% του ΑΕΠ 
το 2020, θα πρέπει εκτόε από το  «κούρεμα» των 
ελληνικών ομολόγων να επιτυγχάνει πρωτογενή 
πλεονάσματα από 3 δισ. ευρώ (το 2012) έωε 11,8 
δισ. (το 2020). Μάλιστα, από το  2014 και μετά 
-που θα είναι θεωρητικά και η τελευταία χρο
νιά χρηματοδότησηε τηε Ελλάδαε από τη ν Ευ
ρωζώνη- το  πρωτογενέε πλεόνασμα του προ-

Προτεραιότητες, η αναμόρφωση 
της Δημόσιας Διοίκησης, 
η φορολογική και 
δημοσιονομική μεταρρύθμιση 
και οι μεταρρυθμίσεις.

υπολογισμού θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 δισ. 
ευρώ. Δηλαδή, τα έσοδα του κράτουε να είναι 
κατά 10 δισ. ευρώ περισσότερα από τιε δαπά
νεε του, όταν φέτοε που έχουν εφαρμοστεί ό
λα αυτά τα σκληρά φορολογικά μέτρα και οι πε- 
ρικοπέε δαπανών, τα έξοδα του Δημοσίου ε- 
κτιμάται ότι θα είναι λιγότερα από τα έσοδά του, 
κατά περίπου 5 δισ. ευρώ. Από τη  σύγκριση αυ
τή  αντιλαμβάνεται κανείε το μέγεθοε τηε δη- 
μοσιονομικήε προσαρμογήε που πρέπει να ε
πιτευχθεί τα επόμενα 9 χρόνια.

Για να γίνει πραγματικότητα η αλλαγή αυτή, 
αναμένεται να συνεχιστούν οι δραστικέε πε- 
ρικοπέε τω ν κρατικών δαπανών. Στο επίκεντρο 
θα βρεθεί το «κλείσιμο» τω ν  δημόσιων φορέ
ων, οι περαιτέρω περικοπέε τω ν κοινωνικών πα
ροχών, η εκτεταμένη χρήση του θεσμού τηε ερ- 
γασιακήε εφεδρείαε κ.λπ.

Αυτή τη  φορά, όμωε, περιθώρια ελιγμών δεν 
θα υπάρχουν, αφού η τρόικα θα βρίσκεται σε 
μόνιμη βάση στην Αθήνα. «Πρέπει η παρουσία 
τουε να είναι τακτική, συνεχήε, να μη δημι

ουργεί προβλήματα επικοινωνιακού χαρακτή
ρα, τα οποία νομίζω ότι μαε αδικούν όλουε», υ
ποστήριξε ο κ. Βενιζέλοε και πρόσθεσε πωε «ό 
λοι οι άλλοι βοηθούν και συμβουλεύουν ώστε 
να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του 
προγράμματοε».

Επί τηε ουσίαε, η μόνιμη παρουσία τηε τρόι
καε στην Αθήνα, θα αποτελέσει τη  δικλίδα α- 
σφαλείαε που ζητεί η Ευρωζώνη για να παρ' 
σχει τη  νέα οικονομική βοήθεια στην Ελλάδ 
αφού τα στελέχη θα ελέγχουν τη ν  εφαρμογή 
τω ν  μέτρων και τη ν επίτευξη τω ν  στόχων που 
προαναφέρθηκαν. Στην περίπτωση που η 
Ελλάδα δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στουε 
στόχουε αυτούε, τό τε  με μαθηματική ακρίβεια 
οι παραδοχέε για τη ν εξέλιξη τω ν  μεγεθών τηε 
ελληνικήε οικονομίαε θα διαψευστούν και πά
λι, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ένα νέο «κού
ρεμα» που αυτή τη  φορά θα αφορά τα δάνεια 
τηε χώραε από τη ν  Ευρωζώνη και το ΔΝΤ.

• Αλλο ρεπορτάζ, σελ. 4,5 ,6 ,22,30

Γ. Πατιανδρέου: 
«Τώρα είναι ώρα 
για σκληρή δουλειά»
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Το μήνυμα ότι οι αποφάσειε τω ν  
Βρυξελλών σηματοδοτούν «τη\ 
επιτυχή απόληξη τω ν  θυσιών ποι 
έκαναν τα  τελευταία δύο χρόνκ 
οι πολίτεε», αλλά και «τη ν  ευθύ 
νη  τηε κυβέρνησηε να  εργαστε 
σκληρά για να  τιε φέρειε ειε πέ 
ραε» θέλησε να προτάξει χθεε μι 
διάγγελμά του ο πρωυπουργόε 
προκειμένου να  σταματήσει ο 
ρ ιστικά κάθε συ ζή τηση  περ 
πρόωρων εκλογών.

«Τώρα που εξασφαλίσαμε τι; 
βιωσιμότητα του χρέουε, μπο
ρούμε να αφιερωθούμε σε όσα έ
χουμε πραγματικά ανάγκη για να 
αλλάξουμε τη  χώρα μαε» είπε χα
ρακτηριστικά ο κ. Γ. Παπανδρέ- 
ου, ζη τώνταε από τουε πολίτεε 
«να  δουλέψουμε όλοι, γιατί εμείε 
θα φτιάξουμε τη ν  Ελλάδα και ό
χι κάποιοι μάγοι ή από μηχανήε

Ο πρωθυπουργός 
απέρριψε το 
ενδεχόμενο εκλογών 
και εμμέσως τα σενάρια 
περί συγκυβέρνησης.

θεοί». Παράλληλα, επιδιώκονταε 
να τερματίσει και τα  σενάρια πε
ρί συγκυβέρνησηε με τη  Ν.Δ., που 
τροφοδοτούσαν ακόμη και βου- 
λευτέε του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυ- 
πουργόε επέλεξε να  μην ενημε
ρώσει ο ίδιοε τουε πολιτικούε αρ- 
χηγούε, αλλά τούτο να  το  πράξει 
ο υπουργόε Οικονομικών κ. Ευ. 
Βενιζέλοε.

Κ ίνηση  σαφώε εσκεμμένη, 
προκειμένου να  εκφράσει ε- 
μπράκτωε τη ν  όχλησή του για 
το ν  τρόπο που «υποδέχθηκαν» 
τιε αποφάσειε τα  κόμματα τηε 
Αριστεράε και κυρίωε ο πρόεδροε 
τηε Ν.Δ. κ. Αντ. Σαμαράε, ο ο- 
ποίοε τιε απαξίωσε μιλώνταε για 
επιστροφή σ το  2009 διά τηε ε- 
πιβολήε δεκαετούε λ ιτότη ταε 
μέ- το  2020.

.απραγματευτήκαμε σκληρά 
και καταφέραμε να  διαγράψου
με ένα πολύ σημαντικό μέροε του 
χρέουε μαε από τιε πλάτεε του ελ
ληνικού λαού» ήταν η σχετική α
πάντησή του στιε αιτιάσειε τηε 
Ν.Δ., ενώ  θέλονταε να  κατευνά
σει τιε αμφιβολίεε που εκφρά
στηκαν και σ το  κυβερνών κόμ
μα για «γκρίζεε ζώνεε σ το  τελι
κό κείμενο τω ν  συμπερασμά
τω ν» εξέφρασε τη  βεβαιότητά του

ότι «αυτή  η απόφαση σε καμία 
περίπτωση δεν θα δημιουργεί 
πρόβλημα για το  τραπεζικό σύ
στημα ή για τιε συντάξειε.Το α
ν τ ίθ ετο » υποστήριξε.

Σ το πνεύμα αυτό μάλιστα ο 
πρωθυπουργόε υποστήριξε ότι 
«ο ι τράπεζεε και όχι οι πολίτεε θα 
πληρώσουν το  κόστοε» χαρα- 
κτηρίζονταε τη  συγκεκριμένη ε
ξέλιξη ωε «δίκαιη κατανομή τω ν  
βαρών του χρέουε». Φράση που 
εξελήφθη και ωε επιβεβαιωτική 
τηε επιλογήε τηε κυβέρνησηε να  
σκληρύνει άρδην τη  σ τάση  τηε 
έναντι τω ν  τραπεζιτών.

Α υτοκρ ιτική
Αίσθηση επίσηε προκάλεσε 

ότι ο κ. Παπανδρέου ή ταν χθεε 
απροσδόκητα αυτοκριτικόε, α- 
ναγνωρίζονταε τα  διαχρονικά 
πολιτικά σφάλματα που προκά- 
λεσαν το  σημερινό αδιέξοδο τηε 
χώραε. «Από μαε, τη ν  εκάστοτε 
εξουσία, ξεκίνησε το  πρόβλημα 
και εμείε σήμερα είμαστε που κά
νουμε τα  πρώτα μεγάλα βήματα» 
είπε, ζη τώνταε επανειλημμένα 
τη ν  ενεργό συμμετοχή τω ν  πο
λ ιτώ ν για τιε επόμενεε προσπά- 
θειεε που πρέπει να καταβληθούν 
σε όλα τα  επίπεδα.

Το ενδεχόμενο τω ν  πρόωρων 
εκλογών ο πρωθυπουργόε το  α
πέκλεισε με ακόμη πιο κατηγο
ρηματικό τρόπο σ το  υπουργικό 
συμβούλιο που προηγήθηκε. Στη 
συνεδρίαση, που ήταν ολιγόωρη, 
ο κ. Παπανδρέου φέρεται μάλι
σ τα  να  επετέθη σ τη  Ν.Δ. χαρα- 
κτηρίζονταε τιε αντιδράσειε τηε 
κατώτερεε τω ν  περιστάσεων, ε
νώ  τη ν  ενόχλησή του εξέφρασε 
και για την αρνητική υποδοχή αρ
κετώ ν MME στιε προχθεσινέε α- 
ποφάσειε.

Νωρίτερα σε συνάντηση  που 
είχε με το ν  Πρόεδρο τηε Δημο- 
κρατίαε, ο κ. Παπανδρέου χα
ρακτήρισε «πολύ σημαντικά τα 
αποτελέσματα για  τη  μείωση 
του βάρουε τηε μεσαίαε τά ξηε» 
και μίλησε για «μια μεγάλη ευ
καιρία να  γυρίσουμε σελίδα και 
να  μπορέσουμε να  δούμε με ελ
πίδα τη ν  επόμενη μέρα».

«Ε ίναι η ώρα που πρέπει να 
στρωθούμε και πάλι όλοι σ τη  
δουλειά τηε επόμενηε φάσηε, 
που θα βάλει τιε βάσειε για μια 
διαφορετική Ελλάδα» κατέληξε 
ο πρωθυπουργόε, φράση που έ
κανε το ν  Πρόεδρο τηε Δημο- 
κρατίαε να  υπερθεματίζει λέγο- 
ντα ε  «όπωε λένε, η επόμενη μέ
ρα θέλει δουλειά».

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ 
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«Υπουργός Οικονομικών» της Ευρωζώνης ο Ολι Ρεν

Το κοστούμι του υπουργού Οικο
νομικών της Ευρωζώνης δοκιμά
ζει ο επίτροπος για τις Οικονομι
κές και Νομισματικές Υποθέσεις 
κ. Ολι Ρεν.
0  πρόεδρος ιης Κομισιόν κ. Ζοζέ 
Μανουέλ Μπαρόζο ανακοίνωσε 
ότι ο Φινλανδός επίτροπος ανα
βαθμίστηκε σε αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν και αναλαμβάνει υπεύ
θυνος για τη διαχείριση του ευ
ρώ. Πρόκειται για κίνηση που, ό
πως εκτιμούν αναλυτές, αποτελεί 
ακόμη ένα βήμα προς τη θεσμο
θέτηση ενός υπουργού Οικονομι
κών στην Ευρωζώνη.
Σύμφωνα με τον κ. Μπαρόζο, η 
αναβάθμιση του Ολι Ρεν είναι 
σημαντική, τόσο επί της ουσίας ό
σο και από συμβολική άποψη 
«και τα σύμβολα είναι σημαντικά.

Ο επίτροπος για τις Οικονομικές 
και Νομισματικές Υποθέσεις κ. Ρεν.

Το γεγονός ότι θα έχουμε έναν ε
πίτροπο ο οποίος θα είναι ειδικό
τερα επιφορτισμένος με το ευρώ

σημαίνει ότι θέλουμε η διαχείρι
ση του ευρώ να περάσει εντός 
του κοινοτικού πλαισίου», δήλω
σε ο Ζοζέ Μπαρόζο ενώπιον του 
Ευρωκοινοβουλίου στο Στρα
σβούργο, λίγες ώρες μετά την ο
λοκλήρωση της πολύωρης συνό
δου κορυφής. Αναφερόμενος στη 
συμφωνία ο κ. Μπαρόζο δήλωσε 
ότι παρέχει μια σταθερή βάση 
πάνω στην οποία η Κομισιόν μπο
ρεί να συνεχίσει το έργο της. 
Πρόσθεσε επίσης ότι τον επόμε
νο μήνα θα είναι σε θέση να πα
ρουσιάσει ένα πακέτο αναφορικά 
με την ευρύτερη οικονομική δια
κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ενω
σης και της Ευρωζώνης. Μεταξύ 
άλλων αυτό το πακέτο θα περι
λαμβάνει και τη μεγαλύτερη δη
μοσιονομική παρακολούθηση.

Σαρκοζί: Στηρίζουμε 
την Ελλάδα, λάθος 
η ένταξη στην ΟΝΕ
Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα κακά« εισήλθε στη ν Ευρωζώνη κ 
το 2001 εξέφρασε χθεε ο Γάλλοs πρόεδροε Νικολά Σαρκο-1 
ζϊ, ο οποϊοε όμωε πρόσθεσε ότι σήμερα η Ευρώπη θα τη βοη- ] 
θήσει να σωθεί. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κ. Σαρ- [ 
κοζί είπε χαρακτηριστικά: «Η ταν λάθοε, επειδή η Ελλάδα \ 
εντάχθηκε με στοιχεία που ήταν ανακριβή... δεν ήταν έ
τοιμη». Οταν όμωε ρωτήθηκε αν πιστεύει πωε η Ελλάδα μπο
ρεί να βγει από τη ν  κρίση, απάντησε ότι «δ εν  έχουμε άλ
λη επιλογή» και πρόσθεσε ότι αυτό μπορεί να γίνει μετά τιε 
αποφάσειε τηε συνόδου. Τιε αποφάσειε χαιρέτισε και ο Αμε- 
ρικανόε πρόεδροε Μπαράκ Ομπάμα. Η Ε.Ε. έβαλε ένα «κρί
σιμο θεμέλιο» για την επίλυση τηε κρίσηε χρέουε τηε Ευ- 
ρωζώνηε, δήλωσε συγκεκριμένα και πρόσθεσε: «Περιμένουμε 
να  δούμε τη ν  πλήρη ανάπτυξη και τη  γρήγορη εφαρμογή 
του σχεδίου τω ν  Ευρωπαίων ηγετών».

Θετική ή ταν η υποδοχή τω ν  αποφάσεων τηε συνόδου 
και από τα  διεθνή μέσα ενημέρωσηε. «Επιτέλουε, η Ευ
ρωζώνη καταλήγει σε συμφωνία για την αντιμετώπιση τηε 
κρίσηε χρέουε», επισήμανε το  αμερικανικό δίκτυο CNN, ε- ι 
νώ  δημοσίευμα τω ν  New York Times τόνιζε σ το ν  τίτλο του 
ότι «η  Ευρώπη συμφωνεί στα  βασικά σημεία σχεδίου για ί 
την επίλυση τηε κρίσηε». Η Wall Street Journal υπογράμμιζε 
στο  βασικό θέμα τηε ότι «η  Ε.Ε. πέτυχε συμφωνία για τα  
ελληνικά ομόλογα». Οι Financial Times ότι «η  ελληνική συμ
φωνία αποδείχθηκε η πιο 
δύσκολη από όλα τα ση
μεία του τριπλού σχεδίου 
διάσωσηε». Σύμφωνα με το 
πρακτορείο Reuters, «οι 
ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε κα- 
τάφεραν να  φτάσουν την 
τελευταία στιγμή σε συμ
φωνία, ωστόσο απέχουν α
κόμα αρκετά από το  να ο-

Ικανοποίηση εξέ
φρασε ο Ομπάμα 
για τις αποφάσεις 
της συνόδου κορυ
φής της Ευρωζώνης.

λοκληρώσουν τα  σχέδια για τη ν  περικοπή του χρέουε τηΐ 
Ελλάδαε». Οσο για τουε αναλυτέε, ο οικονομολόγοε τηε JF 
Morgan, Νίκολα Μάι, θεωρεί ότι «το  haircut 50% στα  ελ
ληνικά ομόλογα αναμφισβήτητα φέρνει τη  διατηρήσιμο-/ 
τητα  του χρέουε στη  σφαίρα του πιθανού, ωστόσο η στ/ 
γκεκριμένη θέση είναι εύθραυστη και εξαρτάται από μι ι 
σειρά κάπωε αισιόδοξων μακροοικονομικών προβλέψεων). 
Αρκετοί οικονομολόγοι κρίνουν ότι η συμφωνία δεν πε 
ριλαμβάνει τη ν  απαιτούμενη δύναμη πυρόε, ενώ το π^ 
ριοδικό Εοοηοπήεΐ χαρακτηρίζει το σχέδιο «μπερδεμέ 
και μη πειστικό»: «Μπερδεμένο, διότι η οικονομική αρχι-1 
τεκτονική του είναι υπερβολικά έξυπνη για το  καλό του και 
διότι είναι ευάλωτη σε απρόβλεπτεε συνέπειεε. Μη πειστικό,' 
διότι απουσιάζουν πάρα πολλέε λεπτομέρειεε και επειδή ' 
το  πρόγραμμα σ τον  πυρήνα του δεν φαίνεται απολύτωε έ-/ 
τοιμο να φέρει ειε πέραε το  έργο τηε προστασίαε του ευ
ρώ... Πρόκειται για το τρ ίτο συνεκτικό πακέτο τηε Ευρω-\ 
ζώνηε σε διάρκεια ενόε έτουε, αλλά πιθανότατα να μην εί-\ 
ναι το  τελευταίο».

Ο αναλυτήε του BBC Γκάρι Χιούιτ παρατηρεί ότι «το  - 
σ τ βρίσκεται στιε προσεχείε εβδομάδεε» και εκτιμά ότ. 
Ελλάδα έχει μεν πλέον στη  διάθεσή τηε μια ευκαιρία να 
ξεφύγει από τη ν παγίδα χρέουε, όμωε τίθεται αντιμέτωπη \ 
με πολλά χρόνια λιτότηταε».

Χαμηλούε τόνοηε κράτησε η γερμανική Handelsblatt, αμ- / 
φιβάλλονταε για το αν είναι δικαιολογημένη η ευφορία. Το 
κινεζικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua σχολίασε το  
αποτέλεσμα τηε συνόδου ωε «θετικό, αλλά γεμάτο δυσκο- 
λίεε». Η ιταλική La Repubblica έγραψε με κάποια δόση χι
ούμορ ότι «ο ι Ευρωπαίοι χρειάστηκαν δέκα ώρεε για να τε 
τραγωνίσουν το ν  κύκλο». Η γαλλική Le Monde επισήμανε 
ότι οι Ευρωπαίοι κατάφεραν να  αποφύγουν τα χειρότερα 
με μια συμφωνία ρεαλιστική, αλλά κάπωε μετριοπαθή.

Ετοιμο το ΔΝΤ να αποδεσμεύσει την έκτη δόση Εως 1 δισ. ετησίως η συμβολή του Helio'/ λ ’*

Το πράσινο φως για την εκταμίευση τηε 
6ηε δόσηε του δανείου προε τη ν  
Ελλάδα άναψε η γενική διευθύντρια 
του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου 
Κρ :ν Λαγκάρντ, αμέσωε μετά τη ν  
επίτευξη τηε κατ’ αρχήν συμφωνίαε 
με τιε τράπεζεε για το  κούρεμα του ελ
ληνικού χρέουε.

«Από τώρα, προτίθεμαι να εισηγη- 
θώ στο  διοικητικό συμβούλιο του Διε
θνούε Νομισματικού Ταμείου τη ν  
καταβολή τηε επόμενηε δόσηε του δα
νείου», δήλωσε η κ. Κριστίν Λαγκάρ- 
ν τ  με ανακοίνωσή τηε. Εσπευσε, ω 
στόσο να  υπογραμμίσει ότι είναι μεί- 
ζονοε σημασίαε η εφαρμογή τω ν  οι
κονομικών μεταρρυθμίσεων που δέ
χθηκε η Αθήνα.

Το Δ ιεθνέε Νομισματικό Ταμείο 
είχε πρόβλημα να  εκταμιεύσει το  δι
κό του μερίδιο για τη ν  6η δόση, κα
θώε το  καταστατικό του προβλέπει ό
τι για να  χρηματοδοτήσει ένα κράτοε

Η  Λαγκάρντ υπογράμμισε 
τη μεγάλη σημασία να 
υλοποιήσει η Ελλάδα 
τις οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις, για 
τις οποίες δεομεύθηκε.

πρέπει να πληρούνται δύο προϋπο- 
θέσειε: να  είναι το  χρέοε του βιώσι
μο και να  έχει εξασφαλισμένη χρη
ματοδότηση για  τουε επόμενου ε 12 
μήνεε από τη ν  καταβολή μιαε δόσηε. 
Με μια διασταλτική ερμηνεία, η Ελλά
δα πληροί από χθεε και τιε δύο αη- 
τέε προϋποθέσειε, τουλάχιστον στα  
χαρτιά.

Η κ. Κριστίν Λαγκάρντ τόν ισε πωε 
η συμφωνία ανάμεσα στιε τράπεζεε 
και τη ν  Ευρωζώνη, η οποία προβλέ

πει ότι οι ιδιώτεε κάτοχοι ελληνικών 
κρατικών ομολόγων αποδέχονται τη  
μείωση τηε αξίαε τουε κατά 50%, εί
ναι πολύ σημαντική για τη  βελτίωση 
τηε βιωσιμότηταε του χρέουε.

«Αυτή  η απόφαση δείχνει μια ρεα
λιστική ανάλυση τηε οικονομικήε 
κατάστασηε τηε Ελλάδαε και αποτε
λεί ένα δίκαιο μοίρασμα του βάρουε 
ανάμεσα σ το ν  ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα», είπε η επικεφαλήε του Δ ιε
θνούε Νομισματικού Ταμείου.

Η ενίσχυση τηε δυνατότη ταε του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπι- 
στω τικήε Σ ταθερότηταε (ΕΤΧΣ) «θα  
μπορέσει να  βελτιώσει τιε άμυνεε τηε 
Ευρώπηε κατά τηε μετάδοσηε τηε κρί
σηε σε άλλεε χώρεε», ανέφερε ακό
μα η  Γαλλίδα πρώην υπουργόε Οι
κονομικών.

Ομωε προειδοποίησε για το  πόσο 
σημαντικό είναι να καθοριστούν οι λε- 
πτομέρειεε λειτουργίαε του.

Γης ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Οταν στιε αρχέε του μήνα και στο πε
ριθώριο του ελληνογερμανικού Forum 
κατά τη ν  επίσκεψη του αντικαγκελα- 
ρίου Φίλιπ Ρέσλερ, ο υπουργόε ΠΕΚΑ 
κ. Γιώργοε Παπακωνσταντίνου είχε για 
πρώτη φορά αναφερθεί σ τη  δυνατό
τητα  τιτλοποίησηε μελλοντικών εσό
δων από το  project Helio8, κανείε δεν 
φανταζόταν ότι το  σχέδιο αυτό βρι
σκόταν σε προχωρημένο στάδιο. Η α
πόφαση του συμβουλίου κορυφήε να 
συμπεριλάβει στα συμπεράσματά του 
τη  δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν 
τιτλοποιημένα έσοδα από το σχέδιο για 
τη  μείωση του ελληνικού χρέουε α
πέδειξε όμωε τη ν ωριμότητά του.

Η τιτλοποίηση, όπωε εξήγησε ο κ. 
Παπακωνσταντίνου που χαιρέτισε 
τη ν απόφαση, μπορεί να γίνει με δύο 
τρόπουε. Ο πρώτοε έχει να κάνα με την 
προεξόφληση μελλοντικών εσόδων

Τιτλοποιημένα έσοδα 
του σχεδίου θα χρησιμο
ποιηθούν για τη μείωση 
του χρέους, σύμφωνα με 
την απόφαση της συνόδου.

από τη ν  παραγωγή και εξαγωγή ηλε- 
κτρικήε ενέργειαε. Ο δεύτεροε είναι να 
χρησιμοποιηθούν ετήσια έσοδα, καθώε 
θα εξελίσσεται το  σχέδιο, για να  εγ- 
γυηθούν ή να μειώσουν το  χρέοε.

Το σχέδιο Helios προβλέπεται ότι θα 
παράγει 10 GW από φωτοβολταϊκά σε 
έκταση 200.000 στρεμμάτων δημόσιαε 
γηε απαλλαγμένηε από γραφειοκρα- 
τικέε διαδικασίεε, που θα παραχωρη- 
θεί σε ιδιώτεε έναντι μίσθωσηε 25ετούε 
διάρκειαε. Το συνολικό κόστοε ανέρ
χεται σε 20 δισ. ευρώ. Με βάση τη ν

ισχύουσα τιμή τηε μεγαβατώραε που 
παράγεται σ τη  Γερμανία από φωτο'- 
βολταϊκά, τα  δυνητικά έσοδα, σύμφωνα 
με τουε υπολογισμούε του ΥΠΕΚΑ, 
φτάσουν τα  80 δισ. ευρώ τη ν 25ετι~. 
Σε αυτό το  κόστοε θα πρέπει να προ
στεθεί και το  κόστοε τω ν  απαιτούμε- 
νω ν διασυνδέσεων για τη  μεταφορά 
τηε ενέργειαε στη  Γερμανία, που υ
πολογίζεται σε 10 δισ. ευρώ και ένα μέ
ροε του θα χρηματοδοτηθεί από πό- 
ρουε τηε Ε. Ε. για τη ν ενίσχυση τω ν  
ευρωπαϊκών δικτύων.

Η Ελλάδα θα συμμετέχει στο project 
αυτό με ένα ποσοστό τηε τάξηε του 
30%. Με βάση το ποσοστό αυτό, για 
το  ελληνικό Δημόσιο θα προκύψει έ
να  συνολικό έσοδο τηε τάξηε τω ν  20- 
25 δισ. για 25 χρόνια ή περίπου 1 δισ. 
ετησίωε, το  οποίο μπορεί να τιτλο- 
ποιηθεί, συνεισφέρονταε στη  μείωση 
τηε ονομαστικήε αξίαε του δημοσίου 
χρέουε.
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Οι γκρίζες ζώνες του «κουρέματος» του χρέους
Οι επιπτώσεις σε τράπεζες και Ταμεία, η διάθεση των 100 δισ. ευρώ του νέου δανείου και το καθαρό όφελος χρήζουν διευκρινίσεων

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Αίγες ώρες μετά τιε α νακο ινώσει τηε 
Ευρωζώνηε για το νέο πακέτο στήρι- 
ξηε τηε Ελλάδαε και το «κούρεμα» 50% 
τηε ονομαστικήε αξίαε τω ν  ομολόγων 
που κατέχουν οι ιδιώτεε, οι αγορέε α- 
ντέδρασαν θετικά, αλλά ταυτόχρονα 
προέκυψαν πολλέε «γκρίζεε ζώνεε». Ση- 
” εία, δηλαδή, που θα πρέπει να διευ- 

ινιστοϋν τιε επόμενεε μέρεε και 
μήνεε, για να καταστεί σαφέε το  πραγ
ματικό όφελοε που θα έχει η Ελλάδα α
πό τιε τελευταίεε αποφάσειε τηε συ
νόδου κορυφήε. Η νέα συμφωνία προ
βλέπει «κούρεμα» κατά 50% ομολόγων 
συνολικήε αξίαε 206 δισ. ευρώ και την 
παροχή νέων δανείων ύψουε 130 δισ. 
ευρώ. Εξ αυτών, τα 30 δισ. ευρώ θα χρη
σιμοποιηθούν ωε «γλυκαντική ουσία» 
για τουε ιδιώτεε, ώστε να συμμετά- 
σχουν στο «κούρεμα», άλλα 30 δισ. ευ
ρώ για την ανακεφαλαιοποίηση τω ν ελ
ληνικών τραπεζών και τα υπόλοιπα για 
τη ν πληρωμή τόκων, ελλειμμάτων και 
άλλων υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Στόχοε από αυτέε τιε παρεμβάσειε 
είναι να  υποχωρήσει το  χρέοε στο 
120% του ΑΕΠ το  2020. Ωστόσο, οι 
πρώτεε αντιδράσειε από ξένουε οίκουε 
δείχνουν ότι οι αμφιβολίεε τουε για τη 

ισιμότητα του ελληνικού χρέουε

μπορεί να μετριάστηκαν, αλλά παρα
μένουν. Αυτό γιατί υπάρχουν ακόμα 
«γκρίζεε ζώνεε» στη  συμφωνία, που θα 
πρέπει να ξεκαθαρίσουν τουε επόμε- 
νουε μήνεε:

1. Νέα δάνεια 130 δισ. ευρώ έωε το 
2014. Παραμένει άγνωστο πώε ακριβώε 
θα χρησιμοποιηθούν τα 30 δισ. ευρώ 
από αυτό το «πακέτο», που αφορούν τη 
διευκόλυνση του προγράμματοε συμ- 
μετοχήε τω ν ιδιωτών (PSI). Σύμφωνα με

Οι αμφιβολίες των ξένων 
οίκων για τη βιωσιμότητα 
του ελληνικού χρέους 
μετριάστηκαν, ωστόσο 
παραμένουν.

Τι
προβλέπει 

το νέο  
πακέτο  

στήριξης  
της 

Ελλάδας

Ο  « Κ ο ΰ β ε ρ Ο »  5 0 %  σε ομόλογα 
ύψους 206 δισ. ευρώ.

©  Κθ0θρ6 όφελος μετά την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών 70 δισ. ευρώ.

ο  Νέα δάνεια 130 δισ. ευρώ έως το 2014, πέραν 
των 110 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκαν τον Μάιο του 2010.

Ο Από τα 130 δισ. ευρώ, ια 30 δισ. ευρώ 
θα κσκοθυνθούν:
Είτε για πληρωμή μέρους των υφιστάμενων ομολόγων 
που κατέχουν ξένοι ιδιώτες. Είτε για παροχή εγγύησης 
από το ΕΡδε στους ξένους ομολογιούχους.
Είτε για επαναγορά υφιστάμενων ελληνικών ομολόγων.

Θ Τα υπόλοιπό 100 δισ. ευρώ
για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, 
τόκους και άλλες ανάγκες.

Θ Οφελος 4 , 5  δισ, ευρώ αησίως
από την καταβολή τόκων.

Ο Επιπλέον έσοδα 15 δισ, ευρώ από το σχέδιο 
ΗθΠοξ για εγγυήσεις από το ΕΕ5Ε.

τον  επικεφαλήε του Οργανισμού Δια- 
χείρισηε Δημοσίου Χρέουε (ΟΔΔΗΧ), κ. 
Π. Χριστοδούλου, το Δημόσιο μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το ποσό ακόμα και 
για να πληρώσει άμεσα μέροε τω ν  ο
μολόγων που κατέχουν ιδιώτεε. Ομωε, 
μπορεί επίσηε να αξιοποιηθούν:

-  Είτε για παροχή εγγύησηε από το  
ΕΕδΕ στουε ξένουε ομολογιοΰχουε.

-  Είτε για επαναγορά υφιστάμενων 
ελληνικών ομολόγων.

0 Εφόσον όλα υλοποιηθούν πλήρως,
θα υποχωρήσει το χρέος στο 12 0 %  του ΑΕΠ το 2020.

Γκρίζες ζώνες ίου νέου σχεδίου

Απώλειες
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H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία 
τω ν  διαπραγματεύσεων με τουε ιδιώ- 
τεε για το  ποια επιλογή θα διαλέξουν 
θα διαρκέσει 2 - 3 εβδομάδεε και θα εί
ναι γνωστό πριν από τα τέλη του έτουε.

2. Πού ακριβώε θα κατευθυνθούν τα 
υπόλοιπα 100 δισ. ευρώ. Υπολογίζεται 
ότι περίπου 30 δισ. ευρώ θα απαιτηθούν 
για την επανακεφαλαιοποίηση τω ν ελ
ληνικών τραπεζών. Εκτιμάται επίσηε ό
τι τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για 
την πληρωμή τόκων (περίπου 40 - 45 δισ. 
ευρώ), την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου προε τρίτουε (ά
νω  τω ν 6,5 δισ. ευρώ) κ.λπ.

3. Πόσο είναι το καθαρό όφελοε τηε 
Ελλάδαε από την όλη διαδικασία. Από 
το  «κούρεμα» αναμένεται να μειωθεί 
το  χρέοε κατά 103 δισ. ευρώ. Ωστόσο, 
είναι άγνωστο εάν θα συμμετάσχουν 
όλοι οι ιδιώτεε, αφού το πρόγραμμα βα
σίζετα ι σ τη ν εθελοντική συμμετοχή 
τουε. Ακόμα, όμωε, κι αν η συμμετο
χή είναι η μέγιστη δυνατή, θα απαι
τηθούν 30 δισ. ευρώ για τη στήριξη τω ν 
τραπεζών. Ετσι, το καθαρό όφελοε για 
τη ν Ελλάδα εκτιμάται σε 70 δισ. ευρώ.

4. Είναι ακόμα άγνωστεε οι επι- 
πτώσειε στα  ασφαλιστικά ταμεία, κα- 
θώε φαίνεται ότι οι «τρύπεε» που θα 
δημιουργηθούν από τη  συμμετοχή 
τουε στο  «κούρεμα» θα καλυφθούν α-

πό το ν  προϋπολογισμό και θα εξαρ- 
τώ ντα ι από τα  πρωτογενή πλεονά
σματα που θα πρέπει να επιτευχθούν.

5.0  κ. Ευ. Βενιζέλοε άφησε χθεε α- 
νοιχτό το ενδεχόμενο να μην εκδοθούν 
κοινέε μετοχέε από τιε ελληνικέε τρό- 
πεζεε εάν εξευρεθεί λύση που δεν θα 
επιβαρύνει το  χρέοε. Παραμένει ά
γνωστο , δηλαδή, εάν τελικά θα νοα- 
τικοποιηθούν οι ελληνικέε τρό  :ε.

6. Αδιευκρίνιστο παραμένει το  κατά 
πόσο θα ενισχυθεί ο έλεγχοε και η πα
ρουσία τηε τρόικαε στο Ταμείο Χρη- 
ματοπιστωτικήε Σταθερότηταε (ΤΧΣ).

7. Στον «αέρα» είναι ακόμα οι μικρο- 
ομολογιούχοι, που είναι πιθανό να  υ- 
ποστούν και αυτοί το  «κούρεμα» του 
50%.

8. Δ εν  είναι ακόμα σαφή η ακριβήε 
διάρκεια τω ν  ν έω ν  δανείων από τη ν 
Ευρωζώνη, το  επιτόκιό τουε και η πε- 
ρίοδοε χάριτοε. Το πιο πιθανό είναι να 
ισχύσει ό,τι αποφασίστηκε τη ν  21η 
Ιουλίου.

9. Φαίνεται αρκετά φιλόδοξοε ο 
στόχοε για επιπλέον έσοδα 15 δισ. ευ
ρώ από αποκρατικοποιήσει τα  οποία 
θα διατεθούν σε EFSF ωε συνεισφορά 
τηε Ελλάδαε στο μηχανισμό στήριξηε. 
Ηδη ο στόχοε τω ν 50 δισ. ευρώ είχε θε
ωρηθεί ανέφικτοε και έχει «KOupr ~εί» 
κατά 20 δισ. ευρώ.

Δεν αποκλείεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών

Για τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση, συνδέοντας τη βιωσιμότητα ίων Ταμείων, άρα και των συντάξεων, με τη 
δημιουργία και συντήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, μίλησε ο κ. Ευ. Βενιζέλος.

Καθοριστικός ο ρόλος του Ακερμαν

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο η α- 
νακεφαλαιοποίηση τω ν  τραπε
ζώ ν να γίνει μέσω έκδοσηε προ
νομιούχων μετοχών, που αποτε
λεί βασικό αίτημα τω ν  τραπε
ζών, ο αντιπρόεδροε τηε κυβέρ- 
νησηε και υπουργόε Οικονομικών. 
«Εάν βρεθεί τρόποε με το ν  οποίο 
η στήριξη τω ν τραπεζών δεν θα ε
πιβαρύνει το δημόσιο χρέοε θα τον 
εξετάσουμε» υπογράμμισε ο κ. Βε
νιζέλοε. Σημειώνεται ότι η κεφα
λαιακή ενίσχυση που δόθηκε στιε 
τράπεζεε το 2009 πραγματοποιή
θηκε με τη ν έκδοση προνομιού
χων μετοχών, οι οποίεε δεν υπο
λογίζονται στο δημόσιο χρέοε. Πα
ράλληλα, οι τραπεζίτεε ζητούν α-

«Αν βρεθεί τρόπος 
να μην επιβαρύνει 
το δημόσιο χρέος η 
στήριξη των τραπεζών, 
θα τον εξετάσουμε», 
δήλωσε ο Βενιζέλος.

πό την κυβέρνηση να πιέσει για 
την εξομοίωση των ελληνικών τρα
πεζών με τιε ευρωπαϊκέε στο ζή
τημα τηε ενίσχυσηε τω ν  δεικτών 
κεφαλαιακήε επάρκειαε, ενώ  
προσδοκούν ότι η εφαρμογή του 
«κουρέματοε» 50% θα γίνει με τρό
πο που θα επιτρέπει τη  λογιστική 
απεικόνιση τηε ζημιόε σε βόθοε 
χρόνου.

Η εξεύρεση λύσηε η οποία θα 
διατηρεί «ζωντανούε» τουε μετό- 
χουε αποτελούσε βασικό ζητού
μενο τω ν  εγχώριων τραπεζών, ε
πιχείρημα που υιοθετήθηκε και α
πό το ΙΙΕ, καθώε η πρόταση που 
κατέθεσε το  βράδυ τηε Τετάρτηε 
προέβλεπε η ανακεφαλαιοποίηση 
νη γίνει με προνομιούχεε μετοχέε.

τελικό στελέχη τραπεζών υ
ποστήριζαν στην «Κ » ότι στερεί
ται λογικήε το να τιμωρηθούν οι 
ιδιώτεε μέτοχοι τω ν  τραπεζών 
λόγω τηε αδυναμίαε του Δημοσί
ου να ανταποκριθεί στιε υποχρε- 
ώσειε του. Υπογραμμίζουν ότι 
αυτή τη  στιγμή το σπουδαιότερο 
είναι να προχωρήσουμε το ταχύ
τερο δυνατό στην υλοποίηση τηε 
συμφωνίαε ώστε να προσδιοριστεί 
με ακρίβεια ο βαθμόε συμμετοχήε 
και οι τεχνικέε λεπτομέρειεε τηε 
/\ύσηε. Θεωρούν ότι καθυστερή- 

*

Αγώνας δρόμου

σείε και δεύτερεε σκέψειε για 
την υλοποίηση του νέου ενισχυ- 
μένου προγράμματοε ανταλλα- 
γήε ομολόγων πρέπει να απο
φευχθούν πόση θυσία, διαφορε
τικό η αξιοπιστία τηε Ε.Ε. θα 
πληγεί αποφασιστικά απελευθε- 
ρώνονταε επικίνδυνεε δυνάμειε. 
Επίσηε, ζητούν από την κυβέρ
νηση να μεριμνήσει ώστε να τύ- 
χουν αντιμετώπισηε ανάλογηε 
τω ν άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών 
στο θέμα τηε ενίσχυσηε τηε κε- 
φαλαιακήε επάρκειαε.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή 
Τραπεζική Αρχή έχει ζητήσει απο 
τιε ευρωπαϊκέε τράπεζεε να ενι- 
σχύσουν τον δείκτη βασικών ιδίων 
κεφαλαίων (Core Tier 1) στο 9% μέ
χρι τον Ιούνιο του 2012, ενώ οι ελ
ληνικέε τράπεζεε βάσει του ανα
θεωρημένου Μνημονίου έχουν 
την υποχρέωση να ενισχύσουν τον 
σχετικό δείκτη σ το  10% στιε αρ- 
χέε του 2012. Ωστόσο, για να γίνει 
η αλλαγή που ζητούν οι τράπεζεε 
θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρη
ση του Μνημονίου, ενώ ανάλογη 
αναθεώρηση θα απαιτηθεί και 
για το ζήτημα τω ν  προνομιούχων 
μετοχών, καθώε με τα ισχύοντα το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε Στα
θερότηταε θα παρέχει κεφαλαια
κή στήριξη με την έκδοση κοινών 
μετοχών.

Η μελέτη in s  BlackRock
Τέλοε, οι διοικήσειε τω ν  τρα

πεζών ελπίζουν ότι η τελική λύση 
για τον προσδιορισμό του haircut, 
δηλαδή ποια θα είναι η επιβάρυνση 
στην ονομαστική αξία και ποια 
στην παρούσα αξία τω ν ομολόγων, 
θα είναι τέτοια που θα επιτρέπει 
τη  λογιστική απεικόνιση τηε α- 
πομείωσηε σε βόθοε χρόνου. Κα
θοριστική για τιε τράπεζεε θα εί
ναι η διαγνωστική μελέτη τηε 
BlackRock για τα  πρόσθετα κε
φάλαια που θα χρειαστούν ώστε να 
αντιμετωπίσουν τη ν αύξηση τω ν 
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι 
διοικήσειε τω ν  τραπεζών αναμέ
νουν με αγωνία τιε απαντήσειε στα 
παραπάνω ώατε να προσδιορίσουν 
επακριβώε τιε κεφαλαιακέε ανό- 
γκεε και να μετρηθούν οι αντοχέε 
τηε κάθε τράπεζαε στην απορρό
φηση τω ν ζημιών και την εξεύρε
ση κεφαλαίων είτε μέσω αυξήσε
ων μετοχικού κεφαλαίου είτε μέ
σω πώλησηε θυγατρικών και άλ
λων στοιχείων ενεργητικού.

J papadogian nis@kathi meri η i.gr

Την πλήρη υποστήριξή του στη 
συμφωνία που επετεύχθη χθεε τα 
ξημερώματα στιε Βρυξέλλεε για 
το  «κούρεμα» του ελληνικού χρέ
ουε εξέφρασε ο πρόεδροε τηε 
Deutsche Bank και του Διεθνούε 
Χρηματοοικονομικού Ινσ τιτού 
του, Γιόζεφ Ακερμαν.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι 
με τη  συμφωνία που επιτεύχθη
κε. Η ταν η κατάλληλη στιγμή για 
όλα τα  μέρη να προχωρήσουν πέ
ρα από τιε αποφάσειε τηε 21ηε 
Ιουλίου, υπό τιε νέεε συνθήκεε. 
Η ελληνική οικονομία έχει εξα- 
σθενήσει σημαντικό από τη ν 
21η Ιουλίου και λαμβόνονται 
πρόσθετα  δύσκολα μέτρα με 
στόχο να τεθούν οι βόσειε για τη  
σταθεροποίηση και τη ν  επανεκ
κίνηση τηε ανάπτυξηε», είπε ο κο- 
ρυφαίοε Ευρωπαίοε τραπεζίτηε, 
ο ρόλοε του οποίου ή ταν καθο- 
ριστικόε σ τη ν  αποτροπή του 
ναυαγίου που διαφαινόταν έωε τιε 
3 τα  ξημερώματα.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτεε κάνουν 
επίσηε περισσότερα, καθώε όλοι

αναγνώρισαν ότι όχι μόνο το μέλ
λον τηε Ελλάδαε, αλλά και το μέλ
λον τηε Ευρώπηε βρίσκονταν 
σε κίνδυνο. Το αποτέλεσμα είναι 
καλό για τη ν  Ελλάδα, τη ν  Ευρώ
πη και τουε επενδυτέε, και ανυ- 
πομονούμε για τη ν  έγκαιρη ε-

«Το  αποτέλεσμα είναι 
καλό για την Ελλάδα, 
την Ευρώπη και 
τους επενδυτές», 
δήλωσε ο πρόεδρος 
της Deutsche Bank.

φαρμογή του», υπογράμμισε ο κ. 
Ακερμαν.

Ο κ. Τσαρλε Νταλάρα, γενικόε 
διευθυντήε του IIF, που συμμε
τείχε στιε πολυήμερεε διαπραγ- 
ματεύσειε στιε Βρυξέλλεε και 
νωρίτερα στο Παρίσι και στη  Ρώ
μη, σημείωσε πωε «αυτή η εθε
λοντική, ουσιαστική μείωση τω ν  
ελληνικών ομολόγων από το ν  ι-

διωτικό τομέα, καθώε και η πρό
σθετη  επίσημη συνδρομή, πα
ρέχει μια ιστορική ευκαιρία για 
τη ν Ελλάδα να  αναζωογονήσει 
τη ν  οικονομία τηε και να δρέψει 
τουε καρπούε τω ν  δύσκολων μέ
τρων, που οι Ελληνεε πολίτεε έ
χουν αναλάβει.

Ανυπομονούμε να συνεργα
στούμε με τιε ελληνικέε και ευ- 
ρωπαϊκέε αρχέε για να μετατρα
πεί αυτό το  πλαίσιο σε μια συ
γκεκριμένη συμφωνία, που μπο
ρεί να προσφέρει μια πρώιμη μεί
ωση του χρέουε τηε Ελλάδαε 
και να διασφαλίσει τη  βιωσιμό- 
τη τά  του. Καθ’ όλη τη  διάρκεια 
τηε διαδικασίαε είχαμε τη ν  ι
σχυρή υποστήριξη του διοικητι
κού συμβουλίου τηε ΙΠς καθώε και 
από πολλούε ηγέτεε άλλων χρη
μ α τοπ ισ τω τικώ ν ιδρυμάτων». 
Πόντωε, σύμφωνα με κοινοτικέε 
ηηγέε, ο κ. Νταλάρα ηροκάλεσε 
αρκετέε φορέε τη  μήνι τω ν  Ευ
ρωπαίων διαπραγματευτών στη  
διάρκεια τω ν  δύο τελευταίων ε
βδομάδων.

21 ευρωπαϊκών τραπεζών για την άντληση 106,5 δια ευρώ

Διαβεβαιώσεις 
για τις συντάξεις
Γης ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

Σε αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων από την αξιοποίηση 
τηε ακίνητηε περιουσίαε του Δημοσίου και από άλλεε συ- 
μπληρωματικέε πηγέε φαίνεται να προσανατολίζεται η κυ
βέρνηση, αναζητώνταε τρόπουε κάλυψηε μέρουε τηε α- 
πομείωσηε που θα υποστούν τα αποθεματικό όσων Ταμείων 
έχουν τοποθετήσει περιουσιακά στοιχεία σε ομόλογα του 
ελληνικού Δημοσίου. Πόντωε, χθεε ο υπουργόε Οικονομικών 
έκανε λόγο για τη  μικρότερη δυνατή επιβάρυνση, συνδέ- 
ονταε τη  βιωσιμότητα τω ν  Ταμείων, άρα και τω ν  συντά
ξεων, με τη  δημιουργία και συντήρηση πρωτογενών πλε
ονασμάτων από το ν  κρατικό προϋπολογισμό. Σε ομόλογα 
έχουν τοποθετηθεί κεφάλαια άνω τω ν  23 δισ. από τα  συ
νολικά αποθεματικό ύψουε 26 δισ. ευρώ τω ν  Ταμείων.

Σε μία προσπάθεια να καθησυχάσει τουε φόβουε, ο κ. 
πηπΤέληε πποπδέχτηκε ότι τη ηιιόληνπ ενδεττετπι νπ rvm ιν 
κάποια μείωση από τη ν εμπορική τουε αξία, αλλά δεν πα- 
ρέλειψε να  υποβαθμίσει το 
ειδικό βάροε τηε περιουσίαε 
για τη ν κάλυψη τηε συνο
λικήε συνταξιοδοτικήε δα- 
πάνηε, η οποία καλύπτεται 
με το  ποσό τω ν  13 δισ. ευ
ρώ από το ν  κρατικό προϋ
πολογισμό. Σε μία διετία η 
κρατική χρηματοδότηση 
καλύπτει το  σύνολο τω ν  α- 
ποθεματικών, επισήμανε ο 
κ. Βενιζέλοε, διαβεβαιώνονταε ότι η σταθερότητα του συ- 
στήματοε μάε εγγυόται πωε δεν πρόκειται να θιγούν οι συ- 
ντάξειε. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το  στοιχεία που έ
χει στη  διάθεσή του το  υπουργείο Εργασίαε η περιουσία 
τω ν  Ταμείων εισφέρει μόνο το 2,5% τηε συνολικήε ετήσιαε 
χρηματοδότησηε για συνταξειε.

Ο υπουργόε Εργασίαε εκτιμά ότι με το  haircut τω ν  ο
μολόγων το  ποσοστό αυτό θα μειωθεί σ το  1,25% παρότι 
οι επιπτώσειε δεν είναι ενιαίεε σε όλα τα  Ταμεία. «Μ α
κροπρόθεσμα η επίδραση του “κουρέματοε” δεν θα είναι 
μεγάλη. Τα περισσότερα ομόλογα λήγουν μέχρι το  2025. 
Η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματοε μέχρι τό
τε  θα απαιτήσει περί τα  600 δισ. ευρώ, οπότε μία απώλεια 
τηε τάξηε ακόμη και τω ν  12 δισ. ευρώ δεν θα είναι καθο
ριστική», υποστηρίζει ο κ. Κουτρουμάνηε. Θεωρεί, ω στό 
σο, σοβαρότερη τη ν επίδραση που θα μπορούσε να έχει 
σ το  ϋψοε τω ν  εισφορών προε τα  Ταμεία μια μακροχρόνια 
ύφεση με υψηλή ανεργία και εισφοροδιαφυγή.

Πόντωε, η ανησυχία ήταν έκδηλη χθεε στα  Ταμεία. Ηδη 
ο πρόεδροε του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ. Κ. Τσουπαρόπουλοε "κτι- 
μά ότι από τιε πρώτεε ενδείξειε προκύπτει απομείω τιε 
τάξεωε τω ν  900 εκατ. ευρώ για τα ομόλογα του Ταμείου. 
Οξύτερο εμφανίζεται το  πρόβλημα στο  ΕΤΑΑ, τον  φορέα 
τω ν  επιστημόνων λόγω και τηε διπλήε διασύνδεσηε που 
έχει το  πρώην ΤΣΜΕΔΕ με το  πρόβλημα του χρέουε (και 
ωε μέτοχοε τηε Τράπεζαε Αττικήε και ωε κάτοχοε ομολό
γων). Η νευρικότητα που επικρατεί εκφράστηκε και με πιέ- 
σειε που ασκούν ήδη τα Ταμεία τω ν επιστημόνων προε την 
Τράπεζα τηε Ελλάδοε, από τη ν  οποία σύμφωνα με δηλώ- 
σειε στην «Κ » του πρώην αντιπροέδρου του ΕΤΑΑ κ. Δημ. 
Παξινού ζητήθηκε ηλήρηε ανάλυση τω ν  επενδύσεων 
που έχουν γίνει μέσω του κοινού κεφαλαίου και ετέθη θέ
μα επιστροφήε τω ν  διαθεσίμων στουε φορείε.

«Δεν πυροδοιούνιαι ία CDS»

Καθησυχαστική η 
κυβέρνηση ότι δεν 
θα μειωθούν παρά 
τις απώλειες στα α
ποθέματα των ασφα
λιστικών ταμείων.

Μετά την ανακοίνωση τηε Ευρω- 
ηαϊκήε Τραπεζικήε Αρχήε (ΕΒΑ) 

η την ανάγκη όντλησηε 106,5 
j .  ευρώ για την ανακεφαλαιο- 

ηοίηση 21 ευρωπαϊκών τραπεζών, 
οι γαλλικέε Société General, BNP 
P a r ité  και BPCE, μητρική τηε 
Natixis, έσπευσαν να ξεκαθαρί
σουν ότι δεν θα χρειαστούν κρα
τικά κεφάλαια για τη  στήριξή 
τουε. Κάτι τέτοιο απεύχονται όλεε 
οι τράπεζεε, όπωε και οι κυβερ- 
νήσειε τηε Ευρωζώνηε εν μέσω 
μιαε βαθιάε κρίσηε χρέουε. Κυ- 
βερνώντεε και υψηλοί αξιωμα- 
τούχοι τηε Ε.Ε. διευκρίνισαν ότι 
οι τράπεζεε θα πρέπει να κατα
φύγουν, πρωτίστωε, σε ιδιωτικό 
κεφάλαια ή στη μετατροπή ομο
λόγων σε μετοχέε για την ανα
βάθμιση τηε κεφαλαιακήε τουε ε- 
πάρκειαε, καταφεύγονταε ακόμη

και στην κατακράτηση μερισμά
τω ν  και μπόνουε.

Στα επίσημα συμπεράσματα 
τηε προχθεσινήε συνόδου επι- 
σημαίνεται, επίσηε, ότι οι εγχώ- 
ριεε εποπτικέε αρχέε και η ΕΒΑ θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
σχέδια τω ν τραπεζών για την ε
νίσχυση τω ν  κεφαλαίων τουε δεν 
θα οδηγήσουν σε υπερβολική α- 
πομόχλευση, διατηρώνταε τη ροή 
πίστωσηε σ τη ν πραγματική οι
κονομία, αλλά και την παρουσία 
θυγατρικών τουε σε κράτη-μέλη.

Από τα τεστ αντοχήε τηε ΕΒΑ σε 
70 ευρωπαϊκέε τράπεζεε, προσ
διορίζεται κεφαλαιακό έλλειμμα 
106 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία 
που ίσχυαν έωε τα  τέλη Σεπτεμ
βρίου. Απώτεροε στόχοε είναι να 
ενισχυθεί ο βασικόε δείκτηε (Tier 
1) κεφαλαιακήε επάρκειαε στο 9%

Κεφαλαιακό έλλειμμα 
21 ευρωπαϊκών τραπεζών 

ανά χώρα
Δέκα από τις 20 χώρες στη λίστα της ΕΒΑ
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Α υ σ τρ ία 2.938 224

Βέλγιο 4.143 5.634

Κ ύ π ρ ο ς 3.587 3.085
Γερμανία 5.184 7.687

Ισ π α ν ία 26.161 6.290
Γαλλία 8.844 3.550

Ελλάδα 30.000 -
Ιρλανδία 0 25

Ιτα λ ία 14.771 9.491

Πορτογαλία 7.804 4.432
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

με κοινέε, κυρίωε, μετοχέε μετά την 
απορρόφηση απωλειών από την 
προσαρμογή τω ν χαρτοφυλακίων 
τουε στιε τρέχουσεε αξίεε τω ν 
κρατικών ομολόγων τηε Ευρωζώ
νηε. Η αυστριακή Raiffeisen 
International αμφισβήτησε το κε
φαλαιακό έλλειμμα των 1,9 δισ. ευ
ρώ που υπολόγισε η ΕΒΑ, αλλά δεν 
παρουσίασε δικέε τηε εκτιμήσειε. 
Το «έλλειμμα» τω ν ΒΝΡ Paribas και 
Societe Generale, των δύο γαλλικών 
τραπεζών με μεγάλη έκθεση στην 
Ελλάδα, προσδιορίστηκε από την 
ΕΒΑ στα 2,1 δισ. και 3,3 δισ. ευρώ, 
αντίστοιχα. Η κεντρική τράπεζα 
τηε Γαλλίαε ξεκαθάρισε ότι η 
Credit Agricole Group δεν θα χρει
αστεί πρόσθετα κεφάλαια.

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, κά
θε ευρωπαϊκή τράπεζα με ανάγκη 
ανακεφαλαιοποίησηε πρέπει να υ-

ποβάλει σχέδια για την άντληση 
τω ν  απαιτούμενων κεφαλαίων 
στιε εποπτικέε αρχέε του εκάστοτε 
κρότουε-μέλουε όπου διατηρούν 
την έδρα τουε. Τα τεσ τ αντοχήε 
τηε ΕΒΑ -τα  οποία διενεργήθηκαν 
εκτάκτωε ύστερα από τα αντί
στοιχα του Ιουλίου που έδειξαν έλ
λειμμα μόνον 2,5 δισ. ευρώ- στη- 
ρίχθηκαν σε σενάρια για «κούρε
μα» στα ελληνικό ομόλογα, αλλά 
και κρατικούε τίτλουε τηε ευρύ- 
τερηε Ευρωζώνηε. Τον Σεπτέμβριο, 
η επικεφαλήε του ΔΝΤ, Κρίσήν Λα- 
γκόρντ, είχε κάνει λόγο για ανά
γκη 200 δισ. ευρώ για την ανακε- 
φαλαιοποίηση τω ν  ευρωπαϊκών 
τραπεζών, προκαλώνταε θύελλα α
ντιδράσεων από τραπεζίτεε και α- 
ξιωματούχουε τηε Ευρώπηε.

REUTERS, BLOOMBERG

Το νέο πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομϊας.και η 
προωθούμενη εθελοντική συμμετοχή ίου ιδιωτικού το
μέα στο πρόγραμμα μετακύλισης και ανταλλαγής του ελ
ληνικού χρέους δεν πυροδοτούν ένα «πιστωτικό γεγο
νός» και κατά συνέπεια τα συμβόλαια ασφάλισης έναν»., 
πιστωτικού κινδύνου (CDS), εκτιμά η Διεθνής Ενωση Συμ
φωνιών Ανταλλαγής και Παραγωγών (ISDA).
Αν και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναμένεται όχι θα υ
ποβαθμίσουν την Ελλάδα σε καθεστώς επιλεκτικής χρεο
κοπίας, το γεγονός όχι οι όροι ανταλλαγής του χρέους 
δεν είναι δεσμευτικοί για το σύνολο των πιστωτών της 
χώρας δεν πυροδοτεί χα CDS, έκρινε to ISDA.
«Είναι σαφώς μια εθελοντική ανταλλαγή και δεν βλέπω 
πώς ίο γεγονός αυτό μπορεί να πυροδοτήσει ένα πιστω
τικό γεγονός, καθώς δεν υπάρχει τίποτε που να είναι δε
σμευτικό για όλους του κατόχους χου (σ.σ. ελληνικού) 
χρέους», επεσήμανε ο Ντέιβιντ Γκιν, εκ μέρους ίου ISDA, 
στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με το 
Reuters. Οι παρενέργειες που θα μπορούσε να έχει ένα 
πιστωτικό γεγονός είναι ο βασικός λόγος που οι Ευρωπαί
οι επέμεναν στην εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών.
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