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Η μακρά νύχτα ίου ελληνικού χρέους
Η  Μ έρκ ελ πίεζε τις πρώτες

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ
Δραματική τροπή πήραν τιβ πρώτε3 πρωινές ώρες οι διαπραγματεύσειε στιε Βρυξέλλες για το «κούρεμα» του ελληνικού δημοσίου χρέουε. Οι σ υ ζητήσει με τους ιδιώτε3 επενδυτέε κατέληξαν σε αδιέξοδο και η Γερμανίδα καγκελά- ποβ Αγκελα Μέρκελ πίεζε, σύμφωνα με πληροφορίες, -ςους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες να αποφασίσουν υποχρεωτικό και μεγάλο «κούρεμα» του χρέου3, που θα οδηγήσει την Ελλάδα σε κανονική χρεοκοπία.Ενδεικτικό του δραματικού χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων είναι ότι σε αυτέε ενε- πλάκησαν οι ίδιοι οι ηγέτε3 τηε Ευρωζώνηβ. Οι κ.κ. Μέρκελ, Σαρκοζί, Γιουνκέρ αλλά και η  κ. Λαγκάρντ συναντήθηκαν στη 1.30 π.μ. (ώρα Ελλάδας) με τον κ. Τσαρλς Νταλάρα, γενικό διευθυντή του ΙΙΕ που εκπροσωπεί τιε τράπεζες, σε μία προσπάθεια να πείσουν τουε ιδιώτες ε-

πρωινές ώρες την Ευρω ζώ νη για υποχρεωτικό μεγάλο

πενδυτέ3 να δεχθούν εθελοντικά το μεγάλο «κούρεμα». Ωστόσο, και αυτή η συνάντηση, ό- nois και η προηγούμενη σε χαμηλότερο επίπεδο, απέβη άκαρπη.Οι κυβερνήσει m s  Ευρωζώνης επέμειναν σε ένα «κούρεμα» του χρέου3 κατά περίπου 100 δισ. ευρώ, με'στόχο να μειωθεί στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Οι τράπεζεε από την πλευρά tous αρνούνταν ένα τόσο μεγάλο haircut και αντιπρότειναν μία περικοπή του χρέους κατά 45% - με μικρότερο ποσοστό (35%) για τα ομόλογα που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία και μεγαλύτερο (50%) για xous ξένουβ επενδυτέ3.Ενδεικτικό των δυσκολιών cms διαπραγματεύσεις είναι ότι στο προσχέδιο των συμπερασμάτων m s  συνόδου Kopucpfis δεν καταγραφόταν ποσοστό ή  ποσό «κουρέματος», ωστόσο η  πρωινή αναφορά m s Γερμανίδαε καγκελαρίου, ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος πρέπει να μειωθεί στο 120% του ΑΕΠ, παρέπεμπε

σε haircut κατά περίπου 50%. Errions, όπως προκύπτει από το προσχέδιο, η  ανακεφαλαιοποί- ηση των τραπεζών θα γίνει με έκδοση κοινών μετοχών, που οδηγεί στην κρατικοποίηση όσων δεν καταφέρουν να αντλήσουν κεφάλαια από την ελεύθερη αγορά. Η  European Bank Authority εκτιμά ότι οι ελληνικέβ τράπεζες θα χρειασθούν πρόσθετα κεφάλαια tns τάξηε των 30 δισ. ευρώ.Πάντωε, ο κ. Σαρκοζί και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτεβ φέρονταν να αντιδρούν στην πρόταση m s κ. Μέρκελ. Υπέρ m s εξεύρεσης λύση5 τάχθηκε και ο Αμερικανό5 πρόεδρο5 Μπαράκ Ομπάμα, που επικοινώνησε τηλεφωνικώ5 με την κ. Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί.«Προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση ενό5 βιώσιμου και αξιόπιστου νέου πολυετούς κοινού προγράμματος Ε.Ε.-ΔΝΤ μέχρι το τέλθ3 του έ- tous», αναφερόταν στο προσχέδιο των συμπερασμάτων. Παράλληλα, υπήρχε η διαβεβαίωση ότι η Ευρωζώνη θα παράσχει «επαρ

« κούρεμα» μετά την εμπ λοκή στο P S I

κή υποστήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσειε από την εμπλοκή τρυ ιδιωτικού τομέα». Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα θα υποστηριχθούν με εγγυήσεΐ3 προκειμένου να εξακολουθήσουν να μετάσχομν στο πρόγραμμα παροχή5 ρευστότητας τηβ1 ρωπαΐκής Κεντρικήν Τράπεζα5, αναφερόταν ι γκεκριμένα.Παράλληλα, οι ηγέτες τηε Ευρωζώνης συμφώνησαν σε σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την οικονομική διακυβέρ νηση, τη δημοσιονομική πειθαρχία και την οιΑ κονομική ένωση στην Ευρωζώνη. Οι πρώτες1 προτάσεις θα παρουσιαστούν τον Δεκέμβριο και οι τελικές τον προσεχή Μάρτιο. Στο προσχέδιο συμπερασμάτων αναφέρεται για τα κράτη-μέ- λη m s Ευρωζώνη που βρίσκονται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (σήμερα 14 από τα 17) ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα μπορούν να εξετάζουν τα προσχέδια προϋπολογισμού και

να εκφέρουν γνώμη πριν από την ψήφισή τουβ.Επιπλέον, η  Κομισιόν θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και, αν είναι αναγκαίο, θα προτείνει τροποποιήσει Σε περίπτωση αστοχιών κατά τη διάρκεια εκι έλεση3 προγράμματος οικονομικά προσαρμο /ήε, θα επιβάλλεται ακόμη στενότερη επιτ ιρηση. Ακόμη, μέχρι το τέλοε του 2012 θα πρ :πει να περιληφθούν κατά προτίμηση στο Σύ ιταγν κάθε κράππ^-μέλουε ή  με νόμο τα όρκ για έλλειμμα και χρέος που περιλαμβάνονται ο το Σύμφωνο Σταθεpόmταs και Ανάπτυξή (3% ;αι 60% αντίστοιχα). Ακόμη, οι προβλέψεΐ5 γκ m v  ανάπτυξη στΐ3 οποίε5 θα βασίζονται < ι προϋπολογισμοί θα γίνονται από ανεξάρτ: ιτεβ πη- γέε. Οι ηγέτε5 τη5 Ευρω ζώ νη συμφώ η σ α ν ε- πίση3 να επικυρώσουν το ταχύτερο δ ινατό τη δημιουργία του μόνιμου Ευρωπαϊκό) Μ ηχανισμού Σταθερότητα5.•  Αλλο ρεπορτάζ σελ. 4Νέες, οδυνηρές μεταρρυθμίσεις °έλει η Μέρκελ
Επιτροπεία χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξηε και νέεε οδυνηρές μεταρρυθμίσεις, ανεξάρτητα από τη διάσωση της χώρας, προανήγγειλε για την Ελλάδα η καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ, μι- λώντα5 χθε5 το πρωί στη γερμανική Βουλή (Μπούντεσταγκ). Σε ένα είδος «διακήρυξης» για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέου5 στην Ευρωζώνη, η κ. Μέρκελ, καταχειροκροτούμενη από τους βουλευτέ3 του κόμματό5 της, έκανε ιδιαίτερες αναφορές στην Ελλάδα.Η καγκελάρΐ05 υπογράμμισε ότι δεν επαρκεί από μόνο του το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους για να επιλύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, προϊδεάζοντας για την κατεύθυνση των «οδηγιών» που θα υπάρξουν εφεξής για την Ελλάδα. «Οδυνηρές και απα- ραίτητε5 μεταρρυθμίσει πρέπει να εφαρμοστούν», είπε, για να προσθέσει ότι «είναι επιθυμητή
Μιλώντας στη γερμανι
κή Βουλή, υπογράμμι
σε ότι δεν αρκεί μόνο 
του το «κούρεμα» του 
χρέους για την Ελλάδα.μια μόνιμη εποπτεία» της Ελλάδας. Προκαταλαμβάνοντας και τις αποφάσεις της συνόδου, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεΐ3 έχουν στόχο τη μείωση του ελληνικού χρέους στο 120% του ΑΕΠ το 2020. Παρότι δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ποσοστά, ήταν σαφής ο υπαιντγμό5 της για «κούρεμα» της τάξη3 του 50%, στο οποίο παραπέμπει το συγκεκριμένο ποσοστό επί του ΑΕΠ, σύμφωνα με την έκθεση τη5 τρόικα5 για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. «Ομω5, αυτό δεν πρόκειται να επιτευχθεί χωρί5 μια σημαντικά μεγαλύτερη συμμετοχή των ιδιωτών στο πρόγραμμα των ελληνικών ομολόγων» σε σχέση 15 αποφάσεΐ5 τη5 συνόδου κορυφής τηςΕυρωζώνη3 της21ης Ιουλίου, τόνισε.Διαβεβαίωσε πάντω3 ότι η Ευρωζώνη θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ορθοποδήσει η Ελλάδα: «Θέλουμε να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά και ε- ξέφρασε τη στήριξή τη3 προ3 τον ελληνικό λαό, λέγοντα3 ότι «πρέπει να του δώσουμε προοπτική» και ότι «αξίζει τον σεβασμό μα3».

Αναφερόμενη γενικότερα στην κρίση χρέους, είπε ότι πρέπει να προστατευθεί πάση θυσία η Ευρωζώνη και το ευρώ. «Ολόκληρο5 ο κόσμος παρακολουθεί την Ευρώπη και τη Γερμανία και περιμένει να δει αν θα είμαστε έτοιμοι και ικανοί να αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα την πιο σοβαρή κρίση της Ευρώπης μετά τον Β" Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ήταν αδικαιολόγητο και ανεύθυνο να μην πάρουμε το ρίσκο. Δεν έχω κάποια καλύτερη εναλλακτική λύση», είπε. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από τα κράτη-μέλη περισσότερη υπευθυνότητα -υπονοώ- ντα5 την Ιταλία, στην οποία ωστόσο δεν αναφέρθηκε- ονομαστικόν και τα κάλεσε να αναγά- γουν τη δημοσιονομική ευταξία σε συνταγματική υποχρέωση.
ΠροαναγγελίαΗ Γερμανίδα καγκελάριο5 προανήγγειλε ακόμη αλλαγές των ευρωπαϊκών συνθηκών. Μάλιστα, τάχθηκε με την πρόβλεψη να πα- ραπέμπονται στο Δικαστήριο της Ε.Ε. οι χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις, που θα προβλέπουν οι νέες συνθήκε5. Εκανε επίσης για άλλη μία φορά σαφή την άποψή της πως ήταν η έλλειψη κανόνων στη λειτουργία των αγορών που δημιούργησε και επέκτεινε στην κρίση. Επανέλαβε δε την πάγια θέση της να επιβληθεί φόρος στΐ3 χρηματοοικο- νομικέ5 συναλλαγέ5, τονίζοντας ότι θα στηρίξει τΐ5 σχετικέ5 προσπάθειες τη3 Κομισιόν και προαναγγέλλοντας δικαστικέ3 δια- μάχε5 εναντίον «εκείνων που επιτέθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων και στο ευρώ».Η κ. Μέρκελ εξασφάλισε την έγκριση των βουλευτών για την πρόταση ενίσ χυ σ ή  του ΕΕδξ με συντριπτική πλειοψηφία, 503 υπέρ και μόλις 89 κατά. Εχοντα5 το αποτέλεσμα ω5 ένα σημαντικό διαπραγματευτικό ατού, αναχώρησε στη συνέχεια για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να πάρει μέρο$ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προειδοποιώντας τόσο τους Γερμανούς βουλευτές όσο και τους Ευρωπαίου5 συναδέλφου5 της ότι «δεν πρέπει να περιμένουν να βρεθούν λύσεις σε ένα βράδυ». Εξήγησε μάλιστα ότι οι κρίσιμοι αριθμοί των συμφωνιών θα συμπληρωθούν αργότερα, ύστερα από διαβουλευσεις με τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και του5 οίκουβ αξιολόγησή.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ, που είχε προαναγγείλει από το πρωί τη στάση του Βερολίνου, συνο
μιλεί με τον πρόεδρο χου ΕυΓθ§Γουρ Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου συζητεί με τους ομολόγους ίου της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι και 
της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Θαπατέρο, στο περιθώριο του χθεσινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Υπό διαρκή επιτήρηση ίων δανειστών
Του απεσταλμένου μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
Με τη διαρκή παρουσία εποπτών από τα κράτη-μέλη m s Ε.Ε. θα συνεχιστεί η εφαρμογή του Μνημονίου, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στη χθεσινή πολύωρη σύνοδο κορυφής. Για τις χθεσινές αποφάσεΐ3, ο πρωθυπουργός πρόκειται σήμερα να ενημερώσει tous πολιτικούς αρχηγούβ, χωρίς να έχει αποφασιστεί εάν τούτο θα γίνει με κατ’ ιδίαν συναντήσ ε ι  -το πιθανότερο- ή με τη σύγκληση συμβουλίου αρχηγών υπό τον κ. Κάρ. Παπούλια. Συγκεκριμένα, χθες, απο- φασίστηκε, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση Tns napoucrias του διε- 0voùs κλιμακίου εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι δεν θα προέρχονται μόνο από την Κομισιόν αλλά και ως εκπρόσωποι εθνικών κυβερνήσεων, δηλαδή των δανειστών pas. Στο τελικό κείμενο, ωστόσο, αναφερόταν ότι η παρουσία των τεχνικών αυτών συμβούλων δεν θα αφορά την εφαρμογή των μέτρων, που παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα Tns ελληντκήβ κυβέρνησή. Στο αρχικό κείμενο συμπερασμάτων, το οποίο έλαβε στα χέρια m s η  ελληνική αντιπροσωπεία, πε- ριέγραφε την παρουσία των εποπτών με πολύ διαφορετικέ5 λέξειε καθώε σαφέστατα ανέφερε πωβ η εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου θα αποτελεί συναρμοδιότητα μεταξύ κυβέρνησηε και απεσταλμένων των δανειστών pas. Οι αλ- λαγέ3 αυτέβ έγιναν κατόπιν παρέμβασή Tns ελληνικήβ πλευράβ. Tis εξελίξει auTés πε- ριέγραψαν οι κ. Ευ. Βενιζέλοβ,Η. Μόσιαλοε, Μαριλίζα Ξενο- γιαννακοπούλου, Φίλ. Σαχινίδηβ σε τηλεδιάσκεψη λίγο μετά tis 11 (ώρα Ελλάδθ5) npos tous συναδέλφουβ tous m s κυ- βερνητικήβ επιτροπήβ. Πληροφορίε3 αναφέρουν ότι ο κ. Βε- νιζέλοβ εξήγησε otous υπουργούβ ότι το κεφάλαιο Tns κυ- piapxias έχει κλείσει κατά τρόπο ευνοϊκό για την ελληνική πλευρά. Στην τηλεδιάσκεψη οι υπουργοί περιέγραψαν και την πορεία των συνομιλιών ois npos τα πιο φλέγοντα ζητήματα που αφορούν το ελληνικό πρόβλημα. Ο κ. Βενιζέλοβ ενημέρωσε χθε5 τηλεφωνικόν, δύο (popés κατά τη διάρκεια του δείπνου, τον κ. Κάρ. Παπούλια. Νωρίτερα, υπουργοί και τεχνικοί σύμβουλοι m s ελληvirais αποστολή3 βρίσκονταν σε διαρκείε συσκέψεν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο κ. Παπανδρέου. Εκεί, κυβερνητικέε nnYés επιχειρούσαν να απο- δραματοποιήσουν τη συζήτηση περί επιτροπείαε. Ελεγαν ότι μια μόνιμη παρουσία των ελεγκτών m s τρόηαν στην Ελλάδα στην πραγματικότητα θα είχε περισσότερα οφέλη, καθόν κατ’ apxàs θα σταματούσε την ανά τρίμηνο εθνική αναταραχή, ενώ και οι δανειστέβ pas θα διατηρούσαν μια πιο σαφή εικόνα. Οι iôvs πηγέβ τόνιζαν ότι η ελληνική πλευρά είναι προσηλωμένη σε δύο από tous τρεΐ5 πυλώνε5 Tns λύση5: τον εθελοντικό χαρακτήρα του «κουρέματο3» (PSI plus) και τη μείωση του xpéous στο 120%. Αντιθέτου, στην ελληνική πλευρά δεν αντιμετωπίζουν διόλου φιλικά την πιθανόν εθνικήε συμμετοχή3 στην ανακεφαλαιοποίηση ασφαλκ. κών ταμείων ή τραπεζών. Ο κ. Παπανδρέου (ο onoios λίγο πριν αρχίσει το Ευρ. Συμβούλιο είχε σύντομεε συνομιλίε5 με tous κ. Θαπατέρο και Μπερλουσκόνι) σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφουε έλεγε ότι έχει έρθει η ώρα για συλλογική δράση των ηγεσιών Tns Ε.Ε., ενώ εκτιμούσε ότι αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση θα ακολουθήσει νέα συνάντηση. Σημειώνεται, τέλοε, ότι χθεε κυβερνητικέε πηγέ5 επαναλάμβαναν ότι η ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών για την ανάγκη «αυξημένηε εθνικήε ευθύνηε» έγινε σε απόλυτη συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, ο onoios γνώριζε και το περιεχόμενό m s προτού αυτή δοθεί στη δημοσιότητα.

Σήμερα αναμένε
ται ο κ. Γ. Παπαν
δρέου να ενημε
ρώσει για τα απο
τελέσματα της συ
νόδου τους πολι
τικούς αρχηγούς.

Δέσμευση στήριξης των ελληνικών τραπεζών Οι συνέπειες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Τη διαβεβαίωση ότι η Ευρωζώνη θα λάβει άμεση δράση για τη διασφάλιση τη5 ρευστότηταβ και τηβ κεφαλαιακήε βά- σηε των ελληνικών τραπεζών, ώστε να /τιμετωπίσουν χωρί3 αναταράξει τΐ5 επιπτώσειβ τηβ απομείωσηβ των ομολόγων, περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα τηβ συνόδου. Στο προσχέδιο τονίζεται ότι η Ελλάδα αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση αναφορικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μείωση χρέουβ. Ολα τα στοιχεία δείχνουν ότι τελικά οι τράπεζεβ δεν θα αποφύγουν να λογιστικοποιήσουν ζημιά που αντιστοιχεί στο 50% τηε αξίαε των ελληνικών ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά του5. Με τιε ελληνικέε τράπεζεε να διαθέτουν ομόλογα αξία περίπου 45 δισ. ευρώ, «κούρεμα» τηε τάξηε του 50% συνεπάγεται ζημιά ύψουε 22,5 δισ., ποσό πολλαπλάσιο τηβ καθαρήε τουβ θέ- σηβ. Οι τελευταίεε πληροφορίε5 ανέφεραν ότι οι τεχνοκράτεε τηβ Ευρω-

Η  Ευρωζώνη διαβεβαιώνει 
ότι θα λάβει άμεσα μέτρα 
για τη διασφάλιση της 
ρευστότητας και 
της κεφαλαιακής βάσης 
τους μετά το «κούρεμα».

ζώνηβ απέρριψαν τη βελτιωμένη πρόταση του IIF, η οποία προέβλεπε μικρότερη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στο σχέδιο ανταλλαγή5 (haircut κοντά στο 30%). Δεν έγινε γνωστό αν η ανακεφαλαιοποίηση των εγχώριων τραπεζών θα γίνει μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτική5 Σταθερότηταβ (ΤΧΣ) ή του EFSF, ωστόσο αναλυτέβ προδικάζουν ότι η διάσωση θα γίνει μέσω του ΤΧΣ και μόνο αν απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι, που ξεπερνούν τα κεφά

λαια του ταμείου, θα εμπλακεί το ΕΡδξ. Σήμερα τα κεφάλαια του ΤΧΣ ανέρχονται σε 10 δισ., ωστόσο σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο θα αυξηθούν στα 30 δισ. Η ανακεφαλαιοποίη- ση, αν γίνει μέσω του ταμείου, θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση κοινών μετοχών, εξέλιξη που εν πολλοί3 θα οδηγήσει σε ριζική ανατροπή τηβ ση- μερινήβ μετοχικήε διάρθρωσης των τραπεζών, με τουβ παλαιούβ μετόχου5 να χάνουν τον έλεγχο. Σημειώνεται πωβ, πλην των επιπτώσεων του «κουρέματος», οι τράπεζεβ θα πρέπει να ενι- σχύσουν τα κεφάλαιά τουβ για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπω5 θα προσδιοριστούν από τη διαγνωστική μελέτη τηε Β^εΙΠΙοεΚ Σε ό,τι αφορά του5 καταθέτεβ και του3 δανειολήπτες, η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θα άλλαζε τίποτα στην καθημερινότητά τουβ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Οι αποφάσεις για το «κούρεμα» του ελληνικού χρέουε είναι απόλυτα συνυ- φασμένε5 με τη δημιουργία και συντήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων. Η πραγματική οικονομία θα συνεχίσει να ... υποφέρει, ενώ από το ύ- ψοβ του «κουρέματοε» και το είδοε (εθελοντικό ή μη) θα εξαρτηθεί το μέ- γεθοβ των θυσιών που θα υποστούν επ ιχειρή σει και νοικοκυριά.Η επόμενη μέρα του «κουρέματοβ» φέρνει επίσηβ και μια πιο αυστηρή εποπτεία του προγράμματοβ οικονομι- κή3 πολπηκήβ που εφαρμόζεται. Η τρόικα θα έχει πλέον μόνιμη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για να ελέγχει την υλοποίηση του Μνημονίου, ενώ η κυβέρνηση θα πρέπει να εισπράξει 3 δισ. ευρώ περισσότερα από αυτά που θα δαπανήσει το κράτος το 2012, ώστε να ξεκινήσει η δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων. Την ίδια ώρα, το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων θα δη-

Αναμένεται να καταστεί 
δυσκολότερος ο δανεισμός 
από τις τράπεζες, 
ενώ στο Δημόσιο 
θα συνεχιστεί η μείωση 
των δαπανών.

μιουργήσει ένα «ρήγμα» στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα -που θα καλυφθεί μέσω τηβ ανακεφαλαιοποίησήβ του- και θα αφήσει μια «ρετσινιά» στην Ελλάδα, με τιβ αγορές να παραμένουν κλειστέβ για αρκετά χρόνια.Στο Δημόσιο αναμένεται να περιοριστούν οι δαπάνεβ για τόκουε. Είναι η σημαντικότερη θετική συνέπεια από το «κούρεμα», αφού εκτιμάται ότι θα «ανακουφίσει» τον κρατικό προϋπολογισμό κατά περίπου 4 δισ. ευρώ

ετησίου. Θα συνεχιστεί, όμωε, η μείωση των υπόλοιπων δαπανών του κράτουε. Στόχο5 είναι να περιοριστούν κατά 15 - 20 δισ. ευρώ οι δαπάνε5 αυτέβ μέχρι το 2020.Στον ιδιωτικό τομέα, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμα πιο σκληρές. Δεδομένου ότι οι τράπεζες θα υποστούν ένα ισχυρό κεφαλαιακό «σοκ», θα καταστεί δυσκολότερο3 ο δανεισμός των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Ετσι, οι τράπεζεβ δεν θα μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση από τιβ αγορές εύκολα, με επακόλουθο να μη διοχετεύουν ρευστότητα στην αγορά διατηρώντας και επιτείνονταε τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι επ ιχειρή σει και τα νοικοκυριά.Βέβαια, εάν οι εξελίξεις είναι τέτοι- ε3 που θα οδηγήσουν την Ελλάδα εκτόε ευρώ, όλα τα παραπάνω θα φαντάζουν «όαση», μπροστά στις ανεξέλεγκτε3 επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.
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Αριστερά: 0 πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, που είχαν συγκρουστεί την Κυριακή, συνομιλούν πριν από την έναρξη της χθεσινής συνόδου, υπό τα βλέμματα του πρωθυπουργού της Τσεχίας Πετρ Νέκας 
και του Σλοβένου ομολόγου του, Μπόρουτ Πάχορ. Δεξιά: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπέι με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Η κρίση χρέους τιροκαλεί χάος στην Ευρωζώνη
Παρά τις προειδοποιήσεις ότι η  χθεσινή σύνοδος ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία για το ευρώ, οι διαφωνίες παρέμεναν έως την ύστατη ώρα

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ
Βεσινή σύνοδοε κορυφήε θα ήταν το επιστέγασμα έξι ημερών διαβουλεύσεων μεταξύ επικεφαλήε κυβερνήσεων, κεντρικών και εμπορικών τραπεζιτών, υπουργών Οικονομικών και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Ομωε, οι εξελίξει? των τελευταίων ημερών -με φαινόμενα όπωε οι προσθήκεε και ακυρώσει? συναντήσεων την τελευταία στιγμή, οι συνεχείε διακοπέε των διαπραγματεύσεων με τουε τραπεζίτεε, αλλά και οι δημόσιε? διενέξειε και εντάσειε- καταδεικνύουν πόσο απροετοίμαστη είναι η Ευρώπη να λάβει τιε δύσκολε? αποφάσειε που έχει ήδη υποσχεθεί.

Ηταν η 14η Σύνοδοε των Ευρωπαίων ηγετών για την κρίση του ευρώ τουε τελευταίουε 21 μή- νεε. Καθώε ήδη έχουν διαψευσθεί 13 φορέε, οι ελπίδεε ότι οι αποφάσειε τουε θα ήταν αρκε- τέε να συγκρατήσουν την κρίση, αυτή τη φορά τα πράγματα βρίσκονται πράγματι σε οριακό σημείο. Υπό την πίεση τηε διεθνούε κοινότη- ταε, οι Ευρωπαίοι έχουν θέσει προθεσμία να προσέλθουν με συνεκτική λύση στην κρίση χρέ- ουε που ταλανίζει την Ευρωζώνη στη Σύνοδο του Ω20 την επόμενη εβδομάδα. Με τον χρόνο να τελειώνει για την Ευρωζώνη, ίσωε η  14η αποδειχθεί η κρισιμότερη Σύνοδοε στη σύντομη ιστορία του ευρώ. Γνώστεε των αγορών, όπωε ο επενδυτήε Τζορτζ Σόροε, προειδοποιούσαν

ότι οι Ευρωπαίοι ενδεχομένωε να μην έχουν άλλη ευκαιρία να αντιμετωπίσουν την κρίση. Το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο, αν μη τι άλλο, φέρεται να απαιτεί από τουε Ευρωπαίουε ηγέτεε «λύση τώρα», προειδοποιώνταε ότι αν το ελληνικό χρέοε δεν καταστεί βιώσιμο, τότε δεν θα μπορεί να εκταμιεύσει την έκτη δόση.Με τουε αναλυτέε να εκτιμούν ότι πιθανώε να είναι η  τελευταία ευκαιρία τηε Ευρωζώνηε να πείσει τουε ανήσυχουε επενδυτέε για την ικανότητά τηε να ελέγξει την κρίση, οι Ευρωπαίοι ηγέτεε έσπευδαν να περιορίσουν τιε προσδοκίεε, λέγονταε ότι η συμφωνία χρειάζεται περισσότερη δουλειά και αφήνονταε τον καθορισμό των «τεχνικών» λεπτομερειών

στουε υπουργούε Οικονομικών, ή ακόμη και στιε ίδιεε τιε αγορέε, π.χ. όσον αφορά τη δύναμη πυρόε του ΕΕδΕ, που πηγέε σημείωναν ότι θα διαμορφωθεί «σε διαπραγμάτευση με τουε επενδυτέε».Οσο περισσότερα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, όμωε, τόσο τεντώνονται τα νεύρα των συμμετεχόντων: «Η Ευρώπη δεν βρέθηκε ποτέ τόσο κοντά στην κατάρρευση. Είναι έτοιμη να εκραγεί», δήλωσε ο πρόεδροε τηε Γαλλίαε Νικολά Σαρκοζί. Την ίδια ώρα, η Γερμανίδα κα- γκελάριοε Αγκελα Μέρκελ τόνιζε στο γερμανικό κοινοβούλιο ότι «αν το ευρώ καταρρεύσει, θα καταρρεύσει η Ευρώπη».Ολα αυτά ενώ η αβεβαιότητα για την επόμενη

ημέρα περισσεύει. Ο επόμενοε επικεφαλήε τηε ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι σημείωσε ότι στην Ιταλία επικρατεί σύγχυση, ενώ ο πρώην Επίτροπο?Ε.Ε. Γκίντερ Φερχόιγκεν προκάλεσε αίσθι. ./ όταν εκτίμησε ότι «η Ε.Ε. μοιάζει σήμερα περισσότερο με ένα χαοτικό κλαμπ. Από την άλλη πλευρά βέβαια, δεν είχε βιώσει ποτέ άλλοτε αντίστοιχη κρίση». Και βέβαια, είναι ενδεικτικό το ξέσπασμα του κ. Σαρκοζί εναντίον του πρωθυπουργού τηε Βρετανίαε, Ντέιβιντ Κάμερον, τον οποίο κατηγόρησε ότι διεκδικεί ρόλο στην επίλυση τηε κρίσηε ενόε νομίσματοε που δηλώνει ότι μισεί. Αε βρουν όμωε επιτέλουε τη λύση όσοι εκ τηε θέσεώε τουε καλούνται να υπερασπιστούν το ευρώ!Οκτάμηνη προθεσμία στις τράπεζες για ανακεφαλαιοποίηση
Το ΔΝΤ είχε εκτιμήσει τον Αύγουστο ότι θα απαιτηθούν 300 δισ. ευρώ για την επανακεφαλαιοποίηση των τρα
πεζών, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή μείωσε το ποσό στα 108 δισ. ευρώ.

Σοβαρές δυσκολίεε αντιμετώπισαν έωε αργά χθεε το βράδυ οι ηγέτεε τηε Ε.Ε. και τηε Ευρωζώνηε στην προσπάθειά τουε να λάβουν πολιτικέε αποφάσειε για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέ- ουε, την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτι- κήε Σταθερότητα? (ΕΕδΕ) και την επανακεφαλαιοποίηση των σημαντικότερω ν ευρωπαϊκών τραπεζών. Καθώε τα τρία προβλήματα είναι πολύ στενά συν- δεδεμένα, οι λεπτομέρειεε «αναμένεται να αποφασιστούν τιε επόμενε? ημέρεε».Οι ηγέτεε τηε Ε.Ε. φαίνεται ότι ενέκριναν την αύξηση του ελάχιστου ορίου του βασικού δείκτη κεφαλαιακή? επάρκεια? στο 9% σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων που κυκλοφόρησε χθεε το απόγευμα στη σύνοδο κορυφή? τηε Ευρωζώνηε. Οι 90 σημαντικότερε? ευρωπαϊκέ? τράπε- ζεε έχουν περιθώριο μέχρι τον Ιούνιο του 2012 να συγκεντρώσουν από τιε αγορέε τα απαιτούμενα κεφάλαια, αλλιώε θα πρέπει να προ- σφύγουν για βοήθεια είτε στιε εθνικέ? κυβερνήσει? είτε στο προσωρινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτική? Σταθερότητα?.

Εωε ότου φτάσουν το απαιτούμενο όριο κεφαλαιακή? επάρκεια? δεν θα διανέμουν μπόνουε και μερίσματα. Προηγουμένωε οι τράπε- ζεε θα πρέπει να υπολογίσουν την αξία των κρατικών ομολόγων που κατέχουν με βάση την αξία τουε § στιε 30 Σεπτεμβρίου του 2011, α- ® ναφέρεται στο προσχέδιο συ- I μπερασμάτων που δόθηκε προε έ- β γκριση στουε «27». Επίσηε οι ε- I θνικέε αρχέε εποπτείαε των τρα- * πεζών θα πρέπει, υπό την αιγίδα τηε Ευρωπαϊκή? Τραπεζική? Αρχήε, να διασφαλίσουν ότι οι προσπάθειεε των τραπεζών να ε- νισχύσουν την κεφαλαιακή τουε βάση δεν θα γίνουν σε βάροε τηε αγοράε, δηλαδή οι τράπεζεε δεν θα σταματήσουν να δανείζουν την πραγματική οικονομία. Επίσηε δεν θα πρέπει να προχωρήσουν σε μαζικέε πωλήσειε κρατικών ομολόγων. Ωστόσο, στο προσχέδιο δεν αναφέρεται το ποσό που θα απαιτηθεί προκειμένου να ενι- σχυθούν οι ευρωπαϊκέ? τράπεζεε, ούτε πώε θα γίνει η επανακεφα- λαιοποίηση. Αναφέρεται όμωε ότι θά πρέπει να περιοριστεί η δυνατότητα των τραπεζών να πληρώνουν μερίσματα και να δίνουν μπόνουε στα στελέχη τουε μέχρι

Εως ότου φτάσουν 
το απαιτούμενο όριο 
κεφαλαιακής επάρκει
ας δεν θα διανέμουν 
μπόνους και μερίσματα.να επιτύχουν το ελάχιστο όριο κεφαλαιακή? επάρκεια?. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή υπολόγισε ότι θα απαιτηθούν 108 δισ. ευρώ για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενώ τον Αύγουστο το ΔΝΤ είχε υπολογίσει ότι θα απαιτηθούν 300 δισ. ευρώ, για να μειώσει την

εκτίμηση σε 200 δισ. μετά την έντονη αντίδραση των Ευρωπαίων.Οσον αφορά την ενίσχυσση του ΕΕδΕ η γερμανική βουλή έδωσε το πράσινο φωε για την ενίσχυσή του, χωρίε όμωε να αυξηθεί το ποσό των διαθέσιμων εγγυήσεων πάνω από 440 δισ. και φυσικά χωρίε να μπορεί να προσφεύγει για βοήθεια στην ΕΚΤ. Δύο μέθοδοι που θα οδηγήσουν στην αύξηση τηε «δύναμη? πυρόε» του ΕΕδΕ α- ναμενόταν να εγκριθούν από τουε ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε. Η πρώτη αφορά τη μετατροπή του ταμείου σε ασφαλιστικό οργανισμό που θα έχει τη δυνατότητα να ασφαλίζει ποσοστό 20% - 30% των

ομολόγων που θα εκδίδει κράτοε- μέλοε που βρίσκεται υπό πίεση, αυξάνονταε με αυτόν τον τρόπο το μέγεθοε του ταμείου. Η δεύτερη μέθοδο? αφορά τη δημιουργία ενόε Οχήματοε Ειδικού Επενδυτικού Σκοπού στο οποίο ελπίζεται ότι θα επενδύσουν μεγάλε? ανα- δυόμενεε οικονομίεε, όπωε η Κίνα, η Βραζιλία. Μάλιστα ο διευθυντή? του ΕΕΞΕ κ. Κλάουε Ρέ- γκλινγκ θα μεταβεί την Παρασκευή στο Πεκίνο, ωστόσο Κινέ- ζοε διπλωμάτη? δήλωσε χθεε από τιε Βρυξέλλεε ότι προε το παρόν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και λεπτομερέε όσον αφορά το δΡίν.
ΚΟΣΤΑΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣΔεύτερη πρόταση, μέσα σε 24 ώρες, από το IIF για «κούρεμα» 43%

Λεύτερη πρόταση με μεγαλύτερο «κούρεμα» (haircut) τηε τάξηε του 43% (48% για τουε ξένουε επενδυτέε και 35% για τουε Ελλη- νεε) κατέθεσε χθεε το βράδυ, σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από την προηγούμενη, το International Imtitute of Finance (IIF), σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί λύση που θα αποτρέψει την κανονική χρεοκοπία. Ωστόσο, προ- σέκρουσε στην επιμονή τηε Ευρωζώνηε για κούρεμα τουλάχιστον 50%. Είχε προηγηθεί νωρίε το πρωί πρόταση που προέβλεπε «κούρεμα» 40% και επιπρόσθετη απομείωση τηε τάξηε του 12% σε "ϊθοε χρόνου για τουε ξένουε ε- .ιενδυτέε και haircut 30% για τιε ελληνικέ? τράπεζεε, η οποία ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή από τουε ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε, θε- ωρώνταε ότι το «κούρεμα» δεν είναι επαρκέε. Το σημαντικό για τιε ελληνικέ? τράπεζεε είναι ότι η πρόταση περιλάμβανε μέτρα στήριξη? με ενίσχυση τηε ρευστότητα? μέσω τηε ΕΚΤ, καθώε και επανα- κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Αν η λήψη τηε κρατική? βοήθεια? γίνει μέσω προνομιούχων μετοχών, αυτό σημαίνει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι των τραπεζών θα διατηρήσουν τον έλεγχο και μπορούν να ευελπι-

στούν πωε, αν οι συνθήκεε ομα- λοποιηθούν θα μπορέσουν σε βάθοε χρόνου να αποπληρώσουν τιε προνομιούχε? μετοχέε και να αποφύγουν οριστικά το φάσμα τηε κρατικοποίηση?.Βασικό? στόχοε του σχεδίου ήταν να ικανοποιηθεί η απαίτηση των πολιτικών ηγετών τηε Ευρωζώνηε, και ειδικά των Γερμανών, για μεγάλη αύξηση του haircut ώστε να καταστεί το ελληνικό χρέοε βιώσιμο και πα-

κρύα τα περισσότερα, απροκάλυ
πτα ρατσιστικά, αλλά ορισμένα εξ 
αυτών χαριτωμένα, τα ανέκδοτα 
που κυκλοφορούν στην Ευρω
παϊκή Ενωση για την Ελλάδα, με 
αφορμή την οικονομική κρίση, α- 
ναδεικνύουν με τον πλέον γλα
φυρό τρόπο την καταβαράθρωση 
του κύρους της χώρας μας στο ε
ξωτερικό. Το ειδησεογραφικό 
πρακτορείο βευτεΓε συγκέντρω
σε ένα χαρακτηριστικό απάνθι
σμα, από το οποίο σας παραθέ
τουμε τα πιο χαρακτηριστικά:
• «Γιατί οι Ελληνες δεν πήραν την 
έκτη δόση από τα χρήματα του μη
χανισμού στήριξης;». Απάντηση:

Προέβλεπε ενίσχυση 
της ρευστότητας μέσω 
της ΕΚΤ, αλλά 
η Ευρωζώνη δεν έκανε 
ούτε αυτή δεκτή.ράλληλα να διασφαλιστεί ο εθελοντικό? χαρακτήρα? τηε συμφωνία? αποκλείονταε τον κίνδυνο πυροδότηση? ενόε πιστωτι-

«Γιατί είναι τόσο τεμπέληδες, που 
βαριόντουσαν να συμπληρώσουν 
την αίτηση».
• «Ενας Ελληνας, ένας Ιρλανδός 
και ένας Πορτογάλος πηγαίνουν 
μαζί για ποτό. Ποιος πληρώνει;». 
Απάντηση: «Ο Γερμανός».
• «Με 400 ευρώ μπορείτε να υι
οθετήσετε έναν Ελληνα: θα μένει 
στο σπίτι σας, θα κοιμάται μέχρι 
το μεσημέρι, θα πίνει το καφεδά
κι του, θα τρώει και μετά θα κά
νει τη σιέστα του. Ετσι, εσείς θα 
έχετε χρόνο να πάτε για δου
λειά».
• Ελληνικής καταγωγής ανταπο
κριτής του θθυίθΓε μπήκε σε αν-

κού γεγονότοε (credit event).Καθοριστική ήταν η συμβολή των εγχώριων τραπεζών στιε δια- πραγματεύσειε για τη δόμηση τηε νέαε πρόταση?, ενώ το IIF αποδέχθηκε ότι οι ελληνικέε τράπεζεε και τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να αντιμετωπιστούν ωε ειδική περίπτωση και να αμβλυν- θούν οι επιπτώσειε από τη σημαντική αύξηση του haircut. Για τη χαμηλότερη συμμετοχή στο σχέδιο δεν θα λάβουν νέουε τίτ-

δρικό κομμωτήριο στο Αμστερ
νταμ. Οταν άκουσε το όνομά του 
ο μπαρμπέρης, τον ρώτησε: «Θα 
είσαι ικανοποιημένος με 50%  
κούρεμα;».
• «Μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ο 
Μπερλουσκόνι καλεί τους ομολό
γους του για ποτό σε μπαρ των 
Βρυξελλών. Υπόσχεται ότι θα κε- 
ράσει ο ίδιος. Γιατί δεν πάει ο 
Παπανδρέου;». Απάντηση: «Γιατί 
δεν έχει λεφτά ούτε για το ταξί».
• «Ποια είναι η διαφορά μετα
ξύ Ιρλανδίας και Ισλανδίας;». 
Απάντηση: «Ενα γράμμα και έ
ξι μήνες».

ΡΕυΤΕΒε

λούε υψηλότερη? αξιολόγηση? ή άλλεε εγγυήσειε. Σε ό,τι αφορά τουε ξένουε ομολογιούχου ε, η πρόταση περιλάμβανε άμεσο «εθελοντικό» «κούρεμα» τηε τάξηε του 40% αρχικά και επίσηε περαιτέρω απομείωση σε βάθοε χρόνου, με προεξοφλητικό επιτόκιο 12%, με συνολική επιβάρυνση του ιδιωτικού τομέα κατά 52%. Με τιε δράσειε αυτέε, το ελληνικό χρέοε θα μειωνόταν κατά 70,3 δισ. ευρώ. Το IIF υπογραμμίζει ότι οι ιδιώτεε ομολογιούχοι κατέχουν λιγότερο από το 60% του συνολικού ελληνικού χρέουε, ενώ το υπόλοιπο βρίσκεται σε θεσμικού? και κυβερνητικού? φο- ρείε. Σύμφωνα με την πρόταση, σε αντιστάθμισμα για τη μονομερή επιβάρυνση των ιδιωτών οι κυβερνητικοί φορείε κάτοχοι ελληνικού χρέουε θα αναλάμβαναν την υποχρέωση να παρέχουν νέα χρηματοδότηση στη χώρα. Κατά το IIF, με την πρόταση επιτυγχάνεται μείωση του δείκτη χρέουε προε ΑΕΠ στο 114,2% μέχρι το τέλοε του 2020 (σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΔΝΤ), ενώ με τη μεθοδολογία του IIF το ποσοστό συρρικνώνεται στο 96,4% -  και οι δύο προσέγγιση? οδηγούν σε ένα επίπεδο χρέουε που μπορεί να είναι βιώσιμο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

«Ηταν ένας Ελληνας, ένας Ιρλανδός...» - Τα ανέκδοτα της κρίσης

Χείρα βοήθειας από τον Ντράγκι
«Χείρα βοήθειας» στην Ευρωζώνη προσέφερε χθεε ο Μάριο Ντράγκι, λίγεε ώρεε πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφή?, στέλνονταε το 
μήνυμα που πΕβίμεναγ ενα- γωνίωε οι αγορέε για τιε προ- θέσειε τηε Ευρωπαϊκή? Κεντρική? Τράπεζα?.Ο επερχόμενοε επικεφαλήε τηε Ευρωπαϊκή? Κεντρική?Τράπεζα? (ΕΚΤ) διαβεβαίωσε πωε «το ευρωσύστημα (των κεντρικών τραπεζών) είναι αποφασισμένο, με τα μη συμβατικά μέτρα του, να αποτρέψει τη δυσλειτουργία των κεφαλαιαγορών και των χρηματαγορών, που δημιουργούν φραγμού? στη νομισματική μετάδοση». Ο κ.Ντράγκι, που αναλαμβάνει ε- πισήμωε καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου, κατέστησε σαφέε ότι τα μέτρα θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και πωε οι κυβερνήσει? είναι εκείνεε που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια τηε κρίσηε χρέουε. Ωστόσο, η ανακοίνωσή του αίρει μέροε των πιέσεων τηε γερμανική? κεντρική? τράπεζα? Bunde?bank για διακοπή του προγράμ- ματοε αγοράε ομολόγων υπερχρεωμένων χωρών από την ΕΚΤ, πολιτική που οδήγησε στην παραίτηση των δύο ισχυρότερων Γερμανών μελών του διοικητικού συμβουλίου τηε ΕΚΤ φέτοε, των κ. Αξελ Βέμπερ και Γιούργκεν Σταρκ. Ο κ. Ντρά- γκι απεφάνθη πωε η κατάσταση στην Ιταλία είναι «μπερδεμένη και δραματική». Αναφερόμενοε στιε οικονομικέ? προοπτικέ? τηε Ευρωζώνηε εκτίμησε ότι «οι κίνδυνοι περε ρω αποδυνάμωσηε τηε ανάπτυξη? είναι σημαντικοί, σε ,- ριβάλλον μεγάλη? αβεβαιότητα?». Δήλωση, την οποία οι αναλυτέε ερμηνεύουν ότι κλίνει υπέρ μιαε μείωση? των επιτοκίων του ευρώ χαμηλότερα από το σημερινό 1,50%.Ο κ. Παπαδήμος κατά της αναδιάρθρωσης
Με τη χαρακτηριστική φράση «δεν υπάρχουν δωρεάν γεύματα για τουε δανειζόμενου? και εύκολε? λύσειε για τουε πιστωτέε», ο Λουκάε Παπαδήμοε, αντιπρόεδρο? τηε Ευρωπαϊκή? Κεντρικήε Τράπεζα?, υποστηρίζει ότι τα επιχειρήματα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε είναι βάσιμα, αλλά ατελή. Σε εκτεγέε άρθρο του στην ηλεκτρονική οικονομική έκδοση Vox, ο κ. Παπαδήμοε καταλήγει ότι το καθαρό όφελοε από μια αναδιάρθρωση θα είναι, εν τέλει, πολύ μικρότερο από όσο υπολογίζεται σήμερα. Οι επιπτώσειε με την επιβολή απωλειών σε ιδιώτεε επενδυτέε -συνακόλουθε? μιαε εθνική? χρεοκοπίαε- θα περβούν το κόστοε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, υπογραμμίζει. Μια γενναία διαγραφή μπορεί να ελαφρύνει την οικονομία από 68 δισ. ευρώ ή το 19% του συνόλου, τονίζει ο πρώην αντιπρόεδρο? τηε ΕΚΤ.Με βάση τα στοιχεία που ίσχυαν στα τέλη Ιουλίου, υπολογίζει ότι από το ελληνικό χρέοε των 366 δισ. ευρώ μόνον το 40% ή 144 δισ. ευρώ μπορούν να υποστούν μια αναδιάρθρωση αναίμακτη για την εγχώρια οικονομία, τιε κυβερνήσει? και τα όργανα τηε Ευρωζώνηε. Από τα 144 δισ. ευρώ εξαιρεί τα δάνεια από τιε κυβερνήσει? τηε Ευρωζώνηε, τα έντοκα γραμμάτια και άλλουε βραχυπρόθεσμου? τίτλου? χρέουε, οπότε το καθαρό ποσό προε αναδιάρθρωση προσδιορίζεται στα 136 δισ. ευρώ. Αναφέρεται στο ελληνικό χρέοε που διατηρείται από ξένουε, ιδιώτεε επενδυτέε δηλαδή εμπορικών τραπεζών του εξωτερικού, κατά κύριο λόγο. «Ωε εκ τούτου, ένα κούρεμα 50% σε μέροε του ελληνικού χρέουε θα μείωνε τα βάρη τηε ελληνική? οικονομία? κατά 19%», συμπεραίνει ο κ. Παπαδήμοε.

Ο κ. Ντράγκι αναλαμβάνει 
επισήμως καθήκοντα, ως επι
κεφαλής της ΕΚΤ, την 1η Νο
εμβρίου.

Διαβεβαίωσε πως 
«το ευρωσύστημα 
είναι αποφασισμένο 
να αποτρέψει τη 
δυσλειτουργία των 
κεφαλαιαγορών».


