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Πιέζει για παραπάνω από 50% και ζητά αυσιηρόιερα μέτρα 
για να μπορεί να δικαιολογήσει, έναντι των μελών του, 
τη συνέχιση ms χρηματοδότησης ms Ελλάδας3ρίλερ με ιο ΔΝΤ
γη ιο κούρεμα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΙΟΛΩΡΑ

Κ ορυφώνεχαι τις επόμενες 
ημέρες η αγωνία για την τύ
χη της χώρας, καθώς από μια 

κλωστή κρέμεται η επιτυχία ή απο
τυχία της διαπραγμάτευσης με τις 
τράπεζες για το κούρεμα των ομο
λόγων (PSI), ενώ με άγριες διαθέ
σεις έρχεται, σύμφωνα με πληρο
φορίες, και η τρόικα για τη δια
πραγμάτευση του νέου Μνημονίου.

ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ. Ο πρόεδρος του 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρο
γνωμόνων Γιώργος Ζανιάς και ο επι
κεφαλής του Οργανισμού Διαχείρι
σης Δημόσιου Χρέους Πέτρος Χρι
στοδούλου θα ταξιδέψουν την Τε
τάρτη στην Ουάσιγκτον, όπου θα 
παραστούν σε μια κρίσιμη συνε
δρίαση του Διοικητικού Συμβουλί-

Το Ταμείο θεωρεί όα ιο 
xpéos θα είναι βιώσιμο μόνο 
αν η συμμετοχή των ιδιωτών 
φτάσει το 90%
ου του Διεθνούς Νομισματικού Τα
μείου για την Ελλάδα. Στο πλαίσιο 
αυτό θα υποβάλουν -  και θα υπο
στηρίξουν -  επίσημο αίτημα χρη
ματοδότησης της χώρας, στο πλαί
σιο της νέας δανειακής σύμβασης 
των 130 δισ. ευρώ, για την οποία 
-  σημειωτέον -  έχει δεσμευθεί μέ
χρι στιγμής μόνο η ευρωζώνη. Επί
σης, στόχος των δυο αξιωματού- 
χων είναι να εξασφαλίσουν τη συ
ναίνεση του ΔΝΤ για μια συμβιβα
στική λύση με τους τραπεζίτες στο 
θέμα των επιτοκίων των νέων κου
ρεμένων ομολόγων, που αποτέλε- 
σε την αιτία της διακοπής των δι
απραγματεύσεων την περασμένη 
Παρασκευή.

Το ΔΝΤ, όπως αναφέρουν δια
σταυρωμένες πληροφορίες, έχει 
προσχωρήσει το τελευταίο διάστη
μα σε σκληρές θέσεις, καθώς οι τε- 
χνοκράτες του διαπιστώνουν ότι το 
δημόσιο χρέος της Ελλάδας, ακόμη 
και μετά το κούρεμα του 50%, ίσως 
δεν είναι βιώσιμο. Προκειμένου να 
μπορεί να δικαιολογήσει, λοιπόν, 
έναντι των μελών του τη συνέχι
ση της χρηματοδότησης της Ελ
λάδας -  και σε διαφορετική περί
πτωση τη διακοπή της -, πιέζει για 
μεγαλύτερο κούρεμα και αυστηρό

τερα μέτρα. Ετσι, στη διαπραγμά
τευση για το PSI προσήλθε, σύμ
φωνα με πληροφορίες, με πρότα
ση για επιτόκιο 2% (που οδηγεί σε 
κούρεμα με την ψιλή για τους ομο
λογιούχους), την ώρα που οι τρα
πεζίτες είχαν προσέλθει με «τελι
κή πρόταση», όπως τη χαρακτήρι
ζαν, για 5,1%.

Στο πλαίσιο μιας σκληρής δια
πραγμάτευσης την περασμένη Πέ
μπτη και Παρασκευή, ο Πρωθυ
πουργός έπεισε τους τραπεζίτες να 
αποσύρουν τον χαρακτηρισμό «τε
λική» από την πρότασή τους, ενώ το 
ΔΝΤ ανέβασε το προτεινόμενο επι
τόκιο λίγο κάτω από το 4%, σύμφω
να με πηγές του υπουργείου Οικο
νομικών. «Ο ιδιωτικός τομέας δεν 
έχει άλλα περιθώρια οπισθοχώρη
σης», υποστήριζε χθες υψηλόβαθ
μη τραπεζική πηγή που εμπλέκε
ται στις διαπραγματεύσεις.

Πάντως, το υπουργείο Οικονο
μικών εκτιμά ότι οι διαπραγματεύ
σεις θα επαναληφθούν πιθανότα
τα την Πέμπτη, αν όχι την Τετάρτη.

Κρίσιμο για την Ελλάδα είναι να 
εξασφαλίσει στο πλαίσιο του PSI 
ένα όσο το δυνατόν υψηλότερο πο
σοστό συμμετοχής. Το ΔΝΤ θεωρεί, 
σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το 
χρέος θα είναι βιώσιμο μόνο αν η 
συμμετοχή φτάσει το 90%. Σε πε
ρίπτωση εθελοντικής συμμετοχής 
γύρω στο 75% θεωρείται μάλλον 
βέβαιο ότι η ελληνική πλευρά θα 
ενεργοποιήσει ρήτρες υποχρεωτι
κής συμμετοχής (CACs) για το υπό
λοιπο 25%. Αυτό -  αν γίνει -  θα γί
νει μετά την ολοκλήρωση των δια
πραγματεύσεων για το PSI. Αν όμως 
δεν υπάρξει παρά ελάχιστη εθελο
ντική συμμετοχή, δεν μπορούν να 
ενεργοποιηθούν αυτές οι ρήτρες 
και τίθεται εκ των πραγμάτων θέ
μα χρεοκοπίας.

Ολα αυτά πρέπει να ξεκαθαρί
σουν εντός της εβδομάδας καθώς 
ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το 
ομόλογο των 14,5 δισ. που λήγει 
στις 20 Μαρτίου.

ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ. Φτάνουν 
τις επόμενες μέρες για να αρχίσουν 
τις διαπραγματεύσεις σε υψηλό επί
πεδο, πιθανότατα την Παρασκευή, 
εκπρόσωποι της τρόικας στην Αθή
να. Δεδομένου ότι η δόση φτάνει 
τα 89 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση είναι 
προετοιμασμένη για σκληρή ρ ι.

Σε καλό 
κλίμα
Στιε θετικέε εξελίξειε 
συγκαταλέγεται 
η συνομιλία 
του υπουργού 
Οικονομικών 
Ευάγγελου 
Βενιζέλου με τον 
γερμανό ομόλογό 
του Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε το 
Σαββατοκύριακο, 
η οποία έγινε σε 
καλό κλίμα όπωε 
έγινε γνωστό.
Ο κ. Βενιζέλοε 
συνομίλησε επίσηε 
με την επικεφαλήε 
του ΔΝΤ Κριστίν 
Λαγκάρντ σχετικά 
με την υποβολή εκ 
μέρουε τηε Ελλάδαε 
του επίσημου 
αιτήματοε για τη νέα 
δανειακή σύμβαση

Η εηικεφαλήε του ΔΝΤ 
Κριστίν Λαγκάρντ.
Παρότι χαμογελά, 
οι τεχνοκράτεε του 
Διεθνούε Νομισματικού 
Ταμείου τιε τελευταίεε 
ημέρεε διαπιστώνουν ότι 
το δημόσιο χρέοε τηε 
Ελλάδαε, ακόμη και μετά 
το κούρεμα του 50%, ίσωε 
δεν θα είναι Βιώσιμο

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Λιγόιερα 
και ακριβόιερα 
κεφάλαια 
για ιην Ελλάδα
ΝΕΑ ΠΗΓΗ προβλημάτων 
για την Ελλάδα προσέθεσε 
η υποβάθμιση της Γαλλί
ας καθώς υπάρχει κίνδυ
νος να δημιουργήσει δυ
σκολίες στη χρηματοδότη
σή της από το νέο πακέτο 
ή να αυξήσει τα επιτόκια.

Αυτό θα συμβεί επειδή 
η Γαλλία είναι μια από τις 
βασικές εγγυήτριες χώρες 
του Ταμείου Χρηματοπι
στωτικής Σταθερότητας 
(ΕΕδΕ), από το οποίο θα 
λάβει η Ελλάδα το επόμε
νο χρηματοδοτικό της πα
κέτο των 130 δισ.

Η υποβάθμιση της Γαλ- 
λίας ίσως οδηγήσει σε 
υποβάθμιση και του ΕΕδΕ. 
Σε αυτή την περίπτωση 
θα περιοριστεί η δεξαμε
νή των πιστωτών του τα
μείου, καθώς ορισμένα 
ασφαλιστικά ταμεία, κυ
ρίως, και άλλοι συντηρη
τικοί επενδυτές δεν τοπο
θετούν τα κεφάλαιά τους 
σε ομόλογα φορέων με 
βαθμολογία χαμηλότερη 
από ΑΑΑ.

Παράλληλα θα αυξηθεί 
το κόστος δανεισμού του 
ταμείου, το οποίο με τη 
σειρά του θα μετακυλή- 
σει προφανώς την αύξη
ση στους δανειολήπτες 
του με πρώτη την Ελλά
δα. Εξαιτίας αυτών ο επί
τροπος Ολι Ρεν κάλεσε τα 
κράτη - μέλη της ευρω
ζώνης να επισπεύσουν 
τη δημιουργία του μόνι
μου Ευρωπαϊκού Μηχανι
σμού Σταθερότητας (ΕδΜ) 
ο οποίος θα αντικαταστή
σει το ΕΕδΕ και δεν θα βα
σίζεται σε εγγυήσεις, αλ
λά σε δικά του κεφάλαια.
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Η Πορτογαλία και η Ιρλανδία έχουν 
υποβαθμιστεί στη βαθμίδα «σκουπίδια» από 
τη Moody's αλλά βρίσκονται σε υψηλότερη 
σύμφωνα με τη Standard & Poors και τη Fitch
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Παρασκευή και 13
για Σαρκοζί - ευρωζώνη

Χτύπημα για τον γάλλο Πρόεδρο η υποβάθμιση ins TaXXias από m  Standard & Poor’s -  Απειλή για το IFSF
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ι Γάλλοι δεν έχουν τη φή
μη προληπτικών, αλλά 
αυτή την Παρασκευή και 

13 θα τη θυμούνται για πολύ και
ρό. Και εκείνος που δεν πρόκει
ται ποτέ να την ξεχάσει είναι ο 
γάλλος Πρόεδρος. «Αν χάσω το 
τριπλό Α, είμαι νεκρός», έλεγε 
στους συμβούλους του τον περα
σμένο μήνα. Η Standard & Poor’s 
δεν του έκανε το χατίρι. Ο αμερι
κανικός οίκος αξιολόγησης υπο
βάθμισε την πιστοληπτική ικα
νότητα της Γαλλίας προκαλώ- 
ντας τεράστιο πρόβλημα στον 
ίδιο, ένα βαρύ φορτίο στη γαλλι
κή οικονομία και ακόμη έναν δυ
νατό πονοκέφαλο στην ευρωζώ-

Μεΐατοπίζονταί νη.ΟΝικο-

οι îoopponies υπέρ 
του Βερολίνου στον 
γαλλογερμανικό άξονα

λά Σαρκο
ζί πόντα - 
ρε πολλά  
σε αυτά τα 
τρία A που 
απολάμβα

νε η Γαλλία έως αργά το απόγευ
μα της περασμένης Παρασκευής. 
Εκατό ημέρες πριν από τις προε
δρικές εκλογές, και με τις δημο
σκοπήσεις να δείχνουν ήττα, το 
άριστα της S&P ήταν ένα από τα 
λίγα καλά χαρτιά που είχαν απο- 
μείνει στα χέρια του. «Με τους 
Σοσιαλιστές θα είχαμε χάσει τα 
τρία Α», διαβεβαίωνε ο «σούπερ 
Σαρκό» την περασμένη άνοιξη. 
Την «καταραμένη Παρασκευή» 
όμως ο γάλλος Πρόεδρος μοιάζει 
να έγινε αυτό που ξόρκιζε: «αφε
ντικό του Club Mediterranée». 
Φυσικά δεν εννοούσε τη γνω
στή γαλλική επιχείρηση τουρι
σμού, αλλά τις χώρες της ευρω
ζώνης με τις κακές οικονομικές 
επιδόσεις που τυχαίνει να βρέ
χονται από τη Μεσόγειο.

Δεν είναι μόνο θέμα γοήτρου,

στο οποίο οι Γ άλλοι δίνουν έτσι 
κι αλλιώς μεγάλη σημασία, αλλά 
και ουσίας -  την οποία κανένας 
δεν μπορεί να αγνοήσει. Η υπο- 
βάθμιση μετατοπίζει ελαφρώς τις 
ισορροπίες στον γαλλογερμανικό 
άξονα. Ως «αριστούχο» το Παρί

σι στεκόταν απέναντι στο Βερο
λίνο ως ίσος προς ίσον.

Η υποβάθμιση της γαλλικής οι
κονομίας αφήνει μόνη τη Γερμα
νία, μαζί με τη Σουηδία, τη Φιν
λανδία, την Ολλανδία και τη Βρε
τανία, στο ανώτατο επίπεδο της

πιστοληπτικής ικανότητας. Με τη 
γαλλική οικονομία να έχει να πα
ρουσιάσει ισοσκελισμένο προϋ
πολογισμό από το μακρινό 1973, 
το Παρίσι περίμενε το κρύο ντους. 
Μόνο που επιθυμούσε διακαώς 
κάτω από την ντουζιέρα να μην

κάθεται μόνο ο Νικολά Σαρκοζί 
αλλά και η Ανγκελα Μέρκελ. Με 
ένα υποβαθμισμένο Βερολίνο, πι
στεύουν οι Γάλλοι, ο άξονας θα 
ισορροπούσε και πάλι στη σω
στή θέση.

Η υποβάθμιση θα αφήσει εξάλ
λου τα σημάδια της στη γαλλι
κή οικονομία. Την εφετινή χρο
νιά το γαλλικό κράτος θα εκδώ- 
σει ομόλογα ύψους 178 δισ. ευ
ρώ. Το τριπλό Α ήταν μια εγγύη
ση χαμηλών τόκων. Η απώλειά 
του θα ενισχύσει τις απαιτήσεις 
των δανειστών του γαλλικού κρά
τους, που ασφαλώς θα δανείσουν 
ακριβότερα.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ. Η ζημιά όμως δεν 
περιορίζεται εντός των γαλλικών 
συνόρων. Η υποβάθμιση αφορά 
ολόκληρη την Ευρώπη, αφού -  
μετά τη Γερμανία -  η Γαλλία εί
ναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη
ματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(ΕΕδΕ). Θα διατηρήσει το δικό 
του «άριστα» το κοινό Ταμείο; Για 
τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ένα τέ
τοιο ενδεχόμενο ήταν πραγματι
κός εφιάλτης.

«Δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέ
τοιο», δήλωνε εμφανώς ανήσυ
χος τον περασμένο Νοέμβριο. Η 
οικονομία της ευρωζώνης απέ
κτησε ακόμη ένα βάρος στους 
ώμους της, η Γαλλία αναρωτιέ
ται πότε θα ανακτήσει το χαμέ
νο της πρεστίζ (πολλές πρωτο
κλασάτες οικονομίες χρειάστη
καν ακόμη και 15 χρόνια για να 
πάρουν πίσω το τριπλό Α) και ο 
επίδοξος σωτήρας του ευρώ Νικο- 
λά Σαρκοζί χάνει κάμποσους πό
ντους ακόμη. Είναι αδύνατον να 
συγκροτήσει κανείς τους αντιπά
λους του, οι οποίοι φωνάζουν ότι 
εκείνο που υποβαθμίστηκε στην 
πραγματικότητα είναι ο «σαρκο- 
ζισμός».
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Μέρκελ: Πρέπει 
και να εφαρμόσετε τα 
μέτρα που ψηφίζετε

ΜΕΛΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τ α εφαρμόσει τα μέτρα που έχουν ψη- 

\ |  φιστεί, ζητά από τη χώρα μας η Καγκε- 
^  λάριοςΑνγκελα Μέρκελ. Μιλώντας στο 
ινικό ραδιόφωνο ανέφερε ότι το ελληνι- 

ρόβλημα δεν έχει επιλυθεί ακόμη και ζη- 
Τό την Ελλάδα να εφαρμόσει τα μέτρα που

λ  συμφωνήσει με την τρόικα.
Σύμφωνα με τη Μέρκελ, το πρόβλημα στην Ελ

λάδα εντοπίζεται στο ότι έχουν νομοθετηθεί μεν 
αρκετά μέτρα αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακό
μη, αλλά και στο γεγονός πως παρά την αύξηση 
της φορολογίας, στη χώρα μας εξακολουθεί να 
υπάρχει πρόβλημα με την είσπραξη των φόρων.

Θεωρεί επίσης ότι το ελληνικό χρέος είναι 
πολύ υψηλό με αποτέλεσμα να έχει δημιουρ- 
γηθεί μεγάλο πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν έχει 
μόνο προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας, εί
πε, αφού το χρέος της είναι τόσο υψηλό που 
δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της. Ακό
μη και να γίνει κούρεμα 50% στο ελληνικό χρέ
ος, η χώρα θα χρειαστεί αρκετό διάστημα μέχρι 
να επιστρέψει ξανά στις αγορές. Πλέον στόχος 
της προσπάθειας με το κούρεμα είναι να μει
ωθεί το χρέος στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020, 
όπως προσέθεσε.

Η διαφορά με τις αρχές του 2011 είναι ότι στα 
τέλη του έτους οι Ευρωπαίοι διαπίστωσαν ότι 
το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, είπε χα
ρακτηριστικά η Μέρκελ. Η Καγκελάριος έκα
νε ειδική αναφορά στις διαπραγματεύσεις που 
έχουν αρχίσει με τους ιδιώτες πιστωτές για το 
κούρεμα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εκ
πρόσωποι των πιστωτών αυτών (ΙΙΕ) θα τηρή
σουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τον περα
σμένο Οκτώβριο.

Από τη συνάντηση του Γκι ντο Βεστερβέλε (απέναντι από τον Αντώνη Σαμαρά) με τον πρόεδρο τηε ΝΔ στο γραφείο του, στη 
Βουλή. Μαζί, όπωε εικονίζονται στη φωτογραφία, και ο υπουργόε Εξωτερικών Σταύροε Δήμαε (ηρώτοε από αριστερά), ο τομεάρχηε 
Εξωτερικών τηε ΝΔ Πάνοε Παναγιωτόπουλοε και ο αναπληρωτήε τομεάρχηε Οικονομίαε Χρήστοε Σταϊκούραε

Επίθεση φιλίας oious Ελληνες από 
ιον γερμανό υπουργό Εξωτερικών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.Η Καγκελάριος έδωσε και 
μια νότα αισιοδοξίας εκτιμώντας ότι η Ελλάδα 
θα μπορέσει να ανακάμψει όταν ολοκληρωθεί 
με επιτυχία η αναδιάρθρωση του χρέους της. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μέτρα λιτότητας 
που πλήττουν την ανάπτυξη της ελληνικής οι
κονομίας, υποστηρίζοντας ότι με βάση παρα
δείγματα του παρελθόντος μπορεί να αρχίσει 
ανάπτυξη με παράλληλη εφαρμογή διαρθρω
τικών μεταρρυθμίσεων.

Αναφορικά με την κατάσταση στην ευρω
ζώνη, η Ανγκελα Μέρκελ είπε ότι θέματα που 
αφορούν τη σταθερότητα και το μέλλον του ενι
αίου νομίσματος δεν μπορούν να απαντηθούν 
μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ότι αυ
τό αποτελεί μια διαδικασία που χρειάζεται πε
ρισσότερο χρόνο.

Μόντι: Η λιτότητα από 
μόνη ms δεν αρκεί
ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ τις ανησυχίες που έχει προκα- 
λέσει ο τυφώνας υποβαθμίσεων της Standard & 
Poor’s προσπάθησαν οι ευρωπαίοι ηγέτες, που 
δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για τις εξελί
ξεις. Μάλιστα οι υποβαθμίσεις έφεραν εκ νέ
ου στην επιφάνεια τις διαφορές, κυρίως μετα
ξύ Ιταλίας και Γερμανίας, για τον τρόπο αντιμε
τώπισης της κρίσης.

Μετά τις υποβαθμίσεις ο Πρωθυπουργός της 
Ιταλίας Μάριο Μόντι βρήκε την ευκαιρία να επα- 
ναλάβει ότι τα μέτρα λιτότητας από μόνα τους 
δεν θα επιλύσουν το θέμα της κρίσης. Η Ευρώπη 
χρειάζεται «εθνικές προσπάθειες υπέρ της ανά
πτυξης και της απασχόλησης», φέρεται να είπε.

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο επίτροπος Οικο
νομικών Υποθέσεων Ολι Ρεν που εξέφρασε τη 
λύπη του για την «αντιφατική», όπως είπε, από
φαση της Standard and Poor’s καθώς η ευρωζώ
νη λαμβάνει «αποφασιστικά μέτρα».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

Επίθεση φιλίας στον ελληνικό 
λαό -  του οποίου τις θυσίες, 
όπως είπε, σέβεται και ανα

γνωρίζει -  αλλά και αυστηρό μή
νυμα στην κυβέρνηση να συνεχι
στούν οι μεταρρυθμίσεις απηύθυ- 
νε στη χθεσινή επίσκεψη-αστραπή 
στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερι
κών της Γερμανίας και πρώην αντι- 
καγκελάριος Γκίντο Βεστερβέλε, 
ο οποίος εξέφρασε την πεποίθη
ση ότι το PSI «θα φθάσει σε καλό 
αποτέλεσμα».

«Η αγορά δεν προλαβαίνει 
να χαλαρώσει και οι 
αξιολογήσει προκαλούν 
ένταση ous oyopés»

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Βε
στερβέλε, ο οποίος ήλθε αυθημε
ρόν στην Αθήνα λίγες ημέρες πριν 
από την έλευση της τρόικας, όταν 
ρωτήθηκε από γερμανούς δημοσι
ογράφους μετά τη συνάντησή του 
με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο 
Μαξίμου για ενδεχόμενη έξοδο της 
Ελλάδας από το ευρώ δήλωσε ότι 
«Ελλάδα και Ευρώπη πάνε μαζί» 
και ότι αρνείται να συμμετάσχει 
στην εν λόγω συζήτηση. Τόνισε 
μάλιστα πως το Βερολίνο πρέπει 
να ενθαρρύνει τους Ελληνες και 
όχι να δίνει εντολές.

Μήνυμα στήριξης μετέφερε ο 
γερμανός ΥΠΕΞ και στην κατ’ ιδίαν 
συνάντησή του με τον κ. Παπαδή- 
μο, όπου -  σύμφωνα με κυβερνη
τικές πηγές -  συζητήθηκαν ευρύ
τερα τα ζητήυοτα της οικονομίας 
και η ανάγκι συνεχιστεί η πο

ρεία των μεταρρυθμίσεων. «Θέλου
με από κοινού να αντιμετωπίσου
με τα προβλήματα αυτής της δύ
σκολης εποχής. Ηλθα για να φέ
ρω μήνυμα ενθάρρυνσης, αλλά ο 
δύσκολος δρόμος των μεταρρυθ
μίσεων πρέπει να συνεχιστεί», εί
πε ο κ. Βεστερβέλε στο ΥΠΕΞ, προ
σθέτοντας ότι η Γερμανία αναγνω
ρίζει και σέβεται τις μεταρρυθμί
σεις που έχουν προχωρήσει μέ
χρι σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟ PSI.Oi ίδιες πηγές έλεγαν 
ότι το ζήτημα του PSI δεν συζη
τήθηκε τη συνάντηση με τον Λ. 
Παπαδήμο ούτε σε αυτή με τον 
Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, όταν 
ρωτήθηκε σχετικά από τα «ΝΕΑ» 
ο κ. Βεστερβέλε αρνήθηκε να σχο
λιάσει την εμπλοκή στις σχετικές 
διαπραγματεύσεις και αρκέστηκε 
να απαντήσει ότι αυτές βρίσκο
νται σε εξέλιξη και πως «με κα
λή πίστη θα φτάσουμε σε καλό 
αποτέλεσμα. Δεν είναι σωστό να 
υποθέτουμε, ας δώσουμε μια ευ
καιρία στα συμφωνηθέντα πακέ
τα». Επίσης, επανέλαβε ότι στήρι
ξη και αλληλεγγύη θα υπάρξουν 
«μόνο εφόσον τηρούμε αμοιβαία 
όσα έχουμε δεσμευτεί».

ΜΕ ΔΗΜΑ.«Οι Ελληνες έχουν υπο- 
στεί μεγάλες θυσίες και πιστεύουν 
ότι πολλές από αυτές δεν έπιασαν 
τόπο. Είναι απογοητευμένοι. Είναι 
απαραίτητο να δώσουμε ελπίδα 
στους Ελληνες», τόνισε από την 
πλευρά του ο υπουργός Εξωτερι
κών της χώρας μας Σταύρος Δή- 
μας (κατόπιν δικής του πρόσκλη
σης ήρθε στην Αθήνα ο ΥΠΕΞ της 
Γερμανίας). «Η Ελλάδα χρειάζετα’

περισσότερο χρόνο, περισσότερα 
μέσα, να αναπνεύσει, να βάλει βά
σεις για την ανάκαμψη», προσέθε
σε. Ο κ. Βεστερβέλε επιτέθηκε ευ
θέως και κατά των οίκων αξιολόγη
σης μετά τις πρόσφατες υποβαθ
μίσεις, αφήνοντας αιχμές για την 
ανεξαρτησία τους. «Είναι καιρός 
η Ευρώπη να μπορέσει να αντε- 
πεξέλθει στο ζήτημα των οίκων. 
Η αγορά δεν προλαβαίνει να χα
λαρώσει και οι αξιολογήσεις τους 
προκαλούν ένταση στις αγορές», 
είπε χαρακτηριστικά, ενώ προα
νήγγειλε ότι το Βερολίνο σκοπεύει 
να αναλάβει πρωτοβουλία σε ευ
ρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουρ
γία ανεξάρτητων ευρωπαϊκών οί
κων αξιολόγησης. «Από όσα άκου- 
σα κατά τις συναντήσεις που είχα, 
όλες οι δυνάμεις τάσσονται υπέρ 
της ανάπτυξης και της υλοποίη
σης των μεταρρυθμίσεων και όλοι 
έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβα
ρότητα της κατάστασης», σημείω
σε ο κ. Βεστερβέλε.

Επιτελικά στελέχη της Συγγρού 
υποστηρίζουν ότι κατά τη συνά
ντηση Βεστερβέλε - Σαμαρά στο 
γραφείο του προέδρου της ΝΔ στη 
Βουλή δεν έγινε αναφορά στη λή
ψη συγκεκριμένων μέτρων, αλλά 
ζητήθηκε επίμονα να παραμείνει η 
χώρα μας προσηλωμένη στον δρό
μο των διαρθρωτικών αλλαγών και 
της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο 
Σταύρος Δήμας, ο τομεάρχης Εξω
τερικών του κόμματος Πάνος Πα- 
ναγιωτόπουλος, ο αναπληρωτής 
τομεάρχης Οικονομίας Χρήστος 
Σταϊκούρας και ο διπλωματικός 
σύμβουλος του προέδρου της ΝΔ 
Ανδρέας Ψυχάρης.

Φ

«Στέλνω μήνυμα 
σεβασμού και 
αλληλεγγύτ^»
Διάχυτη ήταν η 
αίσθηση ότι από tous 
BaoiKous otôxous 
τηε επίσκεψηβ 
Βεστερβέλε ήταν ο 
κατευνασμόε του 
αντιγερμανικού 
αισθήματοθ στην 
ελληνική κοινή γνώμη, 
«θέλω να στείλω 
μήνυμα αλληλεγγύηε, 
και σεβασμού για 
τα Βάρη που φέρει 
ο έλληναε πολίτηε. 
Γνωρίζω πόσο 
δύσκολεε είναι οι 
μεταρρυθμίσει, 
αλλά η περισσότερη 
ανταγωνιστικότητα, 
η ανάπτυξη και η 
ευημερία είναι οι 
προϋποθέσει για 
ένα ισχυρό νόμισμα», 
δήλωσε
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Δούρειος ίππος η θοΜηΉη εοεΜβ
Πώς ακόμη και μεγάλες χώρες ιης ευρωζώνης εμφάνιζαν μικρότερο χρέος με λογιστικά τρικ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Σ ε λογιστικά τεχνάσματα που 
χρησιμοποίησαν στο παρελθόν 
χώρες της ζώνης του ευρώ προ- 

κειμένου να εξωράΐσουν τα στοιχεία 
για το χρέος τους αναφέρεται χθεσι
νό δημοσίευμα των «Sunday Times», 
με τον τίτλο «Ο δούρειος ίππος της 
Goldman». Το δημοσίευμα κάνει εκτε
νή αναφορά στις συμφωνίες ανταλλα
γής χρέους (swaps) που συνομολόγησε 
η Ελλάδα με την Goldman Sachs το 
2001, αλλά και στον ευρύτερο ρόλο 
που διαδραμάτισαν οι επενδυτικές 
τράπεζες στην «αναβάπτιση» των 
δημοσιονομικών στοιχείων μεγάλων 
ευρωπαϊκών κρατών όπως η Ιταλία 
και η Γερμανία. Φιλοξενεί μάλιστα 
απόψεις χρηματιστών σύμφωνα με 
τους οποίους ακόμη και σήμερα, εν 
μέσω της γενικευμένης οικονομικής 
κρίσης χρέους, υπάρχουν χώρες που 
καταφεύγουν σε παρόμοιες μεθόδους 
για να «καλλωπίσουν» τα δημοσιονο
μικά μεγέθη τους.

«Ολες οι χώρες της ευρωζώνης 
ήταν περισσότερο από ευτυχείς να 
πληρώνουν μεγάλες προμήθειες για 
οτιδήποτε μπορούσε να κάνει το χρέος 
τους να φαίνεται μικρότερο. Σε κάθε 
περίπτωση, παίρναμε τις μελλοντι
κές εισπράξεις και τις μετατρέπαμε 
σε κεφάλαιο που χρησιμοποιούνταν 
για να πληρώνονται τα χρέη. Αυτό 
είναι κάτι που συμβαίνει και πάλι σε 
χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, οι 
οποίες αναζητούν τρόπο οι ιδιωτικο
ποιήσεις και οι τιτλοποιήσεις (μελλο
ντικών εσόδων) να τους βοηθήσουν 
να βγουν από το χάος», δηλώνει στη 
βρετανική εφημερίδα χρηματιστής που 
δεν κατονομάζεται, αλλά σύμφωνα 
με τους «Sunday Times» συμμετείχε 
ενεργά σε πολλές από τις μεγάλες 
συμφωνίες απόκρυψης των κρατικών 
ελλειμμάτων.

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ. Η εφημερί
δα υποστηρίζει πως «ούτε η Goldman 
ούτε η Ελλάδα έκαναν κάτι παράνο
μο». Ωστόσο, εστιάζει στον ρόλο που 
διαδραμάτισαν οι επενδυτικές τρά
πεζες στη δημιουργία της ζώνης του 
ευρώ, αλλά και στους κινδύνους που 
οι χώρες είναι πρόθυμες να αναλά-

Το ιρικ
«Ολεε οι χώρεε ms ευρωζώνηβ 

ήταν περισσότερο από ευτυχείε να 
πληρώνουν μεγάλεβ προμήθειεε για 
οτιδήποτε θα μπορούσε να κάνει το 
xpéos tous να φαίνεται μικρότερο», 

λέει otous «Sunday Times» βρετανόε 
χρηματιστήβ

βουν για να παραμείνουν στο ενιαίο 
νόμισμα. «Πριν ενταχθεί στο ευρώ, η 
Ελλάδα έπρεπε να καταβάλλει επιτόκια 
της τάξης του 18% για να δανειστεί 
χρήματα στις διεθνείς αγορές. Μετά 
την προσχώρησή της στο ευρώ, το 
επιτόκιο μειώθηκε σε περίπου 5%. 
Ηταν απόλυτα λογικό να κάνει κάθε 
είδους ακροβατικά για να κρατήσει 
την Ευρώπη ευτυχισμένη», τονίζεται 
χαρακτηριστικά.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. Το δημοσί
ευμα δεν κομίζει κανένα νέο στοιχείο 
για το θέμα των ελληνικών swaps, το 
οποίο από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
και ειδικά την Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία (Eurostat) θεωρείται πως 
πλέον έχει διευκρινιστεί πλήρως. Επι
κεντρώνεται μάλιστα στις μεγάλες 
προμήθειες που φέρεται να έλαβε η 
επενδυτική τράπεζα καθώς και στα 
πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν 
στις διαπραγματεύσεις με το ελλη
νικό Δημόσιο (παρασκήνιο που έχει 
αποτυπωθεί και στο βιβλίο του γάλλου 
δημοσιογράφου Μαρ Ρος, «Η Τράπεζα: 
πώς η Goldman Sachs κυβερνά τον 
κόσμο»).

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΟΥΔΙΑΔΗ. Ειδική ανα
φορά γίνεται στο πρώην στέλεχος της 
Goldman Sachs Αντιγόνη (Addy) Λου-

διάδη, η οποία φέρεται να αξιοποίησε 
τα παράθυρα των ευρωπαϊκών κανό
νων λογιστικής για να «βοηθήσει» την 
Ελλάδα να περιορίσει το χρέος της. 
Οπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, 
το αντίτιμο για τις υπηρεσίες αυτές 
φημολογείται πως ανήλθε σε 300 εκατ. 
δολάρια, ποσό τεράστιο για το σύνολο 
των συναλλαγών. Σήμερα η Λουδιάδη 
είναι διευθύνουσα σύμβουλος της 
βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας 
Rothesay Life, 100% θυγατρικής της 
Goldman Sachs, που διαχειρίζεται 
κεφάλαια 9 δισ. λιρών.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Η βρετα
νική εφημερίδα ξεκαθαρίζει πως η 
Goldman «δεν προκάλεσε οικονομική 
κρίση στην Ελλάδα» και πως τα ποσά 
που σχετίζονται με τις συμφωνίες 
ανταλλαγής χρέους αντιστοιχούν πε
ρίπου στο 0,02% του συνολικού χρέ
ους της χώρας. Ωστόσο, τονίζει πως η 
φύση και ο σκοπός των συναλλαγών 
ήταν που ενόχλησαν. «Αυτή η έλλει
ψη διαφάνειας είναι σύμπτωμα ενός 
ευρύτερου προβλήματος στην καρδιά 
της κρίσης της ευρωζώνης», αναφέρει 
χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Υπογραμμίζεται μάλιστα πως η Ελ
λάδα δεν ήταν μόνη στο μαγείρεμα 
των βιβλίων της, καθώς ακόμη και οι 
Γερμανοί προέβησαν σε τιτλοποιήσεις

0  poXosιων 
επενδυτικών τραπεζών

Η εφημερίδα «The 
Sunday Times» 
υποστηρίζει ncos «ούτε 
η Goldman ούτε η 
Ελλάδα έκαναν τίποτα 
παράνομο». Ωοτόοο, 
εστιάζει στον ρόλο 
που διαδραμάτισαν οι 
επενδυτικέε τράπεζεβ 
στη δημιουργία ms 
ζώνηε του ευρώ

: ■ λ.:.:
Ετσι εικονογράφησαν οι Sunday Times το δημοσίευμά 
tous με τίτλο «Ο δούρειοβ innos Tns Goldman», 
το οποίο κάνει εκτενή αναφορά otis  συμφωνίεβ 
ανταλλαγήβ xpéous (swaps) που συνομολόγησε 
η Ελλάδα με την - ενδυτική τράπεζα το 2001. Το

δημοσίευμα αναφέρεται στον γενικότερο ρόλο που 
έπαιξαν οι επενδυτικέε τράηεζεε στην «αναβάπτιση» 
των δημοσιονομικών στοιχείων ακόμη και μεγάλων 
κρατών τηε ζώνηε του ευρώ όπωβ είναι η Ιταλία, η 
Ισπανία και η Γερι. τ

προκειμένου να χρησιμοποιή 
μελλοντικές πληρωμές για να ; 
σουν τα επίπεδα χρέους. «Ητ' 
μέρος μιας απεγνωσμένης πρ> 
θείας για να συρραφεί το εγχει 
του ευρώ και να ισιώσει εξαρχή 
τις άκρες», επισημαίνει ο συντάκ 
των «Sunday Times».

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SWAPS. Το γιεν ήταν 
αυτό που οδήγησε την Ελλάδα στις 
συμφωνίες ανταλλαγής χρέους το 
2001. Η χώρα την περίοδο 1993-1994 
είχε λάβει πολλά δάνεια σε γιεν. Μετά 
την ένταξή της στο ευρώ, η αξία του 
γιεν άρχισε να αυξάνεται έναντι του 
ευρώ και η ανατίμησή του διόγκωνε 
αυτόματα το χρέος. Ετσι, αποφασίστη- 
κε να μετατραπεί το χρέος από γιεν σε 
ευρώ μέσω swap, κάτι σύνηθες καθώς 
όλες οι χώρες του ευρώ επιδίωκαν τα 
χρέη τους να είναι εκπεφρασμένα σε 
αυτό το νόμισμα. Στο πλαίσιο αυτό η 
Goldman Sachs ανέλαβε να πληρώσει 
το μελλοντικό χρέος σε γιεν και η Ελ
λάδα να πληρώσει στην επενδυτική 
τράπεζα το ποσό αυτό σε ευρώ, σε 
ισοτιμία που καθορίστηκε την ημέ
ρα της συμφωνίας. Παράλληλα, συμ- 
φωνήθηκε η αποπληρωμή του νέου 
χρέους σε ευρώ από το 2014 μέχρι το 
2019, δηλαδή σε μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα από εκείνο που ίσχυε για 
το παλαιότερο χρέος σε γιεν ώστε 
να εξυπηρετηθεί η αποπληρωμή του 
χρέους.

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1998-1999. «Η
είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του 
ευρώ έγινε βάσει των στοιχείων των 
ετών 1998 και 1999. Η χώρα έγινε 
μέλος της ΟΝΕ το καλοκαίρι του 2000. 
Η συμφωνία ανταλλαγής χρέους έγινε 
το 2001 και δεν έχει απολύτως καμία 
σχέση με τη διαδικασία ένταξης της 
Ελλάδας στην ευρωζώνη», δηλώνει 
στα «ΝΕΑ» ο πρώην υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννος 
Παπαντωνίου, ο οποίος ξεκαθαρί
ζει πως πριν αποσαφηνιστούν από 
τη Eurostat οι σχετικοί λογιστικοί 
κανόνες για τις ανταλλαγές χρέους 
σχεδόν οι περισσότερες χώρες τε 
ευρωζώνης είχαν ακολουθήσει αυ. 
την πρακτική για τη διαχείριση του 
δημόσιου χρέους τους.

Και οι Γερμανοί
Η Ελλάδα δεν ήταν μόνη στο 
«μαγείρεμα» των Βιβλίων τηε, καθώβ 
ακόμη και οι Γερμανοί προχώρησαν 
σε τιτλοποιήσειε προκειμένου να 
χρησιμοποιήσουν μελλοντικέ8 πληρωμέβ 
για να μειώσουν τα επίπεδα χρέουε, 
σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα


