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Βήμα βήμα με σκληρή διαπραγμάτευση
Π οιες απαιτήσεις θέτει η τρόικα για να συμφωνήσει στη χρηματοδότηση του P S I και στη νέα δανειακή σύμβαση -  Τι απαντά ο πρωθυπουργός

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Τη λήψη μέτρων σε έξι τομείε, που θα πρέπει να ψηφιστούν από την παρούσα Βουλή και να αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα από την υφιστάμενη κυ- βΐ ση, θέτει ωε προϋπόθεση η τρόικα για να συμφωνήσει στη χρηματοδότηση του PSI και τη σύναψη tns νέαε δανειακήε σύμβασηε.Οι προϋποθέσει που θέτει η τρόικα και οι οποίεε θα δοκιμάσουν tis αντο- xés τηε κυβέρνησης Παπαδήμου (καθώε ο κ. Πολ Τόμσεν φέρεται να έχει ζητήσει τη ρητή δέσμευση και των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση) αφορούν από τη μείωση του μισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό τομέα και τις ΔΕΚΟ και την περικοπή των επικουρικών συντάξεων έως το κλείσιμο κρατικών φορέων με απόλυση προσωπικού και την πλήρη απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Πάντως, πηγές του Μεγάρου Μα- ξίμου υποστηρίζουν πως οι πιστωτές θεωρούν ως μείζονα θέματα τις μεταρ-
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ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Ο κ. Παπαδήμος, ωστόσο, στη συνάντηση που είχε με τους επικεφαλής της τρόικας, σημείωσε ότι τα μισθολογικά δεν έχουν τη σημασία που τους αποδίδουν οι πιστωτές ως προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, βάζοντας έτσι κόκκινες γραμμές στη διαπραγμάτευση, όσον αφορά αυτό το σημείο.Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του τεχνικού κλιμακίου της τρόικας, το έλλειμμα του 2011 φαίνεται να διαμορφώνεται στο 9,7% - 9,8% του ΑΕΠ, έναντι αναθεωρημένου στόχου 9% και αρχικού 7,8%. Επίσης, η τρόικα εκτιμά ότι η ύφεση θα είναι υψηλότερη φέτος (3,5% έως 4% αντί προηγούμενης εκτίμησης για 3%) και πιθανόν θα συνεχιστεί και το 2013 (0% έως 0,5%), ενώ τον Δεκέμβριο προ- βλεπόταν μικρή αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,3%. Η υπέρβαση στο έλλειμμα από τη μια και η βαθύτερη ύφεση από την άλλη έχουν ως αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον η λήψη πρόσθετων μέτρων, που θα ξεπεράσουν το 1% του ΑΕΠ ή τα 2 δισ. ευρώ.Ολα αυτά θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ από την πλευρά των πιστωτών για να κλείσει η προσυμφωνία που θα επιτρέψει την καταβολή 30 δισ. ευρώ (με

τη μορφή ομολόγων του EFSF) στους ομολογιούχους που θα συμμετάσχουν στο PSI και άλλα 30 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και την τελική δανειακή σύμβαση. Αντανακλά, επίσης, τη βαθύτατη καχυποψία των κρατών-μελών της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ προς το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Ενδεικτικές του ελλείμματος αξιοπιστίας ήταν οι δημόσιες δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί και του επιτρόπου Ολι Ρεν την Παρασκευή, που κάλεσαν τα πολιτικά κόμματα να λάβουν τώρα τις δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για να ξεπεραστεί η  κρίση. Οξεία κριτική στα πολιτικά κόμματα ασκήθηκε και στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ, την περασμένη Τετάρτη, ακόμη και από τους εκπροσώπους των κρατών-μελών που υποστήριξαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το νέο πακέτο στήριξης. «Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν, αλλά εναπόκειται στην Αθήνα να ολοκληρωθούν», ήταν το μήνυμα που έστειλαν τα μέλη του ΔΝΤ στους Ελληνες εκπροσώπους. Προκειμένου να περιορίσει αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας, ο κ. Παπαδήμος θα επιδιώξει να πάει στη σύνοδο κορυφής στις 30 Ιανουάριου, με μια ρητή δέσμευση των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, ως προς τα μέτρα που ζητεί η τρόικα.Η Ευρωζώνη, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ θεωρούν ότι το ελληνικό πρόβλημα πρέπει να λυθεί τώρα και οριστικά. Σε αυτήν τη σκληρή γραμμή θα κινηθούν όχι μόνο στις διαπραγματεύσεις για το νέο πακέτο, αλλά και στο θέμα του «κουρέματος» του χρέους. Το απόγευμα της Παρασκευής, οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ απέρριψαν την κατ’ αρχήν συμφωνία στην οποία είχαν καταλή- ξει νωρίτερα ο πρωθυπουργός κ. Παπαδήμος και ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF), Τσαρλς Νταλάρα. Στην τηλεδιάσκεψη οι εκπρόσωποι της Γερμανίας και άλλων κρατών του Βορρά, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ αμφισβήτησαν ότι το ελληνικό χρέος θα είναι διατηρήσιμο με τη συμφωνηθεί- σα πρόταση μεταξύ Ελλάδας και IIF και ζήτησαν νέα έκθεση βιωσιμότητας.Επί της ουσίας, στόχος τους είναι να επιτύχουν ένα χαμηλότερο μεσο- σταθμικό επιτόκιο για τα νέα ομόλογα. Η συμφωνία προέβλεπε μεσο- σταθμικό επιτόκιο 4,35% για τα νέα ομόλογα. Υποστηρίζουν ότι με δεδομένες τη μεγαλύτερη ύφεση, τις δημοσιονομικές αστοχίες, την αδυναμία του συστήματος να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις και την ανικανότητα της διοίκησης να εφαρμόσει τα μέτρα, το επιτόκιο των νέων ομολόγων θα πρέπει να είναι χαμηλότερο, ώστε με «κούρεμα» 50% το χρέος να είναι βιώσιμο.
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ήδη έχει κόστους, χάσει την υπομονή
νομοθετήσει με την τρόικα τους με το
για τις εν λόγω να θέτει το συγκεκριμένο
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Τι κρύβει η επιμονή για χαμηλότερο επιτόκιο

Στην επιμονή της ιρόικος για μικρότερο επιτόκιο, κάποιοι διακρίνουν τον φό
βο για νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους στο μέλλον. Αυτή η δεύτερη 
αναδιάρθρωση θα περιλαμβάνει αναγκαστικά τα ελληνικά ομόλογα που έχει 
στην κατοχή της η ΕΚΤ, αξίας 55 δισ. ευρώ, και τα δάνεια που έχει δώσει η Ευ
ρωζώνη στο πλαίσιο των πακέτων στήριξης. Προκειμένου να αποτρέψουν αυ
τό το ενδεχόμενο ή στη χειρότερη περίπτωση νπ περιορίσουν τις ζημίες μιας 
νέας αναδιάρθρωσης, προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν όσο είναι δυνατόν τις 
απώλειες που θα έχουν οι ιδιώτες πιστωτές με το υφιστάμενο «κούρεμα». 
Ωστόσο, η τακτική αυτή ενέχει δύο κινδύνους. Ο πρώτος να χάσει το PSI τον 
εθελοντικό χαρακτήρα του. Εάν οι απώλειες είναι πολύ μεγάλες, ενδέχεται 
να μειωθεί ο αριθμός εκείνων που θα δεχθούν να συμμετάσχουν εθελοντικά 
και να οδηγηθεί η Ελλάδα σε μια κανονική χρεοκοπία.
Ο άλλος κίνδυνος είναι να μην τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Ο οδικός 
χάρτης που είχε αρχικά καταρτιστεί τελειώνει στις 15 Μαρτίου, όταν πρέπει 
να αποπληρωθεί ένα ομόλογο ύψους 14,5 δισ. ευρώ . Εάν δεν κλείσει το 
PSI, ώστε να ενταχθεί και αυτό στη συμφωνία ανταλλαγής ομολόγων, θα 
πρέπει να εξοφληθεί. Τόσα χρήματα δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν. 
Ούτε η Ελλάδα τα έχει, ούτε από το πακέτο στήριξης μπορούν να δοθούν.
Το πρώτο πακέτο βοήθειας ουσιαστικό δεν υφίσταται πλέον και το νέο πα
κέτο δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει 
συμφωνηθεί και υλοποιηθεί το PSI.Τα έξι νέα μέτρα που ζητεί η τρόικα

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Η Ελλάδα είναι στο χείλοε του γκρεμού και για να σωθεί θα πρέπει να κάνει ό,τι απς>· 'ύν οι περιστάσειε. Αυτό είναι το κεν χό  μήνυμα τηε τρόικαε προε ό- λουε τουε κυβερνητικούε παράγοντεε που συνάντησε τιε τελευταίεε μέρεε. Σύμφωνα με αρμόδιουε παράγοντεε, τα στελέχη τηε τρόικαε έχουν μεν «άγριεε» διαθέσειε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουν να αποτύχει η προσπάθεια που γίνεται.Ωστόσο, έχουν ξεκαθαρίσει στιε ελληνικέε αρχέε ότι για να πετύχει, θα πρέπει να γίνουν τα εξήε:
1. καταργήσεις και συγχωνεύσεις 100 

κρατικών φορέων. Πρόκειται για μία πάγια απαίτηση τηε τρόικαε που αυτή τη φορά, όμωε, φαίνεται πωε δεν θα κάνει πίσω. Κι αυτό γιατί μέσα από τιε κα- ταργήσειε και συγχωνεύσειε 100 τουλάχιστον δημόσιων φορέων θα περάσει το θέμα των απολύσεων από τον δημόσιο τομέα περίπου 8.000 -10.000 υπαλλήλων. Δεδομένηε τηε αποτυ- χίς ηε εργασιακήε εφεδρείαε, η τροι,.α έχει ξεκαθαρίσει ότι το «κλείσιμο» των φορέων του Δημοσίου θα πρέπει να είναι «μαζικό» από εδώ και στο εξήε.
2. Κατάργηση ωριμάνσεων. Η τρόικα έχει ζητήσει περιορισμό του μισθο- λογικού κόστουε και στο πλαίσιο αυτό τίθεται η συγκεκριμένη απαίτηση. Στην παρούσα φάση, η τρόικα φαίνεται πωε δεν κάνει πίσω στο ζήτημα του παγώματοε των αυξήσεων και τηε κατάργησηε των ωριμάνσεων.
3. Το θέμα της περικοπής ή της παρο

χής εν είδει «μπάνους» του 13ου και 14ου 
μισθού υπάρχει στο τραπέζι των συζητήσεων. Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτημα τηε μείωσηε του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με πληροφορίεε, τα θέματα αυτά μπορεί να μη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή, αλλά είναι δεδομένο ότι έχουν «ανοίξει». Επίσηε, η τρόικα επιμένει στην ευκολότερη σύναψη επιχειρησιακών

Ο επικεφαλής του ΔΝΤ στο κλιμάκιο της 
με τον υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο,

Σε 1-2 δισ. ευρώ ανέρχεται 
η περσινή «τρύπα», που 
θα πρέπει να καλυφθεί 
φέτος με νέες παρεμβάσεις 
στο σκέλος των δαπανών 
και όχι των εσόδων.

συμβάσεων για επιχειρήσειε που είναι ζημιογόνεε και έχουν υπαλλήλου ε που υπάγονται σε κλαδικέε συμβάσειε.
4. Μείωση μισθολογικού κόστους στις 

εισηγμένες και υπό αποκρατικοποίηση

τρόικας, κ. Π. Τόμσεν, μετά τη συνάντηση 
την Παρασκευή το απόγευμα.

ΔΕΚΟ, αλλά και στις τράπεζες. Η άρση τηε μονιμότηταε σε αυτέε τιε επιχειρήσετε φαίνεται να είναι το μείζον θέμα. Το πώε ακριβώε θα γίνει είναι υπό συζήτηση, αλλά ο πιο ενδεδειγμένοε τρό- ποε είναι αυτόε τηε αλλαγήε των κανονισμών των επιχειρήσεων.Η κυβέρνηση ήδη έχει νομοθετήσει για τιε εν λόγω ΔΕΚΟ τη μείωση του μι- σθολογικού κόστουε, ενώ το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει σαφή εντολή να ακολουθηθεί ο κανόναε τηε μιαε πρόσληψηε για κάθε πέντε αποχωρή- σειε, όπωε ισχύει και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, οι πληροφορίεε αναφέρουν ότι επανεξετάζονται και οι

πρόσθετεε παροχέε των εργαζομένων στιε παραπάνω επιχειρήσετε.Στόχοε είναι να εξυγιανθούν οικονομικά οι ΔΕΚΟ και οι κρατικέε τρά- πεζεε, ώστε να προχωρήσει ταχύτερα και με καλύτερουε όρουε η αποκρατικοποίησή τουε. Δεν ήταν τυχαία, άλλωστε, η αναφορά στο θέμα των αμοιβών των εργαζομένων στιε εισηγ- μένεε ΔΕΚΟ από τον επικεφαλήε του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στο κλιμάκιο τηε τρόικαε, κ. Π. Τόμσεν πριν από περίπου ένα μήνα.
5. Περικοπές στις επικουρικές συντά

ξεις. Η τρόικα θεωρεί πωε το ζήτημα αυτό θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να διευθετηθεί από την παρούσα Βουλή. Η μείωση των επικουρικών αναμένεται να ξεκινάει από το 15% και μπορεί να φθάσει έωε και το 40%.
6. Πλήρης απελευθέρωση των κλειστών 

επαγγελμάτων. Πρόκειται για πάγιο αίτημα τηε τρόικαε, καθώε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Ενδεικτικό είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών προώθησε στο πολυνομοσχέδιο ρύθμιση με την οποία ανοίγει πλήρωε και πάλι 136 κλειστά επαγγέλματα.Σε κάθε περίπτωση, η λήψη νέων μέτρων είναι εκ των ων ουκ άνευ, καθώε* οι τελευταίεε εκτιμήσειε δείχνουν ότι η περυσινή «τρύπα» που θα πρέπει να καλυφθεί με νέα μέτρα φέτοε ανέρχεται στο 1-2 δισ. ευρώ. Η τρόικα έχει καταστήσει σαφέε ότι οι νέεε παρεμβά- σειε θα προέρχονται από το σκέλοε των δαπανών και όχι των εσόδων.Οι καταργήσειε φορέων του Δημοσίου είναι έναε τομέαε στον οποίο αναμένεται να στηριχθεί η κυβέρνηση. Μία άλλη λύση είναι να ενταχθούν από φέτοε τα ειδικά μισθολόγια (γιατροί, δικαστικοί, ένστολοι κ.λπ.) στο ενιαίο μισθολόγιο. Η φαρμακευτική και νοσοκομειακή δαπάνη είναι έναε τομέαε στον οποίο η τρόικα θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια περικοπών, ενώ το ίδιο πιστεύει και για τιε κοινωνικέε - προνοιακέε δαπάνεε που ανέρχονται σε περίπου 14 δισ. ευρώ ετησίωε.

Η θέση του Μαξίμου και τι υποστηρίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί
Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Με το μυαλό και στιε διαπραγματεύ- σειε για το PSI προσήλθαν ο πρω- θυπουργόε και το επιτελείο του στιε συζητήσειε με τουε επικεφαλήε τηε τρόικαε. Στη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή το βράδυ υπήρξε μια συνολική καταγραφή των προβλημάτων και των ανοιχτών ζητημάτων με έμφαση, όμωε, στα θέματα χαμηλήε πτήσηε και χωρίε ιδιαίτερη πίεση, κάτι που κυβερνητικά στελέχη απέδιδαν στο γεγονόε ότι το PSI βρίσκεται στην τελική ευθεία και οι τροϊκανοί ήθελαν να το περιμένουν.Η συνάντηση τηε Παρασκευήε είχε προκαλέσει μεγάλη αγωνία τιε προηγούμενεε μέρεε στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο διακατεχόταν από δύο φόβουε. Πρώτον, να μην υπάρξει συμφωνία σε ενιαία γραμμή απέναντι στουε ελεγκτέε από τουε πολιτικούε αρχηγούε και δεύτερον να θέσει η τρόικα τελεσίγραφα και να απειλήσει με αποχώρηση.
Πού συμφώνησανΣτο να υπάρξει ενιαία γραμμή των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση αποσκοπούσε η προσπάθεια που κατέβαλε ο κ. Παπαδήμοε στιε συναντήσειε με τουε πολιτικούε αρχηγούε την εβδομάδα που πέρασε και στιε χωριστέε που είχε μαζί τουε και στην ενιαία τηε Πέμπτηε. Κυβερνητικέε πηγέε λένε ότι οι δια- βουλεύσειε αυτέε ήταν εντατικέε και ότι τα θέματα εξετάστηκαν σε βάθοε. Σύμφωνα με πληροφορίεε, αυτό που πέτυχε ο κ. Λ . Παπαδήμοε ήταν η συμφωνία των αρχηγών ότι για τα ζητήματα που συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν θα υπάρξει κοινοβουλευτική στήριξη. Στιε συνομιλίεε αυτέε υπήρξε συμφωνία σε μεγάλο βαθμό, μάλιστα ο κυβερνητικόε εκ- πρόσωποε κ. Παντελήε Καψήε έκανε λόγο για κοινή γραμμή απέναντι στην τρόικα.Από τα θέματα που θέτει η τρόικα στο τραπέζι υπήρξε, σύμφωνα με κυβερνητικέε πηγέε, συμφωνία στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, ακόμα και των δικηγόρων και των ιδιοκτητών φορτηγών Δ. X ., στιε επικουρικέε συντάξειε, όπου συμ- φωνήθηκε ότι οι περικοπέε δεν θα είναι οριζόντιεε και θα υπάρξει πρόνοια για τουε χαμηλοσυνταξιού- χουε, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κομμάτι τηε αγοράε εργασίαε. Ακόμα οι αρχηγοί συμφώνησαν να καταθέσουν προτάσειε ενόψει του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Δεν συζητήθηκαν τα πρόσθετα μέτρα για το 2011, ωστόσο αυτό που συμφωνήθηκε ήταν ότι θα υπάρξει και νέοε κύκλοε συναντήσεων με

τουε πολιτικούε αρχηγούε την επόμενη εβδομάδα.
Για 13ο και 14ο μισθόΤο μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση είναι η απαίτηση τηε τρόικαε για μείωση του κατώτατου μισθού και ψαλίδισμα του 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Ο πρωθυπουργόε κατέστησε σαφέε ότι αποτελούν αίτημα τηε τρόικαε και δεν έχουν προκύψει εκ του μη- δενόε. Προε το παρόν, όλοι τελούν εν αναμονή των αποφάσεων του διαλόγου των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο η τρόικα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτά τα ζητήματα θα έχουν κλείσει ώε τιε αρχέε Φεβρουάριου, ώστε να είναι σαφέε το πλαίσιο κατά την έναρξη των διαβουλεύσεων για την κατάρτιση τηε νέαε δανει- ακήε σύμβασηε.Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν, πάντωε, πωε η τρόικα θα ε- πιμείνει κατά τη διάρκεια των
Νέα τηλεφωνική 
επικοινωνία ανάμεσα 
σε Λ . Παπαδήμο 
και Α. Μέρκελ 
την Παρασκευή.πραγματεύσεων στα ζητήματα του δώρου αλλά και του μισθολογικού κόστουε, με στόχο την αύξηση τηε ανταγωνιστικότηταε, με το επιχείρημα των ελεγκτών να είναι ότι ο 13οε και 14οε μισθόε έχουν ήδη πε- ρικοπεί στο Δημόσιο και ότι οι μισθοί αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τιε επιχειρήσειε ωε πριμ παραγωγικότηταε. Η κυβέρνηση σκοπεύει να αντιτάξει ότι ο κατώτατοε μισθόε αποτελε όριο για τιε επιχειρησιακέε συμβα- σειε που πηγαίνουν καλά (με 17.000 ενταγμένουε εργαζομένουε) αλλά και τη βάση υπολογισμού για τιε εκτόε κλαδικών αμοιβέε.Πάντωε, η ανησυχία των κυβερνητικών στελεχών για τιε διαθέσειε τηε τρόικαε δεν έχει καταλαγιάσει και αυτό γιατί γνωρίζουν ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και ότι τα ζητήματα είναι εξαιρετικά λεπτά. Ο κ. Παπαδήμοε εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό κεφάλαιο αξιοπι- στίαε στο εξωτερικό και συζητά πολύ τακτικά με τουε ξένουε ηγέτεε, μεταξύ άλλων με την κ. Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί. Την Παρασκευή, μάλιστα, επικοινώνησε εκ νέου με την κ. Μέρκελ. Γνωρίζει, ωστόσο, ότι η εικόνα τηε κυβέρνησήε του είναι κακή, ιδιαίτερα ανάμεσα στουε ελεγκτέε.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Κρίσιμες ώρες για τη συμφωνία του PSIΟι διαφορές που χωρίζουν τις δύο πλευρές, η  νέα έκθεση βιωσιμότητας που ζήτησε το Δ Ν Τ  και το μέσο επιτόκιο που πρότεινε το IIF

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Νέα έκθεση βιωσιμόιηταε του χρέουε από το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναμενόταν στη διάρκεια του Σαβ- βατόκύριακου, προκειμένου να συνε- Όύν οι διαπραγματεύσειε για το PSI. έκθεση ζήτησαν οϊ χώρεε τηε Ευ- ρωζώνηε, το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Παρασκευή, θεω- ρώνταε ότι με τη συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει νωρίτερα η Ελλάδα και οι ιδιώτεε ομολογιούχοι δεν εξασφαλιζόταν η βιωσιμότητα του χρέουε.Στην τηλεδιάσκεψη τηε Παρασκευ- ήε, το ΔΝΤ και η Ευρωζώνη (κυρίωε η Γερμανία) πίεζαν για όσο το δυνατόν χαμηλότερο επιτόκιο γίνεται. Ωστόσο, είναι άγνωστο εάν με τη νέα έκθεση θα

Φως σχο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων του ελληνικού Δημοσίου με τουε ομολογιούχουε για το PSI ρίχνουν οι εξελίξειε των τελευταίων 24ώρων. Μεταξύ άλλων, προκύπτει η παρουσία μιαε ομάδαε επενδυτών οι οποίοι, έ- χονταε αγοράσει ελληνικούε κρατικούε τίτλουε σε τιμέε σημαντικά χαμηλό- τερεε από το 50% τηε ονομαστικήε α- ξίαε τουε, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό κέρδοε από την ανταλλαγή παλαιών με νέα ομόλογα και μετρητά. Το γεγονόε αυτό καθιστούσε από την πρώτη στιγμή ανομοιογε- νέε το μπλοκ των πιστωτών που κάθονταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έφερνε κοντύτερα το ενδεχόμενο μιαε μη εθελοντικήε ανα- διάρθρωσηε του ελληνικού χρέουε.Τουλάχιστον εννέα επενδυτικά σχήματα έχουν δηλώσει δημοσίωε την πρόθεσή τουε να «αξιοποιήσουν» τη διαδικασία και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και ορισμένα των οποίων οι βα-
Ποια επενδυτικά σχήματα 
συμμετείχαν, οι διαφωνίες 
και ποια η στρατηγική τους 
για την αναδιάρθρωση 
του χρέους.σικοί μέτοχοι είναι μεγάλεε ξένεε τρά- πεζεε. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του York Capital, hedge fund το οποίο διαθέτει κεφάλαια υπό διαχείριση τηε τάξηε των 10 δισ. ευρώ.Ενα άλλο υψηλού προφίλ hedge fund, το οποίο πίεζε κι εξακολουθεί εν πολλοίε να πιέζει για υψηλότερα επιτόκια στα νέα ομόλογα που θα εκδο- θούν, είναι το Saba Capital Managem ent LP, το οποίο αποτελεί πνευματικό παιδί του Boaz Weinstein, διακεκριμένου διαχειριστή των αγορών σταθερού εισοδήματοε. Η «δύναμη πυρ ' του ανέρχεται στα 5 δισ. ευρώ._  στ διεθνή αγορά αποτελεί κοινό μυστικό ότι οι ομολογιούχοι αποτελούν, εν πολλοίε, ένα σχετικά στενό κύκλο επαγγελματιών, γνωστών μεταξύ τουε και συχνά συνεργατών. Τα συμφέρο- ντά τουε απλώε διαφοροποιούνται από το επίπεδο τιμών στο οποίο αγόρασαν τουε τίτλουε. Λίγοι είναι εκείνοι οι επενδυτέε -μεταξύ των οποίων και ελληνικέε τράπεζεε- οι οποίοι αγόρασαν τα ελληνικά ομόλογα στην ονομαστική τουε αξία. Για τουε περισ- σότερουε, το PSI αποτέλεσε μια πρώ- τηε τάξεωε ευκαιρία για αποκομιδή κερδών. Επιπλέον, όσοι εξ αυτών έχουν ασφαλιστεί αγοράζονταε και CDS δεν είχαν και δεν έχουν τίποτα να χάσουν

αρκεί ένα μικρότερο επιτόκιο στα νέα ομόλογα για να μειωθεί το χρέοε στο 120% του ΑΕΠ το 2020 ή θα απαιτηθεί μεγαλύτερο «κούρεμα» και συνεπώε αλλαγή τηε απόφασηε τηε 27ηε Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίεε, πρόσφατη έκθεση βιωσιμότηταε του ΔΝΤ «έβλεπε» το χρέοε στα επίπεδα του 133% του ΑΕΠ το 2020, με βάση εκτι- μήσειε για βαθύτερη ύφεση στην Ελλάδα και χαμηλότερο ρυθμό ανά- πτυξηε στην Ευρωζώνη.ΓΓ αυτόν το λόγο φέρεται να ασκούν έντονεε πιέσειε και προε την Ελλάδα να λάβει νέα μέτρα, αφού η τρόικα έχει ήδη αναθεωρήσει επί τα χείρω τιε προβλέψειε τηε για την ύφεση στην Ελλάδα (4% το 2012 από 3% και 0,5% το 2013 αντί ισχνήε ανάπτυξηε). Κρί-

από μια κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, αφού εάν η Αθήνα αναγκαστεί τελικά να επιβάλει μονομερώε ανταλλαγή με δικούε τηε όρουε, τότε αυτό θα πυροδοτήσει την πληρωμή των ασφαλίστρων.Στο σημείο αυτό αξίζει να υπο- γραμμισθεί πωε ορισμένα hedge fund που συμμετείχαν στη Συντονιστική Επιτροπή και ωε εκ τούτου επηρέαζαν ευθέωε την πορεία των διαπραγματεύσεων επέλεξαν να αποσυρθούν από αυτήν για να διασφαλίσουν, χωρίε νομικά ασυμβίβαστα, τα συμφέροντά τουε. Αυτή είναι η περίπτωση του Vega Asset Management, ισπανικού fund.Για την ιστορία, στη Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν οι Allianz, Alpha Eurobank, Axa, BNP Paribas, CNP Assurances, Com m erzbank, Deutsche Bank, Greylock Capital Management, IN G, Intesa San Paolo, Landesbank Baden - Württemberg και η Εθνική Τράπεζα. Εξ αυτών το Greylock Capital Managem ent είναι hedge fund του οποίου μάλιστα ο πρό- εδροε, Hans Humes, έχει δηλώσει στην τηλεόραση του Bloomberg πωε το ζητούμενο είναι -τ ι άλλο;- το υψηλότερο επιτόκιο.Τιε ίδιεε πιέσειε (για σημαντικά υψηλότερο επιτόκιο) άσκησε και το βρετανικό CapeView Capital LLP, πίσω από το οποίο βρίσκεται ο κυπριακήε κα- ταγωγήε Theo Phanos, έναε από τουε πλουσιότερουε ανθρώπουε στη Βρετανία. Ξεκάθαρη ομολογία των προσδοκιών του, πάνω στα ελληνικά ομόλογα που ωριμάζουν τον Μάρτιο, έχει κάνει το ελβετικό ΤΤΝ AG. Ο επικε- φαλήε του Trun-Tin Nguyen εκτίμησε, μιλώνταε στο Bloomberg, πωε δεν θα υπάρξει συμφωνία έωε τον Μάρτιο και ωε εκ τούτου, οι τίτλοι που λήγουν τότε θα πληρωθούν στο ακέραιο. Από την Ελβετία είναι και το Och-Ziff Capital Managem ent που έχει πάρει σημαντική θέση στα ομόλογα τηε χώραε, σύμφωνα με δηλώσειε του στο Reuters.Τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με ελληνικό χρέοε στα χαρτοφυλάκιά τουε, που συμμετέχουν και στην επιτροπή των ιδιωτών επενδυτών του IIF (Private Creditor - Investor Committee) χωρίε να είναι ό- μωε μέλη του συντονιστικού τηε οργάνου, είναι τα Ageas, Τράπεζα Κύπρου, Bayern LB, BBVA, BPCE, Credit Agricole, DekaBank, Dexia, Εμπορική Τράπεζα, Generali, Groupama, HSBC, MACSF, Marathon Asset Management, Marfin Popular Bank, Metlife, Τράπεζα Πειραιώε, RBS, Société Générale και Unicredit.
ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛ0Σ

-σιμη για την επιτυχία του PSI παραμένει και η στάση που θα τηρήσει στο ζήτημα η ΕΚΤ. Εάν συμμετάσχει τελικά στο PSI+, τότε θα υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση των προοπτικών του δημόσιου χρέουε και μάλλον δεν θα απαιτηθεί νέα -επιπλέον των 130 δισ. ευρώ- χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι ανάγκεε τηε Ελλάδαε. Η κεντρική τράπεζα α- ντιτίθεται σε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά καλά πληροφορημένεε πηγέε αναφέρουν πωε ειδικά στην περίπτωση που τελικά εφαρμοστούν οι ρήτρεε συλλο- γικήε δράσηε (CAC’s), η ΕΚΤ δεν θα α- ποφύγει το «κούρεμα».Οι διαπραγματεύσειε Ελλάδαε - IIF συνεχίστηκαν και χθεε τηλεφωνικά, κα- θώε ο κ. Νταλάρα αναχώρησε για το Παρίσι, για περαιτέρω διαβουλεύσειε με

των

τα μέλη του ΙΙΡ. Είχε προηγηθεί η συνάντηση τηε Παρασκευήε, μεταξύ του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, με τον επικεφαλήε του ΙΙΡ, η οποία δεν κατέληξε σε συμφωνία παρά το γεγονόε ότι διάρκεσε περίπου τέσσεριε ώρεε.Μάλιστα, οι πληροφορίεε αναφέρουν ότι μετά το πέραε αυτήε τηε συ- νάντησηε παρέμεναν ανοιχτά πολλά τεχνικά και νομικά ζητήματα, ενώ το ΙΙΡ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ε- πισήμαινε ότι «τα στοιχεία μιαε χωρίε προηγούμενο εθελοντικήε συμμετοχήε του ιδιωτικού τομέα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τουε».Οπωε προαναφέρθηκε, πριν από τη συνάντηση τηε Παρασκευήε πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ

μελών του ΙΙΡ, που εξουσιοδότησαν τον κ. Νταλάρα να διαπραγματευτεί επιτόκιο έωε 3,8%. Το ΔΝΤ, σύμφωνα με ορισμένεε πηγέε, εμφανίζεται αμετακίνητο για την ανάγκη οι νέοι τίτλοι να έχουν επιτόκιο κοντά στο 3%, άποψη με την οποία συντάσσεται και το Βερολίνο. Τελικώε, η νέα πρόταση που παρουσίασε το ΙΙΡ στην ελληνική κυβέρνηση περιλαμβάνει μεσοσταθμικό επιτόκιο 4,35%. Αναλυτικότερα, ζητεί επιτόκιο κοντά στο 3% για τα ομόλογα που λήγουν μέχρι το 2014, επιτόκιο ελαφρώε χαμηλότερο του 4% για τα ομόλογα λήξηε 2015 - 2021 και επιτόκιο 4,5% για τα ομόλογα που λήγουν μετά το 2022. Επίσηε, ζητεί πρόσθετη συμμετοχή σε περίπτωση ισχυρήε μελλοντικήε ανάπτυξηε τηε χώραε

(ρήτρα ανάπτυξηε). Το «κούρεμα» στην ονομαστική αξία των ομολόγων θα είναι 50%, ενώ η επίπτωση στην καθαρή παρούσα αξία θα κυμαίνεται μεταξύ 65% και 70%. Οι νέοι τίτλοι που θα εκδοθούν θα είναι διάρκειαε 30 ετών, ενώ παρέχεται ΙΟετήε περ >ε χάριτοε όπου οι ομολογιούχοι θα λαμβάνουν μόνο τόκο. Μετά, το Δημόσιο θα αποπληρώνει τόκουε και κεφάλαιο. Οι ομολογιούχοι για κάθε 100 ευρώ υφιστάμενου χρέουε θα λάβουν 35 ευρώ σε 30ετή ομόλογα, που θα απολαμβάνουν καθεστώε ανάλογο των τίτλων που εκδίδει το EFSF, καθώε και 15 ευρώ σε διετείε τίτλουε.Στελέχη τραπεζών εκφράζουν την αισιοδοξία τουε πωε, παρά τιε δυσκολίεε, η συμφωνία θα ολοκληρωθεί.
Η μεγάλη κόντρα 
για το επιτόκιο

Το μεγάλο παρασκήνιο σχετικά με 
to PSI+ αφορούσε και αφορά το 
επιτόκιο. Μέχρι και την χελευτι 
στιγμή, αρμόδιες πηγές εντός κι 
εκτός Ελλάδας, με τις οποίες συ
νομιλούσε η «Κ», υποστήριζαν ότι 
βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας 
χωρίς χαμηλό επιτόκιο για τα νέα 
ομόλογα είναι πολύ δύσκολη.
Η εκτίμηση αυτή ταυτιζόταν και με 
τον υπολογισμό που είχε κάνει 
το ΔΝΤ τον Οκτώβριο, πριν από 
τη σύνοδο κορυφής, η οποία είχε 
αποτυπωθεί σε εσωτερικό έγγρα
φό του, σύμφωνα με το οποίο το 
χρέος που θα απομείνει μετά την 
εκπνοή του δεύτερου πακέτου 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 
80%, καθώς η Ελλάδα έχει τα χα
ρακτηριστικά της αναπτυσσόμενης 
και όχι της αναπτυγμένης οικονο
μίας, παρά το γεγονός ότι είναι 
μέλος της Ευρωζώνης.
Δεν είναι μυστικό ότι ο κ. Σόιμπλε 
είχε ταχθεί υπέρ ενός «κουρέμα
τος» άνω του 8 0 %  και γι’ αυτόν 
τον λόγο είχε δεχθεί επιθέσεις 
από εκπροσώπους των τραπεζών, 
όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και 
εκτός. Εκπρόσωποι γερμανικών 
εταιρειών μεταποίησης, όπως 
ο κ. Ράιτζλε, CEO της ΑΙΝΤΕ, έκα
ναν λόγο για ανάγκη διαγραφής 
του 100% του ελληνικού χρέους, 
κάτι με το οποίο διαφωνούν οι 
γερμανικές τράπεζες. Ηδη η δεύ
τερη μεγαλύτερη γερμανική τρά
πεζα, η Commerzbank, φαίνεται 
ότι μετά το 6 8 %  του ελληνικού 
«κουρέματος» θα χρειαστεί κεφά
λαια 6 αντί 5 δισ. ευρώ, που πιθα
νότατα θα τα αντλήσει από τη γερ
μανική ομοσπονδία, δηλαδή τους 
φορολογούμενους.
Σύμφωνα με υπολογισμούς που 
έχει κάνει το επιτελείο του κ. Σόι
μπλε, μόνο με ένα επιτόκιο 2,3% 
θα είχε η Αθήνα τη δυνατότητα 
«με μέτριους ρυθμούς ανάπτυ
ξης» και «ρεαλιστικά πρωτογενή 
πλεονάσματα» να προσεγγίσει 
επιστροφή σε «βιώσιμη ανάπτυ
ξη». Διαφορετικά, «το πρόγραμμα 
μπορεί να πετύχει, αλλά η Ελλάδα 
να μη βγει ποτέ από τον φαύλο 
κύκλο της ύφεσης», όπως σημειώ
νουν όλο και συχνότερα σε κε 
κλεισμένων των θυρών παρεμβά
σεις τους Γερμανοί αξιωματούχοι. 
«Στην Ελλάδα σημαντικά προβλή
ματα φαίνεται να έχουν και οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις», είπε στην 
«Κ» αξιωματούχος του υπουργεί
ου Οικονομικών της Γερμανίας, 
ενώ δεν είναι τυχαίο ότι και 
ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γκίντο 
Βεστερβέλε τόνισε κατά τη διάρ
κεια των επαφών του στην Αθήνα 
την ανάγκη να γίνει πιο ανταγωνι
στικός ο ιδιωτικός τομέας της 
Οελληνικής οικονομίας.

ΤΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Το χρονικό 
διαπραγματεύσεων

12
12 Ιανουάριου 

Συνάντηση πρωθυπουργού - 
Νταλάρα. Υπάρχουν ζητήματα 

που παραμένουν «άλυτα» 
ανακοινώνουν οι ιδιώτες.

ΙΟ
10 Ιανουάριου
Γίνεται γνωστό ότι ο εκπρόσωπος 
των ιδιωτών και επικεφαλής του ΙΙΘ, 
Τσαρλς Νταλάρα, θα βρεθεί στην 
Αθήνα τις επόμενες μέρες. 
Επικρατεί αισιοδοξία για πιθανή 
κατάληξη των διαπραγματεύσεων 
για τους τεχνικούς όρους, θετικά 
μηνύματα εκπέμπει και ο κοινοτικός 
επίτροπος κ. Ολι Ρεν.

18
18 Ιανουάριου 

0 κ. Νταλάρα επανέρχεται στην 
Αθήνα. Στη συνάντηση φαίνεται 

πως θα γίνουν οι απαραίτητες 
υποχωρήσεις για να βρεθεί 

συμβιβαστική λύση.

Την ίδια μέρα, οι κ. Ζανιάς 
(πρόεδρος του ΣΟΕ του υπουργείου 

Οικονομικών) και Χριστοδούλου 
(επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ) βρίσκονται 
στην έδρα του ΔΝΤ, συμμετέχοντας 

στο διοικητικό συμβούλιο του 
Ταμείου που ενέκρινε την έναρξη 

των συζητήσεων για το νέο 
πρόγραμμα της Ελλάδας.

13
13 Ιανουάριου
Νέα συνάντηση. Οι διαπραγματεύσεις 
«διακόπτονται». 0 κ. Νταλάρα 
αναχωρεί για τις ΗΠΑ. Υπάρχουν 
διαφορές στο επιτόκιο και το δίκαιο 
που θα υπάγονται τα νέα ομόλογα.

19
19 Ιανουάριου
Νέα συνάντηση. Δραματική αναφορά 
του κ. Βενιζέλου για ανάγκη 
ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων 
έως την ερχόμενη Δευτέρα το 
αργότερο. Υπάρχει ακόμα διαφορά 
για το επιτόκιο.

20 Ιανουάριου 
Συνάντηση Παπαδήμου - 
Νταλάρα για τους όρους 
του «κουρέματος».

ο επικεφαλής του Διεθνούς 
Χρηματοπιστωτικού 
Ινστιτούτου (IIF) 
κ. Τσαρλς Νταλάρα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το παρασκήνιο της σκληρής οιαπραγμάτευσης

Τνα γερμανικό σχέδιο που μετατρέπεται σε μπούμερανγκ
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Τον Οκτώβριο του 2010, λίγεε μέρεε πριν από τη σύνοδο τηε Ντοβίλ και τον μεγάλο περίπατο τηε Αγκελα Μέρκελ και του Νικολά Σαρκοζί στην ακτή τηε γαλ- λικήε πόληε, έναε στενόε συνεργάτηε τηε καγκελαρίου, ο οποίοε σήμερα κατέχει υψηλό αξίωμα στιε Βρυξέλλεε, ενημέρωνε για πρώτη φορά μια ομάδα Ελλήνων δημοσιογράφων για τη γερμανική ιδέα τηε συμμετοχήε του ιδιωτικού τομέα στη διάσωση τηε ελ- ληνικήε οικονομίαε. Η o ff the record συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο εντυπωσιακό κτίριο τηε καγκελαρίαε στον αριθμό 1 τηε W iily Brandt Strasse, στο Βερολίνο. Επρόκειτο για μια πρωτόλεια μορφή του σημερινού PSI, αλλά στα αυτιά των Ελλήνων δημοσιογράφων ηχούσε τόσο εξωτική η

ιδέα, ώστε στο τέλοε άρχισε να μοιάζει σχεδόν λογική.Δύο χρόνια μετά το bail out των γερμανικών τραπεζών, με επικεφαλήε τη Hypo Real Estate, που κρατικοποιήθηκε πλήρωε με την καταβολή 100 και πλέον δισ. ευρώ, και λίγουε μήνεε μετά το ισόποσο πακέτο βοήθειαε προε την Ελλάδα, το Βερολίνο ήταν αδύνατο να πείσει τουε Γερμανούε ψη- φοφόρουε πωε θα πρέπει να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη για να στηρίξει το ευρώ. Κάπωε έτσι επινοήθηκε το σχέδιο του PSI. Με δεδομένη τη μεγαλύτερη έκθεση των γαλλικών τραπεζών σε ελληνικά ομόλογα, ο Νι- κολά Σαρκοζί, αρχικά, δεν ήθελε ούτε να ακούσει για την προοπτική. Υποχώρησε όμωε σταδιακά, καθώε και η Μέρκελ εγκατέλειψε την αδιαλλαξία τηε στο ζήτημα των αυστηρών ελέγ-

Βάσιμες υπόνοιες
ότι το PSI ήταν ένα σχέδιο
της Deutsche Bank
το οποίο έκανε copy paste
το γερμανικό υπουργείο
Οικονομικών...

χων στουε εθνικούε προϋπολογισμούε.Ενα από τα ελάχιστα σημεία αυτού του παραθαλάσσιου παζαριού του Οκτωβρίου του 2010 στην Ντοβίλ, που επέζησαν από τα σκαμπανεβάσματα στη σχέση Μέρκελ-Σαρκοζί ήταν το PSI. Παρά τιε επιφυλάξειε του πρώην προέδρου τηε ΕΚΤ, Ζαν-Κλοντ Τρισέ και άλλων παραγόντων τηε αγοράε, η καγκελάριοε κατάφερε να επιβάλει τη

γραμμή τηε. Ηταν κατά κύριο λόγο μια πολιτική επιλογή, η οποία θεωρητικά μοιάζει εντελώε λογική και θεμιτή στα μάτια τηε γερμανικήε κοινήε γνώμηε («οι κακέε τράπεζεε επιτέλουε αναλαμβάνουν το κόστοε για τιε τοποθε- τήσειε τουε»), στην πράξη όμωε το PSI απειλεί να γίνει μπούμερανγκ, ακόμη και για τον κύριο εμπνευστή τηε, τη γερμανική κυβέρνηση.Εναε από τουε βασικούε λόγουε γΓ αυτήν τη λοξοδρόμηση του σχεδίου κατά την εφαρμογή του ήταν ότι, όπωε προκύπτει από εκτενή δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών υιοθέτησε ακέραια την πρόταση μιαε ιδιωτικήε τρά- πεζαε, τηε Deutsche Bank. Πολλοί Γερμανοί σχολιαστέε και βουλευτέε τηε αντιπολίτευσηε έκαναν λόγο για «copy paste», αντιπαραβάλλονταε ένα non

paper του υπουργείου Οικονομικών με την πρόταση τηε Deutsche Bank. «Είναι το PSI ένα κομψό πραξικόπημα τηε Deutsche Bank;» αναρωτήθηκε σε δημοσιογραφική του έρευνα το τρίτο κανάλι τηε κρατικήε τηλεόρασηε. Ανώτατο στέλεχοε τηε Deutsche Bank επιβεβαιώνει εμμέσωε πλην σαφώε, στην «Κ» τιε σχετικέε υποψίεε. «Από όσο ξέρω η D. Β. όπωε και άλλοι συνέταξαν ένα σχέδιο. Τι συνέβη στη συνέχεια ήταν απόφαση των κυβερνήσεων. Οπωε λέμε και στιε ταινίεε: κάθε ομοιότητα με τα πραγματικά γεγονότα είναι εντελώε συμπτωματική», σχολιάζει με έκδηλη ειρωνεία.«Είναι μια διαδικασία, που δεν έχω ξαναζήσει, το γεγονόε πώε έναε παί- κτηε και μάλιστα εμπλεκόμενοε, όπωε η Deutsche Bank, υπαγορεύει μια πρόταση, η οποία στη συνέχεια υιο

θετείται κατά λέξη, μέσω copy paste, και εν τέλει παρουσιάζεται στην Ευρώπη ωε γερμανική θέση», ήταν η καυστική δήλωση Κάρστεν Σνάιντερ, βουλευτή των σοσιαλδημοκρατών το πε- ρυσινό καλοκαίρι.Η εφημερίδα W elt, που αποκάλυψε για πρώτη φορά τη συγγένεια των δύο κειμένων τον Ιούνιο του 2011, επι- σήμανε με νόημα ότι το PSI θα πλή- ξει τελικά τιε κρατικοποιημένεε τράπεζεε τη Γερμανία, τη Hypo Real Estate και τη W estLB, καθώε η Commerzbank και η Deutsche έχουν προλάβει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο να ξεφορτωθούν τα ελληνικά ομόλογα. Παράλληλα η Deutsche δεν θα στενοχωρηθεί ιδιαίτερα σε περίπτωση που γράψουν ζημίεε οι τράπεζεε στην άλλη πλευρά του Ρήνου, ειδικά η ανταγωνιστική BNP Paribas.


