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ΤΟ ΘΕΜΑ 1
Με τη χορήγηση των 18 δισ. ευρώ θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών, θα αποκατασταθεί 
η κεφαλαιακή τους επάρκεια η οποία θα ανέλθει στο 8%, ενώ παράλληλα θα μπορέσουν να επιστρέφουν 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την άντληση, σχεδόν ισόποσης, ρευστότητας.

ΕΩΣ TUN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ i  A ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

«Ασπίδα» για ας 4 μεγαλύτερες 
τράπεζες π χορήγηση 18 δισ. ευρώ

> Μιχάλης Σάλλας

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗ

νάσα» απότηχορήγηση 
των ευρωπαϊκών κε- 
φαλαίωνύψους 18 δισ. 

ευρώ θα πάρουν οι τέσσερις μεγαλύ
τερες ελληνικές τράπεζες. Στη χθε
σινή συνεδρίαση το διοικητικό συμ
βούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστω
τικής Σταθερότητας ενέκρινε ομόφω
να το οριστικό κείμενο της σύμβασης 
και εκτιμάται ότι το αργότερο μέχρι 
την Παρασκευή να έχουν εκταμιευθεί 
τα 18 δισ. ευρώ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, παράγο
ντες της αγορά θεωρούν ότι θα ανα
κτηθεί η εμπιστοσύνη τωνκαταθετών, 
θα αποκατασταθεί ηκεφαλαιακήτους 
επάρκεια η οποία θα ανέλθει στο 8%, 
ενώ παράλληλα θα μπορέσουν να ε
πιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρι
κή Τράπεζα για την άντληση, σχεδόν 
ισόποσης, ρευστότητας.

Το ζήτημα αυτό απασχόλησε το 
νυν πρωθυπουργό κ. Π. Πικραμμέ- 
νο στη συνεργασία που είχε χθες με 
τον πρώην πρωθυπουργό κ. Λ. Πα- 
παδήμο, αλλά και τον αρχηγό του 
ΠΑΣΟΚ Ευάγγ· Βενιζέλο, ο οποίος 
προκάλεσε ανοιχτά  προχθές τα 
κόμματα να τοποθετηθούν ξεκάθα
ρα επί του θέματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Στε
λέχη της ΕΚΤ δήλωσαν μάλιστα ότι 
θα δεχτεί η ΕΚΤ την επιστροφή των 
ελληνικών τραπεζών μετά την επι
τυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών 
που θα έχουν κεφαλαιακή επάρκεια 
8%. Η κίνηση της ΕΚΤ, εκτιμάται 
ότι ώθησε τις ελληνικές και τις υπό
λοιπες ευρωπαϊκές αρχές να επι
σπεύσουν τα γραφειοκρατικά ζητή
ματα που επικαλούνταν για την κα
θυστέρηση, λένε πηγές της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ χρημα
τοδοτούσε τις ελληνικές τράπεζες οι 
οποίες είχαν κεφαλαιακή επάρκεια 
κάτω του 8% και είχε δώσει περιθώ
ριο ένα μήνα για να λυθεί το ζήτημα 
της προκαταβολής των 18 δισ. ευρώ, 
προθεσμία η οποία εξέπνευσε και 
σταμάτησε ναχορηγείτη ρευστότητα 
η ίδια, ενώ τη σκυτάλη πήρε η Τρά
πεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τους 
Financial Times, η εξάρτηση του 
ελληνικού συστήματος από τον EL A

»  Νικόλαος Νανόπουλος

(τηςΤτΕ) ανέρχεται σε 100 δισ. ευρώ, 
σε 41 δισ. ευρώ τη χρηματοδότηση 
ιρλανδικών τραπεζών και στα 4 δισ. 
ευρώ των κυπριακών. 
Σημειώνεται ότι η εφημε
ρίδα επικαλείται αναλυ
τές και αναφέρει ότι δεν 
υπάρχει περιορισμός στα 
κεφάλαια που μπορεί να 
παράσχει.

Έτσι χθες, σύμφωνα 
με το ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Κευϊβτβ, Έ λ
ληνες τραπεζίτες ανέφε
ραν στους δημοσιογρά- 
φουςτους, ότι τα τέσσερα 
μεγαλύτερα πιστωτικά 
ιδρύματα, θα λάβουν έως 
την Παρασκευή 18 δισ. 
ευρώ για την επανακε- 
φαλαιοποίησή τους. «Το αργότερο 
έως την Παρασκευή θα τα λάβουμε, 
ίσως και αύριο», δήλωσε χαρακτη
ριστικά υψηλόβαθμο στέλεχος τρά
πεζας στο ΚθυϊβΓΒ. Λίγο αργότερα 
από τη δήλωση αυτή, δεύτερος τρα
πεζίτης επιβεβαίωσε ότι το ποσό α

ναμένεται να ληφθεί έως την Παρα
σκευή. «Τα κεφάλαια είναι απαραί
τητα για την επανακεφαλαιοποίηση 

τ η ς  Ε θ ν ι κ ή ς ,  τ η ς  
Eurobank, της Alpha και 
της Τράπεζας Π ειραι
ώς», ανέφερε χθες το 
ε ιδησ εογραφ ικό  πρα 
κτορείο. Επίσης, τραπε
ζίτης δήλωσε στο ίδιο 
μέσο ότι «με τα 18 δισ. 
ευρώ που θα λάβουμε σε 
ομόλογα EFSF, θα μπο
ρέσουν να συμμετάσχουν 
στις πράξεις αναχρημα- 
τοδότησης της ΕΚΤ, α
ντλώντας ρευστότητα με 
χαμηλότερο κόστος».

Παράλληλα, ο επικε
φαλής του γαλλικού ομί

λου της Credit Agricole, Jean-Paul 
Chi f f let ,  ζητά πρόσ βα σ η  της  
Emporiki Bank στον εγχώριο μηχα
νισμό παροχής έκτακτης ρευστότη
τας της Τραπέζης της Ελλάδος. Το 
αίτημα είχε διατυπωθεί ξανά και δεν 
είχε γίνει δεκτό, καθώς θεωρήθηκε

ότι αντλεί χρηματοδότηση από τη 
μητρική της. Στελέχη της Credit 
Agricole δήλωσαν για  ακόμη μία 
φορά ότι επιδιώκει τον περιορισμό 
της έκθεσής της και ειδικά τη μείω
ση της χρηματοδότησης της θυγα
τρικής και σημείωσαν ότι έχουν 
ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο προ- 
κειμένου η Εμπορική να στηριχθεί 
σε δικούς της πόρους.

ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ Και ο επι
κεφ αλής της Société G enerale, 
Frederic Oudea δήλωσε ότι οι ελλη
νικές αρχές πρέπει να συμπεριφερ- 
θούν με τον ίδιο τρόπο σας ελληνικής 
ιδιοκτησίας τράπεζες και σε εκείνες 
με ξένη ιδιοκτησία. Ορισμένοι Γάλ
λοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει 
πως η ελληνική κυβέρνηση δεν θα 
στηρίξει το ίδιο την Εμπορική Τρά
πεζα όπω ς τις άλλες ελληνικές 
τράπεζες καθώς βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο της Credit Agricole SA. «Δεν 
υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να 
επιβεβαιώνουν τη φυγή καταθέσεων 
στην Ελλάδα», δήλωσε ο ίδιος.

Ο επικεφα
λής ίου γαλλικού 

ομίλου της Credit 

Agricole, Jean-Paul 

Chifflet, ζητά πρό

σβαση της Emporiki 

Bank στον εγχώριο 

μηχανισμό παροχής 

έκτακτης ρευστότη

τας της Τραπέζης 

της Ελλάδος.

Συμβάσεις
προεγγραφής
Ο  Οι τέσσερις με
γαλύτερες τράπε
ζες προσδοκούν ότι 
το «σίριαλ» της 
υπογραφής των 
συμβάσεων προεγ
γραφής με το Τα
μείο Χρηματοπι
στωτικής Σταθερό
τητας θα έχει λήξει 
έως την Παρασκευή 
και έτσι, θα ολοκλη
ρωθεί η πρώτη φά
ση της επανακεφα- 
λαιοποίησής τους.

Κεφαλαιακή
επάρκεια

Ο  Η ΕΚΤ χρηματο
δοτούσε τις ελληνι
κές τράπεζες οι 
οποίες είχαν κεφα
λαιακή επάρκεια 
κάτω του 8% και 
είχε δώσει περιθώ
ριο ένα μήνα για να 
λυθεί το ζήτημα της 
προκαταβολής των 
18 δ ια  ευρώ, προ
θεσμία η οποία εξέ
πνευσε και σταμά
τησε να χορηγεί τη 
ρευστότητα η ίδια 
ενώ τη σκυτάλη πή
ρε η Τράπεζα της 
Ελλάδος.

Société
Generale

Ο  Και ο επικεφα
λής της Société 
Generale, Frederic 
Oudea δήλωσε ότι 
οι ελληνικές αρχές 
πρέπει να συμπερι- 
φερθούν με τον 
ίδιο τρόπο στις ελ
ληνικής ιδιοκτησίας 
τράπεζες και σε 
εκείνες με ξένη ιδι
οκτησία.
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Στη Σύνοδο Κορυφής αρκετοί ηγέτες αναμένεται να θέσουν την πρόταση 
έκδοσης ευρω-ομολόγων, χωρίς όμως να προβλέπεται ιδιαίτερη πρόοδος.

Πρώτο βήμα η συμφωνία για αποδέσμευση 230 εκατ. για τα ομόλογα έργων

ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Μλωοη στήριξης της 
Ελλάδας από τους «27»

»  Ο Ζ. Μπαρόζο προτίθεται να εκδώσει γραπτή δήλωση συμπαράστασης 
προς την Ελλάδα

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ:

Εφαρμογή 
του Μνημονίου 
και από την νέα 
κυβέρνηοη

Με νέο μπαράζ δηλώσεων, χθες, 
ΗΠΑ, ΔΝΤ, ΕΚΤ και Ε.Ε. υπο
γράμμισαν την ανάγκη παραμο
νής της Ελλάδας στο ευρώ τονίζο
ντας όμως παράλληλα πως πρέπει 
να εφαρμοστεί το Μνημόνιο από 
την κυβέρνηση που θα προκύψει 
μέσω των εκλογών της 17ης Ιου
νίου.
Οι παγκόσμιοι ηγέτες συμφωνούν 
ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμεί- 
νει στο ευρώ, δήλωσε ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα, με προϋ
πόθεση την τήρηση των δεσμεύσε
ων από τη χώρα, ενώ μιλώντας 
χθες στο Λονδίνο η επικεφαλής 
του ΔΝΤ Κρίσήν Λαγκάρντ εκτί- 
μησε πως όποια πολιτική δύναμη 
αναδειχθεί από ης εκλογές της 
17ης Ιουνίου θα εμπλακεί σε «ε
ποικοδομητικό διάλογο» με το 
ΔΝΤ και τους εταίρους στην Ε.Ε. 
Τόνισε πως η ισχυρή προήμηση 
του Ταμείου παραμένει η κατάλ
ληλη εφαρμογή του Μνημονίου, 
ώστε να διασφαλιστεί η οικονομι
κή σταθερότητα ενώ εκάμησε 
πως εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό 
το ΔΝΤ θα πρέπει να εξετάσει ό
λες τις τεχνητές επιλογές και ης 
πιθανές εναλλακτικές για να ανπ- 
μετωπιστεί η κατάσταση. Με το 
Μνημόνιο, που έχει δεχθεί ισχυρή 
κριτική και χρησιμοποιείται συ
χνά ως «αποδιοπομπιαίος τρά
γος» ή με οποιονδήποτε άλλο τρό
πο οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλά
δα πρέπει να προχωρήσουν, εκτί- 
μησε η κ. Λαγκάρντ.
Ο Δεν αναμένω έξοδο της Ελλά
δας από το ευρώ, εκήμησε ο ανη- 
πρόεδρος της ΕΚΤ Β. Κονστά- 
ντσιο.
Ο Η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρ
μόσει ης μεταρρυθμίσεις που πε
ριλαμβάνονται στο Μνημόντο που 
έχει υπογράφει, εκήμησε ο επί
τροπος της Ε.Ε. Όλι Ρεν, τονίζο
ντας πως η Ε.Ε. επιθυμεί την Ελ
λάδα εντός ευρώ, αλλά σε κάθε 
περίπτωση δεν υπάρχει εύκολος 
δρόμος για τη χώρα, 
β Η έξοδος της Ελλάδας από το 
ευρώ δεν θα έλυνε τα προβλήματά 
της, εκήμησε η Αυστριακή υπουρ
γός Οικονομικών Μ. Φέκτερ. «Τα 
λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρα
νό με ένα νέο νόμισμα. Η υποτίμη- 
σή του μπορεί να αυξήσει την α- 
νταγωντσηκότητα της Ελλάδας 
βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, δεν 
μπορούν να αποφευχθούν οι με
ταρρυθμίσεις που στηρίζουν την α
νάπτυξη, ενώ κάθε σενάριο που 
βλέπει την Ελλάδα εκτός Ευρω
ζώνης είναι δύσκολο».

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

Κίνδυνος 
εξόδου από 
το ευρώ
Για πραγματικό κίνδυνο εξόδου 
της Ελλάδας από την Ευρωζώ
νη, προειδοποίησε ο Λ. Παπα- 
δήμος σε δηλώσεις τους στο 
πρακτορείο Dow Jones. Εκημά 
όη αν και ένα τέτοιο ενδεχόμε
νο είναι απίθανο να υλοποιηθεί 
και δεν είναι επιθυμητό για την 
Ελλάδα ή και για άλλες χώρες, 
δεν μπορεί να αποκλειστεί ε
ντούτοις όη γίνονται προετοι
μασίες για τον περιορ» ό τω ν ,-J 
συνεπετών από τυχόν ο  της
Ελλάδας από την Ευρωςώνη.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ

UBS: Δύο J  
επιλογές για 
την Ελλάδα
Δύο επιλογές για την Ελλάδα 
εντοπίζει η UBS: Η χώρα είτε 
θα κάνει μια προσεκτική επα
ναδιαπραγμάτευση του Μνημο
νίου και ίσως κάνει μια νέα α
ναδιάρθρωση του χρέους της, 
μεγάλο μέρος του οποίου βρί- 
σκετατ πλέον στα χέρια της 
τρόικας ή θα χρεοκοπήσετ απο- 
κηρύσσοντας το χρέος της, 
κάη που -όπως εκημά η ελβε
τική τράπεζα- δεν θέτει αυτόμα
τα τη χώρα εκτός ευρώ. Την ίδια 
ώρα, ή UBS υποστηρίζει πως 
βασικό ζητούμενο για το ευρώ 
είναι μια νέα, σύγχρονη, συν
θήκη Μάαστριχτ. Σύμφωνα με 
τη UBS: Η προσδοκία και μόνο 
της εξόδου της Ελλάδας από το 
ευρώ θα προκαλούσε οικονο
μική αναταραχή, ενώ η αναμο
νή πιθανότατα θα προκαλέσει 
παύση του εμπορίου στη χώρα, 
αδυναμία άντλησης κεφαλαίων 
από ης αγορές και μαζικές α
ναλήψεις καταθέσεων. Μία 
χρεοκοπία θα απαιτήσει ανα- 
κεφαλαιοποίηση των ελληνι
κών τραπεζών και δάνειο για 
να καλύψει το πρωτογενές 
έλλειμμα της χώρας.
Ο κίνδυνος μετάδοσης από μια 
έξοδο της Ελλάδας απότο ευρώ, 
ουσιασηκά σης υπόλοιπες ευ
ρωπαϊκές τράπεζες, υφίσταται. 
Αυτήν τη σηγμή διακρίνετατ 
μεγάλος εφησυχασμός από 
τους δημόσιους φορείς όσον 
αφορά στην ικανότητα των 
τειχών προστασίας να εμποδί
σουν τη μετάδοση.

ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΕΜΙΡΗ

Σε δήλωση στήρτξης της Ελ
λάδας, με την οποία θα εκ
φράζουν την επτθυμία τους 

αυτή να  παραμείνετ στο ευρώ, ανα- 
μένετατ να προχωρήσουν σήμερα 
οτ 27 Ευρωπαίοι ηγέτες στις Βρυ
ξέλλες. Ό πω ς σημείωναν ευρωπα
ϊκές διπλωματικές πηγές, η επίδει
ξη αλληλεγγύης της Ε.Ε. προς την 
Ελλάδα θα εκφραστεί, μετά το πέ
ρας της Συνόδου Κορυφής από τον 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβου
λίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι, χωρίς να 
μπορεί να  αποκλετστεί το ενδεχό
μενο υτοθέτησης και σχετικού ανα
κοινωθέντος.

Χαρακτηρισηκό είναι όη η συ
ζήτηση για την Ελλάδα θα διεξαχθεί 
στο επίπεδο των «27» και όχι των 
«17» της Ευρωζώνης, καθώς κρίθη- 
κε όη οι επιπτώσεις των εξελίξεων 
στην Ελλάδα υπερβαίνουν τα όρτα 
του ευρώ. Πρτν από τη Σύνοδο, ο 
υπηρεστακός πρωθυπουργός, Πα- 
ναγτώτης Πτκραμμένος, θα έχετ κατ’ 
τδίαν συναντήσετς με τους κ. Ρομπάι 
και Μπαρόζο, ο οποίος, σύμφωνα 
με πληροφορίες, προήθεται να εκ- 
δώσει γραπτή δήλωση συμπαράστα
σης προς την Ελλάδα.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ »  Στη Σύνοδο οτ «27» 
καλούντατ να στείλουν μήνυμα γτα 
την ανάγκη να συνδυαστεί η δημο- 
στονομική πετθαρχία με πολττικές 
ανάπτυξης. Η Σύνοδος έχετ προπα
ρασκευαστικό χαρακτήρα και δεν

Τέσσερις προτάσεις για την ανη- 
μετώπιση της κρίσης στην Ευ

ρωζώνη κατέθεσε χθες ο πρόεδρος 
Ομπάμα: Ικανά τείχη προστασίας που 
θα διασφαλίσουν όη η κρίση δεν θα 
μεταδοθεί περαττέρω, ανακεφαλατ- 
οποίηση των τραπεζών, υιοθέτηση 
αναπτυξτακής στρατηγτκής παράλ
ληλα με η ς  πολττικές λιτότητας κατ

αναμένετατ να καταλήξετ στη λήψη 
συγκεκριμένων αποφάσεων - απλά 
θα γίνει μια καταγραφή των θέσεων 
των «27» μ εης «κόκκτνες γραμμές» 
κατ τις προτάσεις τους για τα μέτρα 
που θα πρέπει να αποφασιστούν 
στην τακτική Σύνοδο Κορυφής (28- 
29/6).

Σε μια προσπάθεια να θέσουν 
τα θεμέλια για  την επιδιωκόμενη 
στροφή προς την ανάπτυξη, οι Ευ
ρωπαίοι θα επικυρώσουν συμφωνία 
μεταξύ των κρατών-μελών και της 
Ευρωβουλής για την αποδέσμευση 
230 εκατ. ευρώ για  τα ομόλογα 
έργων. Το ποσό αυτό, που θα προ- 
έλθει από πόρους του κοινοτικού 
προϋπολογισμού που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί, θα αποτελέσειτην 
«εγγύηση», ώστε να υπάρξετ προ
σέλκυση ιδτωηκών επενδύσεων 4,6

νομτσματική πολτηκή που θα στηρί- 
ζετης «δύσκολες προσπάθετες Ισπα
νίας και Ιταλίας». Τις προτάσεις 
αυτές θα υποστηρίξουν και Ευρωπαί
οι ηγέτες, με προεξέχοντα το νέο 
Γάλλο πρόεδρο. Η απάντηση του 
Βερολίνου παραμένετ, όμως, αρνη- 
ηκή απένανη σε όλες η ς  προτάσεις 
που κατατέθηκαν η ς τελευταίες ημέ-

δτσ. ευρώ γτα τη χρηματοδότηση 
5-10 μεγάλω ν έργω ν υποδομής 
(μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοι
νωνίες).

ΕΥΡΩ-ΟΜΟΛΟΓΑ Στη Σύνοδο 
αρκετοί αναμένεται να θέσουν την 
πρόταση έκδοσης ευρω-ομολόγων, 
χωρίς όμως να προβλέπεται ιδιαί
τερη πρόοδος, δεδομένης της γερ
μανικής στάσης. Θα εξεταστεί και 
η δυνατότητα αύξησης των κεφα
λαίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, με την Κομιστόν να 
επαναφέρετ την πρόταση για αύξη
ση της δανειοδοτικής ικανότητας 
κατά 10 δισ. ευρώ. Ο X. Ρομπάι 
προτίθεται να θέσει και το θέμα της 
επιβολής φόρου επί των χρηματο
πιστωτικών συναλλαγών στο οποίο 
αντττίθεται η Βρετανία.

ρες. Στο ίδτο μήκος κύματος εμφανί
ζονται Ολλανδία και Αυστρία, με την 
υπουργό Οικονομικών της τελευταί
ας Μαρία Φέκτερ, να αποκαλεί «α
νοησίες» η ς  προτάσεις Ολάντ. Το 
πιθανότερο είναι οι όποιες ουσιαση- 
κές υποχωρήσεις να γίνουν μετά ητ 
εκλογές σε Ελλάδα και Γαλλία.

X .'
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Υπέρ ίων θέσεων Ευρωπαίοι ηγέτες

Προτάσεις Ομπάμα για υπέρβαση της κρίσης


