Η ANAΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.
ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΒΛΑΒΗΣ;
Ακάθεκτη συνεχίζεται η συζήτηση
περί
αναδιάρθρωσης,
καθώς
αναμένοταν
να
αρχίσουν
οι
καταθέσεις του Βρετανού χρηματιστή
Πολ Μος και των άλλων 20-30
στελεχών
του
ελληνικού
χρηματοπιστωτικού συστήματος που
σχετίζονται με την διακίνηση του
περιβόητου e –mail της 20ης
Απριλίου περί αναδιάρθρωσης του
ελληνικού χρέους εν μέσω των
εορτών του Πάσχα. Η συζήτηση
πάντως τροφοδοτείται πανταχόθεν
ενώ οι απόψεις εμφανίζεται
διχασμένες.
Μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους «δεν θα
εξυπηρετούσε σε τίποτε» για την αποκατάσταση των δημόσιων
οικονομικών της χώρας, δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής
τράπεζας της Φινλανδίας και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Έρκι Λικάνεν, σύμφωνα με το
πρακτορείο το Reuters. «Μια υπερχρεωμένη χώρα πρέπει να
παράξει ένα δημοσιονομικό (πρωτογενές) πλεόνασμα. Μία
αναδιάρθρωση δεν θα αλλάξει τίποτε. Το δεύτερο σημείο είναι η
ανάγκη επαναβεβαίωση των δυνάμεων της ανάπτυξης. Και εδώ μια
αναδιάρθρωση δεν επυπηρετεί κάτι», πρόσθεσε απαντώντας
ερωτήματα της γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
Από την άλλη, την εκτίμησή του ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να
αποφύγει την αναδιάρθρωση του χρέους της εξέφρασε ο Λαρς
Φέλντ, ένας εκ των οικονομικών συμβούλων της Γερμανίδας
Καγκελαρίου Αγκέλα Μέρκελ. «Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα θα πετύχει

στην στρατηγική που ακολουθεί χωρίς αναδιάρθρωση» δήλωσε
κατηγορηματικά στην τηλεόραση του Bloomberg και συμπλήρωσε:
«Νομίζω ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να αναδιαρθρώσει (το χρέος της)
σύντομα αντί για αργότερα».
Ο Robert Barrie, επικεφαλής οικονομικής έρευνας στην Credit
Suisse, υποστηρίζει από την πλευρά του πως η προοπτική
αναδιάρθρωσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα μεγάλο αρνητικό
γεγονός από τους επενδυτές, καθώς, όπως τονίζει, ο άμεσος
αντίκτυπος μιας αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους της
περιφέρειας στους τραπεζικούς κλάδους εκτός της περιοχής, δεν
θα είναι και τόσο σημαντικός.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας
Commerzbank,
Jörg
Krämer,
σε
άρθρο
του
στην
εφημερίδα “Frankfurter Allgemeine Zeitung” κάνει λόγο για
σοβαρότατες επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης για την
Ελλάδα ακόμη και στην περίπτωση που αυτή είναι εθελοντική,
καθώς, όπως τονίζει αυτού του είδους η αναδιάρθρωση λειτουργεί
μόνον όταν οι δανειστές πεισθούν ότι το Κράτος δεν μπορεί να
εξυπηρετήσει το χρέος του. Επισημαίνει δε, ότι η ΕΕ θα
επηρεαστεί στο βαθμό που τα κράτη-μέλη και η ΕΚΤ θα χάσουν
μέρος των δανείων τους προς την Ελλάδα. Ωστόσο, ο Krämer
επισημαίνει ότι ενδεχομένως η αναδιάρθρωση να είναι τελικά
αναπόφευκτη. «Οι ευρωπαίοι πολιτικοί θα πρέπει να προσπαθήσουν
να αποφύγουν αυτό το σκληρό βήμα» καταλήγει.
Άρθρο της εφημερίδα Die Tageszeitung, αναφέρει ότι η απόφαση
για αναδιάρθρωση του χρέους θα ληφθεί το νωρίτερο τον Ιούνιο,
όταν οι εκπρόσωποι της Τρόικας θα επισκεφτούν την Αθήνα, για
να επιθεωρήσουν την ελληνική πρόοδο. «Επειδή όμως ο Διοικητής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Jean-Claude Trichet είναι
σκληρός πολέμιος της αναδιάρθρωσης, πιθανόν η απόφαση να
καθυστερήσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία
αναμένεται να αποχωρήσει ο Trichet από τη θέση του Διοικητή
της ΕΚΤ» εκτιμά η αρθρογράφος.
Η Ελλάδα θα πρέπει να παρατείνει τον χρόνο αποπληρωμής του

χρέους της εκτιμά ο Hubert Walentynowicz επικεφαλής του
επενδυτικού οίκου XTB της Πολωνίας μιλώντας στην «PUBLICO». Ο
Walentynowicz υποστηρίζει ότι η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη.
Προσθέτει, ωστόσο, ότι κανείς δεν θέλει μια αναδιάρθρωση του
χρέους για το λόγο αυτό το πιο λογικό θα ήταν η Ελλάδα να
διαπραγματευτεί μια επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους
της. «Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα μπορέσει να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις της χωρίς να προκαλέσει επιπτώσεις στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο είναι αυτό που έχει στην
κατοχή του το ελληνικό χρέος». Τονίζει δε, ότι οι ΗΠΑ πιέζουν
την Ευρώπη να υποστηρίξει αυτή τη λύση.
Σύμφωνα μάλιστα με άρθρο του ανταποκριτή της Financieele
Dagblad στις Βρυξέλλες, το ΔΝΤ αναμένεται να επεκτείνει το
δάνειο προς την Ελλάδα. Παραθέτει δηλώσεις του Ολλανδού
διευθυντή
στο
ΔΝΤ,
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αναφέρει: «Ακολουθώντας τις χώρες της ευρωζώνης, το ΔΝΤ
πρόκειται επίσης να επεκτείνει το χρόνο αποπληρωμής των
δανείων προς την Ελλάδα. Αυτό δίνει στην ελληνική κυβέρνηση
πρόσθετη ελάφρυνση και μειώνει την πιθανότητα της
αναδιάρθρωσης των χρεών της». «Αναμένω ότι, μέσα στους
επόμενους μήνες, το ΔΝΤ θα αποφασίσει να επεκτείνει το χρόνο
διάρκειας του δικού του τμήματος του προγράμματος, αν η Ελλάδα
δείξει ότι προχωρεί σοβαρά με τις ιδιωτικοποιήσεις και τις
δομικές μεταρρυθμίσεις» τονίζει ξεκαθαρίζοντας ότι για το ΔΝΤ
δεν προβλέπεται αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους.
Την άποψη ότι όσο πιο σύντομα γίνει η αναδιάρθρωση, τόσο πιο
οδυνηρή θα είναι για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, από την άλλη
όμως όσο καθυστερεί τόσο πιο πολύ θα καθίσταται σαφές για τους
ευρωπαίους φορολογούμενους ότι αυτό που καλούνται να κάνουν
είναι να βοηθήσουν μία ξένη χώρα, διατυπώνει άρθρο της
εφημερίδα «Wall Street Journal». Ο αρθρογράφος αναφέρει ότι οι
ηγέτες της ευρωζώνης θα πρέπει «αν θέλουν να δημιουργήσουν ένα
κλίμα συμπάθειας για οποιαδήποτε χώρα προχωρήσει σε
αναδιάρθρωση μετά το 2013 – να παραδεχτούν ότι κάποια από τα
προβλήματα των τριών αυτών χωρών οφείλονται σε ατέλειες του

ίδιου του ευρώ και ότι τυχόν κούρεμα αυτού του χρέους θα είναι
στην ουσία το τίμημα που θα πρέπει όλοι να καταβάλλουν για την
επιδιόρθωση αυτών των προβλημάτων».
«Χωρίς μία τέτοια ομολογία, οποιαδήποτε απόπειρα για
αναδιάρθρωση του χρέους μετά το 2013 θα ήταν τόσο ανεπιθύμητη
που κανένας από τους ηγέτες των χωρών που έχουν δώσει τα
δάνεια δεν θα συμφωνούσε με ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οπότε στην
περίπτωση αυτή η οποιαδήποτε χρεωμένη κυβέρνηση θα έπρεπε να
χρεοκοπήσει στο σύνολο του χρέους της και η λαϊκή αντίδραση
που θα προκαλούσε κάτι τέτοιο, θα ήταν τόσο μεγάλη που θα
μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε βίαιη αποπομπή της από την
ευρωζώνη»
επισημαίνει
η
εφημερίδα,
καταλήγοντας
ότι «καθυστερώντας την αναδιάρθρωση, οι ευρωπαίοι ηγέτες
αναλαμβάνουν έναν κίνδυνο όσον αφορά την ίδια την ύπαρξη του
ευρώ τουλάχιστον στη σημερινή του μορφή».

Bloomberg: «Η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους έχει ήδη
καθυστερήσει»
Η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους έχει ήδη καθυστερήσει
εκτιμά το οικονομικό πρακτορείο Bloomberg σε σημερινό
δημοσίευμά του. Ο Μάθιου Λιν, αρθρογράφος του Bloomberg με
ενασχόληση με τα ελληνικά θέματα, αναφέρει πως ένα χρόνο μετά
τη διάσωση της Ελλάδας από τους εταίρους της στην Ευρωζώνη η
κατάσταση παραμένει ζοφερή. «Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα θα
έπρεπε να είχε γιορτάσει την επέτειο του πακέτου διάσωσης με
διαφορετικό τρόπο – με την αναγγελία ότι θα αποχωριστεί μέρος
των χρεών της» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Λιν. Σύμφωνα με τον
ίδιο όσο πιο γρήγορα η Ελλάδα επιβάλλει ένα κούρεμα τόσο το
καλύτερο για όλους, καθώς η καθυστέρηση θα οδηγήσει σε
μεγαλύτερες περικοπές χρέους και σε μεγαλύτερο πόνο. «Και όταν
γίνει αποδεκτή η πρώτη πτώχευση στην Ευρωζώνη, τότε θα μπορεί
να ξεκινήσει μια λογική συζήτηση για το πώς θα ισχυροποιηθεί
το ενιαίο νόμισμα» αναφέρει.
Επιμένουν κατά της αναδιάρθρωσης ΕΕ και ΕΚΤ
Κατά της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους τάχθηκε για μια

ακόμη φορά ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Ζαν- Κλοντ Τρισέ, σε
συνεντεύξεις που παραχώρησε σε φιλανδική εφημερίδα. «Υπάρχει
ένα σημαντικό πρόγραμμα προσαρμογής, το οποίο υιοθετήθηκε από
την ελληνική κυβέρνηση για να μεταρρυθμίσει τις δημοσιονομικές
και διαρθρωτικές της πολιτικές. Αυτό το πρόγραμμα εγκρίθηκε
από το ΔΝΤ, τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
συνεργασία με την ΕΚΤ. Αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται» δήλωσε.
Ερωτηθείς για το αν υπάρχει ποσοτικό ή χρονικό όριο για την
επαναγορά ομολόγων από την ΕΚΤ στη δευτερογενή αγορά, ο κ.
Τρισέ αρνήθηκε να απαντήσει, αλλά τόνισε ότι και αυτό είναι
ένα έκτακτο μέτρο.
Ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα μπορούσε να
προκαλέσει μεγαλύτερη αναταραχή στις αγορές από ό,τι η πτώση
της Lehman Brothers ανέφερε επιπλέον σε δηλώσεις του, το μέλος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Χοσέ Μανουέλ ΓκονθάλεθΠάραμο. Αφού επισήμανε πως η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει πιστά
το δημοσιονομικό πρόγραμμα της ΕΕ και του ΔΝΤ σημείωσε: «Μια
αναδιάρθρωση θα είχε νομικές και συστημικές συνέπειες, που
είναι δύσκολο να υπολογιστούν αυτή τη στιγμή, αλλά πιθανότατα
θα είχε μεγαλύτερες συνέπειες από την κατάρρευση της Lehman
Brothers». Αναφερόμενος στην επιτοκιακή πολιτική της κεντρικής
τράπεζας, τόνισε ότι η κίνηση της ΕΚΤ νωρίτερα τον Απρίλιο να
αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 1,25% δεν
σηματοδοτεί την αρχή κύκλου αυξήσεων.
«Το ελληνικό χρέος είναι εξυπηρετήσιμο, αν δοθεί στην Ελλάδα ο
χρόνος για να το περιορίσει»υποστηρίζει από την πλευρά του ο
πρόεδρος της ΕΕ Χέρμαν Βαν Ρομπάι. «Το μεγάλο πρόβλημα είναι
ότι οι αγορές δεν δίνουν χρόνο στις υπερχρεωμένες χώρες. Το
ελληνικό χρέος είναι εξυπηρετήσιμο, αν δοθεί στην Ελλάδα ο
χρόνος για να το περιορίσει, και ως εκ τούτου η αναδιάρθρωση
του ελληνικού χρέους δεν είναι αναπόφευκτη» υποστήριξε σε
δηλώσεις του στη βελγική εφημερίδα De Standaard.
(Πηγή: tvxs)
Φωτό:wikimedia

