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FT: «Η Αθήνα µαζεύει λεφτά τον Απρίλιο, αλλά η χρεωκοπία καραδοκεί στο Μάιο»
08/04/2015
Στο άρθρο γίνεται λόγος για δυσκολία καταβολής των πληρωµών της Ελλάδας για τον
επόµενο µήνα, ενώ παράλληλα γίνεται κριτική για τον τρόπο που βρίσκει το Υπουργείο
Οικονοµικών τα χρήµατα
«Μπορεί η Ελλάδα να έχει βγάλει στην άκρη, χρήµατα για να πληρώσει τους διεθνείς πιστωτές της
αυτό το µήνα, αλλά θα εξαντλήσει τα αποθέµατά της µέχρι το τέλος Απριλίου, αυξάνοντας τις
πιθανότητες χρεοκοπίας τον επόµενο µήνα, αν αποτύχει να συµφωνήσει στο πακέτο
µεταρρυθµίσεων µε τα µέλη της ευρωζώνης».

Με αυτό τον τρόπο ξεκινά άρθρο στους Financial Times, µε σαφή στόχο να εντείνει την όποια
ανησυχία προς όλες τις πλευρές, ενώ συνεχίζει, επικαλούµενο υψηλά ιστάµενο στέλεχος της
ελληνικής κυβέρνησης, ο οποίος, σύµφωνα µε το άρθρο, αποκάλυψε πως η Ελλάδα, εκτός από την
οφειλή προς το ∆ΝΤ, ύψους 458 εκ. ευρώ, για την οποία δεσµεύτηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης, πως θα
πληρωθεί στις 9 Απριλίου, θα πρέπει να βγάλει από τα ταµεία άλλα 420 εκ. ευρώ για να ξεπληρώσει
διεθνείς επενδυτές, καθώς η εν λόγω οφειλή λήγει στις 14 Απριλίου.
Εν συνεχεία, στο άρθρο παρατίθενται τα λεγόµενα του κυβερνητικού στελέχους ο οποίος διαχωρίζει
τις υποχρεώσεις της χώρας µας σε 15ήµερες. Σύµφωνα µε τον ίδιο κατά τις πρώτες δυο εβδοµάδες
του Απριλίου, η Ελλάδα θα ξεπληρώσει τις οφειλές της προς του εξωτερικούς παράγοντες, ενώ η
κάλυψη των εσωτερικών αναγκών στη χώρα θα πρέπει να γίνει «πιεστικά» το επόµενο
δεκαπενθήµερο. Όσο για τον επόµενο µήνα;
«Ο επόµενος µήνας είναι άλλο θέµα. Θα πρέπει να γίνουν µεταρρυθµίσεις ώστε να µαζευτούν
χρήµατα, αλλιώς θα ξεµείνουµε» είναι τα λεγόµενα του Έλληνα πολιτικού.
Όπως γνωστοποιεί το άρθρο, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει πληρωµές προς το ∆ΝΤ, που ανέρχονται
σε 950 εκ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να µαζέψει 2,4 δισ. ευρώ για µισθούς και συντάξεις και
όλα αυτά για το µήνα Μάιο. Σε αυτό δεν θα µπορέσει να έχει τη στήριξη της ΕΚΤ, για να πουλήσει
οµόλογα στις ελληνικές τράπεζες.
«Η ριζοσπαστική, κατά της λιτότητας κυβέρνηση δεν κατάφερε να έρθει σε συµφωνία µε την ΕΕ και
το ∆ΝΤ, ώστε να ξεκλειδώσει τη δόση των 7,2 δισ. ευρώ χρηµατοδότησης, λόγω κωλυσιεργίας της
οικονοµικής οµάδας της χώρας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις, οι οποίες θα έρθουν σε αντίθεση µε
τις προεκλογικές δεσµεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που περιλαµβάνουν µη περεταίρω αύξηση των φόρων και
διακοπή των ιδιωτικοποιήσεων».
Οι συζητήσεις, όπως συνεχίζει το άρθρο, αναµένεται να κορυφωθούν αυτή τη βδοµάδα, µε απώτερο
στόχο, την επίτευξη συµφωνίας µε το ∆ΝΤ, την Κοµισιόν και την ΕΚΤ στη Ρίγα στις 24 Απριλίου.
Επιπλέον στο άρθρο, γίνεται λόγος για τα λεγόµενα του αναπληρωτή υπουργού οικονοµικών
∆ηµήτρη Μάρδα, ο οποίος προσπάθησε να καθησυχάσει τις όποιες αµφιβολίες, λέγοντας πως οι
πληρωµές θα γίνουν στις προκαθορισµένες τους ηµεροµηνίες.
Τον προηγούµενο µήνα, η ελληνική κυβέρνηση πλήρωσε µισθούς και συντάξεις, ενώ αυτό το µήνα
στοχεύει στη συλλογή 1 δισ. ευρώ γι' αυτό το λόγο, χρησιµοποιώντας αποθέµατα συντάξεων και
ελεγχόµενες από το δηµόσιο εταιρίες που δίσταζαν να αφήσουν την ΤτΕ να διαχειριστεί τα
αποθέµατά τους.
«Η αρπαγή χρηµάτων της κυβέρνησης επεκτάθηκε και στα χρήµατα έργων υποδοµής της ΕΕ, µε
περίπου 260 εκ. ευρώ για κατασκευαστικά πρότζεκτ, να παρακρατούνται για άλλες χρήσεις.
Και µε όλη αυτή την περιγραφή, το άρθρο κλείνει µε τα λεγόµενα του Έλληνα επιχειρηµατία,
∆ηµήτρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει κατασκευαστική εταιρία, εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, που
λέει: «∆εν είναι το θέµα πως καθυστερούµε µε την παράδοση των πρότζεκτ... ∆εν µπορούµε να
πληρώσουµε τους προµηθευτές, µισθούς, ΦΠΑ και κοινωνική ασφάλιση χωρίς αυτή τη
χρηµατοδότηση και δεν µπορούµε να στραφούµε στις τράπεζες, γιατί έχουν παγώσει τις
δανειοδοτήσεις».

