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Στην Νέα Υόρκη, ο Έλ-
ληνας υπουργός Οικο-
νομικών, κ. Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου, 
είχε συναντήσεις με δι-

εθνείς επενδυτές από την Federal 
Reserve Bank και την Merrill 
Lynch, στους οποίους παρουσία-
σε το Πρόγραμμα Οικονομικής 
Πολιτικής και την πρόοδο του, κα-
θώς και την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας. 
Στην αμερικανική μεγαλούπολη, ο 
κ. Παπακωνσταντίνου παραχώ-
ρησε συνεντεύξεις στο αμερικανι-
κό δίκτυο CNBC και την εφημερί-
δα «The Wall Street Journal», που 
μας έχει «περιποιηθεί» ως χώρα … 
με σχόλια και αναλύσεις που τις πε-
ρισσότερες φορές ξέφυγαν από τα 
όρια της αυστηρής κριτικής και άγ-
γιξαν την υπερβολή. Στην σχετικά 
μικρή επίσκεψη του στην έγκυ-
ρη, κατά τα άλλα, «Wall Street 
Journal», ο κ. Παπακωνσταντί-
νου εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκ-
φράζοντας την πεποίθησή του 
ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί 
να ζητήσει από την Τρόικα επέ-
κταση του Μηχανισμού Στήριξης 
πέρα από το 2012, ενώ επέλεξε 
να αποκαλύψει - εκτός συνόρων 
και μάλιστα στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού -  το ενδιαφέρον 
που υπάρχει για τα ελληνικά τα-
χυδρομεία από μεγάλη ευρωπα-
ϊκή εταιρεία που δραστηριοποι-
είται στο χώρο. 
Ο Τσάρος μας επανέλαβε ότι η Ελ-
λάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο 
όσον αφορά στην επίτευξη των δη-
μοσιονομικών στόχων της, εξέφρα-
σε την βούληση της κυβέρνησης 
Παπανδρέου να επιστρέψει στις 
αγορές το συντομότερο δυνατό, 
χωρίς ωστόσο να πει αν αυτό θα 
γίνει το 2011 ή το 12, και αναφέρθη-
κε στο πρόγραμμα αποκρατικο-
ποιήσεων. Ένα πρόγραμμα που 
περιλαμβάνει την εκχώρηση για 
ιδιωτικοποίηση σε αεροδρόμια, 
λιμάνια, τον τομέα της ενέργει-
ας στις υποδομές, το real estate, 
καθώς και στα τυχερά παιχνίδια. 
Φυσικά ο κ. Παπακωνσταντίνου 
δεν παρέλειψε να αναφερθεί και 
στις επενδύσεις του Κατάρ και 
της Κίνας στην Ελλάδα. 

Ετήσια Σύνοδος του ΔΝΤ
Στην Ουάσιγκτον, πέρα από την 
συμμετοχή του στην ετήσια σύ-
νοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμι-
ας Τράπεζας, ο Έλληνας υπουργός 
είχε συναντήσεις με ομολόγους 
του, έκανε μια ομιλία, συμμετείχε 
σε πάνελ συζήτησης, και φυσικά 
ενημέρωσε σε συνέντευξη τύπου 
τους Έλληνες και ξένους δημοσι-
ογράφους. 
Συγκεκριμένα, ο κ. Παπακωνστα-
ντίνου, στο «World Debate at the 
IMF», που διοργάνωσε το BBC, με 
βασικό θέμα την διασφάλιση της 
οικονομικής ανάκαμψης, συμμε-
τείχε σε πάνελ που περιλάμβανε τον 
γενικό διευθυντή του ΔΝΤ Ντομι-
νίκ Στρος-Καν, τον διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας, 
την μέχρι πρότινος επικεφαλής των 
οικονομικών συμβούλων του προέ-
δρου Ομπάμα και τον διεθνούς φή-
μης νομπελίστα οικονομολόγο και 
φίλο του Έλληνα πρωθυπουργού, 
Τζόζεφ Στίγκλιτς. 

Εξάλλου, η ομιλία του στο Διεθνές 
Ινστιτούτο Οικονομικών επικε-
ντρώθηκε στην ανάπτυξη και την 
δυναμική του χρέους στις αγορές. 
Συνάντησε τον Ρώσο και Αμερικα-
νό ομόλογό του, Alexei Kudrin και 
Τimothy Geithner αντίστοιχα, κα-
θώς και τον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών της Κίνας, ZHU 
Guangyao. Και σήμερα Κυριακή 
συναντά και τον Γενικό Διευθυντή 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί-
ου, Ντομινίκ Στρος-Καν. 
Η επίσκεψη Παπακωνσταντίνου 
συμπίπτει με μια συγκυρία κατά 
την οποία η Ελλάδα δεν αποτελεί 
πια το κέντρο του ενδιαφέροντος. 
Φαινομενικά ο χρόνος θα δείξει αν 
και πότε η χώρα μας θα βγει από 

το κάδρο άμεσης ή έμμεσης στο-
χοποίησης. 
Πάντως, τα εύσημα τα πήρε η ελλη-
νική κυβέρνηση, πριν την έναρξη 
της συνόδου του ΔΝΤ, από τον επι-
κεφαλής του οργανισμού, Ντομινίκ 
Στρος-Καν, ο οποίος είπε ότι «αυτά 
που κάνει (η ελληνική κυβέρνη-
ση) κινούνται απόλυτα στη σω-
στή κατεύθυνση», επισημαίνοντας 
ότι «σε πολλά σημεία αποδίδουν 
καλύτερα από το αναμενόμενο, 
αν και, μένουν πολλά ακόμη να 
γίνουν»… 

IMF και Έλληνες δημοσι-
ογράφοι
Ο Έλληνας υπουργός συμμετείχε 
και στην καθιερωμένη ετήσια συ-

νέλευση συνάντηση του διεθνούς 
νομισματικού ταμείου (IMF) μαζί με 
παράγοντες της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος. Μάλιστα σχολιάστηκε 
έντονα η πολυπληθής αντιπροσω-
πεία 28 Ελλήνων δημοσιογράφων 
τα έξοδα της οποίας ανέλαβε να 
καλύψει η Εθνική Τράπεζα της Ελ-
λάδος, που πάντα συνοδεύει την 
αντιπροσωπεία της ΕΤΕ στην σύ-
νοδο του ΔΝΤ. Όσο για τον Γιώρ-
γο Παπακωνσταντίνου σύντομα θα 
επιστρέψει στην ΗΠΑ τον προσεχή 
Νοέμβριο (σε γνωστό οικονομικό 
συνέδριο Ελληνοαμερικανικού ορ-
γανισμού) για να δρέψει καρπούς 
από όσα έκανε σε αυτούς τους 12 
μήνες του στην ελληνική κυβέρνη-
ση. Ίδωμεν. 
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Γύρισε με γεμάτες τις βαλίτσες 
από τη Νέα Υόρκη 

O Tσάρος της ελληνικής οικονομίας, κ. Γιώργος Πα-
πακωνσταντίνου ολοκληρώνει σήμερα Κυριακή το 
ταξίδι του στην Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον, μια 
επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των 
προηγούμενων του Γ. Παπανδρέου (Μάρτιο, Ιούνιο, 
Σεπτέμβριο 2010) και μέσα σε σαφώς καλύτερο κλίμα 
για την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση. 

Από τόν ΑΛΕξΑΝΔρΟ ΣΤΕφΑΝΟΠΟΥΛΟ, 
Διευθυντή του GreekAmericanNewsAgency.com 

Στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκό-
σμιας Τράπεζας στοχοποιήθηκαν δύο άλλες 
χώρες, η Ιρλανδία και η Ισπανία. Πιο σημα-
ντικός όμως ήταν ο πόλεμος χαρακωμά-
των, σε προσκήνιο και παρασκήνιο εναντί-
ον του κόκκινου δράκου, της Κίνας δηλ., 
που πληρώνει και αγοράζει με γουάν, καθώς 
δεν καταπίνεται εύκολα η ταχύτατη ανά-
πτυξη της. Γι’ αυτό και οι πιέσεις που ασκού-
νται προς το Πεκίνο να ανατιμήσει το νόμισμά 
του είναι ασφυκτικές και ασκούνται από όλες 
τις πλευρές. 
Όπως δήλωσε άλλωστε ο κ. Στρος Καν «ο νο-
μισματικός πόλεμος καλά κρατεί και μπο-
ρεί να οδηγήσει σε νέα οικονομική κρίση». 
Ανάφερε μάλιστα ότι «ο νομισματικός πόλε-
μος δεν είναι για το καλό της παγκόσμιας 
οικονομίας» και ότι «δεν υπάρχει αυξημέ-
νη θέληση ανάμεσα στις χώρες να δουλέ-
ψουν μαζί και να συνεργαστούν και αυτό 
είναι που ουσιαστικά αποτελεί την πραγ-
ματική απειλή». 
Το ΔΝΤ, λοιπόν, ζήτησε την περασμένη Πέμπτη 
από την Κίνα να προχωρήσει στην ανατίμηση 
του γουάν, αν και ο πρωθυπουργός της Κί-
νας είχε δηλώσει νωρίτερα στους ευρωπαίους 

ηγέτες να μην επεμβαίνουν στην νομισματική 
πολιτική της χώρας του. Ο κ. Γουέν Τζιαμπάο 
ήταν σαφής και κατηγορηματικός, στέλνοντας 
μάλλον το μήνυμά του προς πάσα κατεύθυνση. 
Μα κυρίως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 
εκεί όπου η Ουάσιγκτον παρακολουθεί πολύ 
στενά τις κινήσεις του Πεκίνου και φυσικά προ-
σπαθεί με κάθε τρόπο να πιέσει για την ανατί-
μηση του κινεζικού νομίσματος. Και όπως μας 
έχει δείξει το παρελθόν, η αποτυχία στην επί-
τευξη του συγκεκριμένου στόχου, θα επιφέρει 
περισσότερες τριβές στις σινο-αμερικανικές 
σχέσεις… Αλλά από ό,τι φαίνεται το Πεκίνο 
δεν καταλαβαίνει από πιέσεις…
Μάλιστα οι Αμερικανοί από την δική τους 
πλευρά, επιμένουν ότι το υποτιμημένο γου-
άν δημιουργεί μια ανισότητα υπέρ της Κίνας 

στις συναλλαγές, που αποτελεί παράλληλα και 
πηγή εντάσεων για την παγκόσμια οικονομία. 
Το ίδιο είχε πει άλλωστε και ο επικεφαλής του 
ΔΝΤ, Στρος-Καν, ενώ σε συνέντευξή του την 
περασμένη Πέμπτη στην γαλλική «Le Monde» 
υποστήριξε ότι η επιτάχυνση της ανατίμη-
σης του κινεζικού νομίσματος είναι απα-
ραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί μια 
νέα οικονομική κρίση. 
Και μη ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πι-
έζουν εδώ και καιρό την Κίνα να αφήσει να 
ανατιμηθεί το νόμισμά της, με το Πεκίνο να 
απαντά ότι η υποτίμηση του επίσημου κινε-
ζικού νομίσματος δεν είναι τεχνητή και ότι το 
κινεζικό νόμισμα δεν ευθύνεται για το αμερι-
κανικό έλλειμμα (με χρέη 13 τρις) προς την ασι-
ατική υπερδύναμη.

Ιρλανδία, Ισπανία και στο βάθος… Κίνα


