Τα hedge funds εντείνουν την
πίεση στην Αργεντινή
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Ταhedge funds που έχουν αρνηθεί να δεχτούν τα αναδιαρθρωμένα ομόλογα της Αργεντινής
εντείνουν την πίεση στην κυβέρνηση της χώρας ζητώντας από αμερικανικό δικαστήριο να
απορρίψει το αίτημα για περισσότερο χρόνο προκειμένου να διαπραγματευτεί με τους πιστωτές
της.
Η Αργεντινή ζήτησε τη Δευτέρα από τον Αμερικανό δικαστή Thomas Griesa να αναστείλει
προσωρινά την εκτέλεση της απόφασης που την υποχρεώνει να πληρώσει τα hedge funds μαζί με
τους πιστωτές που έχουν δεχτεί τα αναδιαρθρωμένα ομόλογα.
Σε λιγότερο από δύο εβδομάδας η Αργεντινή θα πρέπει να καταβάλει τις πληρωμές τόκων στα
αναδιαρθρωμένα ομόλογα τα οποία - σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις των αμερικανικών
δικαστηρίων - η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να πληρώσει εάν δεν πληρώσει ταυτόχρονα και τα
hedge funds.
Εάν η Αργεντινή χάσει τις πληρωμές τόκων ποσού άνω των 500 εκατ. δολ. στις 30 Ιουνίου, το
χρέος της θα περάσει σε τεχνική χρεοκοπία. Στη συνέχεια η χώρα θα έχει μια περίοδο μόλις 30
ημερών για να αποφύγει μια νέα πτώχευση.
Σε επιστολή τους προς τον Δικαστή Griesa τα hedge funds ζητούν την απόρριψη του αιτήματος
της χώρας να της δοθεί περισσότερος χρόνος.
"Θα εξυπηρετούσε για να δημιουργήσει περισσότερο χρόνο για την Αργεντινή ώστε να αναπτύξει
σχέδια διαφυγής, κάτι που έχει επανειλημμένα αποδείξει τη βούληση της να κάνει, και θα
αφαιρούσε όλη την πίεση προς την Αργεντινή είτε να συμμορφωθεί με τις εντολές ή να
διαπραγματευτεί μια λογική διευθέτηση", αναφέρει ο Robert Cohen, δικηγόρος των hedge funds.
Ωστόσο, τα funds άφησαν να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμα να βοηθήσουν την Αργεντινή να
αποφύγει μια νέα χρεοκοπία εφόσον και οι δύο πλευρές "σημειώσουν καλή πρόοδο" στις
διαπραγματεύσεις.
Το αμερικανικό δικαστήριο διόρισε χθες τον δικηγόρο Daniel Pollack της McCarter & English ως
"ειδικό σύμβουλο" στις διαπραγματεύσεις της Αργεντινής με τα hedge funds.
Η απόφαση του αμερικανικού δικαστηρίου ορίζει ότι ο δικηγόρος θα μπορεί να συνεννοείται με το
δικαστήριο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλους
δικηγόρους, εάν χρειαστεί.
Το δικαστήριο έδωσε οδηγίες και στις δύο πλευρές να συνεργαστούν πλήρως με τον δικηγόρο.
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