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Θέμα ■ το μέτωπο της οικονομίας
Επιβεβαίωση Ρεν για σχέδιο βοήθεια8Δήλω ση-μήνυμα προς πς αγορές μία ημέρα μετά τις ευρωπιέσεις για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ότι η Ε Ε  στηρίζει την Ελλάδα
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ:, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Μ . Σ π ι ν θ ο υ ρ α κ η ς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε από χθεε έτοιμη να παρέμβει σε περίπτωση που η Ελλάδα αντιμετωπίσει πρόβλημα εξυπηρέτησηε των δανειακών αναγκών τηε. Ο  εκπρόσωποε του αρμοδίου για τιε οικονομικέε υ π ο θ έ σ ε ι ε  επιτρόπου κ. 
Ολι Ρεν δ ή λω σε χθεε στιε ΒρυΕέλ- λεε, ότι το θέμα τηε Ελλά- δαε σ υ ζη τή θηκε επί μ α κράν στη διάρκεια τηε χθεσινήε τα- κτικήε συνε- δρ ία σ ηε τηε Ε π ι τ ρ ο π ή ε ,  υπογραμμίδο- νταε ότι «α ν  
κ ρ ιθ ε ί α ν α 
γκαίο, η Επι
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τηε σταθερότηταε τηε ευρτοάόνηε».Με τη δήλωση αυτή είναι σαφέε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να στείλει δύο μηνύματα προε τιε αγορέε και ειδικότερα προε τουε κερδοσκόπουε. Το πρώτο βασικό μήνυμα είναι ότι ο «λόγοε τιμήε» περί αρω γήε στην Ελλάδα που έδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τηε ΕΕ αρχίζει να υλοποιείται. Το δεύτερο βασικό μήνυ-
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Ο  επΐτροποε για u s οικονομικέε υποθέσειε Ο λι Ρεν (αριστερά) συνομιλεί με τον βρετανό υπουργό 
Οικονομικών Αλιστερ Ντάρλινγκ (δεΣιά) υπό το βλέμμα του έλληνα ανηπροέδρου τηε Ε Κ Τ  κ. Λουκά 
Παπαδήμου κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Eco/Fin. Ο  εκπρόσωποε του επιτρόπου δήλωσε 
χθεε ότι «αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή έχει τα εργαλεία και τουε μηχανισμούε για τη διασφάλιση 
τηε σταθερότηταε τηε ευρωζώνηε» iap/virginia mayo)

ΝΕΟ «ΧΤΥΠΗΜΑ» ΡΟΥΜΠΙΝΙ

«Η  Ελλάδα έχει ανάγκη από το Δ Ν Τ »Το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο έδειξε χθεε ωε διέξοδο στην Ελλάδα, ο γνωστόε για τον «πεσιμισμό» του καθηγητήε Οικονομίαε στο Πανεπιστήμιο τηε Νέαε Υόρκηε Νου- 
ριέλ Ρουμπινί (φωτογραφία), σε άρθρο του που δημοσίευσε η βελγική γαλλόφωνη εφημερίδα «ΠΕοήο» με τίτλο «Η Ελλάδα έχει κυρίωε ανάγκη από το ΔΝΤ». Σύμφωνα με τον Ρουμπινί, ένα πρόγραμμα που θα προερχόταν από το ΔΝΤ θα βελτίωνε σημαντικά την αξιοπιστία τηε Ελλάδαε. Αντίθετα, τονίζει ο αρθρογράφοε,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να επιβάλει δημοσιονομικέε και διαρθρωτικέε μεταρρύθμισε« μέσω χρηματοδότησηε από την ΕΕ ή από την ΕΚΤ, αλλά δεν θα αρκού- σε για την αποκατάσταση τηε αξιοπιστίαε I τηε πολιτικήε του κράτουε. Για αυτόν τον .· . λόγο ένα επίσημο πρόγραμμα από το ΔΝΤ, καταλήγει ο αρθρογράφοε, θα ήταν πιο κατάλληλο γιατί η βοήθειά του δίνεται τμηματικά και υπό προϋποθέσειε για την εφαρμογή των μέτρων που έχει λάβει το κράτοε.

μα, ότι τη βασική ευθύνη για την οργάνωση τηε όποιαε ενδεχόμενηε οικονομικήε βοήθειαε προε την Ελλάδα θα την έχει αποκλει- στικώε η Επιτροπή και όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο ή ορισμένα από τα κράτη-μέλη τηε ευ- ρωδώνηε. Ταυτόχρονα ο εκπρόσωποε τηε Επιτροπήε άφησε να εννοηθεί ότι θα κινητοποιηθούν οικονομικά μέσα που έχει ήδη στη διάθεσή τηε η ΕΕ, χωρίε φυσικά να αποκλείεται και η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών.Μ ε τη χθεσινή απόφασή τηε η Επιτροπή και η ΕΕ γενικότερα εξα κο λου θούν να εφαρμόζουν έναντι τηε Ελλάδαε την πολιτική «μια στο καρφί και μια στο πέταλο» που ακολουθούν τουε τελευταίουε μήνεε. Οπωε η απόφαση τηε συνόδου κο- ρυφήε περί αρωγήε στην Ελλάδα ήλθε λίγεε ημέρεε μετά την ανακοίνωση των πρόσθετων οικονομικών μέτρων από τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, έτσι και η χθεσινή ανακοίνωση τηε Επι- τροπήε ήλθε μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Εεο/Έίη σχετικά με τα επιπρόσθετα μέτρα που θα υιοθετήσει η Ελλάδα.Τέλοε, χθεε, ερωτηθείε σχετικά με το αν υπάρχουν εκτιμήσειε τηε Επιτροπήε για τιε επιπτώσειε των μέτρων που έχει λάβει η Ελλάδα στον τομέα τηε ανάπτυξηε, ο εκπρόσωποε τηε Επιτροπήε αρκέ- στηκε να πει ότι στιε 25 Φεβρουάριου, όταν θα ανακοινωθούν οι ενδιάμεσεε προβλέψειε για τιε με- γάλεε οικονομίεε τηε ΕΕ, θα υπάρχουν περισσότερεε πληροφορίεε και για την Ελλάδα.
Παιχνίδια παρασκηνίου στην πλάτη της ΕλλάδαςΤον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ιταλίας φωτογράφισε η Ανγκελα Μ έρκελ για την κερδοσκοπία σε βάρος της χώρας μας
Μ εγάλα παιχνίδια παίχτηκαν τουε τελευταίουε μήνεε και εξακολουθούν, όπωε φαίνεται, να παίζονται στην πλάτη τηε Ελλάδαε με αφορμή τιε «διευκολύνσειε» τηε τράπεζαε Goldman Sachs προε την ελληνική κυβέρνηση το 2001. Αντικείμενο αυτών των παιχνιδιών είναι, απ’ ό,τι αποκαλύπτεται, η προεδρία τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε αφού, όπωε είναι γνωστό, το 2011 ο κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ αποχωρεί και την προεδρία διεκ- δικούν για λογαριασμό τουε η Γερμανία και η Ιταλία.Οι «New York Times» και το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» ανέφεραν χθεε σε ρεπορτάζ τουε ότι ιδιαίτερο ρόλο στιε διευκολύνσειε τηε Goldman Sach8 προε την Ελλάδα έπαιξε ο νυν διοικητήε τηε κεντρικήε τράπεζαε τηε Ιταλίαε Μά
ριο Ντράγκι, ο οποίοε παλαιότερα ήταν αντιπρόεδροε τηε Goldman S a d « . Η αντίδραση από ιταλικήε πλευράε ήταν άμεση και ο εκ πρόσωποε τηε κεντρικήε τράπεζαε τηε Ιτα λίαε εξέδωσε γραπτή ανακοίνω ση στην οποία το

νίζεται ότι ο Μάριο Ντράγκι δεν είχε καμία σχέση με τιε συμφωνίεε που αφορούν την Ελλάδα και ότι οι συμφωνίεε αυτέε, που σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούε Τύπου αποσκοπούσαν στην κάλυψη ενόε τμήματοε του δημόσιου χρέουε τηε Ελλάδαε, συνέβησαν πριν από την άφ ιξη του Μ άριο Ντράγκι στην Goldman Sachs. Στο ίδιο θέμα ανα- φέρεται και η γαλλική εφημερίδα «Les Echos», η οποία δημοσιεύει δήλωση του παλαιού επικεφαλήε των οικονομικών υπηρεσιών του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου 
Σάιμον Τζόνσον, ο οπ οίοε δ ή λω σε ότι ο κ. Ντράγκι πρέπει να δ ώ σ ε ι  ε ξ η γ ή -  σειε για
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τον ρόλο που διαδραμάτισε εκείνη την εποχή.Ενώ λοιπόν αυτά συνέβαιναν χθεε το απόγευμα στο Μιλάνο, την ίδια ώρα η καγκελάριοε Ανγκε-
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λα Μέρκελ σε πολιτική τηε ομιλία στην περιοχή τηε Ανατολικήε Πομερανίαε δήλωσε ότι ο ρόλοε που έπ αιξαν μ ερ ικ έε τράπεδεε αναφ ορικά με την κάλυψη των χρεών και των ελλειμμάτων τηε Ελλάδαε ήταν σκανδαλώδηε. Στην ίδια ομιλία τηε η γερμανίδα κα- γκελάριοε αναφέρθηκε πάλι στην Ελλάδα λέγονταε ότι «η Ελλάδα 
πρέπει να κά νει τώρα σοβαρέε  
οικονομίεε» και εξέφρασε την ικανοποίησή τηε για το γεγονόε ότι η ελληνική πολιτική ηγεσία και ειδικότερα ο πρω θυπουργόε Γε- 
ώργιοε Παπανδρέου έχουν πλέον άριστεε σχέσειε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Ωστόσο η αναφορά τηε γερμα- νίδαε καγκελαρίου στον σκανδαλώδη ρόλο που διαδραμάτισαν οι τράπεδεε στην κάλυψη των ελλειμμάτων τηε Ελλάδαε θεωρείται έμμεση επίθεση κατά τηε υποψηφιότηταε Ντράγκι για την προεδρία τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε. Ωε γνωστόν, υποψή- φιοε για την προεδρία τηε Ευρω- παϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε είναι και ο νυν πρόεδροε τηε κεντρικήε τράπεζαε τηε Γερμανίαε κ. Αξελ

Βέμπερ, ο οποίοε θεωρείται και ο επικρατέστεροε για να διαδεχθεί τον κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ.1 Γ Τ Ί  έλοε, εκπρόσωποε τηε Ευ- I  ρωπαϊκήε Επιτροπήε επα-Α  νέλαβε χθεε από τιε Βρυ- ξέλλεε ότι οι κοινοτικέε υπηρεσίεε αναμένουν τιε εξηγήσειε των ελληνικών αρχών επί του θέματοε και(δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, αν υπάρξουν στοιχεία, ανάλογεε εξη- γήσειε να ζητηθούν και από πολλά κράτη-μέλη τηε Ευρωπαϊκήε Ενω- σηε για τα οποία υπάρχουν σοβαρέε υποψίεε ότι κατά το παρελθόν χρησιμοποίησαν περίπλοκα τραπεζικά προϊόντα για να καλύψουν τα χρέη τουε και τα ελλείμματά τουε.Εκπρόσωποε πάντωε μεγάληε ευρωπαϊκήε τράπεζαε που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του ανέφερε ότι κυρίωε την περίοδο πριν από την προσχώρηση στο ευρώ πολλέε χώρεε-μέλη ζήτησαν από τράπεζεε να εξωράίσουν τα οικονομικά τουε. «Είναι λογικό η νύ
φη λίγο πριν από τον γάμο να στο
λίζεται» είπε.
Αλλο ρεπορτάζ για τα παιχνίδια των 
κερδοσκόπων στο Βήμα-Οικονομία σελ. 1


