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ΚΑΙ Ο PEN ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΟΪΜΠΛΕ: ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑ

Βήμα πρώτον, τον Μάιο, με 
την τρόικα και αξιολόγηση
Οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι καμία 

συζήτηση δεν έχει αρχίσει με την 
κυβέρνηση περί αναδιάρθρωσης 
του χρέους της Ελλάδας. Ο επί
τροπος Ολι Ρεν, όμως, αφήνει σε 
δηλώσεις του υπονοούμενα ότι 
μπορεί να τεθεί τέτοιο θέμα τον 
Ιούνιο, ευθυγραμμιζόμενος κατά 
κάποιο τρόπο με τον Γέρμανό υ
πουργό Οικονομικών Βόλφγκαν- 
γκΣόιμπλε. Και ως γνωστόν, «δεν 

υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά».

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Ως προς το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα δημοσιονομι
κής στρατηγικής 2011-2015 

που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η 
πρώτη αντίδραση των Βρυξελλών 
ήταν ότι πρόκειται για ένα σχέδιο 
ιδιαίτερα φιλόδοξο, τις δυνατό
τητες εφαρμογής του οποίου θα 
εξετάσει επιτόπου η τρόικα στις 
αρχές Μαΐου.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αρνήθηκε χθες ότι έ
χουν αρχίσει συζητήσεις μεταξύ 
Αθηνών και Βρυξελλών για το εν
δεχόμενο αναδιάρθρωσης του 
χρέους της Ελλάδας. Την ίδια αρ
νητική απάντηση έδωσε και για 
την περίπτωση της Πορτογαλίας. 
Μπορεί, όμως, να μην έχει αρχί
σει τέτοια συζήτηση αλλά δεν α-

ποκλείεται να τεθεί το θέμα τον 
Ιούνιο, όπως άλλωστε έχει δηλώ
σει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Ο επίτροπος Ολι Ρεν, σε δηλώ
σεις του στο «Dow Jones 
Newswires», ανέφερε ότι η Επι
τροπή θα πραγματοποιήσει σε 
συνεργασία με το ΔΝΤ αξιολόγη
ση για τη βιωσιμότητα του ελλη
νικού χρέους μετά την ολοκλήρω
ση της οποίας ενδέχεται, ανάλο
γα με τα αποτελέσματα, να εξε
τάσει το πρόγραμμα έκτακτης 
χρηματοδότησης της Ελλάδας. Η 
αξιολόγηση, είπε, αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στις αρχές του κα
λοκαιριού και αυτή τη φορά έχει 
ιδιαίτερη σημασία.

Αποφάσεις χον Ιούνιο
Το έργο της αξιολόγησης, λοι

πόν, θα επωμιστεί, η τρόικα που 
θα βρεθεί στις αρχές Μαΐου στην 
Αθήνα. «Θα εξετάσουμε όλους 
τους παράγοντες που σχετίζονται 
με τη βιωσιμότητα του χρέους, α
πό την οικονομική ανάπτυξη έως 
τα φορολογικά έσοδα και την α
ξιολόγηση της επίδρασης των ρι
ζικών μεταρρυθμίσεων», διευ
κρίνισε ο επίτροπος, ενώ πρόσθε- 
σε: «Σε αυτό το πλαίσιο, θα δού
με αν και πώς θα πρέπει να ανα
προσαρμοστούν οι πολιτικοί όροι 
του προγράμματος»__

Ο Ολι Ρεν, λοιπόν, συμφωνεί 
με την άποψη του Β. Σόιμπλε ότι

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

τον Ιούνιο θα πρέπει να εξεταστεί 
η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέ
ους. Με άλλα λόγια, το ενδεχόμε
νο αναδιάρθρωσης. Βέβαια, ο 
Φινλανδός δεν έκρυψε ότι μια α
ναδιάρθρωση του χρέους της 
Ελλάδας θα προκαλέσει προβλή
ματα στο ευρωπαϊκό χρηματοπι
στωτικό σύστημα, διότι υπάρχει ο 
κίνδυνος κλονισμού της εμπιστο
σύνης των επενδυτών στις υπερ
χρεωμένες χώρες της ευρωζώνης, 
αλλά και τις υπόλοιπες. Ο επίτρο
πος φοβάται το ενδεχόμενο «ντό
μινο», όπως και ο πρόεδρος της 
ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ και επανα
λαμβάνει ότι «η αναδιάρθρωση 
δεν υπάρχει (τώρα) στο τραπέζι», 
χωρίς να αποκλείει όμως ότι μπο
ρεί να έρθει τον Ιούνιο...

Οσον αφορά το κυβερνητικό 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημο
σιονομικής στρατηγικής 2011- 
2015, εκπρόσωπός της το χαρα
κτήρισε «ιδιαίτερα φιλόδοξο», 
την εφαρμογή του οποίου «θα 
παρακολουθήσουμε από κοντά», 
ιδίως όσον αφορά τη μείωση των 
δαπανών στην άμυνα, την ανα
διάρθρωση των κρατικών επιχει
ρήσεων και τον περιορισμό του 
μισθολογικού κόστους στο δημό
σιο τομέα. Τον χαρακτηρισμό «ι
διαίτερα φιλόδοξο» χρησιμοποίη
σε και για το σχέδιο ιδιωτικοποιή- 
σεων του δημοσίου τομέα.

Η ίδια εκπρόσωπος διευκρίνι
σε ότι στις αρχές Μαΐου θα βρε
θούν στην Αθήνα τα μέλη της 
τρόικας, τα οποία θα εξετάσουν 
επιτόπου κατά πόσο είναι ρεαλι
στική η εν λόγω στρατηγική. Στη 
συνέχεια θα υποβάλουν γνωμο
δότηση, η οποία θα εξεταστεί 
στις συνόδους της ευρωζώνης και 
του Εεοίϊη  που θα συνέλθουν 
στις 16-17 Μαΐου.

Ερωτηθείσα για τη ση μαντική ά
νοδο του εθνικιστικού κόμματος 
«Αληθινοί Φινλανδοί» του Τίμο Σόι- 
νι στις εκλογές που πραγματοποιή
θηκαν την Κυριακή στη Φινλανδία, 
η εκπρόσωπος είπε ότι ακόμη δεν 
έχει σχηματιστεί η νέα φινλανδική 
κυβέρνηση και εξέφρασε την πε
ποίθηση ότι η χώρα αυτή θα τηρή
σει τις δεσμεύσεις της... ♦

Αναβρασμός στη Γερμανία για Μηχανισμό και αναδιάρθρωση

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Εν ενεργεία υπουργό* Tns ελληνική* κυ
βέρνηση* φέρεται να επιβεβαιώνει στη 

γερμανική εφημερίδα «Ντι Βελτ» -που κυ
κλοφορεί σήμερα- την αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέους.

Οπως υποστηρίζει η «Ντι Βελτ», «παρά 
ns διαψεύσεις, το Διεθνές Νομισματικό Τα
μείο, η Ευρωπαϊκή Ενωση και η ελληνική 
κυβέρνηση προετοιμάζουν την αναδιάρ

θρωση του xpéous 
Tns χώρας».

Σύμφωνα με τον 
πολιτικό αυτό: «Εί
χαμε πει από την 
αρχή του 2010 σε 
Ευρωπαίου* και 
ΔΝΤ ότι θα ήταν κα
λύτερα να συνδέα
με την άμεση οικο
νομική βοήθεια με 
α να δ ιά ρ θ ρ ω σ η .  

Εκείνοι pas απάντησαν ότι δεν πρόκειται 
μόνον για την Ελλάδα. Πρέπει πρώτα -τό
νισαν- να σταθεροποιηθεί το ευρώ και "ε- 
σείΐ παράλληλα να αποδείξετε ότι μπορεί
τε να προχωρήσετε σε μεταρρυθμίσει* και 
περικοπέΐ"».

Η «Ντι Βελτ» γράφει επίσης ότι ο ανώνυ
μοί Ελληνας εν ενεργεία υπουργός αναφέ
ρει: «Τώρα όλα αυτά έγιναν στην Ελλάδα. 
Το ερώτημα πια δεν είναι το αν θα γίνει ανα
διάρθρωση, αλλά το πότε».

Αλλο υψηλόβαθμο στέλεχοΐ Tns ελληνι
κής κυβέρνηση* σημειώνει στη γερμανική 
εφημερίδα πως ένα από τα πιθανά σενάρια 
είναι ο συνδυασμός «κουρέματος» του χρέ
ους στο 80%, μαζί με επιμήκυνση.

«Μέχρι τότε όμως -επισημαίνει ο συγκε
κριμένος αξιωματούχος- δεν μπορούμε δη
μοσίως να ανακοινώσουμε κάτι τέτοιο».

δημοσιευμάτων
ιταλικής οικονομικής εφημερίδας «IL SOLE 
24 ORE».

Σύμφωνα με την ελληνική εφημερίδα, 
γράφει ο Franceschi, ο υπουργός Οικονομι
κών των Η ΠΑΤίμοθι Γκάιτνερ βλέπει με καλό 
μάτι μια παρόμοια προοπτική, ενώ ο Ελλη
νας υπουργός Ο ικονομικών έσπευσε να 
διαψεύσει την είδηση.

Προετοιμάζονται οι αγορές
«Η χρεοκοπία μιας χώρας δεν αποτελεί 
πλέον ταμπού» έχει ως τίτλο πρωτοσέλιδο 
μακροσκελές δημοσ ίευμα  της γαλλικής 
«Les Echos» και υπότιτλο «Η Γερμανία ζη 
τεί την αναδιάρθρωση του ελληνικού xpé
ous -ο ι αγορές μιλούν για απώλειε5 γύρω 
στο 30 % -  οι γαλλικέ$ τράπεζε5 εκτίθενται 
στο ποσόν των 90 δισ. ευρώ». Για την εφη
μερίδα, οι αγορές «προετοιμάζονται» για 
την αναδιάρθρωση του xpéous Tns Ελλά- 
ôas, παρά tis δ η λ ώ σ ε ι του Γιώργου Πα
πακωνσταντίνου ότι δεν τίθεται τέτοιο εν
δεχόμενο.

Η Βελγική «La Libre Belgique» αναφέρεται 
στα μέτρα ιδιωτικοποιήσεων που ανήγγειλε 
την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Γ. Πα- 
πανδρέου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι 
εν λόγω ιδιωτικοποιήσει αποτελούν την τε
λευταία σανίδα σωτηρίας για την αποφυγή 
Tns αναδιάρθρωσή του xpéous.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δ ιευρύνονται στη Γερμανία οι αντιδράσεις πο
λιτικών, οικονομολόγων και νομικών κατά 

της απόφασης της κυβέρνησή Μέρκελ να συμ- 
μετάσχει η χώρα στα Μόνιμο Μηχανισμό Στή- 
ριξη5(Ε5Μ).

Σε χθεσινή έρευνα που δημοσίευσε η οικο
νομική εφημερίδα «Χάντελσμπλατ», δώδεκα 
Γερμανοί οικονομολόγοι και νομικοί υποστη
ρίζουν ότι η συμμετοχή της Γερμανία5 στον Μ ό
νιμο Μηχανισμό Στήριξή, είναι από οικονομι- 
κή5 άποψη5 άκρα« αμφιλεγόμενη και από νο
μικής άποψη$ αντισυνταγματική.

Ο Τσάρλ5 Μπλάκαρντ, μέλο$ του επιστημονι
κού συμβουλίου του υπουργείου Οικονομικών, 
δηλώνει στην εφημερίδα: «Η γερμανική Βουλή 
θα διαπιστώσει ότι οι απόψε« Μέρκελ και Σόι-

μπλε σημαίνουν συνεχώς νέα βάρη για to us 

Γsppavoûs φ ορολογούμενοι, ôixcos ωστόσο 
να καταπολεμούν την κρίση. Μόνον μια διαδι
κασία αναδιάρθρωσή μπορεί να θέσει τέλος σε 
όλα αυτά».

Απαντώντας στα σενάρια περί αναδιάρθρω- 
ans του ελληνικού xpéous, ο υπουργ05 Οικο
νομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε με δηλώσε« του 
διέψευοε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι 
η Γερμανία επεξεργάζεται σχέδια για αναδιάρ
θρωση του xpéous Tns Ελλάδα5.

«Αυτά τα δημοσιεύματα δεν έχουν καμιά Βά
ση», υποστήριξε ο iôios.

Παράλληλα ο Ντίτερ Σπέτμαν, npôsôpos του 
βιομηχανικού ομίλου Thyssen, που ανήκει σε ο
μάδα που έχει προσφύγει κατά Tns βοήθεια5 
npos την Ελλάδα, υποστηρίζει με δηλώσε« του 
στη «Χάντελσμπλατ» ότι «με την πολιτική Μέρκελ,

οι Ελληνες δεν θα γιατρευτούν. Η πολιτική αυτή 
αποδυναμώνει τη Γερμανία. Οταν οι γερμανικές 
τράπεζες και ασφαλιστικοί οργανισμοί χρεια
στούν αύξηση του κεφαλαίου tous, τότε θα προ- 
σφύγουνξανά στον Γερμανό φορολογούμενο».

Enions, με δηλώσεις του, ο unoupyos Οικο
νομίας Ράινερ Μπρούντερλε υποστηρίζει ότι 
η γερμανική κεντρική τράπεζα Μπούντε- 
σμπανκ θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη επιρροή 
o t is  αποφάσεις του Μ όν ιμου  Μ ηχαν ισμού  
Στήριξηε (ΕΣΜ).

Oncos δηλώνει σχετικά «Η Μπούντεσμπανκ 
πρέπει να ορίζει ένα από τα δύο μέλη Tns Γερ- 
pavias στο Συμβούλιο Διευθυντών του ESM. 
Με την παρουσία τή5 Μπούντεσμπανκ εκεί, 
θα υπάρχει évas αποτελεσματικ05 μηχανι- 
apôs ασφάλειας κατά pias Βιαστικής ενεργο- 
noinans του ESM».

ΝΤΙ ΒΕΛΤ

Το λέει 
«ανώνυμος 
εν ενεργεία» 
υπουργός


