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[οικονομικό _  
παρασκήνιο

Σημαντικό εγχείρημα
Β Σημαντική αυτή η εβδομάδα για 
την αγορά καθώς όλα δείχνουν ότι 
την επιστροφή στις αγορές που έκα
νε το Ελληνικό Δημόσιο με την έκ
δοση των 10 ετών ομολόγων, θα επι
χειρήσει και ο τραπεζικός τομέας. 
Μια θετική έκβαση ενός τέτοιου εγ
χειρήματος θα συμβάλει στην ομαλο- 
ποίηση των συνθηκών στην αγορά 
και γι' αυτό είναι πολύ θετικό στην ι
διαίτερη συγκυρία που βιώνει η ελ
ληνική οικονομία.

Ελπίδες να διατηρηθεί 
το καλό κλίμα

Β Υπό τις συνθήκες αυτές και παρά 
την άνοδο κατά 8,8% για τον Γενικό 
Δείκτη και 9,16% για τη μεγάλη 
κεφαλαιοποίηση την περασμένη ε
βδομάδα, οι εκτιμήσεις είναι ότι το 
καλό κλίμα θα συνεχιστεί για το 
Χρηματιστήριο της Αθήνας και αυτή 
την εβδομάδα. Αλλωστε, τα καλύτε
ρα στοιχεία για την απασχόληση 
στις ΗΠΑ φαίνεται ότι βοηθούν να 
διατηρηθούν σε θετική τροχιά οι ξέ
νες αγορές.

Συγκεκριμένα μέτρα
Β Από τις δηλώσεις που ακολούθη
σαν τη συνάντηση του Ελληνα πρω
θυπουργού με τον Ν. Σαρκοζί έχουμε 
την πρώτη επίσημη δήλωση για την 
ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδίου που 
έχει επεξεργαστεί το Επιτ^ιτηφ για 
τη στήριξη της Ελλάδας αν η χώρα 
δεν μπορεί να δανειστεί. Ο Ν. Σαρ
κοζί έκανε λόγο για συγκεκριμένα 
μέτρα τα οποία όμως αρνήθηκε να 
αποκαλύψει για να μην περιορίσει 
την αποτελεσματικότητά τους.

Θα προβληματιστούν 
στο Λονδίνο

Β Αν λάβουμε υπόψη ότι στη διπλω
ματία είναι απαραίτητο να ειπωθούν 
ορισμένες φράσεις κλισέ π.χ. «η φι
λία των δύο λαών» κ.λπ. όπως και ό
τι οι ελληνογερμανικές σχέσεις εί
ναι τεταμένες αυτήν την περίοδο, η 
συνάντηση με την Α. Μέρκελ φαίνε
ται ότι κινήθηκε στα τυπικά πλαίσια. 
Τουλάχιστον τα όσα είπε ο Ν. Σαρ
κοζί πιθανόν να προβληματίσουν ό
σους στο Λονδίνο περίμεναν να ολο
κληρωθούν οι συναντήσεις για να 
αρχίσουν να οορτάρουν από σήμερα.
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Τι κι αν στη Σιβη
ρία στρατιωτικοί 
και εκπαιδευόμε
νοι συγχαίρουν 
μεγαλόφωνα τις 
γυναίκες. Τι κι αν 
γυναίκες ανά τον 
κόσμο ηγούνται 
κυβερνήσεων, 
διοικούν εταιρεί
ες και αποτελούν 
το ήμισυ του ερ
γατικού δυναμι
κού. Στη σημερι
νή 100ή επέτειο 
της καθιέρωσης 
της Παγκόσμιας 
Ημέρας της Γυ
ναίκας, ένας 
στους 4  πολίτες 
-και δη νέοι- σε 
23 χώρες εξακο
λουθούν να πι
στεύουν ότι η θέ
ση της είναι 
στο... σπίτι.

Το γαλλο-γερμανικό σχέδιο
Πρόταση για Ευρωπαϊκό Δ Ν Τ και αυστηρούς κανόνες για τους απείθαρχους

TON QUENTIN PEEL KAI SCHEHERAZADE DAHESHKHU

Γ ερμανία και Γ αλλία σχεδιάζουν μια 
ισχυρή πρωτοβουλία επιβολής της 
οικονομικής συνεργασίας και αυ

στηρής εποπτείας στην Ευρωζώνη, σύμ
φωνα με ανώτερους κυβερνητικούς αξι- 
ωματούχους. Σε αυτή, κεντρική θέση έχει 
η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισμα
τικού Ταμείου, στα πρότυπα του ΔΝΤ.

Πρόθεσή τους είναι να δημιουργήσουν 
τους κανόνες και τα εργαλεία που θα α
ντιμετωπίζουν κινδύνους αστάθειας, οι 
οποίοι προκύπτουν από την υπερχρέωση 
κάποιου κράτους - μέλους, όπως για 
παράδειγμα η Ελλάδα.

Οι πρώτες λεπτομέρειες του σχεδίου 
αποκαλύφθηκαν το Σαββατοκύρτακο, από 
τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε, που υποσχέθηκε συ
γκεκριμένες προτάσεις στο άμεσο μέλλον. 
Αν Γαλλία και Γερμανία καταφέρουν να 
συμφωνήσουν σης προτάσετς αυτές (που 
από καιρό προωθούνται από το Παρίστ) θα 
προκόψει η βάση για την πλέον ρτζτκή 
αλλαγή των κανόνων που διέπουν το ευ
ρώ, από την κυκλοφορία του το 1999.

Σε συνέντευξή του στην κυρτακάττκη 
έκδοση της «Welt», ο κ. Σόιμπλε υτοθετεί 
την τδέα ίδρυσης ενός νομτσματτκού τα
μείου στην Ε.Ε., στα πρότυπα του ΔΝΤ. 
Την συνδέετ, όμως, με την λήψη σκληρών 
μέτρων κατά της κερδοσκοπίας σττς αγο
ρές -εσηάζοντας ιδιαίτερα στο short selling 
και τα CD S. Εχει ήδη ανακοινώσει αυστη
ρότερους εθνικούς κανόνες για το short 
selling, που περιλαμβάνουν την απαγό
ρευση της πρακτικής για κερδοσκόπους

που δεν κατέχουν τα εμπλεκόμενα περι
ουσιακά στοιχεία (naked short selling).

Η δράση κατά των κερδοσκόπων θα 
είναι πολιτικά δημοφιλής στην Ευρώπη 
αλλά οι υπόλοιπες ιδέες που κυκλοφο
ρούν στο Βερολίνο θα είναι λιγότερο. Θα 
περτλαμβάνουν περισσότερο αυστηρή ε- 
ποπτεία των ασθενών οτκονομτών της 
Ευρωζώνης από την Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή και τελικά από το Ευρωπαϊκό Νομι- 
σματτκό Ταμείο, πιθανή παρέμβαση στη 
δταχείριση κρίσεων κατ αυστηρότερες 
ποινές για αποτυχία ελέγχου ελλειμμάτων

»

και χρέους. Δύο επιλογές που συζητούνται 
είναι το «πάγωμα» των πληρωμών από τα 
ταμεία συνοχής της Ε.Ε. (μια πηγή επιδό
τησης από τις Βρυξέλλες των οικονομιών 
της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευ
ρώπης) και αποκλεισμό των κατ’ επανά
ληψη παραβατών από τις ψηφοφορίες στα 
συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μια ακραία ποινή στην Ευρωζώνη θα 
μπορούσε να είναι η αποπομπή ενός 
κράτους - μέλους μέχρι να θέσει υπό έ
λεγχο τα δημοσιονομικά του. Τέτοιες 
μεταρρυθμίσεις θα απαιτούσαν αλλαγή 
των Συνθηκών, κάτι που όλα τα κράτη-

μέλη επιχειρούν απεγνωσμένα να αποφύ
γουν, δεδομένων των δυσκολιών στην έ
γκριση της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

Οι μεταρρυθμίσεις θα αντιστοιχούσαν 
στην μεγαλύτερη αλλαγή της Συνθήκης 
του Μάαστρτχτ, που έθεσε τα θεμέλια για 
το κοινό νόμισμα. Τα λόγια του κ. Σόιμπλε 
έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην γερμανι
κή κυβέρνηση. Είναι πρώην ηγέτης του 
κόμματος της καγκελαρίου Μέρκελ, το 
δεύτερο ισχυρότερο μέλος της κυβέρνη
σης και γνωστός ευρωπαϊστής.

Είναι, επίσης, υπερασπιστής της νομι
σματικής σταθερότητας 
κατ της δημοσιονομτκής 
πετθαρχίας. Τα σχέδτα 
που προωθεί περιλαμ
βάνουν σαφώς αυστη
ρότερη οικονομική επο- 
πτεία ή ακόμα και δια
χείριση για τις οικονο
μίες που δεν συμμορφώ
νονται με τους κανόνες 
του Συμφώνου Σταθερό

τητας και Ανάπτυξης (δημοσιονομικά ελ
λείμματα κάτω από το 3% του ΑΕΠ και όριο 
60% του ΑΕΠ για το δημόσιο χρέος).

Αυτό που επιθυμεί να αποφύγει είναι 
οποιαδήποτε υπόνοια ότι τα κράτη - μέλη 
της Ευρωζώνης μπορούν να εκμεταλλεύ
ονται την συμπεριφορά των δημοσιονο
μικά πειθαρχημένων (όπως η Γερμανία) 
και έτσι να τους επιβάλλουν περισσότερο 
επεκτατικές πολιτικές. Η κυβέρνησή του 
αντιμετώπισε κριτική από άλλες χώρες, 
μεταξύ των οποίων η Γ αλλία και οι ΗΠΑ, 
για αδυναμία ενίσχυσης της εγχώριας 
ζήτησης.

Κυρώσεις
Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται για τους αυστηρότερους 
δημοσιονομικούς κανόνες στην Ευρωζώνη, είναι το «πάγωμα» 
των πληρωμών από τα ταμεία συνοχής της Ε.Ε., ο αποκλεισμός 
των κατ' επανάληψη παραβατών από τις ψηφοφορίες στα συμ
βούλια της Ε.Ε. ή ακόμα και η αποπομπή από την Ευρωζώνη.


