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Προς μόνιμο
μηχανισμό
διάσωσης
Η  Γερμανία πέτυχε να υιοθετήσει η Ε.Ε. 
αλλαγές στη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Του ανταποκριτή μας σης ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
ΚΩ ΣΤΑ  Κ Α Ρ Κ Α Γ ΙΑ Ν Ν Η

Οι Ευρωπαίοι ηγέτεε αποδέχτηκαν 
χθεε την απαίτηση τηε Γερμανίαε 
και δευτερευόντωε τηε Γαλλίαε 
για «περιορισμένη» τροποποίηση 
τηε Συνθήκηε τηε Λισσαβώναε με 
αντάλλαγμα τη δημιουργία μόνιμου 
μηχανισμού οικονομικήε διάσωσηε, 
που θα θωρακίζει την Ευρωζώνη έ
ναντι μελλοντικών κρίσεων δημό
σιου χρέουε. Παράλληλα εγκρίθη- 
καν οι προτάσειε για ενίσχυση 
του Συμφώνου Σταθερότηταε και 
Ανάπτυξηε, χωρίε όμωε την αυτό
ματη επιβολή κυρώσεων που επι
θυμούσε η Κομισιόν.

Επειτα από μια συνεδρίαση όπου 
εκφράστηκαν διαφωνίεε σε πολύ έ
ντονο ύφοε, οι «27» έδωσαν εντο
λή στον πρόεδρο τηε Ευρωπαϊκήε 
Ενωσηε κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι να 
παρουσιάσει συγκεκριμένη πρό
ταση ώστε να τροποποιηθεί σε μι
κρό βαθμό η Συνθήκη τον ερχόμενο 
Δεκέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θα προβλέπει 
και τη διαδικασία 
ελεγχόμενης χρεοκοπίας 
ενός κράτους-μέλους, 
όχι όμως αναστολή 
του δικαιώματος ψήφον.
θα επεξεργαστεί τιε «τεχνικέε λε- 
πτομέρειεε». «Ο μόνιμοε μηχανι- 
σμόε διαχείρισηε κρίσεων θα μπο
ρεί να αντιμετωπίζει οικονομικέε δυ- 
σχέρειεε και να προλαμβάνει τη με
τάδοση τηε κρίσηε από τη μια χώ
ρα στην άλλη. Θα πρέπει επίσηε να 
εξαλείφει τον ηθικό κίνδυνο», δή
λωσε χθεε ο κ. βαν Ρομπέι.

Αναφερόμενοε στα γενικά χα
ρακτηριστικά του μελλοντικού μη
χανισμού ο κ. Ρομπέι είπε ότι πρέ
πει να αποφασιστεί «ποιοε θα είναι 
ο ρόλοΒ του ιδιωτικού τομέα, ποι- 
οβ ο ρόλοΒ του ΔιθενούΒ Νομισμα
τικού Ταμείου και ποιεΒ οι πολύ αυ- 
στηρέΒ προϋποθέσει υπό τίΒ οποίεΒ 
θα λειτουργήσει το πρόγραμμα». 
Στην ουσία θα πρόκειται για έναν 
μηχανισμό με τα βασικά χαρακτη
ριστικά που έχει ο ελληνικόΒ μη- 
χανισμόε διάσωσπε. Η κρίσιμη 
διαφορά θα είναι η διαδικασία τηε 
ελεγχόμενα χρεοκοπίαΒ, δηλαδή η 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη 
διαδικασία αναδιάρθρωσή του 
χρέουε. Αναμένεται ότι αν ένα 
κράτοε-μέλοε τηε Ευρωζώνηε α
ναγκαστεί να προσφύγει στον μη
χανισμό, δεδομένου ότι δεν θα μπο
ρεί να δανειστεί χρήματα από τιε 
αγορέΒ, τότε οι κάτοχοι ομολόγων 
του θα αναγκάζονται να δεχτούν, 
πρώτον, την επιμήκυνση τ α  πε-

ριόδου αποπληρωμήΒ και, δεύτερον, 
περικοπή (haircut) του ποσού που 
tous οφείλεται. Ε π ίσ α  το πιθανό
τερο είναι ότι τα δανεικά θα δίνο
νται από τα κράτη-μέλη εθελοντι
κά με βάση διακρατικέΒ συμφωνίεΒ, 
ενώ η Κομισιόν θα έχει τον ρόλο ε
πιτηρητή των συμφωνηθέντων.

«Νομικά απρόσβληχοβ»
Επιθυμία όλων των Ευρωπαίων 

ηγετών είναι η πρόβλεψη για τον 
μόνιμο μηχανισμό οικονομικήΒ 
διάσω σα να ενσωματωθεί στη 
Συνθήκη τ α  Λισσαβώναε xcopis ό
μοιε να καταργεί την παράγραφο 
που απαγορεύει τη διάσωση κρα- 
τών-μελών (no bail-out clause). 
Ετσι, ο μελλοντικά μηχαντσμόΒ θα 
είναι «νομικά απρόσβλητοΒ» στο 
γερμανικό Συνταγματικό Δικα
στήριο, όπια επιθυμεί η Γερμανί
δα καγκελάρΐ0Β κ. Αγκελο Μέρκελ. 
«Ο μηχανισμόε κρίσεων θα ισχύει 
μόνο για περιπτώσεΐΒ όπου απει
λείται η σταθερότητα συνολικά 
του ευρώ», δήλωσε χθεε η κ. Μέρ
κελ. «Επαναλάβαμε ότι σε περί
πτωση που ένα κράτοε-μέλοε χρει
αστεί να τον χρησιμοποιήσει (σ. σ. 
τον μηχανισμό) θα αντιμετωπίσει 
πάρα πολύ αυστηρέΒ απαιτήσει», 
διευκρίνισε.

Στόχοε του Βερολίνου είναι το βά- 
pos ενδεχόμενηε οικονομικήΒ διά- 
σωσηΒ κράτουΒ-μέλουΒ να μην το 
σηκώνουν μόνο οι Ευρωπαίοι φο
ρολογούμενοι, αλλά και οι επενδυ- 
τέε. Οσοι λοιπόν κατέχουν κρατικά 
ομόλογα μελών m s Ευρωζώνηε θα 
γνωρίζουν ότι σε περίπτωση σο
βαρού προβλήματοΒ θα χάσουν μέ- 
pos των χρημάτων tous. Συνεπώε, 
θα είναι πιο προσεκτικοί σε ποιον 
δανείζουν, ενώ θα απαιτούν και υ
ψηλότερο επιτόκιο. Η πρόταση για 
αναστολή του δικαιώματοε ψήφου 
παραπέμφθηκε στιε ελληνικέε κα- 
λένδεΒ και θα πρέπει να θεωρείται 
«πολιτικά νεκρή». Ετσι επιβεβαιώ
νεται η υποψία ότι βασικά cjtoxos 
του Βερολίνου ήταν η απόσπαση 
m s συμφωνίαε για ίδρυση μηχανι
σμού που θα περιλαμβάνει την ε
λεγχόμενη χρεοκοπία.

Παράλληλα στη χθεσινή Σύνοδο 
Κορυφήε υιοθετήθηκαν οι προτά- 
σειε των κρατών-μελών για την ε
νίσχυση του Συμφώνου Σταθερό- 
m ras και Ανάπτυξηε (ΣΣΑ) μέσω 
αυστηρότερων οικονομικών κυ
ρώσεων, που μάλιστα θα επιβάλ
λονται νωρίτερα από ό, τι συμβαί
νει μέχρι τώρα. Βεβαίωε, η Γερμα
νία υπέκυψε στίΒ π ιέσ ει πολλών 
κρατών-μελών (Γαλλία, Ισπανία, 
Ιταλία, Ελλάδα κ. ά.) και δέχτηκε οι 
κυρώσει να μην επιβάλλονται αυ
τόματα σε κάθε κράτοε-μέλοΒ που 
παραβιάζει το όριο του ελλείμματοε 
(3% του ΑΕΠ) και του χρέουε (60% 
του ΑΕΠ).
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«Οχι» Παπανδρέου στο σχέδιο Μέρκελ για κατάργηση ψήφου
Ο πρόεδρος της Ε.Ε. Χέρμαν βαν Ρομπέι (δεξιά) θα παρουσιάσει την πρότα
ση για τις τροποποιήσεις, ενώ ο πρόεδρος της Κομισιόν Μανουέλ Μπαρόζο 
απέρριψε τη γερμάνική θέση περί πολιτικών κυρώσεων.

Διορθωτικά μέτρα και επιβολή κυρώσεων

Οταν εντοπίζεται παραβίαση του 
Συμφώνου, τα κράτη-μέλη θα έ
χουν περιθώριο έξι μηνών -ή τριών 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις- προ- 
κειμένου να λάβουν διορθωτικά 
μέτρα. Σε διαφορετική περίπτωση, 
θα επιβάλλονται κλιμακούμενες 
κυρώσεις στο κράτος-μέλος (έντο
κη κατάθεση, άτοκη κατάθεση, 
πρόστιμο), που θα ισούνται με το 
0,2% του ΑΕΠ του. Για πρώτη φορά 
θα επιβάλλονται κυρώσεις προλη
πτικά, δηλαδή ακόμη και αν ένα 
κράτος-μέλος δεν έχει παραβιάσει 
τα όρια του Συμφώνου αλλά το έλ

λειμμα ή το χρέος του έχει αυξητι
κή τάση και δεν λαμβάνει μέτρα για 
να την περιορίσει. Επίσης θα επι
βάλλονται κυρώσεις για υπερβολι
κό χρέος (πάνω από 60% του 
ΑΕΠ). Η σημαντικότερη καινοτομία 
ωστόσο είναι η μακροοικονομική ε
πιτήρηση και η επιβολή κυρώσεων 
(0,1% του ΑΕΠ) σε κράτη-μέλη που 
δεν λαμβάνουν μέτρα προκειμένου 
να διορθώσουν «μακροοικονομικές 
ανισορροπίες», όπως απώλεια α
νταγωνιστικότητας, μεγάλο ισοζύ
γιο τρεχουσών συναλλαγών, φού
σκες στον τομέα της κατοικίας κ.ά.Ερωτήματα και αμφιβολίες μετά τη σύνοδο

Ποικίλα τα σχόλια του ευρωπαϊκού 
Τύπου με αφορμή την τροποποίη
ση ras Συνθήκη ras ΛισσαβώναΒ, 
η οποία αποφασίστηκε στη σύνοδο 
των χωρών-μελών ras Ε.Ε. στ^ 
ΒρυξέλλεΒ.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde 
σημειώνει ότι «από την εποχή ras 
Συνθήκη του Μάαστριχτ οι Ευρω
παίοι δεν έχουν βρει ικανοποιητική 
λύση για το nais θα διαχειριστούν 
το ενιαίο νόμισμα xaipis πολιτική έ
νωση ras Eupoinns. Η ελληνική κρί
ση κατέδειξε ότι το ευρώ μπορεί να 
πεθάνει και οι Ευρωπαίοι έσπευσαν, 
την περασμένη άνοιξη, να απο
τρέψουν αυτόν τον κίνδυνο. Θα πρέ
πει όμοιε να συστήσουν έναν μόνι
μο μηχανισμό διαχείρισή ανάλογων 
κρίσεων. Σε αυτή τη φάση ωστόσο, 
δεν είναι πειστική η επιβολή αυ
στηρότερων κυρώσεων npos τι.Β α- 
πείθαρχεε χώρεΒ. Μπορεί να φα-

Πώς σχολιάζει 
ο ευρωπαϊκός Τύπος τις 
αποφάσεις που έλαβαν 
οι 27 ηγέτες της Ε.Ε.

νταστεί κανεώ τον Νικολά Σαρκοζί να δέχεται κυρώσει από tous Ευ- 
pamaious ομολόγουΒ του;».

ΣχολιάζονταΒ τη θέση του Βερο
λίνου, η ιταλική εφημερίδα Corriere 
della Sera σημειώνει ότι η Γερμανία, 
πατρίδα ras δημοσιονομικήΒ πει- 
0apxías, έχει τραυματιστεί από τιε 
δημοσιονόμικέΒ απάτεε ras Ελλά- 
5as. Το μότο των Γερμανών είναι ό
τι, με την υιοθέτηση του ευρώ, η 
Γερμανία δεσμεύτηκε με συμφωνία 
που οι άλλοι παραβίασαν. «Τώρα για 
να συνεχίσουμε», λένε οι Γερμανοί, 
«χρειάζονται εγγυήσειε και noivés.

Η Γερμανία δεν είναι πλέον αυτή 
που έλεγε neos “ό,τι είναι καλό για 
την Ευρώπη είναι καλό και για 
pas”». Η κοινή γνώμη στη Γερμανία 
επιθυμεί να καθησυχαστεί προτού 
εγκαταλείψει τον πρωτοφανή εσ- 
ρωσκεπτικισμό ras. Οσο για την, 
npos το παρόν, σύμμαχό ras, Γαλ
λία, θα δεχθεί πράγματι να αλλάξει 
την πάγια θέση ras, για την απα
ραβίαστη εθνική κυριαρχία μιαε χώ- 
pas-μέλουΒ; Πέραν ras πολιτικήΒ 
βούλησηε, τώρα απαιτείται σύ
γκλιση διαφορετικών απόψεων. 
Διαφορετικά, η Ευρώπη θα βρεθεί 
xoipis μοντέλο ανάπτυξηε και xcopis 
σχέδιο για το μέλλον ras.

Στον αντίποδα, η γερμανική ε
φημερίδα Suddeutsche Zeitung το
νίζει ότι ακόμη και αν η υπόλοιπη 
Ευρώπη φωνάζει οργισμένη, η κα- 
γκελάριοε Μέρκελ θα περάσει την 
τροποποίηση στη Συνθήκη ras

ΛισσαβώναΒ γιατί δεν υπάρχει άλ
λη επιλογή καθώε η Ευρώπη έχει πε- 
ριέλθει σε μια επικίνδυνη οικονο
μική ανισορροπία. Η εφημερίδα 
Die Welt γράφει ότι στην Ευρώπη 
βασιλεύει αμοιβαία δυσπιστία. Με
τά την κρίση ras Ελλάδαε, κυκλο
φορεί η φήμη ότι η Γερμανία δεν δί
νει δεκάρα για τιε άλλεε χώρεε-μέ- 
λη πλην ras Γαλλία5, ότι είναι εγω- 
ϊστρια και ότι δεν δείχνει αλληλεγ
γύη npos την υπόλοιπη Ευρώπη. Au
tos ο loxupiapös είναι παραπλα- vmiKös, διότι οι äK kes χώρεε-μέλη, 
κυρίαν αυτέ5 του ευρωπαϊκού Νό
του που αντιμετωπίζουν προβλή
ματα, επιδιώκουν σταθερά την προ
άσπιση των δικών tous εθνικών 
συμφερόντων. Και δεν είναι αντι- 
ευροιπαϊσμόε αλλά σοφία και οξυ
δέρκεια m s Αγκελα Μέρκελ το ότι 
επιθυμεί να υπάρχουν όροι σε σχέ
ση με τον μηχανισμό διάσωσηε.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Καθοριστική για τιε αποφάσειε που 
εντέλει ελήφθησαν χθεε στιε Βρυ- 
ξέλλεε εμφάνισε την αρνητική στά
ση τη$ Ελλάδαε ο κ. Γ. Παπανδρέου, 
χοιρίε ωστόσο να αρνείται ότι και 
πολλέε άλλεε χώρεε αντέδρασαν ε- 
ντόνατα στο ενδεχόμενο κατάργη
σ ή  τηβ ψήφου για τα κράτη-μέλη 
που τα οικονομικά τουβ δεδομένα 
καταστρατηγούν επανειλημμένα 
τιε συμπεφοινημένεε συνθήκεε τη5 
Ε. Ε. «Οχι μόνον αρνήθηκα ένα τέ
τοιο ενδεχόμενο, αλλά δεν δέχθηκα 
καν να μπει ωε θέμα στη συζήτηση 
με τουε ομολόγουε μου» υποστήρι
ξε ο πρωθυπουργό5, υπονοώνταε έ
τσι ότι πρωτοστάτησε στα ομαδικά 
πυρά που δέχθηκε η Γερμανίδα κα- 
γκελάριοε κ. Αγκελα Μέρκελ όταν ει- 
σηγήθηκε τη σχετική πρόταση. 
Εξηγώνταε τη στάση του, ο κ. Πα
πανδρέου τόνισε επί λέξει ότι η γερ
μανική εισήγηση «ήταν απαράδε
κτη», καθώε αφορούσε «την ανα
στολή τηε ψήφου από τα “προβλη
ματικά” κράτη-μέλη όχι μόνον για 
ζητήματα δημοσιονομικού ενδια- 
φέροντο5, αλλά για όλεε τΐ5 απο- 
φάσειε τηε Ε. Ε.». Οπαίε ανέφερε, αν 
περνούσε μια τέτοια πρόταση «δεν 
θα είχαμε λόγο και δικαίωμα από- 
φασηε ακόμη για θέματα ασφάλει- 
αε και άμυναε τηε χώραε μαε. Δεν 
θα μπορούσαμε καν να αντιτα- 
χθούμε σε αποφάσεις που λαμβά- 
νονται για τουε Ελληνεε αγρότεε, τη 
ναυτιλία, τα νησιά μαε ή και τιε ίδιε5 
τΐ5 σχέσειε μα.5 με τα γειτονικά μαε 
κράτη. Και γι’ αυτό» κατέληξε «δώ
σαμε μάχη και την αποτρέψουμε», 
διευκρινίζοντας βέβαια ότι «αυτή η 
μάχη δεν ήταν μόνον ελληνική».

Αντίθετεβ 22 χώρεβ
Παρεμπιπτόντως σημειώνεται ό

τι σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρα
κτορεία την πρόταση Μέρκελ στή
ριξαν μόνον η Γαλλία, η Εσθονία και 
η Σλοβακία, ενώ ουδέτερη δήλωσε 
η Βρετανία. Με άλλα λόγια, σύσ- 
σωμεε οι «υπόλοιπεε» 22 χώρεε α- 
ντιτάχθηκαν σφοδρότατα στη γερ
μανική ιδέα, ενώ αξιοσημείωτη ήταν 
η παρατήρηση αρκετών ηγετών 
τηε Ενωσηε που είπαν με μάλλον ει
ρωνικό τρόπο στη Γερμανίδα κα
γκελάριο πωε αν εφαρμοζόταν σή
μερα η πρότασή τη$ δικαίωμα ψή
φου θα είχαν μόνον... 5 χώρεε τηβ 
Ε. Ε. λόγω του υπερβολικού ελλείμ- 
ματοε που εμφανίζουν οι «άλλεε» 22!

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Παπαν
δρέου, όπωε και άλλοι ομόλογοί του, 
θέλησε για προφανείε εηικοινω- 
νιακούε λόγου5 να μεγεθύνει την ελ
ληνική συμμετοχή στην ανατροπή 
του γερμανικού εγχειρήματοε. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε ότι έσπευσε 
να «αξιοποιήσει» τα όσα συνέβησαν 
στιε Βρυξέλλεε αναφερόμενοε στιε 
εξελίξει στην Ελλάδα. Υποστήρι
ξε συγκεκριμένα ότι την επιχειρη
ματολογία του για να ανατραπεί η 
πρόταση Μέρκελ ενδυνάμωσε το γε- 
γονόε ότι «οι Θυσίε5 του ελληνικού 
λαού έχουν αυξήσει την αξιοπιστία 
τηε χώρα5», υποστηρίζονταε μάλι
στα ότι η Ελλάδα μπορεί «ισότιμα 
πλέον να διαπραγματεύεται με 
τουε εταίρουε τηΒ. Τιε θυσίεβ τηε 
χώραε που πιάνουν τόπο τΐ5 ανα-

Ο πρωθυπουργός 
υποστήριξε ότι πρωτο
στάτησε στις αντιδρά
σεις, ενώ χαρακτήρισε 
τη γερμανική εισήγη
ση «απαράδεκτη».

γνώρισαν και όλοι οι ηγέτε5 με τουβ 
οποίεε είχα κατ’ ιδίαν συνομιλίεε» 
πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέου, ενώ θέ- 
λονταε να τονώνει εν γένει το ηθι
κό των πολιτών για μια ακόμη φο
ρά δήλωσε τη βεβαιότητά του για 
την έξοδο τηε χώρα5 από την κρί
ση. «Η νέα διαδικασία του πάγιου 
μηχανισμού στήριξή για τα προ
βληματικά κράτη-μέλη θα εφαρ- 
μοσθεί από το 2013. Δηλαδή όταν 
θα έχει βγει η Ελλάδα από την κρί
ση» τόνισε.

Σε σχετική ερώτηση, βέβαια, ο κ. 
Παπανδρέου δεν αρνήθηκε ότι γ 
τό που εισηγήθηκε χθεε η Γερμανία, 
και απετράπη, εν μέρει ισχύει ήδη 
για την Ελλάδα, καθώε ωε γνωστόν 
από τότε που ξαναμπήκε σε καθε- 
στώε επιτήρησηε δεν έχει δικαίω
μα ψήφου στΐ5 συνεδριάσει των οι
κονομικών υπουργών τη5 Ενωσηε. 
Κατά τα λοιπά, για μια ακόμη φορά 
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επι
μήκυνσή τηε αποπληρωμήε του δα
νείου που έχουν χορηγήσει στην 
Ελλαδα η Ε. Ε. και το ΔΝΤ, υπο- 
γραμμίζονταε ωστόσο ότι η σχετι
κή ιδέα δεν είναι τηε Αθήναβ αλλά 
του κ. Στροε Καν, ο οποίοε διατυ- 
πώνοντάε την επιβεβαίωσε, όπακ εί
πε, την ορθή πορεία τηε χώραε.


