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Παζάρι με Μέρκελ για τον μηχανισμό
Σε γερμανικό τόνο η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες

Εν μέσω σειράς αρνητικών ειδήσεων για την ευρωζώνη και το μέλλον της, οι ηγέτες των «27» προσέρχονται την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής που θα 
εγκρίνει την αλλαγή της Συνθήκης και τη θέσπιση του μόνιμου μηχανισμού στήριξης, με τη Γερμανία να μην υποχωρεί ούτε κατ' ελάχιστον από 
τις απαιτήσεις της και τους επενδυτές να αναμένουν το 2011 να ξεκινήσει με νέες επιθέσεις στις χώρες της περιφέρειας και το ευρώ.

Εδώ
Βρυξέλλες

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Ειρήνη Δ. 
Καρανασοπουλου

Χθες, δυο διεθνείς οργανισμοί -  η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) κι η Ευρωπαϊκά Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) -  κατηγόρησαν τη Γερμανία ότι ευθύνεται για την τελευταία αναζωπύρωση της κρίσης στην ευρωζώνη, αλλά το Βερολίνο έμεινε ασυγκίνητο. Στη Φρανκφούρτη έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποχρεώθηκε την περασμένη εβδομάδα να υπερδιπλασιάσει, σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, τις αγορές ομολόγων από την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Δεδομένου ότι το γεγονός αυτό συμπίπτει με δηλώσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας που εκφράζουν την άποψη πως πρέπει να σταματήσει η απεριόριστη στήριξη από μέρους της ΕΚΤ στα ομόλογα και στις τράπεζες αυτών των χωρών, στις Βρυξέλλες υπήρχε η εκτίμηση πως ενδεχομένως η Τράπεζα να σταματήσει το έργο στήριξης -  κι αυτό το έργο να αναληφθεί από τον προσωρινό μηχανισμό στήριξης των 750 δισ.. Κάτι τέτοιο όμως διαψεύστηκε από το Βερολίνο αμέσως.
Τίποτα για ευρωομόλογοΟι συζητήσεις για τον ρόλο της ΕΚΤ και την άρνηση της κ. Μέρκελ να μιλήσει είτε για τα ευρωομόλογα είτε για την αύξηση

ΤΟ ΓΑΛΛ Ο ΓΕΡΜ Α Ν ΙΚΟ  ΣΧ ΕΔ ΙΟ
προβλέπει ότι «αν πτωχεύσει ένα κράτος- 
μέλος, θα διαπραγματευθεί την αναδιάρ
θρωση με τους ιδιώτες πιστωτές»

του προσωρινού μηχανισμού έχουν θορυβήσει τους επενδυτές, που γνωρίζουν ότι τον Ιανουάριο η ευρωζώνη θα βγει προς αναζήτηση του πρωτοφανούς ποσού των 850 δισ. σε δανεισμό κι αν δεν έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση -  κάτι που δεν δ ια φ α ίν ε -  ται -  είναι εξαιρετικά εύκολο οι πιο αδύναμες χώ ρες να  π λ η ρ ώ σουν «τρελά»

I Ζαν-Κλονι Τρισέ. 0 πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υποχρεώθηκε την περασμένη 
εβδομάδα να υπερδιπλασιάσει, σε σχέση με τις προηγούμενες, τις αγορές ομολόγων από την Ελλάδα, 
την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Μέλη της Τράπεζας εκφράζουν την άποψη πως πρέπει να σταματήσει 
η απεριόριστη στήριξη από μέρους της ΕΚΤ στα ομόλογα και τις τράπεζες αυτών των χωρών

Ο ιΣλοβάκοι 
απειλούν 
να φύγουν 
από το ευρώ
Η ΣΛΟΒΑΚΙΑ, π χώρα 
που κράτησε ανθελλη
νική στάση σε όλη τη 
διάρκεια της κρίσης 
χρέους, αρνούμενη 
να παράσχει οικονο
μική βοήθεια στη χώ
ρα μας, τώρα απειλεί 
να φύγει από το ευρώ. 
Ο πρόεδρος του Κοι
νοβουλίου της Σλοβα
κίας Ρίτσαρντ Σούλικ 
είπε ότι η χώρα του θα 
πρέπει να είναι έτοι
μη να εγκαταλείψει το 
ενιαίο νόμισμα εάν η 
κρίση χρέους πλήξει 
και άλλες χώρες.
Ο Σούλικ καλεί τη Σλο
βακία, που μπήκε στο 
ευρώ μόλις πριν από 
δύο χρόνια, να «ετοι
μάσει ένα σχέδιο Β. 
Αυτό (το σχέδιο) είναι 
η επαναφορά της σλο
βάκικός κορόνας». 
Μπορεί ο ίδιος να πα
ραδέχεται πως η Σλο
βακία είναι πολύ μι
κρή χώρα για να επη
ρεάσει τη λειτουργία 
της ευρωζώνης, αλ
λά είπε ότι μια τέτοια 
απόφαση θα «προ
στάτευε τις αξίες που 
έχουν δημιουργήσει 
όσοι ζουν στη Σλοβα
κία».

spreads ή να μην μπορέσουν να δανειστούν και.να προσφύγουν στον μηχανισμό.Αποσπάσματα του σχεδίου συμπερασμάτων που αρχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν ότι οι προθέσεις της κ. Μέρκελ -  με τη στήριξη του κ. Σαρκοζί -  περνούν ατόφιες στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης και Παρασκευής. Προβλέπεται η σύσταση ενός μόνιμου μηχανισμού στήριξης, από τον Ιανουάριο του 2013 και μετά τη σχετική αλλαγή της Συνθήκης, στον οποίο θα μπορούν να μετέχουν και χώρες εκτός ευρώ (π.χ. Βρετα-
■ Μέρκελ-Σαρκοζί. Το Βερολίνο με τη 
στήριξη του Παρισιού έχει επιλέξει τους 
όρους του ευρωπαϊκού παιχνιδιού που 
θέλει: μια Ενωση που θα οδεύει μεν σε 
οικονομική και πολιτική ενοποίηση, 
αλλά αυτή θα γίνεται με άξονα και 
κριτήριο την ίδια τη Γερμανία -  και όχι 
τη σύγκλιση όλων των εταίρων σε μια 
κοινή βάση

νία ή Σουηδία). Στο ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους μιας χώρας που θα κα- ταφύγει σε αυτόν τον μηχανισμό προβλέ- πεται ότι «στη μη αναμενόμενη περίπτωση που μια χώρα εμφανιστεί να μην είναι βιώσιμη, το κράτος-μέλος πρέπει να διαπραγματευτεί ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης με τους ιδιώτες πιστωτές του, σύμφωνα με τις πρακτικές του ΔΝΤ». Προ- βλέπεται επίσης ότι οι πιστωτές θα ψηφίζουν για τους όρους συλλογικά -  την επιμήκυνση, την περικοπή επιτοκίου ή το «κούρεμα» (hair cut) -  εφόσον η χώρα δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δάνειά της. Η τελευταία αυτή πρόβλεψη, κατά τις αγορές, υποχρεώνει τους κατόχους ομολόγων να δεχτούν τους όρους των μεγαλοεπενδυ- τών, που δεν είναι άλλοι από τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες.
Οι όροι του παιχνιδιούΚοινοτικές πηγές, στον απόηχο της συνάντησης Μέρκελ - Σαρκοζί -  που έβαλε τέλος στην ιιπόθεσ' ου ευρωομόλογου

και της αύξησης του κεφαλαίου του μηχανισμού στήριξης -  αλλά και των δηλώσεων Σόιμπλε περί «αναπόφευκτης πολιτικής ενοποίησης», υποστήριζαν πως είναι πλέον σαφές ότι το Βερολίνο έχει επι- λέξει τους όρους του ευρωπαϊκού παιχνιδιού που θέλει: μια Ενωση που θα οδεύει μεν σε οικονομική και πολιτική ενοποίηση, αλλά αυτή θα γίνεται με άξονα και κριτήριο την ίδια τη Γερμανία -  και όχι τη σύγκλιση όλων των εταίρων σε μια κοινή βάση, όπως ήταν το όραμα του Ζακ Ντελόρ και των άλλων ηγετών του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ετσι, έλεγαν, δεν ενοχλεί την κ. Μέρκελ και το Βερολίνο εάν στην πορεία προς τα εκεί υπάρξουν και κάποια θύματα -  πολίτες και λαοί ολόκληροι που θα υποφέρουν στο όνομα της αποκατάστασης της ανταγωνιστικότητας, χρεοκοπίες τραπεζών και χωρών. Στο τέλος της διαδρομής, κατά τη γερμανική αντίληψη, όλοι θα φορούν το ίδιο, υπέροχο, γερμανικό κοστούμι -  και το ξεκίνημα γίνεται ήδη, από τη Σύνοδο Κορυφής...
J


