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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΚΑΙ Ρ0ΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Δύο σενάρια σωτηρίας για την Ευρώπη
Ποια βήματα εξετάζουν σε Βρυξέλλες, Βερολίνο και Παρίσι ως απάντηση στις αγορές, που συνεχίζουν να πιέζουν τις χώρες του Νότου

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Η προικοδότηση του Ευρωπαϊκού Μη
δαμού Χρηματοπιστωτικήε Σταθε- 

,,-ιηταε (EFSM) με περισσότερα κε
φάλαια και H δυνατότητα να αγοράζει, 
αντί τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τρά- 
πεζαε, κρατικά ομόλογα από πη δευ
τερογενή αγορά είναι ένα από τα επι
κρατέστερα σενάρια που εξετάζονται 
σε Βρυξέλλεε, Βερολίνο και Παρίσι, ωε 
απάντηση στην αυξανόμενη πίεση 
τω ν αγορών στιε χώρεε του ευρωπαϊ
κού Νότου και ενδεχομένωε ωε ένα 
πρώτο βήμα στην κατεύθυνση τηε δη- 
μιουργίαε ευρωομολόγου, σε επόμενη 
φάση. Τουλάχιστον, αυτή είναι η προσ
δοκία πολλών στην Ευρώπη, μεταξύ αυ
τώ ν και στην Αθήνα. Το θέμα τηε ενί- 
σχυσηε τω ν κεφαλαίων και τω ν αρμο
διοτήτων του EFSM πιθανόν να εξε
ταστεί αύριο στο European Working 
Group (EWG), που προετοιμάζει τα 
Eurogroup, και να αποφασιστεί στη συ
νεδρίαση τω ν υπουργών Οικονομικών

Κρίσιμη η συνεδρίαση των υπουργών 
Οικονομικών της Ευρωζώνης, 
στις 17 Ιανουάριου, με τη συμμετοχή 
και του κ. Παπακωνσταντίνου.

Η γερμανική κυβέρνηση 
φαίνεται να είναι πλέον 
ανοιχτή σε πιο δυναμική 
ευρωπαϊκή απάντηση 
στην κρίση χρέους.
τηε Ευρωζώνηε, στιε 17 Ιανουάριου.

Στην Ευρώπη οι διεργασίεε για μια 
αποτελεσματική λύση στη ν κρίση 
χρέουε έχουν ενταθεί το τελευταίο διά
στημα, καθώε η γενικότερη εκτίμηση 
είναι πωε η κατάσταση στιε αγορέε θα 
επιδεινωθεί τιε επόμενεε εβδομάδεε, 
αφού:

1. Τα κράτη της Ευρωζώνης στο πρώ
το τρίμηνο θα πρέπει να αντλήσουν το 
ιλιγγιώδεε ποσό τω ν 500 δισ. ευρώ για 
την αναχρηματοδότηση του χρέουε 
τουε και την κάλυψη τω ν ελλειμμάτων 
τουε.

2. Οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικήε α- 
ξιολόγησηε θα προχωρήσουν πιθανό
τατα σε υποβαθμίσειε κάποιων κρατών.

3. Η Πορτογαλία δεν θα μπορέσει να 
αποφύγει τελικά την προσφυγή στον ευ
ρωπαϊκό μηχανισμό διάσωσηε (ΕΕδΜ). 
Το κόστοε δανεισμού τηε χώραε αυ
ξάνεται αλματωδώε και τον Απρίλιο έ
χει μεγάλεε λήξειε ομολόγων, που δύ
σκολα θα μπορέσει να αναχρηματο- 
δοτήσει με τόσο υψηλό κόστοε. Ενδει
κτικό τηε εντεινόμενηε ανησυχίαε

στιε ευρωπαϊκέε πρωτευουσεε είναι το 
γεγονόε ότι συζητήθηκε ακόμη και το 
ενδεχόμενο να συγκληθεί έκτακτο 
Eurogroup, πριν από τιε 17 Ιανουάρι
ου, αλλά η ιδέα απορρίφθηκε, λόγω τηε 
αρνητικήε στάσηε τηε Γερμανίαε. Πά- 
ντωε, όπωε σημειώνουν αρμόδιοι κοι
νοτικοί παράγοντεε, η γερμανική κυ
βέρνηση φαίνεται να είναι πλέον πιο 
ανοιχτή σε πιο δυναμική ευρωπαϊκή α
πάντηση στην κρίση χρέουε.

Σε αυτήν τη φάση, δεν υπάρχει συ
ναίνεση στην έκδοση ευρωομολόγου 
για την κάλυψη τω ν  δανειακών ανα
γκών τω ν κρατών-μελών. Η Γερμανία 
εξακολουθεί να απορρίπτει μετ’ επι- 
τάσεωε την ιδέα. Ωστόσο, καθώε η κρί
ση οξύνεται και επεκτείνεται και σε άλ- 
λεε χώρεε τηε Ευρωζώνηε, δημιουρ- 
γείται η προσδοκία ότι οι σχετικέε συ- 
ζητήσειε θα ωριμάσουν γρήγορα. Δεν 
είναι τυχαίο ότι την Παρασκευή είδαν 
το φωε τηε δημοσιότηταε πληροφορίεε, 
σύμφωνα με τιε οποίεε ο Νικολά Σαρ- 
κοζί έχει επεξεργαστεί πρόταση για τη 
δημιουργία ενόε ευρωπαϊκού υπ. Οι
κονομικών ή ακριβέστερα ενόε ευρω
παϊκού οργανισμού διαχείρισηε χρέουε 
Το παράδοξο είναι ότι στην Ελλάδα κά
ποιοι από τουε πιο ένθερμουε υπο- 
στηρικτέε του ευρωομολόγου (όπωε η 
συλλέγουσα υπογραφέε κ. Βάσω Πα- 
πανδρέου ή ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. κ 
Αντώνηε Σαμαράε) είναι ταυτόχρονα και 
κατά του Μνημονίου. Δείχνουν, έτσι 
να αγνοούν ότι το ευρωομόλογο ή οποίο 
άλλο μέτρο στην κατεύθυνση μιαε 
mo στενήε οικονομικήε διακυβέρνησηε; 
θα προϋποθέτει δημοσιονομικέε πο· 
λιτικέε και στόχουε αντίστοιχουε ή α
κόμη και σκληρότερουε από αυτούε του 
Μνημονίου.

Πάντωε, αν το ευρωομόλογο δεν εί
ναι ακόμη στην ημερήσια διάταξη, μια 
πρόδρομη μορφή του θα είναι αυτό που 
θα εκδοθεί για να χρηματοδοτήσει τον 
EFSM, τα κεφάλαια.του οποίου, σύμ
φωνα με εκτιμήσειε, μπορούν να ξε- 
περάσουν τα 1,5 τρισ. ευρώ από 750 δισ. 
σήμερα.

Επιμήκυνση
Η ελληνική κυβέρνηση περιμένει με 

αγωνία τιε αποφάσειε τω ν Ευρωπαίων, 
αφού/έχει καταστεί πλέον σαφέε ότι, ε
άν δεν βρεθεί κάποια αξιόπιστη ευρω
παϊκή απάντηση στην κρίση χρέουε, 
δεν θα αποκλιμακωθούν εύκολα ούτε 
τα 8preads τω ν ελληνικών ομολόγων. 
Τη Δευτέρα, σ τη  συνεδρίαση του 
EWG θα διαπιστωθεί εάν τα μέλη τηε 
Ευρωζώνηε είναι έτοιμα να προωθή
σουν την έγκριση τηε ετημήκυνσηε του 
δανείου των 110 δισ. ευρώ στο επόμενο 
Eurogroup. Ο Γερμανόε υπουργόε Οι
κονομικών κ. Β. Σόιμπλε είχε πει στον 
κ. Παπακωνσταντίνου ότι το ν  Ιανου
άριο θα είναι πολιτικά έτοιμοε να 
προωθήσει το θέμα στο Κοινοβούλιο 
τηε χώραε του. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή έχει εισηγηθεί θετικά στην επιμή
κυνση όλου του ποσού, δηλαδή και των 
δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί. Με 
το ΔΝΤ, το θέμα τηε επιμήκυνσηε για 
τιε δόσειε που έχει ήδη καταβάλει (9,5 
δισ. ευρώ, περίπου), είναι τεχνικά και 
νομικά πιο πολύπλοκο, οπότε είναι πι
θανό να ισχύσει μόνο για τιε επόμενεε 
δόσειε.
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H κρίσιμη ατζέντα
των επόμενων ημερών

Αύριο συνεδριάζει το European Working Group 
(EWG) που προετοιμάζει ία Eurogroup, θα εξετάσει, 
μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Εως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται
κατά πάσα πιθανότητα να δοθεί στη δημοσιότητα 
η αξιολογητική έκθεση της Fitch για τις προοπτικές 
της ελληνικής οικονομίας και των ομολόγων της.

Στις 17 Ιανουάριου συνεδριάζει το συμβούλιο 
των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης
όπου το θέμα θα συζητηθεί και επισήμως, χωρίς 
όμως να είναι σίγουρο ότι θα ληφθούν και αποφάσεις.

Μέσα στον Ιανουάριο εξετάζεται το ενδεχόμενο 
της σύγκλησης μιας έκτακτης συνόδου κορυφής
όπου θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ευρωζώνη 
κι ενδεχομένως το θέμα του ευρωομολόγου.

Επαιρές με ιούς οίκους αξιολόγησης

Καθοριστικής σημασίας επαφές θα 
έχει αυτή την εβδομάδα το οικονομι
κό επιτελείο με τους οίκους πιστο- 
ληπτικής αξιολόγησης, που έχουν 
προειδοποιήσει με υποβάθμιση της 
ελληνικής οικονομίας. Η υηοβάθμι- 
ση είναι μάλλον αναπότρεπτη ειδικά 
σε ό,τι αφορά τη Είΐςή, η οποία προς 
ίο παρόν διατηρεί την πιστοληπτική 
αξιολόγηση της Ελλάδας σε υψηλό
τερο επίπεδο από τη Μοοάγ’ε και τη 
δ&Ρ. Ωστόσο, είναι κρίσιμο το εύρος 
της υποβάθμισης. Εάν η Είίοή υπο
βαθμίσει την Ελλάδα έως δύο βαθ
μίδες με σταθερές προοπτικές (και 
όχι αρνητικές), κάποιες από τις τιτ- 
λοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών 
θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες 
από την ΕΚΤ ως ενέχυρο για την πα
ροχή ρευστότητας. Εάν η υποβάθμι
σα είναι μεγαλύτερη, οι τίτλοι δεν 
θα είναι επιλέξιμοι, με συνέπεια να 
ενταθεί το πρόβλημα ρευστότητας 
του τραπεζικού συστήματος. Υπό

αυτή την έννοια, κρίσιμο είναι και το 
πότε θα λάβει την απόφασή της η 
Fitch. Εάν υπάρχει προοπτική στο ε 
πόμενο Eurogroup να ληφθούν απο
φάσεις για την αντιμετώπιση της 
κρίσης, το υπουργείο Οικονομικών 
θα ήθελε η Fitch να περιμένει ώστε 
να τις λάβει υπόψη της. Αντίστοιχες 
προσπάθειες καταβάλλονται και με 
τη Moody’s, ώστε να συνεχίσουν να 
είναι επιλέξιμες ως ενέχυρα κάποι
ες καλυμμένες ομολογίες τραπεζών. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι διοι
κήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έ
χουν κάνει ασκήσεις προσομοίωσης 
για τις επιπτώσεις που θα έχουν στη 
ρευστότητα εναλλακτικά σενάρια υ- 
ποβάθμισης. Στο «καλό» σενάριο της 
μικρής κλίμακας υποβάθμισης, τα 25 
δισ. των εγγυήσεων του Δημοσίου, 
που διανεμήθηκαν πρόσφατα, επαρ
κούν. Στο χειρότερο σενάριο, το Δη
μόσιο θα υποχρεωθεί να εκδώσει 
νέες εγγυήσεις.

Ζητούνται 63,6 δισ. ευρώ μέσα στο 2011
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Παρά την προστασία που παρέχει το κρί
νο νόμισμα στην Ευρώπη, το  πρώτο 
τρίμηνο του 2011 οι αδύναμεε, περι- 
φερειακέε χώρεε τηε Ευρωζώνηε θα ε- 
πιδοθούν σε έναν αγώνα που θα πα
ραπέμπει εν πολλοίε στο «ο  θάνατόε 
σου, η ζωή μου». Ιρλανδία, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα θα χρεια
στεί να «σηκώσουν» από τιε αγορέε στο 
διάστημα αυτό το  ποσό τω ν 163 δισ. 
ευρώ και μάλιστα σε ένα περιβάλλον 
που πάει από το κακό στο χειρότερο.

Η Ελλάδα, βέβαια, έχει εξασφαλι
σμένα τα κεφάλαια που χρειάζεται για 
να  αναχρηματοδοτήσει τιε λήξειε του 
πρώτου τριμήνου από τον μηχανισμό 
στήριξηε. Και αυτό είναι ένα πλεονέ
κτημα για τη  χώρα, εφόσον, φυσικά, 
π ρ ' 'ψήσει στιε δύσκολεε μεταρ- 
ρυ^. υίιε που προβλέπονται στο Μνη
μόνιο και δεν τηε «ξεφύγει» ο προϋ- 
πολογισμόε.

Η επιμήκυνση
Ενα άλλο «πλεονέκτημα» είναι ότι 

μέχρι τα τέλη Φεβρουάριου αναμένε
ται να εγκριθεί και από τη ν Ευρωζώ
νη η επιμήκυνση τηε περιόδου απο- 
πληρωμήε τω ν δανείων του μηχανι
σμού, δεδομένου ότι από το  Διεθνέε 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) η διαδικα
σία έχει πάρει «πράσινο φωε». Το «πλε
ονέκτημα» αυτό, όμωε, φαίνεται ότι σι
γά σιγά μετατρέπεται σε μειονέκτημα. 
Και αυτό γιατί η αγορά βλέπει πωε έρ
χεται και η σειρά τω ν  ιδιωτών να πα
ράσχουν περισσότερο χρόνο στην 
Ελλάδα για να τουε αποπληρώσει. Ο 
φόβοε αυτόε απορρέει από δύο 
παράγοντεε:

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος 

Μάιος

Αύγουστος 

Δεκέμβριος

10.547

3.400

Λήξεις
ομολόγων

2011
ποσά

σε εκατ. ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

38.165

7.007

6.822

5.789

• Πρώτον, από το γεγονόε ότι το ΔΝΤ 
-που όποια χώρα δανείζει θέτει ωε ό
ρο να αποπληρωθεί πρώτο και μετά οι 
άλλοι- συμφωνεί στην επιμήκυνση τηε 
αποπληρωμήε του για την Ελλάδα.

• Δεύτερον, όλοι γνωρίζουν ότι έτσι 
όπωε είναι δομημένοε ο μηχανισμόε 
στήριξηε τηε Ελλάδαε, μετά το 2013 τα 
δύο τρίτα περίπου του ελληνικού χρέ
ουε θα βρίσκονται στα ταμεία του ΔΝΤ, 
τω ν  χωρών τηε Ευρωζώνηε, τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε (ΕΚΤ) 
και τω ν ελληνικών τραπεζών. Και όλοι 
αυτοί θα έχουν συμφωνήσει στο να

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

πληρωθούν αργότερα από ό, τι προ- 
βλεπόταν αρχικώε. ^

Ετσι, πολλοί είναι εκείνοι που θεω
ρούν ότι κάποια στιγμή, από το  2013 
και μετά, ίσωε ζητηθεί και από τουε ι- 
διώτεε επενδυτέε που κατέχουν ελ
ληνικά ομόλογα να δεχθούν να επι
μηκύνουν το ν  χρόνο αποπληρωμήε 
τουε. Αλλωστε, αυτόε είναι και ο λό- 
γοε που πλήττονται τα ελληνικά ομό
λογα αυτή τη  στιγμή, σύμφωνα με διε- 
θνείε αναλυτέε που μίλησαν στην «Κ».

Στο μεταξύ, όμωε, θα πρέπει να ε
πιλυθούν άλλα, πιο βραχυπρόθεσμα

προβλήματα. Για παράδειγμα, εντόε 
του πρώτου τριμήνου του 2011, η Πορ
τογαλία καλείται να αναχρηματοδο- 
τήσει 10,7 δισ. ευρώ, η Ισπανία 29,5 
δισ. ευρώ, η Ιρλανδία 5 δισ. ευρώ και 
η Ιταλία 102,6 δισ. ευρώ! Οσον αφο
ρά τιε λήξειε (ομολόγων και γραμμα
τίων) που πρέπει να καλύψει η Ελλά
δα στο ίδιο διάστημα, αυτέε ανέρχο
νται στα 15,1 δισ. ευρώ. Καλώε εχόντων 
τω ν  πραγμάτων, τον Μάρτιο θα ε
κταμιευτούν 15 δισ. ευρώ από τον  μη
χανισμό στήριξηε, ενώ και στουε 
τρειε μήνεε το υπουργείο Οικονομικών 
σχεδιάζει τη ν  έκδοση εντόκων γραμ
ματίων για τη  διασφάλιση τηε ρευ- 
στότηταε.

Δύσκολοι μήνεβ
Το έργο φυσικά τηε Ελλάδαε δεν εί

ναι εύκολο. Υπάρχουν τρειε κομβικοί 
μήνεε μέσα σ το  2011, κατά τουε ο- 
ποίουε οι λήξειε είναι υψηλέε. Ο Μάρ- 
τιοε είναι ο πρώτοε μήναε, με το Δη
μόσιο να πρέπει να αναχρηματοδο- 
τήσει 10,5 δισ. ευρώ. Ο δεύτεροε «δύ- 
σκολοε» μήναε είναι ο Μάιοε (7 δισ. ευ
ρώ) και ο τρίτοε είναι ο Αύγουστοε (6,8 
δισ. ευρώ).

Πάντωε, ίλιγγο φέρνουν τα ποσά που 
πρέπει να πληρώσει το 2011 η Ελλά
δα για να είναι εντάξει με τιε υπο- 
χρεώσειε τηε. Συνολικά, θα πρέπει να 
πληρώσει για τόκουε και χρεολύσια
63.6 δισ. ευρώ, ποσό δεκαπλάσιο του 
κονδυλίου για συντάξειε (6,2 δισ. ευ
ρώ). Από τα 63,6 δισ. ευρώ, περίπου τα
15.7 δισ. αφορούν τόκουε (μάλιστα τα 
2 δισ. ευρώ είναι τόκοι για τα δάνεια 
του μηχανισμού στήριξηε) και περίπου 
46 δισ. για γραμμάτια και ομόλογα 
που λήγουν.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η πρόταση ΟΛι Ρεν 
για το ευρωομόλογΓ
Επίσπευση στη δημιουργία του 
ευρωομολόγου είναι η πρόταση 
που εξετάζει ο αρμόδιος για τα 
Οικονομικά επίτροπος Ολι Ρεν, η 
οποία, ενδεχομένως, θα υποβλη
θεί στην προσεχή συνάντηση κο
ρυφής. Το σχέδιο, που βρίσκεται 
ακόμη υπό συζήτηση και δεν έχει 
επιβεβαιωθεί σε πολιτικό επίπε
δο, προβλέπει τη συμμετοχή ό
λων των κρατών της Ευρωζώνης 
και, ενδεχομένως, των υπολοί
πων κρατών της Ενωσης. Μέσω 
του ευρωομολόγου θα μπορούσε 
να καλυφθεί, σταδιακά, σημαντι
κό μέρος των αναγκών δανει
σμού των κρατών. Στον πρώτο 
χρόνο λειτουργίας του ευρωομο
λόγου θα εξυπηρετηθούν οι ανά
γκες των κρατών που υφίστανται 
τις μεγαλύτερες πιέσεις (Ιρλαν
δία, Πορτογαλία και Ελλάδα). Γ 
ραλλαγή της ίδιας πρότασης είναι 

)  η ανταλλαγή ομολόγων σε κυκλο
φορία με νέες εκδόσεις, χωρίς 
πάντως να υπάρξει haircut. Η α
γορά ομολόγων θα δεχτεί χωρίς 
ιδιαίτερες αντιρρήσεις παρόμοια 
λύση, κυρίως επειδή αποτελεί ι
σχυρή διέξοδο από την παρούσα 
κρίση. Πάντως, η συμμετοχή στον 
μηχανισμό του ευρωομολόγου θα 
συνοδευθεί με την αποδοχή από 
τα κράτη ενός συστήματος κανό
νων «αυτόματων ποινών», όπως 
παγίως απαιτεί η Γερμανία. Σε 
προηγούμενο σχέδιο έκδοσης 
ευρωομολόγων προβλέπεται επί 
σης ότι η διευκόλυνση θα συνο
δεύεται με την παραχώρηση 
στην Επιτροπή (ή σε όποια άλλη 
Αρχή έκδοσης) μέρους της φόρε/ 
λογικής πολιτικής.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περιοδεία Παπανδρέου 
προς αναζήτηση 
μιας συνολικής λύσης
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Οι επόμενοι δύο μήνες θα βρουν τον κ. 
Γ. Παπανδρέου στουε ευρωπαϊκούε δρό- 
μουε. Ο πρωθυπουργόε βρίσκεται για 
δεύτερη φορά σε 12 μήνε5 στην ίδια 
αφετηρία με τον  Ιανουάριο του 2010. 
Πέρυσι, στόχοε ήταν η εξασφάλιση ε
νόε τρόπου αποφυγήε τηε στάσηε 
πληρωμών. Φέτοε, σε ένα πολύ δια
φορετικό περιβάλλον, όπου η κρίση α
πειλεί πλέον το σύνολο τηε Ευρωζώνηε, 
ο κ. Παπανδρέου θέτει ένα ευρύτερο 
διακύβευμα, αυτό τηε επίλυσηε του ελ- 
λείμματοε οικονομικήε διακυβέρνησηε 
τηε Ε. Ε.

Συνεργάτεε και τακτικοί συνομιλη- 
τέε του αναφέρουν ότι, πλέον, το ελ
ληνικό πρόβλημα δεν είναι παρά μια 
ψηφίδα σε ένα μωσαϊκό από το οποίο 
δεν απουσιάζει καμία ευρωπαϊκή χώ
ρα, ούτε καν αυτή η κραταιά Γερμανία. 
Οι πλέον κυνικοί παρατηρητέε επιση
μαίνουν ότι η γενικευμένη κρίση στην 
αγορά ομολόγων και ο ολοένα ακρι- 
βότεροε δανεισμόε πολλών κρατών θα 
αναγκάσουν ακόμη και τη Γερμανία να 
συμβιβαστεί με μια συνολική λύση, 
στην οποία θα χωρούν ισχυροί και α
δύναμοι μαζί.

Μπροστά από χην τρόικα
Στην περίπτωση αυτή, εκτιμούν οι 

ίδιεε πηγέε, η Ελλάδα αφ’ ενόε θα δια
σωθεί από την «αυτοεκπληρούμενη» 
προφητεία για οδυνηρή αναδιάρθρω
ση του χρέουε τηε, αφ’ ετέρου από μέ- 
ροε του προβλήματοε θα μετατραπεί 
σε μέροε τηε λύσηε. Η προσδοκία αυ
τή  πολλών στην κυβέρνηση αποτελεί 
και το κύριο επιχείρημα που χρησι
μοποιεί ο κ. Παπανδρέου όταν ζητεί α
πό τουε υπουργοΰε του επιτάχυνση των 
ρυθμών. Ο πρωθυπουργόε επιθυμεί η 
κυβέρνηση να βρίσκεται, ει δυνατόν, 
μπροστά από τουε στόχουε που θέτει 
κάθε φορά η τρόικα.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η 
βιασύνη του κ. Παπανδρέου να προ
χωρήσει το «άνοιγμα» τω ν λεγάμενων 
κλειστών επαγγελμάτων, που είναι 
για την τρόικα σημαντική προϋπόθε
ση προκειμένου να συνεχισθεί η α
πρόσκοπτη πορεία του προγράμματοε. 
Πέραν όμωε τηε τρόικαε, ο πρωθυ
πουργόε βασικά δεν θέλει να βρίσκε
ται εκτεθειμένοε στην κριτική συνα
δέλφων του ή θεσμικών παραγόντων 
τηε Ε. Ε. όταν ταξιδεύει εκτόε Ελλάδοε, 
ώστε να έχει τη  δυνατότητα να δια
πραγματεύεται δίχωε προβλήματα.

Ο κ. Παπανδρέου δεν θα ταξιδέψει 
μόνο ώε τιε Βρυξέλλεε. Αναμένεται να 
επισκεφθεί και άλλεε ευρωπαϊκέε πρω- 
τεύουσεε, προε αναζήτηση συμμα- 
χιών για το ευρωομόλογο. Για τη  συ

γκεκριμένη πρωτοβουλία, άλλωστε, 
έχει συσταθεί ευάριθμη ομάδα η οποία 
απαρτίζεται από υπουργοΰε, βουλευ- 
τέε, ευρωβουλευτέε και με κρίσιμο ρό
λο για τον οικονομικό σύμβουλο του 
πρωθυπουργού κ. Λ. Παπαδήμο. Βασική 
στρατηγική του πρωθυπουργού στο ζή
τημα του ευρωομολόγου είναι η α
φαίρεσή του από το στενά σοσιαλιστικό 
πλαίσιο, στο οποίο, άλλωστε, αρχικά ε- 
τέθη (Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα). 
Εκεί ακριβώε συνίσταται ο ρόλοε τό
σο του κ. Παπαδήμου όσο και του κ. 
Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι θα α
ναλάβουν το μεγαλύτερο τμήμα τηε τε- 
χνικήε ανάλυσηε που πρέπει να γίνει 
ώστε να πεισθούν ακόμη και οι δύ
σπιστοι ότι το ευρωομόλογο αποτελεί 
λύση βιώσιμη και αποδεκτή από τιε α
γορέε. Στην ομάδα αυτή περιλαμβά-

Στις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες θα 
αναζητήσει συμμάχους 
για την έκδοση 
ευρωομολόγου.

νονται επίσηε οι κ. κ. Δ. Δρούτσαε και 
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και 
βεβαίωε οι οκτώ τηε Επιτροπήε (Βάσω 
Παπανδρέου, Π. Ευθυμίου, Η. Μόσια- 
λοε, Ν. Αλευράε, Π. Οικονόμου, Ντ. 
Βρεττόε, Αννυ Ποδηματά, Χρ. Πολυ- 
ζωγόπουλοε). Αν και δεν είναι μέλσε τηε 
ομάδαε, ο κ. Στ. Λαμπρινίδηε έχει ε
νεργό ρόλο στη διαμόρφωση τηε γε- 
νικότερηε στρατηγικήε.

Ο κ. Παπανδρέου, βέβαια, δεν θεωρεί 
το ευρωομόλογο «πανάκεια», αλλά ένα 
από τσπολλά απαραίτητα βήματα προε 
μια κατεύθυνση στιβαρότερηε και πλϊ 
ον κεντρικήε οικονομικήε-διακυβέρνη 
σηε στην Ε. Ε. Στο Μέγαρο Μαξίμου εί
ναι ικανοποιημένοι και από τη στάση 
του κ. Α. Σαμαρά να ζητήσει με επιστολή 
του την έκδοση ευρωομολόγου από τον 
πρόεδρο τηε Κομισιόν κ. Ζοζέ Μπαρό- 
ζο. Μέχρι, όμωε, να τεθεί το συγκεκρι
μένο θέμα επί τάπητοε (δεν πρέπει να 
λησμονείται ότι πρέπει να συλλεχθοΰν 
ένα εκατομμύριο υπογραφέε και εν συ
νεχεία να τεθεί σε ισχύ μια χρονοβόροε 
γραφειοκρατική διαδικασία σε επίπεδο 
Ε. Ε.), τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και 
στο οικονομικό επιτελείο ανησυχούν για 
πιο πιεστικά προβλήματα. Το ενδιαφέ
ρον επικεντρώνεται κυρίωε στον φόβο 
που υφίσταται στην αγορά για την κα
τάσταση των ελληνικών τραπεζών, 
πολλέε εκ των οποίων αναμένεται ότι 
πριν από το τέλοε του μήνα θα ανα
γκαστούν να σπεύσουν στο πακέτο εγ
γυήσεων των 25 δισ. του Δημοσίου.

Π


