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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ Θ Ε Μ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΚΑΙΡ0ΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Επιμήκυνση 
με μικρότερο 
επιτόκιο αλλά 
και όρους
Δέσμευση για δημοσιονομικό πλαίσιο 
με την ισχυρότερη δυνατή νομική βάση

Οι βασικοί όροι 
ίου Συμφώνου 

Ανταγωνιστικότητας

Ό  !

Σύνδεση μισθών και παραγωγικότητας,
παρακολούθηση ίων μισθολογικών εξελίξεων στην Ευρωζώνη και σύγκριση μεχαξύ κραχών- 

μελών. Ιδιαίτερα για τον δημόσιο τομέα προβλέπεται «πολιτική συγκράτησης μισθών». 
Ιδιαίτερο βάρος σε κράτη-μέλη με προβλήματα ανταγωνιστικότητας.

-L J

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τα συστήματα κοινωνικών παροχών
θα πρέπει να είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα. Σύνδεση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης 

με προσδόκιμο ζωής. Χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρέπει να τα διορθώνουν 
εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.
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Η συζήτηση για το αν θα πρέπει να προβλέπεται
συνταγματική ή άλλη νομοθετική ρύθμιση για το έλλειμμα και το χρέος, ήταν από τα κεντρικά θέματα 

της προχθεσινής άτυπης Συνόδου Κορυφής.
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Εφαρμογή της ίΐεχίςιιπίγ στην αγορά εργασίας,
μείωση της φορολόγησης τπς εργασίας και κάλυψη της απώλειας πόρων 

μέσω της φορολόγησης της κατανάλωσης.

»

Εθελοντική εισαγωγή κοινής ενοποιημένης
φορολογικής βάσης για επιχειρήσεις. Οχι εναρμόνιση 

φορολογίας επιχειρήσεων.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

*

Συνεδριάζει αύριο 
και ίο  ΔΝΤ 
για το δάνειο

Την εκταμίευση της τέταρτης 
δόσης των 4,1 δισ. ευρώ θα ε 
γκρίνει στην αυριανή συνεδρία
σή του το Δ.Σ. του ΔΝΤ. Κατά την 
ενημέρωση που θα κάνει ο Πό- 
ουλ Τόμσεν, θα επισημάνει την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τις 
καθυστερήσεις που σημειώνο
νται, αλλά και τη σημασία των α
ποφάσεων της Ε.Ε. στις 25 Μαρ
τίου, καθώς το Ταμείο αναμένει 
τις Βρυξέλλες για να προχωρή
σει στην επιμήκυνση του χρόνι 
αποπληρωμής του δανείου προς 
την Ελλάδα.
Παράλληλα, προκαλεί ανησυχία 
και ενόχληση η αναβλητικότητα 
σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση 
του τραπεζικού τομέα. Στο Τα
μείο τάσσονται υπέρ των εγχώ
ριων συγχωνεύσεων ή συνεργα
σιών με ξένες τράπεζες ώστε να 
απεξαρτηθεί το ελληνικό τραπε
ζικό σύστημα από τη χρηματο
δότηση της ΕΚΤ που δεν θα συ
νεχίζεται επ’ άπειρον. 
Σημειώνουν ότι «το Ταμείο δεν 
έχει προτιμήσεις σε ό,τι αφορά 
συγκεκριμένες προτάσεις εξα
γοράς ή συγχωνεύσεων», αλλά 
προσθέτουν ότι αυτές κρίνονται 
αναγκαίες για να παραμείνουν οι 
τράπεζες ανταγωνιστικές και να 
διατηρήσουν την αναγκαία ρ 
στότητα.
Πέρα από τις δόσεις από το ΔΝΤ 
και την Ε.Ε., η Ελλάδα προσβλέ
πει και στη στήριξη των Ελληνο- 
αμερικανών, καθώς προχωρά η 
διαδικασία για την έκδοση του 
λεγάμενου ομολόγου της δια- 
σποράς που θα είναι διάρκειας 3 
έως 10 ετών, με επιτόκιο γύρω 
στο 5 %  και θα έχει στόχο την ά
ντληση μέχρι και 5 δισ. δολα
ρίων.
Ανάλογη έκδοση θα γίνει και σε 
άλλες χώρες, όπου υπάρχει έ 
ντονο το ομογενειακό στοιχείο, 
όπως, για παράδειγμα, στην Αυ
στραλία.

Αθ. ΕΛΛί:

«Ναι» στην αγορά κρατικών ομολόγων

Των ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ 
και ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

«Ανάσα»για την ελληνική οικονομία, με 
σημαντικά ανταλλάγματα ωστόσο, ε
ξασφάλισε ο κ. Γ. Παηανδρέου στη  μα
ραθώνια έκτακτη Σύνοδο Κορυφήε για 
το  Σύμφωνο Ανταγωνιστικότηταε. Εν α- 
ντιθέσει με τη ν Ιρλανδία, η οποία δεν 
δέχθηκε να αλλάξει το  φορολογικό 
τητ θεατόν και δεν διασφάλισε κα
μία . ύκόλυνση, η Ελλάδα, τα ξημε
ρώματα του Σαββάτου εξασφάλισε τα 
εξήε:

Πρώτον, επιμήκυνση του χρόνου α- 
ποπληρωμήε του δανείου τω ν  110 δισ. 
ευρώ κατά μέσο όρο 7,5 χρόνια και με 
περίοδο χάριτοε 3 έτη.

Δεύτερον, μείωση του επιτοκίου κα
τά μία ποσοστιαία μονάδα (από 5,8% στο 
4,8%) και για τα  110 δισ. ευρώ του δα-

Τέλη Μαρτίου θα 
παρουσιαστεί το πλήρες 
πρόγραμμα των αποκρατι
κοποιήσεων, δήλωσε 
ο κ. Παπακωνσταντίνου.

νείου. Οπαίε τόνισε στη συνέντευξη που 
παραχώρησε στιε 3 το  πρωί (ώρα Ελλά- 
δοε) ο κ. Παπανδρέου, η Ελλάδα έτσι ε
ξοικονομεί περίπου 6 δισ. ευρώ σε το 
κοχρεολύσια.

Τρίτον, τη  δυνατότητα απευθείαε α- 
γοράε κρατικών ομολόγων από το ν  μό
νιμο μηχανισμό στήριξηε.

Από την άλλη πλευρά, τα  ανταλλάγ
ματα που ζη τούν οι εταίροι μαε για τιε 
σημαντικέε διευκολύνσειε που παρα
χώρησαν αποτυπώνονται με σαφή
νεια  στο κείμενο συμπερασμάτων. Συ
γκεκριμένα, αναφέρεται ότι η Ελλάδα 
πρέπει «να  συνεχίσει με αποφασιστι
κότητα  τιε διαρθρωτικέε μεταρρυθμί
σ ε ι ,  να αυξήσει τη ν  επιχειρησιακή ι
κανότητα για τη ν  εφαρμογή τουε, να 
ολοκληρώσει πλήρωε καα ταχέωε το 
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και α- 
ξιοποίησηε τηε ακίνητηε περιουσίαε ύ- 
ψουε 50 δισ. ευρώ, το  οποίο έχει ανα
κοινώσει και να  εισάγει ένα αυστηρό 
και σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο με 
τη ν  ισχυρότερη δυνατή νομική βάση, 
η οποία θα αποφασιστεί από τη ν  ελ
ληνική κυβέρνηση».

Ο πρωθυπουργόε τόνισε ότι παρά την 
αρχική βούληση ορισμένων εταίρων, κυ- 
ρίωε τω ν  Γερμανών, να εισαχθεί πρό- 
βλ^’- 'η για συνταγματικό φρένο του χρέ- 
ο Λ ελληνική πλευρά (και όχι μόνο) 
αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να αφεθεί στα 
κράτη-μέλη ο τρόποε, που βάσει τηε έν- 
νομηε τάξηε κάθε χώραε, θα τεθεί πε- 
ριορισμόε στο ύψοε του ελλείμματοε και 
του δημοσίου χρέουε.

Μετά το πέραε τηε συνέντευξηε Τύ

που, σε συζήτηση με δημοσιογράφουε 
ο υπουργόε Οικονομικών κ. Γ. Παπα
κωνσταντίνου τόνισε ότι το πλήρεε πρό
γραμμα αποκρατικοποιήσεων θα πα
ρουσιαστεί στα  τέλη Μαρτίου. Τότε, ό- 
πωε τόνισε, αναμένεται να  ανακοινω
θούν και οι πρώτεε απόψειε τηε κυ- 
βέρνησηε για το ν  μεσοπρόθεσμο πρό
γραμμα (μετά το  2013).

Σε κάθε περίπτωση, η χθεσινή συ
νεδρίαση τω ν  χωρών τηε Ευρωζώνηε 
μπορεί να κατέληξε σε μια κατ’ αρχήν 
συμφωνία, ωστόσο οι τελικέε αποφάσειε 
θα ληφθούν και θα επικυρωθούν στην 
επίσημη Σύνοδο τηε 25ηε Μαρτίου. Μέ
χρι τότε, οι υπουργοί Οικονομικών 
τηε Ευρωζώνηε θα αναλάβουν να κα
θορίσουν επακριβώε όποιεε τεχνικέε λε- 
πτομέρειεε απομένουν.

Η προχθεσινή Παρασκευή για τον κ. 
Παπανδρέου ξεκίνησε με μια γρήγορη 
συνάντηση με το ν  πρωθυπουργό τηε 
Ιρλανδίαε κ. Εντα Κένι και συνεχίστη
κε με τιε δύο μαραθώνιεε συνεδριάσειε 
τω ν  27 τηε Ε.Ε. για τη  Λιβύη και τω ν 
17 τηε Ευρωζώνηε για το  Πακέτο 
Ανταγωνιστικότηταε. Ο πρωθυπουργόε 
ταξίδεψε ώε τιε Βρυξέλλεε, έχονταε το
νίσει τιε προηγούμενεε ημέρεε ότι η 
Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει σε 
τίποτε λιγότερο από τη  συμφωνία για 
μια συνολική λύση, η οποία θα περι
λαμβάνει και όλεε εκείνεε τιε τεχνικέε 
ρυθμίσειε που θα επιτρέψουν στην 
Ελλάδα να χειριστεί με ευνοϊκότερουε 
όρουε τη ν αποπληρωμή τω ν  δανείων 
προε τη ν  τρόικα.

Ακόμη και κατά τη  διάρκεια τηε δια- 
πραγμάτευσηε στενο ί συνεργάτεε του 
τόνιζαν ότι ο πρωθυπουργόε δεν πρό
κειται να συναινέσει σε τίποτε λιγότε
ρο από μια «συνολική λύση». Ενδεικτικό 
τηε αβεβαιότηταε που επικρατούσε 
σ τη ν  ελληνική κυβέρνηση, ήταν η με
τάδοση αντιφατικών μηνυμάτων σχε
τικά με το  προσχέδιο που είχε ετοιμά
σει ο κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι ενόψει τω ν 
διαπραγματεύσεων. Παρότι δεν συνη
θίζεται, αυτή τη  φορά το προσχέδιο κρα
τήθηκε εκτόε δημοσιότηταε.

Αποτέλεσμα ήταν τρειε διαφορετικέε 
πηγέε από το  εσωτερικό τηε κυβέρνη- 
σηε (και μάλιστα στον  στενό  πυρήνα 
τω ν συνεργατών του πρωθυπουργού) να 
μη συμφωνούν στο πραγματικό περιε
χόμενο του προσχεδίου. Και οι τρειε 
πλευρέε συμφωνούσαν ότι οι εταίροι ζη
τούσαν τη ν αυστηρή εφαρμογή του 
Μνημονίου και το  πρόγραμμα απο
κρατικοποιήσεων. Ω στόσο, επικρα
τούσαν διαφορετικέε απόψειε σχετικά 
με το  συνταγματικό φρένο χρέουε. 
Μια πηγή μετέδιδε ότι το  συνταγματι
κό φρένο αφορά την Ελλάδα και μόνον. 
Δεύτερη πηγή διέψευδε τη ν  πληροφο
ρία αυτή και μια τρίτη πηγή ανέφερε ό
τ ι το  συνταγματικό πλαφόν στο χρέοε 
αφορά μόνο τιε χώρεε οι οποίεε βρί
σκονται ήδη σε καθεστώε Μνημονίου 
(Ελλάδα, Ιρλανδία).

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Σε μια αναπάντεχη συμφωνία όχι μόνο 
για το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότηταε, 
αλλά και για το ν  προσωρινό και τον  
μόνιμο μηχανισμό βοήθειαε τηε Ευ
ρωζώνηε και τη  μείωση του υπερβο
λικού χρέουε στο πλαίσιο του Συμ
φώνου Σταθερότηταε, κατέληξαν τα 
ξημερώματα του Σαββάτου οι αρχη
γοί κρατών τηε Ευρωζώνηε.

Πρόκειται για πολύ σημαντική ε
ξέλιξη, αφού ενισχύονται σημαντικά 
το Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε Στα
θερότηταε (ΕΕδΕ) και ο μόνιμοε, από 
το 2013, Ευρωπάίκόε Μηχανισμόε Στα
θερότηταε (ΕδΜ), που πλέον θα δια
θέτουν τη  δυνατότητα να αγοράζουν 
κρατικά ομόλογα από τιε πρωτογενείε 
αγορέε. Πρόκειται για το πρώτο βήμα 
προε τη ν κατεύθυνση τηε Οικονομι- 
κήε Ενωσηε και την ενίσχυση τηε στα
θερότηταε τηε Ευρωζώνηε βραχυ
πρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, 
γεγονόε που ελπίζεται ότι θα καθη
συχάσει τιε αγορέε.

Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΕΕδΕ θα 
αυξηθούν από περίπου 250 δισ. ευρώ 
σε 440 δισ. ευρώ και ο ΕδΜ θα διαθέτει 
ευρωπαϊκά κεφάλαια ύψουε 500 δισ. 
ευρώ και 250 δισ. ευρώ από το Διεθνέε

Νομισματικό Ταμείο. Η μεγάλη έκ
πληξη είναι ότι οι ηγέτεε συμφώνησαν 
ώστε οι δύο μηχανισμοί να παρεμ
βαίνουν στιε αγορέε κρατικών ομο
λόγων, αγοράζονταε κρατικά ομόλο
γα απευθείαε από τα μέλη που αντι
μετωπίζουν σοβαρή δυσκολία να α
ντλήσουν χρήματα από τιε αγορέε. Οι 
λεπτομέρειεε για τουε ακριβείε όρουε 
παρέμβασηε τω ν  δύο μηχανισμών θα

Πρώτο βήμα προς 
την κατεύθυνση 
της Οικονομικής Ενωσης 
η ενίσχυση των δύο 
μηχανισμών.

καθοριστούν από τουε υπουργούε 
Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε τιε ε- 
πόμενεε εβδομάδεε.

Ο μόνιμοε μηχανισμόε θα παρέχει 
οικονομική βοήθεια όταν ζητείται α
πό κράτοε-μέλοε τηε Ευρωζώνηε «και 
όταν τέτοια  παρέμβαση θεωρείται α
παραίτητη για τη  διαφύλαξη τηε στα
θερότηταε συνολικά τηε Ευρωζώ
νηε». Η απόφαση για τη  χορήγηση 
βοήθειαε θα λαμβάνεται με ομοφωνία 
από το Ε τυ ^ του ρ  υπό τη ν προϋπό

θεση ότι θα συμφωνείται μακροοι
κονομικό πρόγραμμα οικονομικήε 
προσαρμογήε υπό αυστηρούε όρουε 
(Μνημόνιο). Η αγορά κρατικών ομο
λόγων θα αφορά μόνο κράτη-μέλη που 
έχουν υπογράψει Μνημόνιο.

Η αποδοχή του Συμφώνου Αντα- 
γωνιστικότηταε ήταν ρητή απαίτηση 
τηε κ. Μέρκελ προκειμένου να συ- 
ναινέσει σ τη ν ενίσχυση του Ευρω
παϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστω- 
τικήε Σταθερότηταε (ΕΕδΕ). Πρόκειται 
ουσιαστικά για το  πρώτο βήμα που θα 
επιτρέψει τη ν ολοκλήρωση τηε ση- 
μαντικότερηε διαπραγμάτευσηε στην 
ιστορία τηε Ευρωζώνηε. Πλέον η πο
λιτική για μισθούε και συντάξειε θα 
καθορίζεται από κοινού στιε Βρυξέλ
λεε από τουε αρχηγούε κρατών τηε 
Ευρωζώνηε. Τα κράτη-μέλη θα ανα
λαμβάνουν συγκεκριμένεε δεσμεύσειε, 
διαφορετικέε ανάλογα με τη ν περί
πτωση, τιε οποίεε θα πρέπει να ε
φαρμόσουν. Ο έλεγχοε τηε εφαρμογήε 
θα γίνεται μία φορά τον χρόνο από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με βάση έκθε
ση τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε.

Οι πρώτοι στόχοι θα πρέπει να κα
θοριστούν μέχρι τιε 25 Μαρτίου. Ιδι
αίτερο βάροε θα δίνεται σ τη  μισθο- 
λογική πολιτική και τη  βιωσιμότητα 
τω ν συνταξιοδοτικών συστημάτων. Ει-

δικότερα για τουε μισθούε θα πρ 
βλέπεται σύνδεση τηε μισθολογικ, 
εξέλιξηε με τη ν  παραγωγικότηι 
Θα παρακολουθείται η εξέλιξη το 
δύο μεγεθών συνολικά για κάθε c 
κονομία, αλλά και για κάθε τομέα ξ 
χωριστά. Οι εξελίξειε στουε μισθό 
θα συγκρίνονται με τιε εξελίξειε σε ά 
λεε χώρεε τηε Ευρωζώνηε και τουε κ 
ριουε εμπορικούε εταίρουε κάθε κρ< 
τουε-μέλουε.

Ειδική μνεία γίνεται για τουε μ 
σθούε σ τον  δημόσιο τομέα, όπου ( 
ναφέρεται ότι πρέπει να υπάρξει σι 
γκράτηση τω ν μισθών. Ειδικά για χα 
ρεε με μεγάλα προβλήματα ανταγω 
νιστικότηταε, όπωε η Ελλάδα, θα c 
παιτούνται συγκεκριμένα μέτρα εντό 
ορισμένου χρόνου. Τα συνταξιοδοτ 
κά συστήματα θα πρέπει να είναι βιτ 
σιμά μακροπρόθεσμα, ενώ υπάρχει ρι 
τή  σύνδεση μεταξύ του ορίου ηλικίτ 
συνταξιοδότησηε και τω ν  δημογρτ 
φικών εξελίξεων (προσδόκιμο ζωήε 
γεγονόε που αναμένεται να οδηγήσι 
σε σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικία 
συνταξιοδότησηε.

Στην Ελλάδα έχει εξασφαλιστεί ι 
βιωσιμότητα του συστήματοε μετά τι 
μεταρρύθμιση του περασμένου κα
λοκαιριού, ενώ  εκκρεμούν ακόμη τα 
επικουρικά ταμεία.

Καθορίζονται με νόμο ανώτατα όρια σε έλλειμμα και χρέος
Ειδική μνείο γίνεται στο κομμάτι τηε ε- 
νίσχυσηε τηε δημοσιονομικήε πει- 
θαρχίαε. Τα κράτη-μέλη τηε Ευρωζώ
νηε θα κληθούν να ψηφίσουν το ν  ερ
χόμενο χρόνο νόμουε με τουε οποίουε 
θα καθορίζονται ανώτατα όρια για έλ
λειμμα και χρέοε. Η ελληνική πλευρά 

'στηρίζει ότι η αρχική πρόταση για 
.ταγματική κατοχύρωση αυτήε τηε 

πειθαρχίαε, τελικώε δεν πέρασε και με 
δική τηε αντίδραση. Αυτό το  οποίο τε
λικώε έγινε ήταν να ορισθεί ότι για κά
θε χώρα-μέλοε θα υπάρχει διαφορετι
κή, κατά περίπτωση, νομοθετική πρό
βλεψη. Θα πρέπει πάντωε να σημειω
θεί ότι το ανώτατο όριο για το έλλειμμα 
είναι 3% του ΑΕΠ και για το χρέοε 60% 
του ΑΕΠ, όπωε ορίζεται από το  Σύμ
φωνο Σταθερότηταε και Ανάπτυξηε.

Δύο αλλαγέε στο  Σύμφωνο Αντα- 
γωνιστικότηταε σε σχέση με τιε αρ- 
χικέε γερμανικέε προτάσειε είναι ότι 
δ εν  επιδιώκεται εναρμόνιση τηε φο- 
ρολογίαε επιχειρήσεων, ενώ υπάρχουν 
και προβλέψειε για τη ν ενίσχυση τηε 
απασχόλησηε.

Προωθείται η εθελοντική υιοθέτη
ση κοινήε ενοποιημένηε φορολογικήε 
βάσηε για τιε επιχειρήσειε. Παράλλη
λα, επιδιώκονται η μείωση τηε φορο- 
λόγησηε τηε εργασίαε και η κάλυψη

τηε απώλειαε πόρων από τη ν  υψηλό
τερη φορολόγηση τηε κατανάλωσηε. 
Θα καταργούνται μέτρα πρόωρηε συ- 
νταξιοδότησηε, ενώ  θα προωθηθεί η 
Α εχ ία ιη ίγ σ τη ν  αγορά εργασίαε.

Η Ιρλανδία
Παρά τη ν ευτυχή κατάληξη, η δια

πραγμάτευση τηε Παρασκευήε ούτε εύ
κολη ήταν ούτε ολοκληρώθηκε. Ο νέ-

Με άδεια χέρια έφυγε 
η Ιρλανδία, μετά 
την άρνησή της 
να αυξήσει τη φορολογία 
των επιχειρήσεων.

οε Ιρλανδόε πρωθυπουργόε κ. Εντα Κέ
νι είδε τιε απαιτήσειε του για μείωση 
του επιτοκίου δανεισμού να απορρί
πτονται από τουε εταίρουε, ενώ σύμ
φωνα με πληροφορίεε υπήρξε και έ- 
ντονοε διαξιφισμόε με τον Γάλλο πρό
εδρο κ. Νικολά Σαρκοζί.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Ιρλανδία 
δεν απέσπασε τη  μείωση του επιτοκίου 
και θα πρέπει να διαπραγματευτεί 
σκληρά μέχρι τιε 25 Μαρτίου. Προ-

■κανοποιημένος από τα αποτελέσματα της έκτακτης Συνόδου Κορυφής εμφανί
στηκε ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου.

κειμένου οι Ευρωπαίοι να μειώσουν κα
τά  1% και το  επιτόκιο δανεισμού τηε 
Ιρλανδίαε ζήτησαν να αποδεχτεί το 
Δουβλίνο να αυξήσει τη  φορολογία για 
τιε επιχειρήσειε, που σήμερα βρίσκε
ται στο 12,5%. Ο κ. Εντα Κένι αρνήθηκε 
να δεχτεί αυτό τον όρο με αποτέλεσμα 
κάποια στιγμή ο κ. Σαρκοζί να του φω
νάξει «πώε θέλειε εμείε να δώσουμε τό
σα δισεκατομμύρια, ενώ εσύ δεν δέ
χεσαι καν να συζητήσειε το θέμα;».

Οχι αδίκωε, η ιρλανδική κυβέρνηση 
υποστηρίζει ότι η χαμηλή φορολογία 
για επιχειρήσειε είναι έναε από τουε 
λίγουε τρόπουε που διαθέτει μια μικρή 
χώρα προκειμένου να ανταγωνιστεί τα 
μεγαθήρια τηε Ευρωζώνηε όσον αφορά 
τη ν  προσέλκυση επενδύσεων. Επι
πλέον μια αύξηση τηε φορολογίαε ε
πιχειρήσεων πιθανότατα θα δυσκο
λέψει πολύ τη ν  προσπάθεια του Δου
βλίνου να γνωρίσει ανάπτυξη τα ε
πόμενα χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλέε χώ
ρεε τηε Ευρωζώνηε, που θεωρούν α
θέμιτο ανταγωνισμό το ν  πολύ χαμη
λό φορολογικό συντελεστή τηε Ιρλαν
δίαε. Τιε πρώτεε ώρεε του Σαββάτου 
φαινόταν ότι η εμπλοκή με την Ιρλαν
δία θα μπορούσε να τινάξει σ τον  αέ
ρα ολόκληρη τη  συμφωνία, αλλά τε 

λικά τα πράγματα εξελίχθηκαν δια
φορετικά. Η άκαμπτη στάση του κ. Κέ
νι, που σύμφωνα με παρατηρητέε ο
φείλεται σε απειρία, μάλλον βοήθησε 
τη ν  Ελλάδα να ολοκληρώσει τη  δική 
τηε συμφωνία γρηγορότερα και μια μα- 
κρά συνεδρίαση να φτάσει σε αίσιο τέ- 
λοε. Τώρα η Ιρλανδία θα πρέπει να πα
λέψει για τη  μείωση του επ ιτσ "  ->υ δα
νεισμού μέχρι τιε 25 Μάρτιο

Η ΕΚΤ
Το δεύτερο «θύμα» τηε βραδιάε ήταν 

μάλλον αδίκωε η Ευρωπαϊκή Κεντρι
κή Τράπεζα. Ο διοικητήε τηε κ. Ζαν- 
Κλοντ Τρισέ προσήλθε στιε Βρυξέλλεε, 
ζητώνταε επίμονα τα κράτη-μέλη να α
γοράσουν τα ύψουε 77 δισ. ευρώ κρα
τικά ομόλογα τηε Ελλάδαε, τηε Ιρλαν
δίαε και τηε Πορτογαλίαε που αγορά
ζει τουε τελευταίουε δέκα μήνεε η ΕΚΤ 
από τιε δευτερογενείε αγορέε.

Ωστόσο, Γαλλία και Γερμανία επέ- 
μειναν μέχρι τέλουε ότι το ΕξΞΕ δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να αγο
ράσει ομόλογα από τη  δευτερογενή α 
γορά. Κατά την άποψή τουε μια τέτοιι 
κίνηση θα δέσμευε μεγάλο αριθμό ο 
πό τα  κεφάλαια του ΕΕδΕ. Η κ. Μέρκε 
αναφερόμενη σ τη ν απόφαση δήλωσ 
ότι «δεν θα έχει μεγάλη επίδραση».
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Ο λογαριασμός μετά τη Σύνοδο Κορυφής
Οι συνέπειες και το κόστος για την ελληνική οικονομία από την απόφαση της Ε. Ε. να διευκολύνει τη χώρα για να εξυπηρετήσει το χρέος της

20
Μαρτίου
Εκλογές
στο
γερμανικό 
κρατίδιο της 
Σαξονίας- 
Ανχαλτ

27 Μαρτίου 
Εκλογές στα 
γερμανικά 
κρατίδια της 
Ρηνανίας - 
Παλατινάτου 
και Βάδης - 
Βυρτεμβέργης

Μάιος
Ελεγχος
της
πορείας
εφαρμογής
του
Μνημονίου 
από την 
τρόικα

Αύγουστος
Τριμηνιαίος
έλεγχος
της
ελληνικής
οικονομίας
απάτην
τρόικα

18
Σεπτεμβρίου 
Εκλογές στο 
γερμανικό 
κρατίδιο του 
Βερολίνου

Νοέμβριος 
Ελεγχος 
της ελληνικής 
οικονομίας 
από την 
τρόικα

22 ΜαΤου 
Εκλογές στο 
γερμανικό 
κρατίδιο της 
Βρέμης

Ιούνιος 
Πραγματοποίηση 
των stress test 
των τραπεζών 
της Ευρώπης

4 Σεπτεμβρίου
Εκλογές
στο γερμανικό
κρατίδιο του
Μεκλεμβούργου-
Δυτικής
Πομερανίας

31 Οκτωβρίου 
Αλλαγή 
προέδρου 
στην
Ευρωπαϊκή
Κεντρική
Τράπεζα

Οι κρίσιμες ημερομηνίες 
έως ία  τέλη του 2011

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το παρασκήνιο της συνεδρίασης και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι.

Των ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ, ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Εμμένει η Ευρώπη -και ιδίως η Γερμα
νία- στη  θέση ins ότι για να  παράσχει 
διευκολύνσεις στην εξυπηρέτηση του 
ελληνικού χρέους, η κυβέρνηση θα πρέ
πει να  προχωρήσει σε ένα ευρύ πρό-

αμμα αποκρατικοποιήσεων, που 
utv θα αποκλείει και τη ν  πώληση πε
ριουσιακών στοιχείων.

Ο στόχος που συμφωνήθηκε με 
τη ν τρόικα, για έσοδα ins τάξης τω ν  
50 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα ιδιω- 
τικοποιήσεων έως το  2015, θα πρέπει 
να θεωρείται η «βάση» του προγράμ
ματος και όχι το «ταβάνι». Αλλωστε, στο 
αρχικό κείμενο του Μνημονίου, πριν 
ζητήσει η ελληνική πλευρά να αλλά
ξει, αναφέρονταν αποκρατικοποιή
σ ε ι  «τουλάχιστον (at least) 50 δισ. ευ
ρώ». Παράλληλα, οι δανειστές pas ζη
τούν πιστή εφαρμογή του Μνημονίου 
που θα ελέγχεται πολύ αυστηρά, χω- 
pis τη ν  παραμικρή δυνατότητα πα
ρεκκλίσεων.

Ο λόγος που η Ευρωζώνη επιμένει 
o ils  δύο παραπάνω προϋποθέσει εί
ναι ότι βλέπει πως δεν υπάρχει άλλος 
δοΛμοε για να ξεφύγει η Ελλάδα από 

ίφ ίση  χρέους σ τη ν  οποία έχει πε- 
ριέλθει. Οποια απόφαση και αν ληφθεί 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη  διευκό
λυνση ins αποπληρωμής του ελληνι
κού χρέους (μείωση επιτοκίων, επι
μήκυνση αποπληρωμής τω ν  110 δισ. 
ευρώ, αγορά ομολόγων από το EFSF) 
δεν μπορεί να επιλύσει από μόνη ins 
το  πρόβλημα.

Δεσμεύσει
Επί ins ouaias, η Ευρώπη «ζη τεί» α

πό τη ν Ελλάδα να προχωρήσει σε μεί
ωση του ύψους του χρέους ins (μέσω 
αποκρατικοποιήσεων) και ταυτόχρο
να σ τη ν παραγωγή πρωτογενών πλε
ονασμάτων, για να αντιστραφεί η δυ
ναμική του χρέους και από αυξητική 
να γίνει πτωτική (με τη ν  εφαρμογή

Παρά τη σαφή διάθεση των Ευρωπαίων 
να υπερβούν τις προσδοκίες, η δια
πραγμάτευση της Παρασκευής ήταν δύ
σκολη. Στο αρχικό κείμενο η Ελλάδα ε
καλείτο να κατοχυρώσει συνταγματικά 
το «φρένο χρέους». Τελικά, δέχθηκαν 
να εφαρμοστεί και στη χώρα μας με νό
μο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητή
σει η κυβέρνηση να ψηφιστεί ο νόμος 
με ενισχυμένη πλειοψηφώ, ώστε να 
θέσει την αξιωματική αντιπολίτευση 
προ των ευθυνών της.
Αλλο σημείο αντιπαράθεσης ήταν η μεί

ωση του επιτοκίου. Η Ελλάδα ζήτησε 
μείωση 1,5 - 2,0 μονάδων, ενώ η Ολλαν
δία επέμενε να μην ξεπερνά τις 0,5 - 
0,7 μονάδες. Τελικά, βρέθηκε η μέση 
λύση της μιας μονάδας.
Ενδεικτικό του ότι οι ισχυροί της Ευρώ
πης δεν θα έδιναν τίποτα χωρίς ανταλ
λάγματα και δεσμεύσεις είναι η αντιμε
τώπιση της Ιρλανδίας. Ο Νικολά Σαρκοζί 
ξεκαθάρισε στον Ιρλανδό πρωθυπουρ
γό Εντα Κένι ότι εάν δεν δεχθεί αύξηση 
του φορολογικού συντελεστή των επι
χειρήσεων δεν θα πάρει τίποτα. Ο κ.

Κένι εηικαλέσθηκε την ισχυρή εντολή 
που πήρε στις πρόσφατες εκλογές για 
διαπραγμάτευση του επιτοκίου χωρίς 
αύξηση του συντελεστή. «Ποιος σου εί
πε να δεσμευθείς για μείωση επιτοκί
ου;» του αντέτεινε η κ. Μέρκελ.
Ακόμη και ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν Κλο- 
ντ Τρισέ βρέθηκε αντιμέτωπος με το 
κατηγορηματικό «όχι» του Νικολά Σαρ
κοζί όταν ζήτησε να αναλάβει το ΕΕ5Ε 
την ανορά ομολόγων από τη δευτερογε 
νή αγορά. «Συνέχισε να κάνεις τη δου
λειά σου», του είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Μνημονίου). Στο πλαίσιο αυτό:
1. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα 

προχωρήσει σ την υλοποίηση του πλέ
ον φιλόδοξου προγράμματος αποκρα
τικοποιήσεων. Αυτή τη  στιγμή, το  υ
πουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε 
διαδικασία πρόσληψης συμβούλων 
τόσο για το πώς θα αξιοποιηθεί η α
κίνητη περιουσία όσο και για τα υπό
λοιπα projects.

Ωστόσο, για να επιτευχθεί ο στόχος 
τω ν 50 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση θα πρέ
πει να επανεξετάσει τη  στάση ins στο 
ζήτημα ins μη π ώ ληση  περιουσιακών 
στοιχείων (κυρίως ακινήτων). Σε δια-

Η  Ευρώπη «ζη τε ί» από την 
Ελλάδα να προχωρήσει σε 
μείωση του χρέους της 
(μέσω αποκρατικοποιή
σεων) και ταυτόχρονα στην 
παραγωγή πρωτογενών 
πλεονασμάτων.

φορετική περίπτωση, η επίτευξη του 
δύσκολου ούτως ή άλλως στόχου κα
θίσταται ανέφικτη.

Η είσπραξη 50 δισ. ευρώ, που θα 
μειώσει ισόποσα ή και παραπάνω, δη
λαδή κατά 20 μονάδε3 του ΑΕΠ, το  
χρέος, θα ή ταν μια σημαντική ανα
κούφιση.

2. Το να μειωθεί, όμως, το  ύψος του 
χρέους δεν αρκεί. Θα πρέπει να εξα
σφαλιστεί ότι δεν θα πάρει πάλι την α
νιούσα. Αυτό θα γίνει μέσω ins ε
φαρμογής του Μνημονίου, που προ
βλέπει τη  δημιουργία πρωτογενών 
πλεονασμάτων από το  2012. Βέβαια, οι 
αποκλίσεΐ5 που ήδη καταγράφονται 
σ τον  προϋπολογισμό του 2011 έχουν 
ανησυχήσει τη ν  τρόικα και για τον λό
γο αυτόν -σύμφωνα με πληροφορίες- 
επισπεύδονται και θα εφαρμοστούν α

πό φέτος μέτρα που προβλεπόταν να 
υλοποιηθούν στο  πλαίσιο του δημο
σιονομικού προγράμματο5 2012 - 2015.

Περιορισμόν του Kpáxous
Δεδομένου ότι σ το  σκέλος τω ν  ε

σόδων έχει αποδειχθεί ότι c ιέτρα 
και αν ληφθούν δεν αποδίοουν τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα, αλλά 
και ό τι για να  λειτουργήσει ο φορο- 
εισπρακτικός μηχανισμός θα πάρει 
πολύ χρόνο, οδηγούμαστε αναπό
φευκτα σ το ν  περαιτέρω περιορισμό 
του κράτουε.

Αυτό σημαίνει νέες μ ε ιώ σ ε ι δαπα
νών, κυρίως στον ευρύτερο δημόσιο το
μέα (ΔΕΚΟ, νοσοκομεία, ασφαλιστικά 
Ταμεία, OTA, πανεπιστήμια κ. λπ.). Εί
ναι πιθανό, δηλαδή, εντός του 2011 να 
προχωρήσουν μ ε ιώ σει σε κοινωνικές 
napoxés (με εφαρμογή εισοδηματικών 
κριτηρίων), νέες περικοπές σε λει
τουργικές δαπάνε5, μισθολογικές πα
ρεμβάσεις (το νέο ενιαίο μισθολόγιο θα 
εφαρμοστεί από το ν  Ιούλιο), ενώ  στο 
«συρτάρι» υπάρχουν πάντα και οι α
πολύσει στον ευρύτερο τομέα του Δη
μοσίου.

Ολα αυτά ζητούνται ais α\ λαγμα 
τω ν διευκολύνσεων που δίνει η Ευ
ρώπη στη ν Ελλάδα για να εξυπηρε
τήσει το  xpéos ins, με σημαντικότερο 
την αγορά ομολόγων από τη ν πρωτο
γενή αγορά. Το 2012 οι δανειακές α- 
νάγκε5 είναι 66 δισ. ευρώ. Από την τρόι
κα θα πάρουμε 25 δισ. ευρώ. Ενα άλ
λο μέρος, περίπου 15 δισ., θα καλυφθεί 
με έντοκα. Τα υπόλοιπα 25 δισ. εάν δεν 
έχουν ανοίξει οι aYOpés θα μπορούμε 
πλέον να  τα  δανειστούμε μέσω το  
EFSF. Μηδενίζεται με άλλα λόγια η πι 
θανότητα χρεοκοπία5, υπό τη ν  προϋ 
πόθεση ωστόσο ότι θα τηρηθεί απα 
ρέγκλιτα το  Μνημόνιο και το  προ 
γραμμα αποκρατικοποπίσεων. Αυτό θι 
ελέγχεται από το Eurogroup κάθε φο 
ρά που θα υποβάλλεται αίτημα για c 
γορά ελληνικών ομολόγων.

Οι τρεις στόχοι 
της Αγκελα Μέρκελ
Η Γερμανίδα καγκελάριος κ. Αγκελα Μέρ
κελ πήγε στη  Σύνοδο Κορυφής της Πα
ρασκευής αποφασισμένη να πάρει ό
σα περισσότερα μπορούσε και να δώ
σει τα  λιγότερα δυνατά ανταλλάγμα
τα. Η πίεση που αντιμετωπίζει στο ε
σωτερικό τη5 Γερμανία5, αλλά και α
πό τους βουλευτές του κυβερνητικού 
συνασπισμού είναι μεγάλη, καθώς η 
κοινή γνώμη παραμένει μέχρι και σή
μερα τελείως αντίθετη με οποιαδήπο
τε  περαιτέρω βοήθεια προς τη ν περι
φέρεια τη5 Ευρωζώνης.

Οι περισσότεροι εκτιμούν ότι το νέο 
Σύμφωνο έχει ως βασικό στόχο να κα
τευνάσει το ν  θυμό τω ν  Γερμανών

Οι δύο κρίσιμες εκλογικές 
αναμετρήσεις στις 27 
Μαρτίου αναγκάζουν τη 
Γερμανίδα καγκελάριο να 
ι τήσει σκληρή στάση.

ψηφοφόρων και να του5 πείσει ότι οι 
υπόλοιποι Ευρωπαίοι θα εφαρμόσουν 
τις οικονομικές αρχές που η ίδια η Γερ
μανία εφαρμόζει. Βασικός στόχος της 
κ. Μέρκελ ή ταν να δώσει το  δυνατόν 
λιγότερα για τη ν  ενίσχυση του προ
σωρινού Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη- 
ματοπιστωτική5 Σταθερότητα3. Μέχρι 
τη ν  Παρασκευή το  Βερολίνο κρατού
σε κλειστά τα  χαρτιά του, αλλά ξημε
ρώματα Σαββάτου τα  άνοιξε, προ- 
σφέροντας μια «ψήφο εμπιστοσύ
ν η » ,  αφού πρώτα διασφάλισε ό, τι ε
πιθυμούσε.

Το αντίτιμο που απαίτησε η κ. Μέρ
κελ από τους εταίρους της, δηλαδή η 
παραχώρηση δικαιωμάτων που μέχρι 
σήμερα είναι αποκλειστική αρμοδιό
τη τα  τω ν  κρατών-μελών, ήταν μεγάλο 
κ ο Βερολίνο δεν μπόρεσε να  απο- 
(; , „ι την ουσιαστική ενίσχυση του Τα

μείου μέσω της δυνατότητα5 να αγο
ράζει κρατικά ομόλογα. Ο άλλθ5 σ τό 
χος της κ. Μέρκελ ήταν ο μόνιμο ε Ευ
ρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 
να είναι αρκετά άκαμπτος. Δηλαδή να 
χρησιμοποιείται μόνο ω5 ύστατο κα
ταφύγιο και μόνο όταν κρίνεται ότι α
πειλείται ολόκληρη η Ευρωζώνη.

Το τελικό συμπέρασμα; Ηταν σαφές 
ότι η κ. Μέρκελ στο  πλαίσιο της δια
πραγμάτευσή  θα αναγκαζόταν να 
κάνει και παραχωρήσεις.

Ανηδράσειβ στην Ελλάδα
Στο μεταξύ, στην Αθήνα στελέχη τη5 

Ν. Δ. χαρακτήριζαν ως «απόλυτη δι
καίωση τω ν  θέσεών της» τη ν επιτευ- 
χθείσα επιμήκυνση του χρέους και τη 
μείωση τω ν  επιτοκίων, σχολιάζοντας 
ότι οι «συντηρητικοί» ηγέτες με τουε 
οποίους διαβουλευόταν ο κ. Αντ. Σα
μαράς απεδείχθη ότι δεν ήταν εντέλει 
τόσο άτεγκτοι όσο ήθελε να τουε εμ
φανίζει ο κ. Παπανδρέου. Δικαίωση χα
ρακτήριζαν και την υποχρέωση της χώ
ρας να αξιοποιήσει τη  δημόσια περι
ουσία, υποστηρίζοντας ότι χάθηκε α
πό τη ν κυβέρνηση έναε χρόνος. Επι- 
σήμως πάντως η Ν. Δ. επιφυλασσόταν 
να λάβει θέση αφού γίνει γνωστό το τε
λικό κείμενο τω ν  συμπερασμάτων

«Αντιδραστικότατη συμφωνία που 
θα επιφέρει νέα σαρωτικά μέτρα» ήταν 
το  σχόλιο για τη  συμφωνία της κ. Αλ. 
Παπαρήγα, δικαίωση τω ν θέσεών του 
χαρακτήρισε τις αποφάσεις ο ΛΑΟΣ, α
ξιώνοντας ανασχηματισμό, ανήσυχο5 
για το  «ξεπούλημα της δημόσιας πε
ριουσίας» δήλωσε ο κ. Αλ. Τσίπρας, ε
νώ  ο κ. Φ. Κουβέλης παραδέχθηκε ό
τι οι αποφάσεις ήταν «θετική εξέλιξη». 
Η κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τέλος, χα
ρακτήρισε τη ν  απόφαση δικαίωσή 
τηε, Θεωρώντα5 παράλληλα επιτακτι
κή την ανάγκη τα  ανταλλάγματά τηε 
να λάβουν τη ν αυξημένη έγκριση τηε 
Βουλής (180 ψήφους).

Οι πρωταγωνιστές της Συνόδου
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καγκελάριος της Γερμανίας
Προωθεί ίο  Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, που μεταξύ άλλων 
προβλέπει τη νομική κατοχύρωση του φρένου στο χρέος, 
Προκειμένου να το επιβάλλει, είναι διατεθειμένη να συζητήσει 
τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού Ιρλανδίας και Ελλάδας.

Λ ?  Efv ' l
πρωθυπουργός της Ιρλανδίας

Ζητεί τη μείωση του επιτοκίου του δανείου της χώρας του από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθεράτητας ψεςε), ενώ 
αντιδρά στις προβλέψεις του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας για 
την εναρμόνιση της φορολογίας.

επίτροπος Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων
Υπόσχεται τον έλεγχο του κόστους εργασίας ανά μονάδα παραγόμενου 
προϊόντος από την Επιτροπή, αλλά επίσης υποστηρίζει τη μείωση του 
επιτοκίου δανεισμού Ελλάδας και Ιρλανδίας και την ανάγκη 
μεγαλύτερης αηοτελεσματικότηταςτου Εεςρ.

Ο, £ γ > ^ ,  
πρόεδρός της Γαλλίας
Προβάλλει ως στενός σύμμαχος της Γερμανίας, καθώς μαζί 
παρουσίασαν το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας την 
ονάγκη σύγκλισης των οικονομιών των κρατών-μελών. Σε 
αντίθεση με τη Γερμανία, ωστόσο, έχει ταχθεί υπέρ της αγοράς 
ομολόγων από το ΕΡθε.

2 , 0  / Η ο α η Ο Ό Ζ ,ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εχει παρουσιάσει μια ηπιότερη εκδοχή του Συμφώνου 
Ανταγωνιστικότητας, στην οποία συμφωνούν αρκετά κράτη-μέλη. 
Υποστηρίζει την προσπάθεια της Πορτογαλίας να μείνει έξω από 
τον μηχανισμό στήριξης.

f/ t * j^> 9 ·
πρωθυπουργός της Ελλάδας

προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με αίτημα την επιμήκυνση 
της αποπληρωμής του χρέους, τη μείωση των επιτοκίων και την 
αγορά ομολόγων από το ΕΡεε, στο πλαίσιο μιας συνολικής λύσης 
που περιλαμβάνει και το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι ΗΠΑ ζητούν 
στήριξη της Ελλάδαί
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Τον γνώριμο ρόλο του υποστηρικτή ins 
Ελλάδαε ενώπιον τω ν  Γερμανών ανέ
λαβε για άλλη μία φορά ο Αμερικανός 
u n o u p Y Ó s  Οικονομικών, Τίμοθι Γκάιτ- 
νερ, σ το  πλαίσιο ins ενθάρρυνση.5 α
πό την κυβέρνηση Ομπάμα μιας πιο α
ποτελεσματικής δ ιαχείρ ισή  ins κρί- 
ons σ τη ν  Ευρωζώνη ώ στε να απο
φευχθεί ενδεχόμενη επέκτασή ins 
σ τη ν  αμερικανική και τη ν  παγκόσμια 
οικονομία.

Ο κ. Γκάιτνερ, o onoios διατηρεί δι
αύλους επικοινωνία5 με το ν  Ελληνα ο
μόλογό του Γιώργο Παπακωνσταντίνου, 
έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ ins 
στήριξης ins Ελλάδας και στους κόλ- 
nous του ΔΝΤ, του οποίου οι ΗΠΑ εί
ναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με 17% των 
ψήφων. Ανάλογη παρέμβαση είχε κά
νει και τη ν  περασμένη άνοιξη όταν η 
Γερμανία και η Ε.Ε. κωλυσιεργούσαν. 
Σε συναντήσεις με ions κ. Στροε- 
Καν, Τρισέ και Ρεν, το ν  Απρίλιο του 
2010, είχε επισημάνει τη ν  «αυξημένη 
αίσθηση του επείγοντος» ανταποκρι- 
νόμενος θετικά ans ελληνικές εκ
κλήσεις. Ο κ. Παπακωνσταντίνου είχε 
τότε υπογραμμίσει τη σημασία ms «σα- 
cpoùs επιθυμία3 τω ν  ΗΠΑ να υποστη
ρίξουν όλε5 τις προσπάθειες που κα
ταβάλλονται για ταχεία ολοκλήρωση 
τω ν  διαπραγματεύσεων», κάτι που έ
γινε και απετράπη η χρεοκοπία ins 
Ελλάδας.

Τώρα, λίγο πριν από τη ν κρίσιμη σύ
νοδο κορυφής m s Ε.Ε., στις 25 Μαρ
τίου, ο Αμερικανό5 υπουργός Οικονο
μικών επανήλθε ασκώντας ανάλογε3 
π ιέσ ε ι. Την περασμένη Τρίτη συνα
ντήθηκε με τουε υπουργούς Οικονο
μικών και Οικονομίας ms Γερμανίας και 
τουε προέδρους ins Bundesbank και 
ins Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε
ζας, και διεμήνυσε ότι πρέπει να  στη- 
ριχθούν η Ελλάδα και η Ιρλανδία και

να υπάρξει πειστική συνολική ρύθμ 
ση που θα συνδυάζει την απαίτηση το; 
Βερολίνου για δημοσιονομική εξυ 
γίανση με μια «προσεκτικά σχεδια
σμένη βοήθεια» που θα θωρακίσει τη  
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου που βρί
σκονται στη  δίνη τω ν  αγορών. «Οι Ευ
ρωπαίοι ηγέτε5 (...) θα πράξουν ό,τι εί
ναι απαραίτητο για να στηρίξουν το  ευ 
ρώ και να  διασφαλίσουν ότι οι μεταρ 
ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στις ευ 
ρωπαϊκές οικονομίες θα αποδώσουν», 
εκτίμησε ο κ. Γκάιτνερ μετά τη  συνά
ντησή  του με τον κ. Σόιμπλε. Ταυτό
χρονα, κατέστησε σαφές ότι η συνο
λική λύση προφανώς θα περιλαμβάνει

Παρέμβαση του Αμερικα
νού υπ. Οικονομικών Τί
μοθι Γκάιτνερ στους Γερ
μανούς για μια πιο αποτε
λεσματική διαχείριτ της 
κρίσης στην Ευρωζώνη.

και αυστηρούς όρους και δεσμεύσεις 
για τις χώρες που θα επωφεληθούν α
πό τις διευκολύνσεις, που αναμένεται 
να είναι η επιμήκυνση του χρόνου α
ποπληρωμής τω ν  δανείων που έχουν 
λάβει και η μείωση τω ν  επιτοκίων, εν
δεχομένως ακόμη και η δυνατότητα ε
παναγοράς ομολόγων τους.

Πάντως, οι κινήσεις στήριξης της 
Ελλάδας από ΗΠΑ ή ταν πολλές το  τε 
λευταίο διάστημα, ενώ στο ίδιο πνεύ
μα κινήθηκε πριν από δέκα ημέρες, ε- 
πισκεπτόμενος τη ν Αθήνα, ο βοηθός 
υπουργός Εξωτερικών, Φιλ Γκόρντον, 
ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξη των 
ΗΠΑ στα  «δύσκολα και θαρραλέα βή
ματα» της ελληνικής κυβέρνησης, τα 
οποία χαρακτήρισε «αναγκα1 -ια να 
ορθοποδήσει η ελληνική οικ .μία».
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