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ΙΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Ζητείται πολιτική 
λύση προς κάλυψη 
ταμειακών αναγκών
Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ
Μια πολιτικού τύπου προσωρινή 
λύση στη Σύνοδο Κορυφήε τηε 23ηε 
Ιουνίου για την εκταμίευση τη3 5ηε 
δόσηε, κάποια στιγμή έωε τα μέσα 
Ιουλίου είναι αυτή το στιγμή το πι
θανότερο σενάριο για την Ελλάδα, 
γεγονόε που υποχρεώνει το οικο
νομικό επιτελείο σε έναν υπέρ 
πάντων αγώνα, υπό εξαιρετικά δύ- 
σχ 'Λ«  ̂συνθήκεβ, για να καλύψει 
τι , ειακέε ανάγκεε του Δημοσίου 
έωβ τότε. Οι ελληνικέε τράπεζεε που 
μέχρι σήμερα απορροφούν το με
γαλύτερο μέροε των εκδόσεων ε
ντόκων γραμματίων δυσκολεύονται 
πλέον να συνεχίσουν, καθώε η ΕΚΤ 
έχει ενημερώσει ότι από την 1η Ιου
λίου δεν θα δέχεται μεγαλύτερεβ πο- 
σότητεΒ εντόκων ωε ενέχυρα για 
την παροχή ρευστότηταβ. Κάθε έκ
δοση εντόκων είναι πλέον πραγ
ματικό τεστ αντοχή5.

Υπό αυτέε τιε οριακέε συνθήκεε, 
οι τελικέε αποφάσειε για το θέμα 
τηε νέσε χρηματοδότησή φαίνε
ται πω $ παραπέμπονται για την ε
πόμενη Σύνοδο Κορυφήε τον Σε
πτέμβριο.

Μπροστά στο αδιέξοδο (το ΔΝΤ 
δεν μπορεί να καταβάλει την 5η δό
ση εάν δεν έχει εξασφαλισθεί νέα 
χρηματοδότηση) όλοι οι εμπλεκό
μενοι δείχνουν τιε τελευταίεε η- 
μέρεε μια έντονη κινητικότητα. Η 
γερμανική κυβέρνηση χρησιμο- 
ποιώντα$ δραματικούε τόνου3 
ξασφάλισε την επί τηε αρχήε συ ι- 
φωνία των βουλευτών τηε συμπ > 
λίτευση3 για νέα βοήθεια, υι ο 
την αίρεση τη3 συμμετοχήε και τ( ιυ 
ιδιωτικού τομέα. Ο κ. Σόιμπλε ζ ί- 
τησε μάλιστα η συμμετοχή αυτή γα 
είναι πιο ουσιαστική από μια σι μ- 
φωνία τύπου Βιέννηε, που π( ο- 
βλέπει απλώ3 τη διακράτηση τ  ιν 
ε>ληνικών ομολόγων σε εθε/ ο- 

ή βάση. Η πρόταση Σόιμπ ε, 
που έχει τη στήριξη και άλλων κ(1α- 
τών-μελών, όπωε η Αυστρία, η 
Ολλανδία και η Φινλανδία, προ
σκρούει στην αντίδραση τηε ΕΚΤ 
και τηε Γαλλία3, που απορρίπτουν 
οποιαδήποτε λύση θα μπορούσε να 
θεωρηθεί πιστωτικό γεγονόε και 
χρεοκοπία. Οι οίκοι αξιολόγησή 
συνηγορούν προ3 αυτήν την κα
τεύθυνση.

Σε μια προσπάθεια να γεφυρώ- 
σουν το χάσμα, η Γερμανίδα κα- 
γκελάρΐ03 Αγκελα Μέρκελ και ο 
Γάλλο β πρόεδροε Νικολά Σαρκοζί θα 
συναντηθούν την επόμενη Παρα
σκευή στο Βερολίνο. Ωστόσο, οι πι- 
Θανότητε3 να βρεθεί λύση στο τέ- 
λοε Ιουνίου είναι περιορισμένεε.

Εκτόε από τιε διαφωνίεε για το 
δέον γενέσθαι σε ευρωπαϊκό επί- 
τεδο, και η Ελλάδα δεν διευκολύ- 
-ΐ για να επιταχυνθούν οι δκιδι- 

κασίεε. Το Μεσοπρόθεσμο και οίβα- 
σικό3 εφαρμοστικό3 νόμο3 δεν θα 
έχουν ψηφιστεί έω3 τη Σύνοδο Κο- 
ρυφήε και πιθανότατα δεν θα ·χει 
γίνει ανασχηματισμόε. Επίσηε, δεν 
διαφαίνεται δυνατότητα ουσια- 
στική3 πολιτικήδ^συναίνεστ
ταξύ των δύο κομμάτων. «Η πίεσε 
προε τΐ3 ευρωπαϊκέε κυβερνήσει 
να πάρουν αποφάσειε για το θέμα 
τη3 Ελλάδα3 θα μπορούσε να είναι 
ισχυρότερη εάν ο κ. Παπανδρέου 
προσερχόταν με ψηφισμένο με
σοπρόθεσμο πρόγραμμα, με μια νέα 
κυβέρνηση για να το υλοποιήσει και

με τη στήριξη τηε αντιπολίτευσή», 
λέει στην «Κ» στέλεχοε τη3 τρόικαε.

Δεδομένων των δυσκολιών επί
τευξή συμφωνίαε, αλλά και του κιν
δύνου να κηρύξει η χώρα στάση 
πληρωμών, ο πρόεδροε του 
Ευεο^Γουρ κ. Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ 
προσπαθεί να προωθήσει μια προ
σωρινή πολιτική λύση: στη Σύνο
δο Κορυφήε του Ιουνίου, οι ηγέτε3 
να αναλάβουν σαφή πολιτική δέ
σμευση ότι η Ευρωζώνη θα χρη
ματοδοτήσει την Ελλάδα το 2012. 
Το ΔΝΤ θα μπορέσει έτσι να απο- 
δεσμεύσει την 5η δόση. Προ3 αυ
τή την ίδια κατεύθυνση κινού
νται και οι ΗΠΑ. Εάν όλα πάνε κα
λά, η δόση θα μπορούσε να εκτα- 
μιευθεί στα μέσα Ιουλίου, δίνονταε 
μια προσωρινή ανακούφιση στο ο-

Η μεγάλη αγωνία ίου κ. Παπακων
σταντίνου είναι να καλυφθούν οι τα
μειακές ανάγκες του Δημοσίου έως 
τα μέσα Ιουλίου

Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ:
«Θα πρέπει να υπάρξει 
μια ήπια και εθελοντική 
αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέους».

ξΰ ταμειακό πρόβλημα τηε χώρα3. 
Παράλληλα, θα συνεχίζεται η α
ναζήτηση λύσηε για την Ελλάδα, 
που έχει στόχο να μην ξανα-α- 
σχοληθούν οι ευρωπαϊκέε κυβερ
ν ή σ ε ι μαζί τηε μέχρι τα μέσα του 
2014. Με άλλα λόγια, να τη3 εξα
σφαλίσουν επαρκή χρηματοδότη
ση έωε τότε, να διαμορφώσουν έ
να σύστημα παρακολούθησή τηε 
εφαρμογήε του νέου Μνημονίου 
που να προλαμβάνει και να διορ
θώνει τιε ασχοχίεε και να εξασφα
λίσουν πολιτικέε τουλάχιστον - 
κάποιε3 χώρε3 επιμένουν να θέλουν 
και εμπράγματεε- εγγυήσεΐ3 για υ
λοποίηση των συμφωνηθέντων.

• Σύμφωνα με τηλεγράφημα του 
ΑΠΕ, ο πρόεδρο3 του Ε υ ι^το υ ρ  κ. 
Γιουνκέρ, μιλώντα3 χθε3 σε γερ
μανικό ραδιόφωνο, είπε ότι «δεν θα 
υπάρξει μια συνολική αναδιάρ
θρωση του ελληνικού χρέουε. Οι κυ
βερνήσει συμφωνούν πάνω σ’ αυ
τό. Δεν θα μπορούσε να εξασφαλι- 
σθεί η υποστήριξη τη3 ΕΚΤ σε μια 
τέτοια επιλογή». Και κατέληξε: 
«Θα πρέπει να υπάρξει μια ήπια και 
εθελοντική αναδιάρθρωση».


