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αναδιάρθρωση η «Bild»ευρώ στον προϋπολογισμό για το 2012, ποσό με το οποίο θα καλυφθούν ενδεχόμενα κενά που θα παρουσιαστούν σε περίπτωση πτώχευσης της Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Bild», η ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ενωσης χαιρετίζει το σχέδιο αυτό.Εκτιμάται ότι η επόμενη δόση της βοήθειας στην Ελλάδα, 8 δισ. ευρώ, θα δώσει ανάσα από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουάριου 2012. «Στο διάστημα αυτό, πιθα

νότατα τις ημέρες των Χριστουγέννων, μπορεί έρθει το κούρεμα του ελληνικού χρέους», καταλήγει το δημοσίευμα της εφημερίδας.Σύμφωνα με την «Bild» επίσης, η γερμανική κυβέρνηση ασκεί όλο και μεγαλύτερη πίεση στις τελευταίες χώρες της ευρωζώνης, την Ολλανδία και τη Σλοβακία, να επικυρώσουν τη διεύρυνση του προσωρινού μηχανισμού EFSF επειδή θεωρεί ότι αν πτωχεύσει η Ελλάδας χωρίς αυτή την ασπίδα προστασίας οι επιπτώσεις θα είναι ανεξέλεγκτες.

Σκληρό πόκερ για ιη δόση

Ο επικεφαλήβ 
του ευρωπαϊκού 
τμήματοί του ΔΝΤ, 
Αντόνιο Μ ηόρχεζ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ εξασφαλισμένη η επόμενη δόση του δανείου, προειδοποίησε χθες πηγή της τρόικας, τροφοδοτώντας για άλλη μια φορά το θρίλερ που ζει η χώρα, ενόψει εξάντλησης των ταμειακών της διαθεσίμων.Η ίδια πηγή, μιλώντας στο πρακτορείο Ρόιτερ, πρόσθεσε πάντως ότι οι επιθεωρητές αισιοδοξούν πως στο τέλος θα εισηγηθούν εκταμίευση της δόσης.«Δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρώσει τις εργασίες της η αποστολή», δήλωσε, εξάλλου, αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, απαντώντας σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» σχετικά με τις πληροφορίες περί νέας καθυστέρησης, πέραν της Παρασκευής. «Δεν έχει καθυστερήσει», συνέχισε η ίδια αξιω- ματούχος. «Ποτέ δεν προβλέπουμε πότε ακριβώς θα τελειώσουν οι αποστολές, επομένως είμαστε ακόμη εντός πλαισίων».Σύμφωνα με υψηλόβαθμη πηγή που επικαλείται το Ρόιτερ, η πρόοδος που σημειώνεται είναι αργή και ακόμη δεν έχει κλείσει κανένα κεφάλαιο του αναθεωρημένου Μνημονίου. Δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε η αποτίμηση των φορολογικών μέτρων και η επίπτωσή τους στο έλλειμμα του 2011, αν και έχει σημειωθεί πρόοδος σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του 2012.Σε εκκρεμότητα παραμένει, εξάλλου, το πρόγραμμα του 2013-2014. Μεταξύ άλλων, η τρόικα διαπίστωσε καθυστέρηση και στην εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, την οποία απέδωσε στην καθυστέρηση σύστασης του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων.Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα, η τρόικα φέρεται να επιθυμεί την περαιτέρω ισχυροποίησή του, μέσω συγχωνεύσεων και κεφαλαιακών ενισχύσεων.
ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝΕνα βήμα μπρος και δυο πίσω από ίο ΔΝΤ
ΕΝΑ ΒΗΜΑ εμπρός και δύο πίσω έκανε χθες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην προσπάθεια να βρεθεί λύση στην κρίση χρέους που πλήττει την ευρωζώνη. Το ΔΝΤ αρχικά αποκάλυψε την πρόθεσή του να συμμετέχει με δικά του κεφάλαια σε αγορές κρατικών ομολόγων κυρίως της Ιταλίας και της Ισπανίας, προκαλώ- ντας ελπίδες για δραστική αντιμετώπιση του ευρωπαϊκού ντόμινο.Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, αλλά πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ Αντόνιο Μπόρχες, που είχε κάνει και τις αρχικές δηλώσεις, ανασκεύασε. Αυτή η δραματική τροπή αποδίδεται και σε αντιδράσεις άλλων χωρών μελών του Ταμείου, οι οποίες όπως όλα δείχνουν δεν θέλουν να δουν τα κεφάλαια που συνεισφέρουν σε αυτό να διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους.Την υιοθέτηση άμεσης και αποτελεσματικής λύσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην Ευρώπη έχουν ζητήσει επανειλημμέ- νως οι ΗΠΑ, που είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά κεφαλαίων στο ΔΝΤ.Τόσο ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπά- μα όσο και ο υπουργός του των Ο ικονομικών Τίμοθι Γκάιτνερ έχουν καλέσει τους Ευρωπαίους να συνεργαστούν για να δοθεί απάντηση στα προβλήματα που απειλούν σήμερα όχι μόνο τη Γηραιά Ηπειρο αλλά την

παγκόσμια οικονομία. Οι ΗΠΑ έχουν τόσο οικονομικούς όσο και πολιτικούς λόγους να επιδιώκουν συνολική λύση. Η κρίση στην Ευρώπη δεν αφήνει ανεπηρέαστη την αμερικανική οικονομία, όπου η ανάπτυξη κινδυνεύει να μηδενιστεί. Στο ΔΝΤ ωστόσο συνεισφέρουν χρήματα και άλλες μεγάλες και μικρότερες χώρες από όλο τον κόσμο, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο ανεπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες οικονομίες.Στην ανασκευαστική δήλωσή του ο Μπόρχες είπε ότι χρειάζεται «διαφορετική νομική δομή» προκειμένου να μπορεί το ΔΝΤ να κάνει αγορές ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί με τα άλλα μέλη του Ταμείου. Ωστόσο, νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες είχε πει ότι το ΔΝΤ θα μπορούσε σε συνεργασία με το ΕΕδΕ να διαθέσει χρήματα για να βοηθήσει την Ιταλία και την Ισπανία.
Ν Ε Ο Ι ΡΟΛΟΣ. Μια τέτοια κίνηση θα σηματοδοτούσε την ανάληψη εντελώς νέου ρόλου από το ΔΝΤ, το οποίο μέχρι τώρα έχει δανείσει χρήματα στο πλαίσιο των προγραμμάτων σωτηρίας της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Ο δανεισμός αυτός αφορά την απευθείας χορήγηση κεφαλαίων σε χώρες με προβλήματα. Σήμερα αγορές κρατικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά κάνει μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

MOODY'SΚαμπανάκι από ιην ιριπλή υποβάθμιση ins Iialias
ΕΝΤΟΝΗ ανησυχία προκά- λεσε στην Ιταλία, αλλά και στην ευρωζώνη, η υποβάθ- μιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ιταλικής οικονομίας κατά τρεις βαθμίδες από τον οίκο αξιολόγησης Moody's. Η απόφαση του διεθνούς οίκου, αν και αναμενόμενη, αντικατόπτρισε, σύμφωνα με αναλυτές, την έλλειψη εμπιστοσύνης των αγορώ ν στην κυβέρνηση Μπερλουσκόνι ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η αναθέρμανση της οικονομίας της χώρας, αλλά και η μείωση του υψηλού της χρέους.Πάντως, ο ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μ περλουσκόνι έσπευσε αμέσως να δηλώσει ότι «η κυβέρνηση της Ιταλίας εργάζεται σκληρά προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της σε σχέση με τον προϋπολογισμό της χώρας», διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στους στόχους είναι ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού το 2013,στόχος που έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαρακτήρισε, πάντως, την απόφαση της Moody’s, η οποία προχώρησε σε υποβάθμιση της Ιταλίας για πρώτη φορά μετά το 1993, αναμενόμενη. Αναλύοντας τους λόγους της υποβάθμισης από την βαθμίδα Aa2 στην Α2 α αμερικανικός οίκος αξιολόγησης αναφέρθηκε στην αυξανόμενη αβεβαιότητα στις αγορές, η οποία μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση της χώρας σε δανεισμό.

Ο Μπερλουσκόνι δήλωσε 
ότι «η κυβέρνηση Tns 

Ιταλία$ εργάζεται σκληρά 
για να επιτύχει tous 

o tô xo u s Tns»
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ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΟΥ ΘΡΙΛΕΡ

Ο ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΡΑΟΣ Ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ
Ο ψύχραιμοι επίτροποί 
φέρεται να εξεμάνη όταν 
άκουσε τον νέο υπουργό 
Οικονομικών τη$ Ελλάδαβ 
να ζητάει χαλάρωση των 
όρων τη$ βοήθειαε

Ο Ω$ «άνθρωπο που μαθαίνει 
γρήγορα» χαρακτηρίζει το 
δημοσίευμα του Ρόιτερ τον 
υπουργό Οικονομικών, 
επισημαίνοντα$ ότι γρήγορα 
αντελήφθη ότι οι εταίροι δεν 
επρόκειτο να είναι επιεικείε 
με την Ελλάδα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ KITTY ΞΕΝΑΚΗ

Τ ο παρασκήνιο ενός θρίλερ που εκτυλίσσεται ακόμα, με διακόβευμα την οικονομία όχι μόνο της Ελλάδας και της ευρωζώνης αλλά ολόκληρου του πλανήτη, ανέλαβαν να διερευνήσουν τρεις ανταποκριτές του Ρόιτερ, ο Λιουκ Μπέικερ από τις Βρυξέλλες, ο Πολ Τέιλορ από το Παρίσι και η  Ντίνα Κυριακίδου από την Αθήνα, με τη συνδρομή πολλών συνεργατών του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το «ειδικό αφιέρωμα» που υπογράφουν, αφού μίλησαν με «δεκάδες υπουργούς, αξιωματούχους, κεντρικούς τραπεζίτες και άλλους καίριους παράγοντες», αφορά έναν καυτό μήνα του περασμένου καλοκαιριού, από την έκτακτη Σύνοδο του Eurogroup στις 19 Ιουνίου -  με τη συμμετοχή, για πρώτη φορά από το πόστο του υπουργού Οικονομικώ ν, του Ευάγγελου Βενιζέλου -  έως τη δραματική Σύνοδο Κορυφής της 21ης Ιουλίου, όταν «έκλεισε» το δεύτερο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Η εικόνα που αποκόμισαν; «Μια εικόνα πολιτισμικών διαφορών ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης, συγκρούσεων προσωπικοτήτων ανάμεσα στους ηγέτες τους, άρνησης στην Ελλάδα όσον αφορά την έκταση του προβλήματος και επικίνδυνης πολιτικής παράλυσης... Η  Ευρώπη μοιάζει να επανέρχεται διαρκώς στα ίδια προβλήματα, να δίνει συνεχώς τις ίδιες μάχες. Μια καινούργια ημέρα, μια καινούργια κρίση. Μια νέα εβδομάδα, μια νέα Σύνοδος. Μια ακόμα συμφωνία, ένα ακόμα πισωγύρισμα». Τίτλος του αφιερώματος: «Το εξουθενωτικό déjà vu της Ευρώπης».
ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6. Η κρίση της ευρωζώνης μετρά ήδη δύο χρόνια. Το πρώτο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα, 110 δισ. ευρώ, έχει συμφωνηθεί από τον Απρίλιο του 2010. Ιρλανδία και Πορτογαλία έχουν κλείσει ανάλογες συμφωνίες. Πλέον ένα δεύτερο πακέτο βοήθειας προς τη χώρα μας αρχίζει να δείχνει αναπόφευκτο. Η Ελ-

Το Ρόιτερ περιγράφει ίο δύσκολο ντεμπούιο 
του Ευάγγελου Βενιζέλου crus Βρυξέλλε?, 
όταν κλήθηκε να αντιμετωπίσει m v έκρηξη 
του επιτρόπου Ο λι Ρενλάδα χρειάζεται απεγνωσμένα περισσότερη βοήθεια. Ο  Ευάγγελος Βενιζέλος κάνει το ντεμπούτο του ως υπουργός Οικονομικών σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup, βράδυ Κυριακής στο Λουξεμβούργο. Αρχίζει την παρουσίασή του επιδιώκοντας επαναδιαπραγμάτευση του προγράμματος λιτότητας, το οποίο είχε συμφωνήσει πρόσφατα

I Ο ΠΡΩΤΑΡΗΣΟ Σ το κρίσιμο Ευιτ^τουρ τηβ 
1 1 ηί Ιουλίου η Γαλλία 
εκπροσωπήθηκε από τον 
Φρανσουά Μπαρουάν. Οι 
ομόλογοί του διαπίστωσαν 
με έκπληξη ότι ο διάδοχοβ 
τηε Λαγκάρντ μιλά ελάχιστα 
αγγλικά...

Τετάρτη 29 Ιουνίου το 
ελληνικό Κοινοβούλιο 
ψηφίζει το
Μεσοπρόθεσμο, ενώ το 
Κέντρο τηε Αθήναβ 
φλέγεται ¡στιγμιότυπο από 
τα επεισόδια εκείνηε τηε 
ημέραε). Την ίδια περίοδο 
η αναβλητικότητα του 
Βερολίνου προκαλούσε 
τρικυμία στιε αγορέε σε 
όλο τον κόσμο

ο προκάτοχός του με την τρόικα. Η Ελλάδα χρειάζεται πιο εύκολους όρους, λέει. «Ο Βενιζέλος άρχισε να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αλλάξουν κάποια μέρη του προγράμματος ώστε να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική στήριξη», δήλωσε στο Ρόιτερ ένας από τους συμμετέχοντες.Ο  επίτροπος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις Ολι Ρεν, «συνήθως πράος άνθρωπος», εκρήγνυται. Η Κομισιόν δεν δέχεται μη συμμόρφωση της Ελλάδας με το πρόγραμμα, λέει στον Βενιζέλα. Με αυτό συμφωνούν και αρκετοί ομόλογοι του έλληνα υπουργού. Το μήνυμα: δεν πρόκειται να εκταμιευτεί άλλη δόση του δανείου και ούτε λόγος για δεύτερο πακέτο διάσωσης, αν δεν περάσει από το ελληνικό Κοινοβούλιο το πρόγραμμα λιτότητας και δεν προχωρήσουν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και οι πωλή- σεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων. «Ο Βενιζέλος έκανε άσχημη πρώτη εντύπωση, είναι όμως άνθρωπος που μαθαίνει γρήγορα», δήλωσε η πηγή των ανταποκριτών. «Το επόμενο πρωί, πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και του είπε πως έπρεπε να προωθήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις με τη διαδικασία του κατεπείγοντος».
ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ 11/7. Νέασυνάντηση του Eurogroup, αυτή τη φορά στις Βρυξέλλες. Η κρίση έχει πια επεκταθεί. Ιταλία και Ισπανία, η τρίτη και η τέταρτη μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης αντίστοιχα, κινδυνεύουν να έχουν την τύχη της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.

Και είναι πολύ μεγάλες για να σωθούν με τα υπάρχοντα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΕ. Η ευρωζώνη απειλείται. Οκτώ ώρες δι- αρκεί η συνεδρίαση του Eurogroup. Η Γαλλία έχει στείλει έναν νέο υπουργό Οικονομικών, τον Φρανσουά Μπαρουάν, στη θέση της Κριστίν Λαγκάρντ που αποχώρησε για να
Η  ατολμία των εταίρων στο Eurogroup 
m s lin s  Ιουλίου κατέληξε σε μια αόριστη 
ανακοίνωση, που έγινε αντικείμενο χλεύη? 
από tous δημοσιογράφου$αναλάβει επικεφαλής του ΔΝΤ. Ο Μπαρουάν δεν είναι εξοικειωμένος με τη διαχείριση κρίσεων και μιλά ελάχιστα αγγλικά, τη lingua franca του Eurogroup. Από την πλευρά του, ο βετεράνος υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε επιμένει πως οι ταμειακές ανάγκες της Ελλάδας είναι καλυμμένες έως τον Σεπτέμβριο, άρα δεν υπάρχει πίεση για συμφωνία.Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, καλούνται οι δημοσιογράφοι. Ο Ολι Ρεν και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο επικεφαλής του Eurogroup, θα τους ενημερώσουν για την έκβαση της Συνόδου. Ο -  καπνιστής -  Γιούνκερ φτιάχνει τα γυαλιά του, καθαρίζει τον λαιμό του και διαβάζει με μεγάλη σοβαρότητα ένα ανακοινωθέν έξι παραγράφων, γενικό και αόριστο. Σιωπή. Οι περίπου 100 δημοσιογράφοι αναλύουν στο μυαλό τους το ανακοινωθέν που χρειάστηκε οκτώ ώρες για να συνταχθεί. Ο  Ρεν παίρνει το μικρόφωνο

και το ξαναδιαβάζει, υποσχόμενος μεταξύ των άλλων αοριστιών «να εξερευνήσουν τρόπους χρηματοδότησης ενός νέου πολυετούς προγράμματος προσαρμογής» για την Ελλάδα. Ενας βρετανός δημοσιογράφος αρχίζει να ρωτά κάτι για το νόημα του ανακοινωθέντος, στα μισά όμως βάζει τα γέλια. Ολοι οι δημοσιογράφοι γελούν. Ο Ρεν κοιτάζει αυστηρά τον Βρετανό, ο Γιούνκερ επιχειρεί να ξεφύγει κάνοντας πλάκα. Αλλά το κακό, επισημαίνει το Ρόιτερ, έχει γίνει. «Οι καλύτερες προσπάθειες των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης να αντιμετωπίσουν την κρίση χρέους της Ελλάδας και να περιφρουρήσουν τη νομισματική τους ένωση έγιναν περίγελως».Ανώτερος αξιωματούχος που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις περιέγραψε τη συνέντευξη Τύπου ως τη στιγμή της αλήθειας για πολλούς στην Ευρώπη. «Τη στιγμή εκεί-
Την ώρα που ο πρόεδρο5 ιου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου ανακοίνωνε σύγκληση 
Συνόδου Κορυφή5, η καγκελάριο? 
περιόδευε στην Αφρική και... το σκεφτόταννη συνειδητοποιήσαμε πως οι υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούσαν να δώσουν λύση, πως θα χρειαζόταν ειδική Σύνοδος των ηγετών της ευρωζώνης», είπε.Την επομένη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ διακηρύσσει πως συγκαλεί Σύνοδο για τις 15 Ιουλίου. Ελπίζει πως αυτή η σύντομη

Η ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ

Η καγκελάριο$ ενώ 
πανηγυρίζει γκολ τηε 
Εθνικήε Γυναικών τηε 
Γερμανίαε στην πρεμιέρα 
του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου, στιε 26 Ιουνίου. 
Μέχρι τα μέσα Ιουλίου, η 
Μέρκελ φέρεται να 
ενδιαφερόταν 
περισσότερο για το 
Μουντιάλ παρά για την 
ευρωπαϊκή οικονομία

»ο« κ ή ν ι ο0  καυιόδ μήναδ που κλόνισε mv ευρωζώνη0  μαραθώνιος για ιο πακέιο ms 21ns Ιουλίου

Ο ΘΕΡΙΑΚΛΗΣΐ '
Σε φιάσκο εξελίχθηκε η 
νεφελώδηε απόφαση που 
πήραν οι υπουργοί Οικο
νομικών την 11 η Ιουλίου και 
ανακοίνωσε με βαριά φωνή 
ο πρόεδροε του Ευτορτουρ - 
και «αρειμάνιοε καπνιστήε» -

ΚΑΦΕΣ, ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ
Παπανδρέου, Μέρκελ και Σαρκοζί (με πλάτη 

στον φακό) στιε Βρυξέλλεε στο περιθώριο 
τηε Συνόδου τηε 21 πε Ιουλίου. Η Σύνοδοε 

που αποφάσισε το νέο πακέτο για την Ελλάδα 
ήταν η πιο κρίσιμη για το ευρώ.

Μέχρι την επόμενη...

διορία θα «επιβάλει» συμφωνία για το δεύτερο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Το μόνο εμπόδιο είναι η Ανγκελα Μέρκελ. Η γερμανίδα καγκελάριος πραγματοποιεί επίσημη τριήμερη επίσκεψη στην Κένυα, την Ανγκόλα και τη Νιγηρία1 παράλληλα, παρακολουθεί με ενθουσιασμό στο κινητό της το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικείου Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην πατρίδα της. Στα μάτια της, η ευρωζώνη έχει παγιδευτεί σε μια μάχη με τις αγορές, που δοκιμάζουν την πολιτική βούληση της Ευρώπης. Επιμένει πως δεν μπορεί να υπάρξει Σύνοδος, εκτός αν βρίσκεται κοντά μια πραγματική λύση. Οι αγορές πανικοβόιλλονται. Το κόστος δανεισμού της Ιταλίας εκτοξεύεται, το ίδιο και της Ισπανίας. Η καγκελάριος θα πεισθεί τελικά από τον υπουργό της των Οικονομικών πως μια νέα Σύνοδος αποτελεί τη μόνη ελπίδα για νέα συμφωνία.
ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ, 15 - 21/7. Η Σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιουλίου. Απομένουν έξι ημέρες για τους «σέρπας», τους ανώτερους συμβούλους, να εκπονήσουν μια συμφωνία. Ο πήχυς βρίσκεται ψηλά: το οποιοδήποτε ντιλ θα πρέπει να συμφιλιώνει τα ισχυρά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα με τις γερμανικές αξιώσεις για συμμετοχή τραπεζών και ασφαλιστών στον νέο δανεισμό της Ελλάδας. Παρότι η κρίση έχει τις ρίζες της στην Ελλάδα, υποστηρίζει σε αυτό το σημείο το Ρόιτερ, η Αθήνα αφέθηκε σε μεγάλο βαθμό εκτός των διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν της Συνόδου. Οι διαπρυ'11 ·α-

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

τεύσεις γίνονταν κατά κύριο λόγο μεταξύ Βρυξελλών, Βερολίνου και Παρισίων. Αυτή η περιθωριοποίηση της Ελλάδας, ισχυρίζονται οι ανταποκριτές, οφειλόταν εν μέρει στις ανησυχίες πως ο έλληνας Πρωθυπουργός δεν συμμετείχε ενεργά στην αντιμετώπιση της κρίσης. Ανώτερος ευρωπαίος αξιωμα- τούχος δήλωσε στο πρακτορείο πως ο Γιώργος Παπανδρέου είχε κρατήσει επί μακράν την Κομισιόν, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ σε απόσταση. «Η τρόικα ουδέποτε είχε πρόσβαση στον Παπανδρέου. Οι διαπραγματεύσεις είχαν γίνει με τον (προηγούμενο υπουργό Οικονομικών) Γιώργο Παπακωνσταντίνου και την ομάδα του. Οταν υπήρχε ένα ζήτημα εκτός της αρμοδιότητας του υπουργείου του, η τρόικα έπρεπε να δει τον αρμόδιο υπουργό. Κάποιες φορές κωλυσιεργούσαν», είπε.Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το βράδυ της 20ής Ιουλίου όταν ο γάλλος πρόεδρος μετέβη αεροπορικώς στο Βερολίνο, όλα βρίσκονταν στον αέρα. Ο Νικολά Σαρκοζί γνώριζε -  κατά τη διατύπωση του Ρόιτερ -  πως η Ανγκελα Μέρκελ χρειαζόταν «ειδική μεταχείριση». Οι γαλλικές τράπεζες ήταν οι περισσότερο εκτεθειμένες στο ελληνικό χρέος και το Παρίσι ήθελε απελπισμένα να διατηρήσει την πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ. Μπροστά στις κάμερες, στην καγκελαρία, οι δύο ηγέτες ήταν όλο χαμόγελα Και αγκαλιές. Μόλις όμως μπήκαν μέσα, τα χαμόγελα εξαφανίστηκαν. Μία ώρα μετά, τα προβλήματα έδειχναν άλυτα. Οι δύο πλευρές διαβουλεύτηκαν χωριστά -  και όταν επανα-
Ο ι διαπραγμαιεύσει? γίνονταν κυρίω$ 
στο τρίγωνο Βρυξελλών, Βερολίνου 
και Παρισίων, χωρί? άμεση συμμετοχή 
m s ελληνική? κυβέρνηση?λήφθηκαν οι διαπραγματεύσεις άρχισε να διαφαίνεται ένας πιθανός συμβιβασμός. Ο  Σαρκοζί θα εγκατέλειπε την ιδέα ενός φόρου του χρηματοπιστωτικού τομέα και θα αποδεχόταν την ανταλλαγή ομολόγων που αξίωνε η Γερμανία. Σε αντάλλαγμα, η Μέρκελ θα επέτρεπε την επέκταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Ωστόσο, η καγκελάριος ήθελε διαβεβαιώσεις από τον Τρισέ. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ πήρε την τελευταία βραδινή πτήση από τη Φρανκφούρτη. Χρειάστηκαν ακόμα τέσσερις ώρες και νέα τηλεφωνήματα από το Βερολίνο στις Βρυξέλλες, τη Χάγη και σε άλλες πρωτεύουσες μέχρις ότου καταστεί δυνατή η διατύπωση μιας πρότασης. Η συνέχεια ανήκει στην Ιστορία. Οπως και η δήλωση της Μέρκελ, ανήμερα την 21η Ιουλίου: «Θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα. Δεν υπάρχει κανένα θεαματικό γεγονός που να λύνει τα πάντα».
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Καιαφιάνει σιην Αθήνα σήμερα ο γερμανό5 υπουργός Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ, συνοδευόμενος από περίπου 70 επιχειρηματίες
Ο ι γερμανοί που έρχονται 

στην Αθήνα ενδιαφέρονται 
για επενδύσεις στου$ τομείβ 

ενέργεια$, αξιοποίηση* 
απορριμμάτων, τουρισμού, 

πληροφ ορικά

ε . 3 - € Τ ί θ Ύ

υποστηρικτής του σχεδίου εξαγωγής της ελληνικής ηλιακής ενέργειας στη Γερμανία. Επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά το γερμανικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό ήλιο, η καγκελάριος Μέρκελ δήλωσε χθες ότι «είναι πιο λογικό και φθηνό για εμάς να εισάγουμε ήλιο από την Ελλάδα», τονίζοντας παράλληλα ότι «θα πρέπει να μειωθούν οι επιδοτήσεις ηλιακής ενέργειας στη Γερμανία».Από ελληνικής πλευράς πάντως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασίες, και ενδεικτικό είναι ότι στα τραπέζια των συναντήσεων που θα γίνουν την Παρασκευή, στη διάρκεια του ελληνογερμανικού φόρουμ, θα καθόσουν 250 περίπου έλλπνες μά- νατζερ. Ψηλά στην ατζέντα των Γερμανών βρίσκονται η αξιοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων, οι επενδύσεις σε διαχείριση υδάτων όπως οι μονάδες αφαλάτωσης και η επαναχρη- σιμοποίηση νερού. Πρόκειται για τομείς που ως το 2015 μπορούν να ενεργοποιήσουν κεφάλαια 2-2,5 δισ. ευρώ.
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. Στην αξιοποίηση των σκουπιδιών, το φιλέτο είναι η ολοκληρωμένη επεξεργασία και διαχείριση των 1,35 εκατ. τόνων απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου, ένα έργο κόστους 430 εκατ. ευρώ, για το οποίο έχει προκηρυχθεί ήδη ο διαγωνισμός.Στον τομέα της διαχείρισης υδάτων δεν είναι τυχαίο ότι τη Δευτέρα διεξάγεται για τον τομέα αυτόν ειδική ελληνογερμανική ημερίδα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μονάδες αφαλάτωσης και επαναχρησιμοποίησης υδάτων -  τομείς στους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω και όπου η τεχνογνωσία των Γερμανών είναι μεγάλη. Στο πλαίσιο αυτό, τα προς διάθεση κοινοτικά κονδύλια είναι ένα και πλέον δισ. ευρώ και οι διαγωνισμοί αφορούν κυρίως έργα δήμων. Φυσικά, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος πέφτει στον τομέα των ΑΠΕ και στο σχέδιο «Ηλιος», του οποίου θα γίνει μια συνολική παρουσίαση στη γερμανική αντιπροσωπεία. Τα ανοικτά ζητήματα εδώ είναι πολλά και αφορούν: την εξεύρεση των 200.000 στρεμμάτων (βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση με τη ΔΕΗ και τα υπουργεία Γεωργίας και Αμυνας), την τιμή της τα- ρίφας που θα πληρώνουν για τον ελληνικό ήλιο οι γερμανοί καταναλωτές και τη χρηματοδότηση των δικτύων (η Κομισιόν ενδιαφέρεται να διαθέσει ίσως και πάνω από 5 δισ. ευρώ).

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΕΡΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Μ ε αιχμή του δόρατος τα φω- τοβολτάϊκά και το σχέδιο «Ηλιος», αλλά και με προτάσεις στις βαλίτσες τους για επενδύσεις στους τομείς της αξιοποίησης απορριμμάτων, του τουρισμού, της διαχείρισης υδάτινων πόρων και της πληροφορικής, καταφτάνουν σήμερα στην Αθήνα οι περίπου 70 γερμανοί μάνατζερ που εκπροσωπούν 50 επιχειρήσεις και συνοδεύουν τον γερμα- νό υπουργό Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ.
Την Παροσκευή στο 
εΧΧηνογερμανικό φόρουμ, 
θα βρεθούν και περίπου
250 έλληνε* μάνατζερΕνδεικτικό δε του ενδιαφέροντος για τον ελληνικό ήλιο είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι 20 τουλάχιστον από τις 50 γερμανικές επιχειρήσεις προέρχονται από τον χώρο των φωτοβολταϊκών.Κύκλοι πάντως του γερμανικού υπουργείου Ο ικονομίας άφηναν χθες να εννοηθεί ότι δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται μεγάλες επενδυτικές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά, καθώς η βάση για κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ακόμη. Αλλωστε ο ίδιος ο πρόεδρος των γερμανών βιομηχά- νων, Χανς Πέτερ Κάιτελ, είχε δηλώσει πρόσφατα, απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, ότι το
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ«Καμιά κουβέντα για το χρέος»
ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ η κυβέρνηση την επίσκεψη στην Ελλάδα του αντιπροέδρου της γερμανικής κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ κατά το σκέλος που αφορά το κεντρικό πρόβλημα της χώρας, την κρίση χρέους. Μία ημέρα πριν από την έλευση του κ. Ρέσλερ στην Ελλάδα, και εν μέσω μιας καταιγιστικής ει- δησεογραφίας που κάνει πλέον λόγο ανοιχτά για επιλεκτική χρεοκοπία με «κούρεμα» του ελληνικού χρέους κατά 50%, η Αθήνα ξεκαθάρισε, με δήλωση ανώτερης κυβερνητικής πηγής, ότι «για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία δεν κάνουμε ανεπίσημες συζητήσεις με κανέναν γι’ αυτά τα θέματα».Μάλιστα για να μην υπάρξει η παραμικρή αμφισβήτηση για το ποιο θα είναι το περιεχόμενο των συζητήσεων του κ. Ρέσλερ με την ελληνική κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ηλ. Μόσιαλος δήλωσε: «Θα συζητήσουμε τους άξονες επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και τις προτεραιότητες που υπάρχουν για την επιχειρηματική συνεργασία. Θα υπογράφει επίσης μνημόνιο συνεργασίας με βάση τους βασικούς άξονες». Και πρόσθεσε ότι «ο κ. Ρέσλερ δεν κομίζει καμιά επίσημη πρόταση για τα θέματα που ρωτήθηκα (χρεοκοπία κ.λπ.). Οπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός είχε προχθές συνομιλίες με την κ. Μέρκελ, όπου δεν τέθηκε τέτοιο °  'Ία ...» .

επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη κατάλληλο για να προσελ- κύσει μεγάλες επενδύσεις, εννοώντας, εκτός από τα πολλά αντικίνητρα, και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από τη λίστα των επιχειρήσεων, εκπρόσωποι των οποίων συνοδεύουν τον κ. Ρέσλερ, απουσιάζουν τα βαριά ονόματα της γερμανικής οικονομίας και κυρίως οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, επιχειρήσεις.
«ΤΑ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ». Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, ο κ. Ρέσλερ πρόκειται να καταστήσει σαφές στην ελληνική πλευρά ότι πρέπει να εξοφλήσει το συντομότερο δυνατόν τις υποχρεώσεις της απέναντι σε μια σειρά γερμανικών επιχειρήσεων, που είτε έχουν ολοκληρώσει έργα στην Ελλάδα (όπως η κατασκευαστική Χόχτιφ) είτε έχουν προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο ελληνικό Δημόσιο (όπως η φαρμακοβιομηχανία Μπάγερ). «Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι μια καλή κίνηση προς την κατεύθυνση βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας», υποστηρίζουν με νόημα κύκλοι της γερμανικής πλευράς. Σύμφωνα πάντως με τα δημοσιεύματα, τα εν λόγω ποσά ανέρχονται σε 500 εκατ. ευρώ.Σημειώνεται ότι στη συνοδεία του κ. Ρέσλερ περιλαμβάνεται και ο διευ- θύνων σύμβουλος του γερμανικού ΣΕΒ, ο Μ. Κέρμπερ, που όπως και η καγκελάριος Μέρκελ είναι φανατικός
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