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Δ ΕΥΤΕΡΗ  ΣΕ Λ ΙΔ Α ΘΕΜΑ ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜ ΟΣ ΓΝ Ω Μ ΕΣ

Τρία σενάρια για την Ευρωζώνη
Δημιουργία ευρωομολόγου, εκτύπωση ευρώ από την Ευρω παϊκή Κεντρική Τράπεζα και αποκλεισμός της Ιταλίας από τις αγορές

Του ανταποκριτή μας στις Β Ρ ΥΞΕΛ Λ ΕΣ  
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Η Ευρωζώνη απέχει μόλιε λίγεε εβδομάδεε από το σημείο τήξηε, καθώε το επιτόκιο δα- <μού όλων των κρατών-μελών κυμαίνεται ο ^αθερά σε επίπεδο ρεκόρ. Το επιτόκιο δανεισμού τηε Ιταλίαε και τηε Ισπανίαε είναι πλέον σε απαγορευτικό επίπεδο, κοντά ή πάνω από το 7%.Τρία εναλλακτικά σενάρια θα εκτυλιχθούν πολύ σύντομα και θα καθορίσουν το μέλλον τηε Ευρωζώνηε, πιθανώε τηε ίδιαε τηε Ευρω- παϊκήε Ενωσηε και φυσικά των κρατών-μελών.Τα δύο πρώτα, η δημιουργία ενόε ευρωομολόγου και η εκτύπωση ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα αποτρέψουν την κατάρρευση τηε Ευρω ζώ νη και παρ’ όλο που δεν θα επιλύσουν τα προβλήματα του ευρώ θα δώσουν τον αναγκαίο χρόνο ώστε η νομισματική ένωση να εξελιχθεί σε πραγματική οικονομική ένωση.

Το τρίτο σενάριο, ο οριστικόε αποκλεισμόε τηε Ιταλίαε από τιε αγορέε που θα συνοδευτεί από πολύ έντονη χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη πιθανοί και στιε ΗΠΑ, θα οδηγήσει στην κατάρρευση τηε Ευρωζώνηέ και πιθανώε να αποτελέσει το μοιραίο πλήγμα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Ανεπαρκείβ απαντήσειΟλεε οι «συνολικέ5 απαντήσει» στην κρίση που κατάφερε να ψελλίσει η  Ευρωζώνη τα δύο περασμένα χρόνια έχουν αποδειχθεί α- νεπαρκείε. Μόνο δύο λύσειε που θα μπορούσαν να αποτρέψουν άμεσα την κατάρρευση τηε Ευρωζώνηε απομένουν σήμερα: κάποιου είδουε ευρωομόλογο και η  μαζική εκτύπωση ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Ο Γάλλοε υπουργόε Οικονομικών κ. Φραν- σουά Μπαρουάν, βλέπονταε το επιτόκιο δανεισμού τηε χώραε του να σκαρφαλώνει σε ύψοε ρεκόρ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση τηε κρί-

σηε είναι η  παρέμβαση τηε ΕΚΤ. Ελαβε πολύ γρήγορα την μάλλον περιφρονητική απάντηση τηε κ. Μέρκελ πωε «αν οι πολιτικοί νομίζουν ότι η ΕΚΤ μπορεί να επιλύσει τιε α- δυναμίεε του ευρώ, τότε προσπαθούν να πεί- σουν τον εαυτό τουε για κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί».Αυτά για την περίφημη ανεξαρτησία τηε ΕΚΤ, την οποία η  Γερμανία υποτίθεται ότι δια- φυλάττει ωε κόρη οφθαλμού. Ωστόσο, πλέον, οι εκκλήσειε για χρησιμοποίηση τηε ΕΚΤ έρχονται μέσα από τη Γερμανία. Α ν η πρόσφατη συμφωνία για την (σ.σ. αστεία) ενίσχυση
«Ολα εξαρτώνται από 
τη Γερμανία. Προς τα πού 
θα οδεύσουμε του χρόνον και 
αν τα πράγματα θα ηρεμήσουν» 
προειδοποιούν οικονομολόγοι.

του προσωρινού μηχανισμού διάσωσηε (ΕΕδΕ) δεν σταθεί επαρκήε για να ανακόψει την κρίση, η ΕΚΤ θα πρέπει να παρέμβει, αλλιώε θα διαλυθεί η  Ευρωζώνη, προειδοποίησε την Πέμπτη η κ. Μπεατρίε Βέντερ δι Μάουρο, μέλοε του πενταμελούε συμβουλίου οικονομικών συμβούλων τηε κ. Μέρκελ. «Ολα εξαρτώνται από τη Γερμανία. Προε τα πού θα οδεύ- σουμε του χρόνου και αν τα πράγματα θα ηρεμήσουν εξαρτάται από τουε Γερμανούε πολιτικούε».
Εναλλακτική λύσηΤην περασμένη εβδομάδα το συμβούλιο των «πέντε σοφών» όπωε ονομάζεται στη Γερμανία πρότεινε τη δημιουργία ενόε είδουε ευρωομολόγου το οποίο θα απορροφήσει για τα επόμενα 2 0 -2 5  χρόνια το 60% του δημοσίου χρέουε των κρατών-μελών τηε Ευρωζώνηε. Αυτή είναι η  μόνη εναλλακτική λύση αν θέλουμε να αποφύγουμε την παρέμβαση τηε ΕΚΤ ή  τη διάλυση τηε Ευρωζώνηε είχε δηλώσει την πε

ρασμένη εβδομάδα στην «Κ» ο κ. Λαρε Φελ- ντ, μέλοε του ίδιου συμβουλίου.Ωστόσο, όσο βαθαίνει η κρίση τόσο πιο αναγκαία γίνεται η  παρέμβαση τηε Ε' Τ , η οποία σύμφωνα με το Παρίσι θα πρέπε ΐχ ρ ι ματοδοτήσει με απεριόριστουε πόρουε το ΕΕ8ι και αυτό με τη σειρά του τα κράτη-μέλη. Η πίεση γι’ αυτή τη λύση αυξάνεται σταθερά και από την πλευρά τηε Ουάσιγκτον.Οι ευρωπαϊκέε συνθήκεε απαγορεύουν τη δανειοδότηση κρατών από την ΕΚΤ, ωστόσο η δανειοδότηση του ΕΕ5Ε θα ήταν δυνατή. Με αυτόν τον τρόπο θα γινόταν φθηνή η χρηματοδότηση κρατών όπωε η Ιταλία και η Ισπανία, θα αποτρεπόταν μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση και η  Ευρωζώνη θα μπορούσε να αποφΰγει μια νέα ύφεση. Και αν το τελικό επιχείρημα τηε κ. Μέρκελ είναι ότι οι Γερμανοί έχουν άσχημεε μνήμεε από τον υπερπληθωρισμό τη δεκαετία του 1920, τότε και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι έχουν πολύ χειρότερεε μνήμεε από τη δεκαετία του 1940...Στο στόχαστρο και ο σκληρός πυρήνας
Της ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Σε ερώτηση για το εάν τα ομόλογα τηε Αυστρίαε κινδυνεύουν να χάσουν την ανώτατη βαθμολογία ΑΑΑ, ο επικε- φαλήε τηε κρατικήε επιτροπήε χρέουε, Μπέρναρντ Φέλντερερ, απάντησε ωε εξήε: «Ασφαλώε και όχι, προε το παρόν. Μακροπρόθεσμα, όμωε, εάν εξαπλωθεί η καταιγίδα που πλήττει σήμερα την Ιταλία και παγιδευτούμε όλοι σε αυτήν, τίποτε δεν αποκλείεται».Μ ε την Ιταλία, τη Γαλλία, το Βέλγιο ακόμη και την Ολλανδία να μπαίνουν στο στόχαστρο των αγορών, θα χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια για να αναχαιτισθεί η κρίση χρέουε στην Ευρωζώνη. Οι αποδόσειε των ΙΟετών ιταλικών ομολόγων ξεπέρασαν το ψυχολογικό όριο του 7%, σημειώνονταε , άνοδο 9% από τη σύνοδο κορυφήε των Καννών, η οποία πραγματοποιήθηκε στιε 3 με 4 Νοεμβρίου. Στα γαλλικά 10ε- τή ομόλογα, οι αποδόσειε αναρριχή- θηκαν 12% την ίδια περίοδο και αυτέε των ΙΟετών κρατικών ομολόγων του Βελγίου παρουσίασαν άνοδο 9,5%.Μόνον οι αποδόσειε των γερμανικών ΙΟετών ομολόγων έχουν υποχωρήσει
Η  παρατεταμένη 
«ασυμφωνία χαρακτήρων» 
στην Ευρωζώνη 
ωθεί τους επενδυτές 
να εγκαταλείπουν 
την ιδέα του ευρώ.κατά 5,5%. Από τιε 3 Νοεμβρίου κυμαίνονται σε επίπεδα χαμηλότερα του 2%, καθώε θεωρούνται το ασφαλέστερο επενδυτικό καταφύγιο στην Ευρωζώνη. Ετσι, το Βερολίνο αναχρηματοδοτεί το χρέοε τηε υπ’ αριθμόν 1 οικονομίαε στην Ευρωζώνη με πολύ χαμηλό κόστοε.Αντίθετα, την περασμένη Πέμπτη, η Ισπανία κατέβαλε επιτόκιο 6,9%, το ιΐ'Άότερο επίπεδο από το 1997, σε δη- ασία ΙΟετών ομολόγων. Την ίδια ημέρα, η διαφορά απόδοσηε μεταξύ των γαλλικών και γερμανικών ΙΟετών ομολόγων Spread) εκτοξεύθηκε στο ρεκόρ των 200 μονάδων βάσηε στο πλαίσιο δημοπρασίαε τίτλων 6,98 δισ. ευρώ με λήξη την περίοδο 2013-16.Η Γερμανία διατηρεί εδώ και μια διετία σταθερή την πεποίθηση πωε η κρίση αυτή συμβάλλει στην επιβολή πει- θαρχίαε στιε δημοσιονομικέε ατα- σθαλίεε ορισμένων κρατών-μελών. Σε μια Ευρωζώνη, όμωε, με βαθιέε ε- σωτερικέε ανισορροπίεε από τη δημιουργία τηε, το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Οι αγορέε έχουν, ασφαλώε, ε

ντοπίσει την αδυναμία δημίου ργίαε κοινού μετώπου.Λίγεε ημέρεε πριν από τη σύνοδο των Καννών, τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, η  αναγγελία δημοψηφίσματοε από τον τέωε πρωθυπουργό τηε Ελλά- δαε, Γιώργο Παπανδρέου, για τη νέα δανειακή σύμβαση των 110 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ και την Ε.Ε. έφερε σε μεγάλη αμηχανία τουε ισχυρούε τηε Ευρωζώνηε. Ο Γάλλοε πρόεδροε, Νικολά Σαρκοζί, και η Γερμανίδα καγκελάριοε, Αγκελα Μέρκελ, στόχευαν να ζητήσουν τη στήριξη των αναδυόμενων οικονομικών δυνάμεων όπωε είναι η Κίνα και η Βραζιλία, έχονταε στα χέρια τουε δεσμεύσειε από την Ελλάδα για αυστηρή δημοσιονομική συμμόρφωση κάτω από τη στενή παρακολούθηση των Ευρωπαίων.Η ανατροπή του σκηνικού στιε Κάννεε επιβεβαίωσε την απόλυτη σύγχυση μεταξύ εταίρων. Αυτή η παρατεταμένη ασυμφωνία μεταξύ μικρών και μεγάλων κρατών-μελών των «17», Γερμανίαε και Γαλλίαε, Ευρωζώνηε και ΕΚΤ ωθεί τουε επενδυτέε να εγκατα- λείψουν την ιδέα του ευρώ και όχι μόνο μεμονωμένεε, «άτακτεε» οικονομίεε. Εξάλλου, τα προσχήματα δεν διατηρούνται ούτε καν από τουε ιθύνοντεε. Η Γερμανία και η Γαλλία συζητούν πλέον ανοιχτά τη «δημιουργία» Ευρώπηε δύο ταχυτήτων, με μια μικρότερη και ισχυρότερη Ευρωζώνη. Ο Ζοζέ Μα- νουέλ Μπαρόζο, πρόεδροε τηε Κομισιόν, απάντησε ότι η διάλυση τηε Ευρωζώνηε θα κοστίσει στη Γερμανία ένα εκατομμύριο θέσειε εργασίαε. Βαθιά διαφωνία επικρατεί, συν τοιε άλ- λοιε, μεταξύ Γαλλίαε και Γερμανίαε για τον ρόλο τηε ΕΚΤ στη διάσωση τηε Ευρωζώνηε.Η κλιμάκωση τηε κρίσηε χρέουε με επίκεντρο την Ιταλία δεν ήταν τυχαία. Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία τηε Ευρωζώνηε καλείται να αναχρηματοδο- τήσει κρατικούε τίτλουε 600 δισ. ευρώ την επόμενη διετία, από συνολικό χρέοε 1,9 τρισ. ευρώ. Στο 119% του ΑΕΠ, το ιταλικό χρέοε μπορεί να είναι σε ποσοστιαίουε όρουε χαμηλότερο από το 142,8% τηε Ελλάδαε, αλλά, στα 352 δισ. ευρώ, οι υποχρεώσειε τηε χώ- ραε μαε είναι πολύ χαμηλότερεε σε α- πόλυτουε αριθμούε.Μ έχρι τη σύνοδο κορυφήε των Καννών, οικονομικοί αναλυτέε έκαναν λόγο για ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικήε Σταθερό- τηταε (EFSF) στα 3 τρισ. ευρώ έναντι του ενόε τρισ. που είχε συμφωνηθεί από τουε «17» στη συνάντηση τηε 26ηε Οκτωβρίου. Με τη βαθμολογία ΑΑΑ στο γαλλικό χρέοε να τίθεται υπό αμφισβήτηση, το κόστοε τηε κρίσηε κινδυνεύει να εκτροχιαστεί.

Η εκτίναξη 
των spread 
στην
ΕυρωζώνηΟ ι διαφορές απόδοσης των ΙΟετών ομολόγων σε σχέση με τις αντίστοιχες των γερμανικών έχουν εκτιναχθεί από τις αρχές του έτους.Η  άνοδος των 8pread είναι μεγάλη ακόμα και στις χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης, αντικατοπτρίζοντας την αβεβαιότητα των αγορών για το μέλλον του ενιαίου νομίσματος.
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ηιστοληπτικής ικανότητας

ΕΛΛΑΔΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΒΕΛΓΙΟ

S&P Moody’s Fitch

Ελλάδα CC Ca CCC

Ιρλανδία ΒΒΒ+ Bal BB8+

Πορτογαλία ΒΒΒ- Ba2 ΒΒΒ-

Ισπανία ΑΑ- Al AA-

Ιταλία A A2 A+

Βέλγιο ΑΑ+ Aal AA+

Γερμανία ΑΑΑ Aaa ΑΑΑ

Πώς φτάσαμε

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΑΑ: Αριστη ΒΒΒ: Μέτρια CCC: Κακή 
Σημείωση: Με σύμβολα (-,+) και αριθμούς 
παρουσιάζονται ενδιάμεσες αξιολογήσεις.

Το δημόσιο χρέος 
στην Ευρωζώνη
2011, %  ίου συνολικού

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων 
από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι θεωρίες περί δύο ταχυτήτων
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Το αδιανόητο είναι πλέον πιθανό: Η διάλυση τηε Ευρωζώνηε, με την έξοδο μιαε ή περισσοτέρων χωρών από αυτήν, προδικάζεται από τιε αγορέε που πλέον επιτίθενται ακόμη και στιε ισχυ- ρότερεε χώρεε του ευρωπαϊκού πυρήνα. Το ζήτημα δημιουργήθηκε από τουε ί- διουε τουε πολιτικούε, και δη τουε η- γέτεε Γαλλίαε και Γερμανίαε, με αφορμή το ελληνικό δημοψήφισμα. Εστω και αν η  επιμονή τουε, το ερώτημα να αφορά την παραμονή ή όχι τηε Ελλάδαε στην Ευρωζώνη, ήταν μόνο μία απειλή, κατέστησε ξαφνικά ορατό αυτό το ενδεχόμενο.Κάπωε έτσι, επιχειρήσειε όπωε o OTE αναγκάζονται πλέον να απαντούν στιε επίμονεε ερωτήσειε ξένων αναλυτών ότι ναι, είναι έτοιμεε να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ ει- δησεογραφικά πρακτορεία όπωε το Bloomberg στοιχηματίζουν ότι θα δικαιωθεί ο Μάρτιν Φέλντστάϊν, ο Αμε- ρικανόε οικονομολόγοε που προβλέπει ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να μείνει στην Ευρωζώνη. Αν και το διάστημα αυτό βρίθει σεναρίων για αλλαγέε
Ο ι Γερμανοί αρνούνται 
λύσεις που αντίκεινται 
στις συνθήκες, 
όμως σενάρια 
μιλούν για καθοριστικές 
αλλαγές.που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να προχωρήσει με διαφορετικέε ταχύτη- τεε, στην περίπτωση τηε εξαρτώμενηε από την ξένη βοήθεια Ελλάδαε μία τέτοια εξέλιξη δεν προϋποθέτει μία χρο- νοβόρα αλλαγή των Ευρωπαϊκών Συνθηκών: Η έξοδοε από το ευρώ θα μπορούσε να συμβεί ωε ατύχημα αν δεν χορηγηθεί μία δόση του προγράμματοε.Πρώτοε τάραξε τα νερά ο Γιόσκα Φί- σερ, πρώην υπουργόε Εξωτερικών τηε Γερμανίαε, προτείνονταε τη δημιουργία μιαε μυςρότερηε ομάδαε κρατών που θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Από τη Βαρσοβία, όπου συνεδρίασε πρόσφατα το European Council o f Foreign Affaim, παρουσίασε το εξήε δίλημμα: ή η Ευρώπη θα διαλυθεί ειε τα εξ ων συνετέθη ή θα εξελιχθεί σε μία στενότερη, δημοσιονομική και πολιτική Ενωση. Στην ίδια συνάντηση, ο μεγαλοεπεν- δυτήε Τζορτζ Σόροε προσπαθούσε ματαίωε να πείσει τουε Γερμανούε συ- νομιλητέε του για την ανάγκη μεγα- λύτερηε παρέμβασηε τηε ΕΚΤ ή για την πρόταση εγγύησηε των τραπεζών από

τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξηε EFSF. Απτόητοι, οι Γερμανοί έλεγαν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν οι κανό- νεε. «Μα αν οι κανόνεε είναι λάθοε;» Καμία απάντηση.Οι Γερμανοί μπορεί να εξακολουθούν να αρνούνται τιε λύσειε που θεωρούν ότι αντίκεινται στιε συνθήκεε, όπωε να καταφύγουν στην ΕΚΤ ωε ύστατο δανειστή, να εξελιχθεί το EFSF σε τράπεζα, να δημιουργηθεί ευρωομόλογο ή ακόμη να αυξηθεί η συνδρομή τουε στο ΔΝΤ, ωστόσο προωθούν πλέον μία μεγαλύτερη πολιτική και δημοσιονομική ένωση. Οι προτάσειε τουε, μεταξύ άλλων, προβλέπουν αυτόματεε κυρώσειε για τιε χώρεε που κατά συρροήν παραβιάζουν τουε δημοσιονομικούε κανόνεε, Επίτροπο Σταθεροποίησηε με δικαίωμα άμεσηε παρέμβασηε στουε ε- θνικούε προϋπολογισμούε, ακόμη και πρόβλεψη ελεγχόμενηε χρεοκοπίαε.Την ίδια στιγμή, όμωε, όπωε προδί
δει και το επεισόδιο με τη διαρροή των σχεδίων για την περικοπή του ιρλανδικού ελλείμματοε σε γερμανική κοινοβουλευτική επιτροπή, είναι σαφήε μία αλλαγή των ισορροπιών στην Ε.Ε., με τη Γερμανία να οδηγεί πλέον το άρμα τηε Ευρωζώνηε. Και βέβαια, ανησυχητική για την Ελλάδα είναι μία ακόμη αλλαγή των συνθηκών που προτείνει το κόμμα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών τηε καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα των χωρών να εξέρχονται οι- κειοθελώε από το ευρώ, παραμένονταε στην Ε.Ε.Παράλληλα, προτάσειε τηε Φινλαν- δίαε προβλέπουν ένα στενότερο πυρήνα των χωρών τηε Ευρωζώνηε με την υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ, που θα μπορούν να εκδίδουν από κοινού ομόλογα. Τα σενάρια περί δύο ταχυτήτων πυροδοτούνται και από τιε σχετικέε δηλώσειε του Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί, που προ- καλούν ιδιαίτερη ανησυχία σε όσεε χώρεε δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Καθώε όμωε η κρίση μεταδίδεται με τα- χείε ρυθμούε στον ευρωπαϊκό πυρήνα, οι ανησυχίεε τουε δεν συναντο/’̂  β {  αίτερη συμπάθεια. Την Παρασκευή, το ταμπλόιντ Bild υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό τηε Βρετανίαε Ντέιβιντ Κά- μερον στη Γερμανία με την πρωτοσέλιδη ρητορική ερώτηση: «Τι κάνει ακόμη η Βρετανία στην Ε.Ε.;» Από την πλευρά του, ο υπουργόε Οικονομικών τηε χώραε Βόλφγκανγκ Σόιμπλε φαίνεται να έχει την απάντηση, όταν δηλώνει ότι όραμά του είναι να υιοθετήσει και η Βρετανία το ευρώ. Σίγουρα δεν είναι αυτό που έχει στον νου του ο κ. Κάμερον, όταν πιέζει για μεγαλύτερη συμμετοχή των εκτόε Ευρωζώνηε χωρών στη διαχείριση τηε κρίσηε χρέουε...«Η σημερινή διακυβέρνηση της Ευρώπης είμαστε εμείς»

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

«Η οικονομική διακυβέρνηση είμαστε ε- μείε» διακήρυξε πριν από λίγεε μέρεε η Γερμανίδα καγκελάριοε Αγκελα Μέρκελ, χρησιμοποιώνταε τον πληθυντικό σε ένδειξη μετριοφροσύνηε και α- βρότηταε προε τουε άλλουε Ευρωπαί- ουε ηγέτεε. Κάλλιστα όμωε θα μπορούσε, παραπέμπονταε στον Λουδοβίκο ΙΔ' και εξοργίζονταε τουε Γάλλουε, να πει: «L’ Europe c’ εεί moi!». Σύμφωνα με δημοσίευμα τηε βρετανικήε Daily Telegraph, το Βερολίνο έχει δρομολογήσει τη συγκρότηση ενόε νέου παρεμβατικού ευρωπαϊκού οργάνου, το οποίο θα αναλαμβάνει τιε οικονο- μίεε των δοκιμαζόμενων χωρών τηε Ευρωζώνηε. Επικαλούμενη απόρρητο μνημόνιο, που συντάχθηκε από το γερμανικό ΥΠΕΞ, η βρετανική εφημερίδα

διατυπώνει τον φόβο ότι στόχοε του γερμανικού σχεδίου είναι η δημιουργία ενόε «ευρωπαϊκού υπερκράτουε» και η εκχώρηση τηε εθνικήε κυριαρ- χίαε των 17 χωρών-μελών.Ολο και συχνότερα καθίσταται σα- φέε στην Ε.Ε. ότι οι Βρυξέλλεε διαδραματίζουν πλέον δευτερεύοντα ρόλο και πωε τα ηνία τηε Ευρωζώνηε κρα- τάει το δίδυμο «Μερκοζί».Οι δύο ηγέτεε όμωε, η Μέρκελ και ο Σαρκοζί, δεν είναι ισότιμοι. Η Γερμανία είναι ο βασικόε χρηματοδότηε των πακέτων διάσωσηε και οι Γάλλοι κατά τον Ουμπέρ Βεντρίν, σύμβουλο του Φρανσουά Μιτεράν και πρώην ΥΠΕΞ στη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Λιονέλ Ζοσπέν, έχουν μια περίεργη άποψη περί φεντεραλισμού στην Ε.Ε.: «κοινωνικοποίηση των χρεών και μεγαλύτερη συνδρομή τηε... Γερμανίαε

Περισσότερο η Μέρκελ 
και λιγότερο ο Σαρκοζί 
διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο σε 
σχέση με τις Βρυξέλλες.σε αυτά». Με δεδομένη άλλωστε τη I νή κατάσταση τηε γαλλικήε οικονομά η οποία κινδυνεύει να χάσει την) ξιολόγηση ΑΑΑ τηε πιστοληπτιι ήε τηε ικανότηταε, καθώε και τη χρτ νι- κή εγγύτητα των γαλλικών εκλογ ον, που θέτουν εν αμφιβάλω την παραμι »νή του Σαρκοζί στο Ελυζέ, συνάγεται το συμπέρασμα πωε το μέλλον τηε Ευρώπηε θα υπαγορευτεί από το Βερολίνο. «Οχι στο ευρωομόλογο, όχι στη μετατροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότηταε σε τράπεζα, όχι στην αγορά ομολόγων προβληματικών χωρών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη διορθωτική παρέμβασή τηε στην κρίση» είναι το τριπλό βέτο του Βερολίνου στιε διεκδικήσειε μικρότερων χωρών, συ- μπεριλαμβανομένηε και τηε Γαλλίαε.Το συστηματικό «άδειασμα» του Παρισιού ςπιγκλίνει στην άποψη πωε «όλη η Ευρώπη μιλάει γερμανικά», όπωε ανέκραξε την περασμένη Τρίτη στο συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών στη Λειψία ο Φόλκερ Κάουντερ, κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε του κόμματοε. Την ίδια μέρα ανακοινώθηκαν τα θετικά στοιχεία για τη γερμανική οικονομία: ανάπτυξη 0,5% το τρίτο τετράμηνο του 2011 και 2,5% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Η αναπτυξιακή παραφωνία στην Ευρω

ζώνη και οι γερμανικέε·θριαμβολογίεε είναι λογικό λοιπόν να προκαλοΰν α- ντιγερμανικά συναισθήματα.Οπωε επισημαίνει σε πρόσφατο άρθρο του στην International Herald Tribune ο Νικόλαε Κούλιε, «καθ’ όλη τη διάρκεια τηε κρίσηε στην Ευρωζώνη, καθώε οι κυβερνήσειε πέφτουν, τα χρέη συσσωρεύονται και οι οικο- νομίεε συρρικνώνονται, η Γερμανία κατορθώνει να παραμένει αλώβητη». Σύμφωνα με τον Κούλιε, «η συνεχιζόμενη ευημερία έχει πυροδοτήσει τη διο- γκούμενη οργή χωρών, όπωε η  Ελλάδα και η Ισπανία, εναντίον τηε σκλη- ρήε γερμανικήε κυριαρχίαε».«Οι Ελληνεε αντικατέστησαν τον α- ντιαμερικανισμό με τον αντιγερμανι- σμό. Αίφνηε οι Αμερικανοί δεν σαε ενοχλούν πια, ενώ δεν κάνουν τίποτα για την ελληνική κρίση χρέουε. Ταυ-

τόχρονα επιτίθεστε κατά των ¡Γερμανών που έχουν αναλάβει τιε άοβαρό- τερεε πρωτοβουλίεε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σαε», έλεγε την περασμένη εβδομάδα γερμανική διπλωματική πηγή στην Αθήνα.Δεν είναι όμωε μόνο οι Ελληνεε που δυσανασχετούν για τον γερμανικό συγκεντρωτισμό. Η ίδια η Κομισιόν διαμαρτύρεται ότι δεν είναι δυνατόν οι α- ποφάσειε να λαμβάνονται με τη «μέθοδο Μέρκελ», δηλαδή μέσα από δια- κρατικέε επαφέε μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. «Ο άξοναε Βερολίνο - Παρίσι και οι διαβουλεύσειε Μέρκελ - Σαρκοζί δεν έθεσαν μόνο τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά σύσσωμο τον μηχανισμό εξουσίαε των Βρυξελλών προ τετελεσμένων γεγονότων», επι- σήμανε στο τελευταίο του τεύχοε το περιοδικό Der Spiegel.
λ Τ V<
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Στην Ευρώπη 
ανεπίσημα 
συζητούν 
τα... ταμπού
Μ εταξύ των λύσεων εξετάζεται 
πλέον και η  εκτύπωση χρήματος

Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Παραφράζοντας τη ρήση του Ισοκράτη «η χαρά και η λύπη κρέμονται από τον ίδιο μίσχο», κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος της Γερμανίας ανέφερε σε στενό κύκλο οικονομο- Ινων ότι «η επιβίωση και η διάλυση της Ευρωζώνης κρέμονται από το ίδιο επιτόκιο».Με τον τρόπο αυτόν ήθελε να πει ότι οι αγορές σήμερα, είτε «ποντάρουν» στην επιβίωση της Ευρωζώνης είτε στη διάλυσή της, ζητούν υψηλά επιτόκια. Και θα αυξάνονται συνεχώς όσο η Ευρωζώνη δεν θα παίρνει αποφασιστικές και πειστικές αποφάσεις για το μέλλον της.Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από την εκτίναξη των ςρΓεβά (διαφορά απόδοσης από τα αντίστοιχα γερμανικά) στα ομόλογα όλων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Η ά-
Οσο οι ηγέτες δεν 
παίρνουν αποφάσεις, 
οι αγορές θαζητούν 
υψηλότερα επιτόκια.νοδος των spread ξεκίνησε από τους αδύναμους κρίκους της περιφέρειας και σήμερα έχει εξαπλωθεί στον πυρήνα του ευρώ.Οταν αυξάνεται ο κίνδυνος χρεοκοπίας ενός κράτους οι επενδυτές ζητούν υψηλότερες αποδόσεις, προ- κειμένου να αγοράσουν το ομόλογο που εκδίδει, ή  κινούνται σε πιο ασφαλή ομόλογα. Πράγματι, όταν η κρίση χρέους έδειξε απειλητικά τα δόντια σε Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία, οι αποδόσεις των ομολόγων τους αυξήθηκαν. Επειδή μία πιθανή χρεοκοπία της Ιταλίας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να επιφέρει τη διάλυση της Ευρωζώνης, τα επενδυτικά κεφάλαια κινούνται σε πιο ασφαλή λιμάνια, όπως είναι τα γερμανικά ομόλογα. Αυτό ρίχνει τις αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων. Συνδυαστικά οι δύο παραπάνω κινήσεις αυξάνουν τα spread.Τι συμβαίνει στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην επιβίωση της Ευρωζώνης; Σήμερα, εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, απαιτείται μια ριζοσπαστική απόφαση. Ως λύση προβάλλεται το τύπωμα χρήματος και η δημιουργία πληθωρισμού. Αυτό μέχρι σήμερα ήταν ταμπού στην Ευρωζώνη. Σήμερα, αντίθετα,ιισημαίνεται από μεγάλα ihinktanks αλλά και κορυφαίους οικονομολόγους - ακόμη και από Γερμανούς, όπως ο καθηγητής Οικονομικών και επικεφαλής του γερμανικού οικονομικού ινστιτούτου ifo, Χανς Βέρνερ Σιν.Σύμφωνα με πληροφορίες, η λύ

ση της εκτύπωσης χρήματος για να πληρωθεί το χρέος συζητείται σε ανώτατα κλιμάκια στην Ευρωζώνη, αλλά επισήμως δεν γίνεται κουβέντα. Ομως, η αμηχανία φαίνεται από τις έντονες διαφωνίες μεταξύ Βερολίνου και Παρισιού για τον νέο και δραστικότερο ρόλο της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (EFSF).Επίσης, αναλυτές αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατόν αξιωματούχοι, όπως το μέλος της ΕΚΤ Γενς Βάιντμαν, να κάνουν ολόκληρες ομιλίες το τελευταίο διάστημα για το γιατί δεν πρέπει η τράπεζα να τυπώσει χρήμα, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος.
Η Συνθήκη του ΜάαστριχτΣύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του κ. Σιν, «το τύπωμα χρήματος από την ΕΚΤ δεν προβλέπεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και για τον λόγο αυτόν επισήμως κανείς δεν την αναφέρει ή τη σχολιάζει ως λύση. Ομως, στην πραγματικότητα η συνθήκη δεν απαγορεύει το τύπωμα χρήματος. Το μόνο που λέει είναι ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να ελέγχει το επίπεδο των τιμών». Σύμφωνα με τον κ. Σιν, η εμμονή της Γερμανίας κατά της λύσης αυτής είναι ότι φοβάται τον πληθωρισμό, καθώς ξυπνάει ιστορικές μνήμες και εικόνες από το 1920 και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντίθετα, η Γαλλία που δεν έχει τέτοιες αναφορές δέχεται έναν πιο «ευέλικτο» ρόλο για την ΕΚΤ. Ετσι, βρέθηκε τώρα το «παραθυράκι» με την αγορά κρατικών ομολόγων, που και δαπανηρή είναι και πολύ επικίνδυνη. Ο κ. Σιν την παρομοιάζει με «πυραμίδα», καθώς τα κράτη δανείζονται από τις τράπεζες εκδίδοντας ομόλογα, τα οποία στη συνέχεια τα δίνουν στην ΕΚΤ για να δανειστούν.Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται ο επικεφαλής οικονομολόγος της UBS, Τζορτζ Μάγκους, ο οποίος τελικά βλέπει αναπόφευκτη τη λύση του τυπώματος.Σε όσους πιστεύουν ότι η λύση αυτή είναι αδύνατη λόγω Μάαστριχτ και Γερμανίας, οι υποστηρικτές της απαντούν ότι η άλλη λύση, δηλαδή η διάλυση της Ευρωζώνης η οποία συζητείται με μεγαλύτερη ευκολία, είναι ακόμα πιο δύσκολη. Μεταξύ πολλών ένας σοβαρός λόγος είναι ότι θα προκληθεί Παγκόσμιος Νομισματικός Πόλεμος. Σήμερα, άνω του 25% των παγκοσμίων συναλλαγματικών διαθεσίμων (πάνω από 10 τρισ. δολάρια) είναι σε ευρώ. Επίσης, πάνω από το 34% των καθημερινών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο πραγματοποιείται σε ευρώ. Καθημερινά κινούνται κεφάλαια που ξεπερνούν τα 100 τρισ. δολάρια. Το ευρώ είναι το δεύτερο νόμισμα, μετά το δολάριο.

Η επιδεινούμενη κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και η αιολμία των Ευρωπαίων ηγετών ανησυχεί τον Αμερικανό πρόεδρο Μπαρόκ Ομπάμα

τι προβλέπεται Συναγερμός και από τον Ομπάμα
από το Μάαστριχτ

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ
Η συνθήκη του Μάαστριχτ δεν απα
γορεύει στην ΕΚΤ να τυπώνει χρή
μα. Οπως εξηγούν ειδικοί, ο όρος 
«τύπωμα χρήματος» αναφέρεται 
στην ποσοτική χαλάρωση και στην 
ανάληψη κρατικού χρέους από την 
ΕΚΤ. Διότι στην κυριολεξία, ούτως ή 
άλλως, η ΕΚΤ τυπώνει κάθε τόσο 
χρήμα, απλά σε μικρότερες ποσό
τητες από ό,τι για παράδειγμα η α
μερικανική Fed. Εξάλλου, βάσει της 
Συνθήκης η ΕΚΤ είναι υποχρεωμέ
νη να διασφαλίζει επαρκή ρευστό
τητα στην Ευρωζώνη υπό έναν αυ
στηρό περιορισμό: εξασφάλιση 
σταθερότητας τιμών, θέτοντας ετή
σιο στόχο για τον πληθωρισμό. Με 
την ποσοτική χαλάρωση η ΕΚΤ ου
σιαστικά αυξάνει την προσφορά 
χρήματος αγοράζοντας ομόλογα α
πό τη δευτερογενή αγορά. Αυτό 
που απαγορεύει το Μάαστριχτ είναι 
η αγορά ομολόγων από την ΕΚΤ κα
τευθείαν από τα κράτη (πρωτογε
νής αγορά). Η συζήτηση σήμερα γί
νεται για το εάν η ΕΚΤ θα μπορεί ή 
όχι να αγοράζει κατευθείαν κρατικά 
ομόλογα από την πρωτογενή αγο
ρά. Αυτό απαιτεί αλλαγή της Συνθή
κης του Μάαστριχτ, η οποία μπορεί 
να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώ
μη όλων των κρατών-μελών. Ενα α
κόμα θέμα που έχει προκύψει και 
το οποίο απαιτεί αλλαγή της Συνθή
κης του Μάαστριχτ είναι αυτό της 
δημοσιονομικής ενοποίησης. Δηλα
δή, ο προϋπολογισμός δεν θα κα
ταρτίζεται από το ελληνικό υπ. Οι
κονομικών, αλλά κεντρικά από το 
«ευρωπαϊκό» υπουργείο.

Με την κυβέρνηση Ομπάμα να ανησυχεί όχι οι αμερικανικές τράπεζες κινδυνεύουν να υποσχούν τις συνέπειες της επιδεινούμενης κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με την ηγεσία της Ε. Ε. τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, στον Λευκό Οίκο με κύριο θέμα στην ατζέντα την αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης που απειλεί την παγκόσμια οικονομία.Ο κ. Ομπάμα θα υποδεχθεί τους προέδρους της Ε. Ε., Χέρμαν Βαν Ρομπέι, και της Κομισιόν, Μανουέλ Ζοζέ Μπα- ρόζο, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής Ε. Ε. - ΗΠΑ, της πρώτης που διεξάγεται σε ένα τόσο ασταθές οικονομικό περιβάλλον όπου τίθεται υπό αμφισβήτηση η ύπαρξη του ευρώ και κλονίζεται η Γουόλ Στριτ. Σύμφωνα με τον οίκο Ρίΐεή, η κρίση χρέους στην Ευρώπη απειλεί να οδηγήσει πολλές αμερικανικές τράπεζες σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης. «Εάν η κρίση της Ευρωζώνης δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και με ελεγχόμενο τρόπο, η τπστοληπτική εικόνα του αμερικανικού τραπεζικού τομέα μπορεί να επιδεινωθεί» τονίζεται σε σχετική ανάλυση που δημοσιοποίησε ο οίκος πριν από τρεις ημέρες. Παρότι πολλές αμερικανικές τράπεζες έχουν επενδύσει σε ασφάλιστρα κινδύνου ώστε να προστατευθούν από τον κίνδυνο χρεοκοπίας, εάν όλα συμβούν με ελεγχόμενο τρόπο και δεν σημειωθεί πιστωτικό γεγονός, η προστασία αυτή δεν θα έχει αντίκρισμα, με αποτέλεσμα αρκετοί τραπεζικοί κολοσσοί να υπο- στούν σημαντικές ζημίες. Οι εγγυήσεις

από Αμερικανούς ιδιώτες πιστωτές για δημόσια, τραπεζικά και επιχειρηματικά χρέη στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ανέρχονται σε 518 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν κατά 81 δισ.
Ανησυχία Λευκού ΟίκουΟ Λευκός Οίκος είναι πολύ ανήσυχος και για τις πολιτικές επιπτώσεις των
Συναντήσεις με στόχο 
την αναζήτηση 
αποτελεσματικών τρόπων 
αντιμετώπισης της κρίσης.εξελίξεων, καθώς ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ λόγω της αναιμικής ανάπτυξης και της διατήρησης της ανεργίας σε υψηλά ποσοστά απειλείται η επανεκλογή του Μπαράκ Ομπάμα. Κινούμενος σε αυτό το περιβάλλον ο Δημοκρατικός πρόεδρος θα προσέλθει στη συνάντηση με την ηγεσία της Ε. Ε. με σαφείς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που ελλοχεύουν και θα τονίσει ότι «είναι ανάγκη να υπάρξει ταχεία και πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας της 27ης Οκτωβρίου» όπως άλλωστε δήλωσε και πριν από λίγες ημέρες. Α ν και τόσο ο κ. Ομπάμα όσο και ο υπουργός Οικονομικών, Τίμοθι Γκάιτνερ, έχουν εκ- φράσει την πεποίθηση ότι ο Ευρωπαίοι δύνανται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για τις καθυστερήσεις που πα

ρατηρούνται και πηγάζουν από τη δι- στακτικότητα της Γερμανίας.Οι Η ΠΑ πιέζουν για ένα αξιόπιστο «τείχος ασφαλείας» που μπορεί να προσφέρει η ενίσχυση του EFSF, ενώ προκρίνουν μια περισσότερο επεκτατική πολιτική εκ μέρους της ΕΚΤ στα πρότυπα της πρακτικής που ακολουθεί η FED, θέση που μέχρι στιγμής συναντά την αντίθεση του Βερολίνου που είναι, πάντως, ο κύριος χρηματοδότης κάθε προσπάθειας διάσωσης της Ευρωζώνης. Ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει τα τελευταία χρόνια αγοράσει ομόλογα ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η παρέμβαση της ΕΚΤ δεν ξεπερνά τα 180 δισ. ευρώ.Καθώς η  κρίση επεκτείνεται έχοντας προκαλέσει την πτώση τεσσάρων κυβερνήσεων χωρών της Ευρωζώνης - Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία- οι επιπτώσεις στη Γουόλ Στριτ είναι σημαντικές, γι’ αυτό, παρά τις αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών, η κυβέρνηση Ομπάμα υποστηρίζει τη χρηματοδότηση μέσω του ΔΝΤ των ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στη συνάντηση των κ. Ομπάμα, Βαν Ρομπέι και Μπαρόζο, στις 28 Νοεμβρίου, θα συζητηθούν η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, οι προσπάθειες ενδι- μωσης των οικονομικών δεσμών νάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και η ενίσχυση της ανάπτυξης. Για την ιστορία να αναφερθεί ότι η σύνοδος είναι η πρώτη άμεση επαφή της αμερικανικής και της ευρωπαϊκής ηγεσίας μετά τις παραιτήσεις του Γ. Πα- πανδρέου και Σ. Μπερλουσκόνι.
ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί δεν θα διαλυθεί η  Ευρωζώ νη... ...και γιατί είναι ανοικτό το ενδεχόμενο

Του JEREMY GAUNT 

REUTERS

Μπορείτε να κάνετε μία ομελέτα πάλι ~'γά; Αυτό, στην ουσία, είναι που θα t :πει να κάνουν οι ηγέτες της Ευρωζώνης και η ελίτ της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής σε περίπτωση αναμόρφωσης της Ευρωζώνης, είτε αυτό γίνει μέσω αποχώρησης της Ελλάδας είτε μέσω της δημιουργίας Ευρωζώνης δύο ταχυτήτων.Οι πιθανοί κίνδυνοι από μία διάλυση, τόσο για τις οικονομίες της Ευρωζώνης όσο και για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι τόσο μεγάλοι που συχνά εκλαμβάνονται ως λόγος προκειμένου να μη συμβεί ποτέ.Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα ότι η Ευρωζώνη θα μπορούσε να διαλυθεί, ή τουλάχιστον να επανασχεδιαστεί, δεν αποτελεί πλέον μόνο το επιχείρημα των επικριτών της, που υποστήριζαν εξαρχής ότι αποτελούσε κακή ιδέα. Η αποχώρηση της Ελλάδας από το ευρώ αποτελεί πλέον το βασικό θέμα συζήτησης. Παρά τη συσπείρωση των Ευ

ρωπαίων ηγετών ενάντια στην ιδέα αποχώρησης της Ελλάδας, ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ ε- ξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει στην Ευρωζώνη με οποιοδήποτε κόστος.Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Νι- κολά Σαρκοζί, φαίνεται να υποστηρίζει την ιδέα ότι κάποιες χώρες της Ευρωζώνης θα επιταχύνουν και θα εμβαθύνουν τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους, ενώ μία ευρύτερη και επεκτει- νόμενη ομάδα χωρών θα παραμείνει πιο χαλαρά συνδεδεμένη.Το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί οποιουδήποτε είδους επανασχεδια- σμός της νομισματικής ένωσης χωρίς να καταστρέψει την εμπιστοσύνη, προκαλώντας έτσι μαζικές εξόδους κεφαλαίων αλλά και επιπτώσεις για τα χρηματοπιστωηκά ιδρύματα ίσες ή και χειρότερες από την κατάρρευση της Lehman B rother το 2008. Αν γνωρίζατε ότι οι καταθέσεις σας σε ευρώ θα άλλαζαν, παραδείγματος χάριν, σε νέες δραχμές, ή σε κάποιο μη δοκιμα

σμένο νόμισμα που θα ονομάζεται «Σευ- ρώ», θα τις αφήνατε εκεί που είναι;«Δεν νομίζω να υπάρχει ειρηνική λύση σε αυτό το πρόβλημα», αναφέρει ο καθηγητής του πανεπιστημίου Caςς Business School στο Λονδίνο, Αντρι- ου Κλερ. «Το πραγματικό πρόβλημα είναι η πιθανή έξοδος κεφαλαίων από τις τράπεζες». Δεδομένης της έκθεσης των ευρωπαϊκών τραπεζών σε κρατικό χρέος, όπως της Ελλάδας και της Ιταλίας, η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορούσε να κα- ταρρεύσει εύκολα και εντός αλλά και εκτός της νομισματικής ένωσης. Μία μαζική έξοδος κεφαλαίων από τις τράπεζες δεν θα περιοριζόταν μόνο στις χώρες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της κρίσης χρέους.Οταν οι ηγέτες και οι φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρώπης κοιτάξουν την άβυσσο, η κεντρική υπόθεση είναι ότι θα υπερβούν τις αντιρρήσεις τους και θα κάνουν ό,τι κρίνεται απαραίτητο για τη διάσωση του ευρώ. Και κάτι τέτοιο θα προβλέπει σίγουρα έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο για την ΕΚΤ.

Του JAMES SAFT
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

Και τώρα σειρά έχει η  Ισπανία. Το μήνυμα των αγορών δεν είναι πως η Ιταλία είναι πολύ μεγάλη για να καταρ- ρεύσει αλλά πως η Ελλάδα θα κα- ταρρεύσει και θα παρασύρει άλλους.Η προοπτική δύο νέων τεχνοκρα- τικών κυβερνήσεων με νέες υποσχέσεις για λιτότητα δεν κατόρθωσε να αποτρέψει τη μετάδοση της κρίσης πέραν της Ελλάδας και της Ιταλίας.Ισως επειδή η μετάδοση δεν προέρχεται από την Αθήνα ή τη Ρώμη αλλά από το Βερολίνο, το Παρίσι και την ΕΚΤ που επιδεικνύουν απροθυμία να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να στηρίξουν το ευρώ.Οι εξελίξεις στις αγορές ομολόγων ήταν αναπόφευκτες, δεδομένου ότι η ΕΚΤ συμπεριφέρεται ακόμη σαν να έχει την πρόθεση να αγωνιστεί μέχρι θανάτου, ενώ στην πραγματικότητα αδιαφορεί για το κτίριο που καίγεται γύρω της. «Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κρίση αφαιρώντας κά

θε κίνητρο δράσης της ιταλικής κυβέρνησης», δήλωσε σχετικά ο Γενς Βάιντμαν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.Κι ενώ ο κ. Βάιντμαν, που είναι επίσης πρόεδρος της γερμανικής Bundesbank, ανήκει στον σκληρό πυρήνα των στελεχών της ΕΚΤ που εναντιώνονται στις παρεμβάσεις, οι δηλώσεις του σκιαγραφούν την αδιανόητη κατάσταση στην οποία έχει πε- ριέλθει το ευρώ.Χωρίς εκτεταμένες αγορές ομολόγων της Ιταλίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, το ευρώ φαίνεται πολύ ευάλωτο. Αν δεν δράσει η ΕΚΤ, δεν υπάρχει τίποτε που να λειτουργήσει ως ανάχωμα και οι αγορές θα εξακολουθήσουν να υποθέτουν πως είτε η  χρεοκοπία είτε η ενίσχυση με το «κούρεμα» θα μεταφερθεί από τη μία χώρα στις άλλες. Αν η ΕΚΤ τυπώσει χρήμα και το δώσει στην Ιταλία και τους πιστωτές, για παράδειγμα, θα ακολουθήσουν ελιγμοί της Ισπανίας, της Ιρλανδίας ή  ακόμη και της Γαλλίας που θα θέλουν το ίδιο.

Η Γερμανίδα καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος έθεσαν πρώτοι το θέμα της εξόδου από την Ευρωζώνη όταν απαίτησαν από τον Γιώργο Παπαν- δρέου να τεθεί ως θέμα του δημ' φίσματος η παραμονή στο ευμω. Εξανάγκασαν, έτσι, τον κ. Παπαν- δρέου σε στροφή 180 μοιρών και παραίτηση, αλλά το τζίνι είχε βγει από το μπουκάλι και για την υπόλοιπη Ευρωζώνη.Είτε μας αρέσει είτε όχι, οι τιμές της αγοράς καταδεικνύουν πως γίνεται όλο και πιο πιθανή μια έξοδος της Ελλάδας, και παράλληλα ότι η προοπτική αυτή καθιστά πιο πιθανή την έξοδο άλλων χωρών και την ευρύτερη αναδιάρθρωση της Ευρωζώνης.Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Γερμανία και ώς ένα βαθμό και η Γαλλία προσπαθούν να αποσπάσουν τις μέγιστες δυνατές παραχωρήσεις από τις χώρες της νότιας Ευρώπης προτού αποφασίσουν να τυπώσουν χρήμα. Ας ελπίσουμε πως όταν το αποφασίσουν, θα έχουν ακόμη αυτό το όπλο στη διάθεσή τους.
Jt I I
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ

Σύνθημα
«συνεργασία»,
παρασύνθημα
«αξιοπιστία»
Π ο ια  είναι τα σχέδια του Λ . Παπαδήμου, 
ποιες οι προτεραιότητες, πώς θα τις πετύχει

Του ΜΠΑΜΠΗ Π ΑΠ ΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ

Μπορεί κάποιοι να ξαφνιάστηκαν όταν o νέοε πρωθυπουργόε εμφανίστηκε στην αίθουσα τηε Βουλήε, κράτησε μαζί με τουε λιγοστούε βουλευτέε την καθιερωμένη σιωπή και είπε δύο λόγιαγνα  αποδείξει ότι η  μνήμη του Πο- ντεχνείου δεν είναι ένα θέμα απλού πολιτικού χειρισμού, αλλά διάρκειαε και επιμονήε. Οσοι έτυχε να έχουν μιλήσει αρκετέε φορέε με τον άνθρωπο Λουκά Παπαδήμο, γνωρίζουν ότι προτιμά τιε ιδέεε από τιε ιδεολογίεε. Γνωρίζουν επίσηε ότι δεν βιάζεται. Κυρίωε όταν έχει σχεδιάσει την ορθή, όσο κι αν αρχικώε μοιάζει περίπλοκη, λύση στα ατελείωτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει στη μακρά θητεία του στα δημόσια πράγματα.Σε όσουε τον ρώτησαν για τα σχέδιά του, απάντησε: «Κάνε, σε παρακαλώ, τον κόπο να διαβάσειε τιε προ- γραμματικέε δηλώσειε». Αν κανείε ε- πιμείνει να μάθει το σχέδιο για να ξε- περαστούν τα εμπόδια που δημιουργεί το κομματικό λεξιλόγιο και η, μέ-
Μέσα σε λίγες εβδομάδες 
θα έχουν συζητηθεί 
στη Βουλή όλα τα βασικά 
κείμενα για επιστροφή 
της Ελλάδας στην 
ευρωπαϊκή σταθερότητα.χρι προχθέε, διαρκήε σύγκρουση στα λόγια, ζητεί να θυμούνται ότι το σύνθημα αυτού του σχήματοε βρίσκεται στη λέξη Συνεργασία. «Οσο καλύτερα περιορισθεί η έμφυτη και αυθόρμητη ανάγκη των κυβερνητικών στελεχών να απαντούν στην πρώτη ευκαιρία, τόσο ταχύτερα η  κυβέρνηση θα βρει τον ρυθμό τηε», εξήγησε.Η αρχική προτεραιότητα είναι να ξα- ναβρεί η κυβέρνηση την αξιοπιστία τηε. Οχι μόνον έξω, στιε μεγάλεε ευ- ρωπαϊκέε πρωτεύουσεε, στιε αγορέε, στιε διεθνείε συναντήσειε. Αλλά στον ίδιο τον ελληνικό λαό. Μεγαλύτερο και από το κρατικό είναι το έλλειμμα ε- μπιστοσύνηε. Η δημιουργία νέαε κυ- βέρνησηε στην Ιταλία, ο δυναμισμόε που θα δώσει στην Ισπανία η εκλογική διαδικασία, η σοβαρότητα με την οποία τα μεγάλα κράτη, προσεγγίζουν πλέον την ευρεία κρίση τηε Ευρωζώ- νηε, αποτελούν στοιχεία αισιοδοξίαε.Το πρόβλημα με την κατάσταση στην Ευρωζώνη είναι ότι κάθε φορά ’ λαμβάνονται μέτρα που «κατά καν ̂  να είναι τα σωστά μέτρα στη σωστή κατεύθυνση», οι αγορέε έχουν ήδη προχωρήσει στο επόμενο πρόβλημα. Με αποτέλεσμα, η Ευρώπη να εμφανίζεται ένα βήμα πίσω από τα γεγο

νότα. Ο Λουκάε Παπαδήμοε, με την εμπειρία του δημόσιου λειτουργού, που έζησε τα πάντα από κοντά, σε μια περίοδο 25 περίπου ετών, έμαθε ότι το συστατικό στοιχείο για να επιτύχει κανείε κάτι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είναι η συστηματική προετοιμασία και συζήτηση σε όλα τα επίπεδα.Από την πρώτη μελέτη που ετοιμάστηκε στα τέλη τηε δεκαετίαε του ’80 για την αρχιτεκτονική του ευρώ, υπό τον ΡαάΟΒ-δεήίορρα, στην οποία συμμετείχε ο καθηγητήε και οικονο- μικόε σύμβουλοε τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε, υπό τον Δημήτρη Χαλικιά, στη συνθήκη του Μάαστριχτ, τη διαπραγμάτευση τηε Λισσαβώναε και τέλοε την αναβάθμιση του ευρώ στο διεθνέε στερέωμα, στα καθήκοντα του αντιπροέδρου τηε κεντρικήε τρά- πεζαε του ευρώ, είχε τον καιρό να επιβεβαιώσει πωε τίποτε καλό δεν μπορεί να επιτύχει μια χώρα, αν δεν ενώσει όσεε δυνάμειε διαθέτει. «Αυτό κάνουν τα μεγάλα κράτη, το ίδιο στο πολλαπλάσιο πρέπει να κάνουμε εμείε», εξηγούσε μερικέε εβδομάδεε πριν του προταθούν τα καθήκοντα του πρωθυπουργού.Η ανάληψη τηε περίφημηε έκτηε δό- σηε, που περιεπλάκη μετά τιε Κάννεε και τιε συζητήσειε στο Ειητ^τουρ, θα επιτευχθεί με μια πνοή. Το σημαντικό είναι να γίνει σωστά και με πνεύμα σύν- θεσηε ιδεών και προτάσεων η σύνταξη του νέου παλυετούε προγράμματοε, όπωε έχει περιγράφει στην απόφαση κορυφήε του Οκτωβρίου. Σε αυτό εδράζεται η συνεργασία που απαιτεί η καλή λειτουργία τηε κυβέρνησηε. Ο κ. Παπαδήμοε έχει ήδη την πεποίθηση ότι οι συζητήσειε που θα έχει με τουε αρχηγούε των κομμάτων, όπωε έχει ήδη συμφωνηθεί, θα επιτρέψουν τη σύγκλιση όπου απαιτηθεί.Η συμφωνία επί του προγράμματοε θα εξασφαλίσει την ομόπνοη ψήφισή του και, αμέσωε μετά, δηλαδή μέχρι τιε γιορτέε ή, το αργότερο αμέσωε μετά, την έγκριση από τη Βουλή τηε νέαε δα- νειακήε σύμβασηε. Επομένωε, μέσα σε λίγεε εβδομάδεε θα έχουν συζητηθεί στο κοινοβούλιο όλα τα βασικά κείμενα που δημιουργούν τιε προϋποθέσειε ε- πιστροφήε τηε Ελλάδαε στην ασφάλεια του ευρωπαϊκού πλαισίου και στην οικονομική σταθερότητα. Ενα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα θα άρει και τιε αμφιβολίεε που δήμιου ργήθηκαν στιε μεγάλεε πρωτεύουσεε για τιε προθέ- σειε και τιε αμφισβητήσειε που συχνά άφηναν πίσω τουε οι δηλώσειε υψηλών πολιτικών παραγόντων τηε ση- μερινήε συμπολίτευσηε.Ο πρωθυπουργόε πιστεύει ότι η Ελλάδα πρέπει να σχεδιάσει για το δικό τηε καλό ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα και όχι επειδή το απαιτούν οι Ευρωπαίοι...

Κρίσιμη συνάντηση θα έχει αύριο ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. 
Χέρμαν Βαν Ρομπέι και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζοζέ Μπαρόζο.

Το «κούρεμα» 
και οι εκλογές

Ο κ. Λουκάς Παπαδήμος εξήγη
σε στη Βουλή ότι ανάλογη δέ
σμευση με αυτή που καλούνται 
να αναλάβουν κυβέρνηση και 
κόμματα στη χώρα μας αναλαμ
βάνουν και τα κράτη της Ευ
ρωζώνης απέναντι στην Ελλά
δα, αλλά και ενώπιον των πολι
τών τους.
Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της 
κυβέρνησης έχει συμφωνηθεί 
με τρόπο κατάλληλο, ώστε να ε
ξυπηρετήσει τις ανάγκες που θα 
έχει η χώρα όταν θα είναι όλα έ 
τοιμα. 0  πρωθυπουργός είχε 
διατυπώσει ερωτήματα για τον 
τρόπο και την προετοιμασία που 
απαιτούσε η οργάνωση της α
νταλλαγής των ομολόγων, το πε
ρίφημο «κούρεμα». Οπως εξη
γεί, όποιος γνωρίζει με πληρότη
τα τη λειτουργία των αγορών και 
έμαθε να σέβεται τη μνήμη που 
έχουν οι θεσμικοί «παίκτες», ση
μασία στο Ρ5Ι+ δεν έχει τόσο το 
ποσοστό απομείωσης αλλά η 
συμμετοχή χωρίς εκβιασμούς 
και καταστροφικές ζημίες.
Η «δίψα» των πολιτικών να εμ
φανίσουν την περικοπή του χρέ
ους ως «πολιτική νίκη», μπορεί 
να δημιουργήσει ανεπανάληπτη 
μελλοντική ζημία στην πιστολη- 
πτική αξιοπιστία του ελληνικού 
κράτους. Οι αρμόδιοι υπουργοί 
γνωρίζουν ότι στο θέμα αυτό 
«δεν επιτρέπονται βιασύνες», ε
νώ η λεγάμενη «πολιτική δια
πραγμάτευση μπορεί να καλ
λιεργήσει την καχυποψία για 
γκρίζες ζώνες ή ότι υπάρχουν 
περιθώρια πιέσεων».
Η ομάδα εργασίας στα θέματα 
αυτά θα είναι ενιαία και το έργο 
της θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
χωρίς να ασκηθούν πρόωρες πο
λιτικές πιέσεις. Ολα δείχνουν 
πως, τελικά, οι εκλογές θα γί
νουν όταν θα έχει ολοκληρωθεί 
και το τρίτο βήμα του κυβερνητι
κού προγράμματος.Περιμένουν ενυπόγραφες δεσμεύσεις

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡ ΥΞΕΛ ΛΕΣ  
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

«Οα περιμένουμε να μαε πει ο κ. Παπαδήμοε πού βρισκόμαστε στο θέμα των ενυπόγραφων δεσμεύσεων που έχει ζητήσει το Ειηχ^τουρ από τουε αρχηγούε των δύο μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα», λέει αξιωματούχοε τηε Κομισιόν λίγο πριν από τη συνάντηση του νέου πρωθυπουργού με τη θεσμική ηγεσία τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε στιε Βρυξέλλεε. «Περιμένουμε ο κ. Παπαδήμοε να μαε ενημερώσει για το πού βρισκόμαστε και τι μπορεί να γίνει», προσέθεσε εν όψει τηε συνά- ντησηε του πρωθυπουργού αύριο με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι και τον πρόεδρο τηε Ευρωπαϊκήε Επι- τροπήε κ. Ζοζέ Μπαρόζο.Απ’ ό,τι φαίνεται ο κ. Παπαδήμοε θα πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα των έγγραφων δεσμεύσεων, περισσότερο απ’ οποιοδήποτε άλλο. Ομωε και οι Βρυξέλλεε έχουν απείρωε σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν, καθώε η κρίση δημοσίου χρέουε πλήττει πλέον ευθέωε την καρδιά τηε Ευρωζώνηε.«Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι Βρυξέλλεε και οι πρωτεύουσεε, από το

Βερολίνο και το Παρίσι μέχρι τη Χάγη και το Ελσίνκι, επιμένουν ότι οι κ. Παπανδρέου και Σαμαράε θα πρέπει να δεσμευτούν εγγράφωε ότι θα εφαρμόσουν την πολιτική που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο του νέου προγράμματοε βοήθειαε και οικο- νομικήε προσαρμογήε», απαντάει ο κοινοτικόε αξιωματούχοε στο ερώτημα μήπωε το Eurogroup θα ήταν διατεθειμένο να υποχωρήσει από την
Αύριο η συνάντηση Λ. 
Παπαδήμου με τον πρόε
δρο του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου Χέρμαν Βαν Ρο- 
μπέι και τον πρόεδρο της 
Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο.απαίτησή του. «Δεν έχουμε πάρει ακόμη καμία επιστολή», λέει αξιω- ματούχοε κράτουε-μέλουε τηε Ευρωζώνηε. «Είναι τελείωε απίθανο να υπάρξει αλλαγή στάσηε. Είτε από ε- μάε, είτε από τα άλλα κράτη-μέλη».Η απαίτηση του Ευιτ^τουρ οι κ. Παπανδρέου και Σαμαράε να δεσμευτούν προσωπικώε ότι θα εφαρμόσουν το νέο Μ νημόνιο συνδέεται με το γεγονόε ότι η Ελλάδα

βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Η ίδια μέθοδοε ακολουθήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με την Ιρλανδία και τον Μάιο του 2011 με την Πορτογαλία. Στο Ευιτ^τουρ τηε 7ηε Νοεμβρίου και ενώ ο κ. Παπανδρέου είχε χάσει την εξουσία, ο κ. Γι- ουνκέρ απαίτησε την έγγραφη δέσμευση των αρχηγών ΠΑΣΟΚ και Νέαε Δημοκρατίαε προκειμένου να αποδεσμευτεί η έκτη δόση του δανείου προε την Ελλάδα, να σχεδιαστεί το νέο Μ νημόνιο και να ολοκληρωθεί η συμφωνία για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε. Η απαίτηση του Ε υπ^τουρ αντανακλά τη βαθιά δυσπιστία που πλέον χαρακτηρίζει τιε σχέσειε Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτικών.Επιπλέον, περίπου την ίδια περίοδο που θα γίνονται οι εκλογέε στην Ελλάδα, η Ευρωζώνη θα πρέπει να δανείζει 60 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, η οποία θα χρησιμοποιήσει τα 30 δισ. για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τηε μετά την αναδιάρθρωση χρέουε και τα υπόλοιπα 30 δισ. θα δοθούν ωε εγγυήσειε προκειμένου οι ιδιώτεε επενδυτέε να δεχτούν την ανταλλαγή ομολόγων. Ο πρόεδροε του Ευιτ^ιτπιρ κ. Ζαν -Κλοντ Γιουνκέρ έχει δηλώσει ότι η υπογραφή των κ.

Παπανδρέου και Σαμαρά θα βοηθήσει τουε εταίρουε μαε να πείσουν τα, σε μεγάλο βαθμό αρνητικά, κοινοβούλιά τουε για την αποφασιστικότητα των Ελλήνων πολιτικών να εφαρμόσουν το νέο πρόγραμμα οι- κονομικήε προσαρμογήε.Σε κάθε περίπτωση όμωε η Ελλάδα και η  Ευρωζώνη αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή απείρωε σοβαρότερα προβλήματα από το θέμα των υπογραφών. Οι Ελληνεε πολιτικοί θα έπρεπε να αντιλαμβάνονται ότι χω- ρίε την εμπιστοσύνη των εταίρων τουε δεν θα υπάρξει ούτε μείωση του ελληνικού χρέουε, ούτε νέα βοήθεια. Μόνο χρεοκοπία, πιθανότατα συ- νοδευόμενη από έξοδο τηε Ελλάδαε από το ευρώ. Θα έπρεπε επίσηε να αντιλαμβάνονται ότι η στάση τηε Ευρωζώνηε από άκρωε επιφυλακτική μέχρι πρόσφατα, έχει πλέον μεταβληθεί σε σχεδόν εχθρική.Συνεπώε δεν θα έπρεπε να προ- καλούν προβλήματα σε κάθε ευκαιρία, αλλά να προφυλάσσουν το ελάχιστο πολιτικό κεφάλαιο που τουε έχει απομείνει. Η δε Ευρωζώνη αντ; να εξαντλεί την εξουσία τηε σε νούσια ζητήματα, θα ήταν καλύτερο να απαιτήσει γρηγορότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή του Μνημονίου από την ελληνική κυβέρνηση.Ικανοποίηση στο Βερολίνο για την κυβέρνηση Παπαδήμου
Του ανταποκριτή μας στη Β Ο Ν Ν Η  
ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ

Με ικανοποίηση υποδέχθηκε το Βερολίνο τον σχηματισμό μεταβατικήε κυβέρνησηε υπό την προεδρία του Λουκά Παπαδήμου. Ηταν μια ενθαρρυντική εξέλιξη σε μια φάση, κατά την οποία η απογοήτευση και η δυσπιστία έναντι ελληνικήε πολιτικήε ελίτ έχουν θρονιαστεί για τα καλά στιε όχθεε του Σπρέε. Η «ιδέα του Παπανδρέου» να διοργανώσει δημοψήφισμα με διακύ- βευμα τιε αποφάσειε τηε 26ηε και 27ηε ήταν η σταγόνα που έκανε τη γερμανική δυσαρέσκεια να ξεχειλίσει. Είχαν προηγηθεί η αποτυχία τηε ελληνικήε κυβέρνησηε να πετύχει τουε δημο- σιονομικούε στόχουε που είχε θέσει και το επεισόδιο με τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο που οδήγησε στην αποχώρηση τηε τρόικαε από την Αθήνα. Εκτοτε η αξιοπιστία τηε κυβέρνησηε Παπανδρέου βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση.Το τελεσίγραφο των Μέρκελ - Σαρ- κοζί από τιε Κάννεε καταδεικνύει «την οργή με την οποία οι Ευρωπαίοι εταίροι προσέλαβαν τουε ανεύθυνουε ελ- ληνικούε αυτοσχεδιασμοΰε» επισημαίνει στέλεχοε τηε καγκελαρίαε. «Η απόφαση του Παπανδρέου να διοργα-

νώσει δημοψήφισμα θεωρήθηκε αλλόκοτη στη Γερμανία», παρατηρεί ο Νιλε Καντρίτσκε. Ο Γερμανόε αναλυτήε και μέλοε τηε σύνταξηε τηε Le Monde diplomatique στη Γερμανία, που γνωρίζει άριστα τα ελληνικά πράγματα, υπογραμμίζει στην «Κ» ότι «μια από τιε καταστροφικέε παρενέργειεε τηε ιδέ- αε του Παπανδρέου ήταν το γεγονόε ότι την επόμενη ημέρα η Bild ζήτησε δη-
Παρά τις υψηλές 
προσδοκίες, 
η γερμανική δυσπιστία 
έναντι του ελληνικού 
πολιτικού κόσμου 
δεν έχει υποχωρήσει.μοψήφισμα και στη Γερμανία για το αν θα παραμείνει ή όχι η Ελλάδα στην Ευρωζώνη». Εναε ακόμη πονοκέφαλοε για την κυβέρνηση Μέρκελ, που ούτωε ή άλλωε δυσκολεύεται να εξηγήσει στο εκλογικό σώμα την ανάγκη διάσωσηε τηε Ελλάδαε.Στα συμφραζόμενα αυτά, η παραίτηση του «απρόβλεπτου» πλέον Παπανδρέου και ο σχηματισμόε μεταβατικήε κυβέρνησηε υπό τον πρώην α- «Εμείς δεν διώχνουμε κανέναν από την Ευρωζώνη, αλλά δεν αναγκάζουμε και κα- 

νέναν να μείνει με ίο ζόρι» επανέλαβε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε στο πρόσφατο συνέδριο του Χρισιιανοδημοκρατικού Κόμματος.

ντιπρόεδρο τηε ΕΚΤ και τη συμμετοχή του κόμματοε τηε αξιωματικήε α- ντιπολίτευσηε σε αυτήν χαιρετίστηκε στη Γερμανία ωε θετική εξέλιξη. «Γνωρίζω τον Λουκά Παπαδήμο πολύ καλά από την πολυετή θητεία του στην ΕΚΤ. Είμαι πεπεισμένοε ότι ξέρει τι πρέπει να κάνει και ότι θα το κάνει», δήλωσε στην Ντόιτσε Βέλε πρόσφατα ο Γερμανόε υφυπουργόε Οικονομικών Γιορ- γκ Ασμουσεν.Οι προσδοκίεε τηε γερμανίκήε κυβέρνησηε από το νέο κυβερνητικό σχήμα είναι υψηλέε, αλλά η δυσπιστία έναντι του ελληνικού πολιτικού κόσμου δεν έχει υποχωρήσει. «Το μπαλάκι είναι εδώ και καιρό στο ελληνικό τερέν», επαναλαμβάνουν με κάθε ευκαιρία οι συνεργάτεε του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Αλλωστε και ο ίδιοε ο υ- πουργόε Οικονομικών τηε Γερμανίαε φροντίζει με κάθε ευκαιρία να στέλνει το μήνυμά του προε την Ελλάδα. «Εμείε δεν διώχνουμε κανέναν από την Ευρωζώνη, αλλά δεν αναγκάζουμε και κανέναν να μείνει με το ζόρι», επανέλαβε στο πρόσφατο συνέδριο του Χρι- στιανοδημοκρατικού Κόμματοε. Το μήνυμα είναι «αλλάξτε πολιτική και εφαρμόστε αυτά που έχετε υποσχεθεί για να μείνετε στην Ευρωζώνη», εξηγεί συνεργάτηε του κ. Σόιμπλε, προ-

σθέτονταε ότι «έχουν εξαντληθεί εδώ και καιρό τα περιθώρια κατανόησηε προε την Αθήνα». Η στάση τηε Γερμανίαε στο ζήτημα τηε διάσωσηε τηε Ελλάδαε έχει περάσει από διάφορεε φά- σειε, εξηγεί ο Νιλε Καντρίτσκε.Οσο καιρό δεν είχε διασφαλιστεί η αποτροπή τηε μετάδοσηε τηε κρίσηε σε άλλεε χώρεε τηε Ευρωζώνηε, η γερμανική θέση ήταν απερίφραστα κγ ' τηε εξόδου τηε Ελλάδαε από τη ζώ του κοινού νομίσματοε. Στην παρούο ωστόσο, φάση φαίνεται να κερδίζει έ- δαφοε στο Βερολίνο η άποψη που θέλει κι άλλεε χώρεε, όπωε την Ιταλία, την Ισπανία ίσωε και τη Γαλλία να μπαίνουν στο στόχαστρο των αγορών, ανεξαρ- τήτωε του τι θα συμβεί στην Ελλάδα, εάν δηλαδή θα εφαρμόσει ή όχι το πρόγραμμα λιτότηταε. «Και εδώ διαβλέπω κινδύνουε. Εάν δηλαδή περισσότερεε χώρεε τεθούν στο στόχαστρο, καθώε θα αυξηθούν θεαματικά τα spreads τουε τότε υπάρχει η περίπτωση να αφήσουν στην τύχη τουε την πιο απέλπιδα περίπτωση», λέει χαρακτηριστικά ο Νιλε Καντρίτσκε.Οι Γερμανοί ελπίζουν, πάντωε, ότι ο Λουκάε Παπαδήμοε θα τα καταφέρει εκεί που απέτυχε η προηγούμενη κυβέρνηση: στο να πεισθεί ο ελληνικόε λαόε για την αναγκαιότητα των μέτρων.
Λ ί 4
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Υπό πίεση  
και η  Γερμανία

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Α πό τη στιγμή που έ-στερξε να δεσμευθεί γραπτώε ο Α. Σαμαράε ότι θα κινηθεί «αυστηρά εντόε του πλαισίου που περιγράφε- ται από το Πρόγραμμα», σταματήσαμε ωε χώρα να βρισκόμαστε στο κέντρο του εν- διαφέροντοε των αγορών και των διεθνών μίντια. Αλλωστε, αυτό είχε ήδη συμβεί καθώε η κρίση στην Ευρώπη επεκτει- νόταν και βάθαινε, περιλαμ- βάνονταε χώρεε με πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια από την Ελλάδα (Ιταλία, Ισπανία) και απειλώνταε άλλεε που είναι συστατικό του σκληρού πυρήνα τηε Ευρωζώνηε (Γαλλία). Το ελληνικό πρόβλημα είναι και μέροε του ευρωπαϊκού, δεν οφείλεται όμωε στο ευρωπαϊκό πρόβλημα.Θα μπορούσε αντίθετα να υποστηριχθεί ότι η δική μαε κρίση προηγήθηκε τηε ευρω- παϊκήε και ίσωε σε ένα βαθμό να έπάιξε και ρόλο καταλΰτη. Διάφοροι δημοσιολόγοι όμωε προσπαθούν να κρύψουν την ελληνική, άκρωε προβληματική πραγματικότητα πίσω από την ευρωπαϊκή κρίση και παράλληλα διαλαλούν ότι η λανθασμένη συνταγή του Μ νημονίου φταίει για την ύφεση. Δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι η Ελλάδα είχε μπει στην ύφεση από το 2008, όταν δεν εφαρμοζόταν πολιτική λιτότη- ταε, αλλά ενίσχυσηε τηε ρευ- στότηταε, ότι το «α λα γκρέκα» μοντέλο ήταν σε πλήρεε αδιέξοδο και ότι το μόρφωμα κράτουε και κοινωνίαε που είχε δήμιου ργηθεί ήταν αδύνατο να συντηρηθεί με δανεικά.Υπάρχουν πράγματι ερωτήματα ωε προε την ορθότητα τηε συνταγήε, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρωζώνη και είναι γεγονόε ότι μάγειραε είναι η Γερμανία. Ταυτόχρονα, είναι φανερό ότι οι «ειδικοί» του ΔΝΤ δεν εκτίμησαν σωστά την κατάσταση στην Ελλάδα, ένα κράτοε χωρίε δομέε, θε- σμούε και με μία κοινωνία εθισμένη στην ασυδοσία, που αδυνατεί να θέσει σε εφαρμογή μέτρα εξυγίανσηε και ε- ξορθολογισμού, ειδικά στον χρόνο που απαιτούσε το Μνημόνιο. Χρειάζεται πολύ μεγα- λύτεροε χρόνοε και πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να ορθοποδήσει η Ελλάδα.Τελευταία, επικρατεί η άποψη ότι για την κρίση χρέουε που πλήττει την Ελλάδα και άλ- λεε χώρεε και απειλεί σοβαρά την Ευρωζώνη, ευθΰνεται και η Γερμανία, γιατί όλοι πιστεύουν ότι είναι η μόνη χώρα που μπορεί να αποκατα- στήσει την ηρεμία και δεν το κάνει. Οι παντοειδείε πιέσειε που υφίσταται σήμερα η Γερμανία είναι τεράστιεε και α-Ρ*

κήε τηε ισχΰοε και του ηγετικού (μπορεί και ηγεμονικού) τηε ρόλου στην Ευρωζώνη. Τηε ζητούν να κάνει τιε δύο πολύ σημαντικέε κινήσειε που θεωρούν ότι θα αλλάξουν το κλίμα. Πρώτον, να ξεφΰγει από την αντίληψη τηε περιορ στικήε οικονομικήε πολίτικη, που επιβάλλει στιε χώρεε με προβλήματα χρέουε και να υιοθετήσει τη διασταλτική οικονομική πολιτική, δεύτερον, να αναλάβει το κόστοε τηε ο- μαλοποίησηε τηε κατάστα- σηε και τηε ανάκαμψηε τηε Ευ- ρωζώνηε.Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Γερμανία έχει ωφεληθεί από το ευρώ, ακόμη και από την κρίση που το απειλεί τώρα, κα- θώε δανείζεται με ακόμη χαμηλότερα επιτόκια από τότε που η κατάσταση στην Ευρώπη ήταν ανθηρή και ρόδινη. Αυτή η εξέλιξη εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την αρνητική τηε στάση απέναντι στην ενίσχυση με περισσότερα κονδύλια του ΕΕδΕ, απέναντι στην ί

Διάφοροι δημοσιολό- 
γοι προσπαθούν να 
κρύψουν την ελληνι
κή, άκρως προβλημα
τική, πραγματικότητα 
πίσω από την ευρω
παϊκή κρίση.δόση ευρωομολόγου, ακόμη και απέναντι στη μετατροπή τηε ΕΚΤ σε τράπεζα με «εκδοτικό δικαίωμα», ώστε να τυπώνει χρήμα. Από την άλλη πλευρά, όλα αυτά εύκολα λέγονται, απαιτούν όμωε πειθώ, χρόνο, ζυμώσειε, διαδικασίεε, διασφαλίσειε, εγγυήσειε και ε- λέγχουε για να υλοποιηθούν.Ακόμη και αν έχει την πολιτική βούληση ή αν ανα- γκασθεί εκ των πραγμάτων να δεχθεί το Βερολίνο την έκδοση ευρωομολόγου και την απόκτηση εκδοτικού δικαιώ- ματοε από την ΕΚΤ, οι διαδι- κασίεε θα είναι μακρόχρονεε. Αποκλείεται να αρχίσει οτιδήποτε αν προηγουμένωε δεν αλλάξουν οι συνθήκεε επί το αυστηρότερον, αν δεν γίνουν ουσιαστικά βήματα προε την κοινή οικονομική διακυβέρνηση και αν δεν θεσμοποπιθεί ο έλεγχοε των Βρυξελλών επί τηε οικονομικήε πολιτικήε των χωρών-μελών τηε Ευρω- ζώνηε οπωσδήποτε και ίσωε και τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε. Ωστόσο, προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Αντέχει το ευρώ να περιμένει; Αντέχει πολιτικά η Γερμανία να ξαναβρεθεί στο εδώλιο του κατήγορο· μένου; Θα είναι η Ελλάξ στην Ευρωζώνη αν και όταν γίνουν οι αλλαγέε; Αε ελπίσουμε ότι τιε απαντήσειε δεν θα τιε δώσει η νεκροψία.


