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Μέρκελ και Σαρκοζϊ αναμένεται να οδηγήσουν σε ευρώ των δύο ταχυτήτων με το νέο Σχέδιο Σταθερότηταε που ετοιμάζουν παρά τιε αντιρρήσεΐί

Μια Ευρώπη στα... μέτρα τουςΝέο γαλλογερμανικό Σύμφωνο σια σκαριά με πολύ αυστηρότερους όρους για το έλλειμμα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣΕ υρωζώνη των δύο ταχυτήτων και μεγαλύτερη παρέμβαση της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους είναι η πρόταση που ετοιμάζουν Γερμανία και Γαλλία ως απάντηση στην κρίση χρέους. Οι δύο χώρες επεξεργάζονται σχέδιο για ένα Σύμφωνο Σταθερότητας II με πολύ αυστηρότερους όρους για το έλλειμμα και βαθιές παρεμβά- σεις στη δια-

Το νέο Σύμφωνο μόρφωση και
πρόκειται να στηριχτεί εκτέλεση του
σε μια συμμαχια των σ[;ού των χνω. 
προθύμων χωρών-μελών ρών-μελώ ν,όπως ανέφεραν δημοσιεύματα των εφημερίδων «Bild» και «Welt am Sonntag».Το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας θα οδηγήσει και στο ευρώ των δύο ταχυτήτων -  αφενός των προθύμων χωρών που θα το αποδεχτούν και αφετέρου εκείνων των χωρών που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ακολουθήσουν την πορεία της μεγαλύτερης ενοποίησης και σε δημοσιονομικό πλέον επίπεδο. Γαλλία και

Γερμανία πιέζουν για άμεση υλοποίηση του σχεδίου. Για να ξεπερα- στεί το πρόβλημα των καθυστερήσεων από χώρες που έχουν αντιρρήσεις στο γαλλογερμανικό σχέδιο, το νέο Σύμφωνο πρόκειται να στηριχτεί σε μια συμμαχία των πρόθυμων χωρών-μελών της ευρωζώνης και να λειτουργήσει με βάση το μοντέλο της Συνθήκης Σένγκεν για την ελεύθερη διακίνηση με τις χώρες που το επιθυμούν. Μέρκελ και Σαρκοζί εντείνουν έτσι την πίεση στις υπόλοιπες χώρες να δεχτούν και τις αλλαγές των συνθηκών της ΕΕ που έχουν εξαγγείλει και παραμένουν επί τάπητος. Βερολίνο και Παρίσι θα παρουσιάσουν τα σχέδιά τους στο Συμβούλιο της ΕΕ στις 8-9 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.Από τη γερμανική κυβέρνηση δια- ψεύστηκε χθες ότι διεξάγονται «μυστικές διαπραγματεύσεις» μεταξύ Βερολίνου και Παρισιού, όπως είχε γράψει η «Welt am Sonntag». Η γερμανική κυβέρνηση επιδιώκει μια περιορισμένης έκτασης αλλαγή των συνθηκών με στόχο τη δημιουργία μιας Ενωσης Σταθερότητας σε βάθος χρόνου. «Για τον σκοπό αυτό η

κυβέρνηση είναι σε επαφή με όλους τους εταίρους. Εντατικές συνομιλίες διεξάγονται φυσικά με τη Γαλλία», είπε εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο Βερολίνο.Παρά τις επιμέρους διαφορές που παρουσιάστηκαν στις διάφορες φάσεις της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, Μέρκελ και Σαρκοζί έχουν εξαγγείλει εδώ και μήνες ότι οι δύο χώρες θα προχωρήσουν στην εναρμόνιση των φορολογικών τους συστημάτων ως παράδειγμα στενότερης δημοσιονομικής συνεργασίας και για τα άλλα μέλη της ευρωζώνης. Η όξυνση της κρίσης χρέους οδηγεί τώρα τους δύο ηγέτες και στην επιτάχυνση των αλλαγών, που προωθούν με τη διαδικασία πλέον του κατεπείγοντος.
ΤΟ ΝΤΙΛ. Το ντιλ Βερολίνου και Παρισιού περιλαμβάνει αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ο Πρόεδρος Σαρκοζί δέχεται τις θεσμικές αλλαγές που επιδιώκει η Μέρκελ. Σημαντικότερη όμως είναι η υποχώρηση που κάνει η γερ- μανίδα Καγκελάριος καθώς αποδέχεται τον μεγαλύτερο ρόλο της ΕΚΤ στην αντιμετώπιση της κρίσης χρέους και τη δραστηριοποίησή της «πυ-

Η προϋπόθεση 
για ιο ευρωομόλογο
Ο πρόεδροί τηε 
Μπούντεσμπανκ Γιενε 
Βάιντμαν εκτίμησε χθεε 
ότι το νέο Σύμφωνο 
Σταθερότηταε έχει 
πιθανότητεε επιτυχίαε και 
έκανε μάλιστα ένα βήμα 
παραπέρα σημειώνονταε 
ότι η «δημοσιονομική 
ένωση» θα αποτελεί 
προϋπόθεση για 
την έκδοση κοινών 
ευρωπαϊκών ομολόγων. 
«Αυτό σημαίνει 
κοινό έλεγχο των 
προϋπολογισμών των 
χωρών-μελών» τόνισε

ροσβεστικά» με την αγορά κρατικών ομολόγων. Η ΕΚΤ αγοράζει από τον Μάρτιο του 2010 κρατικά ομόλογα προκειμένου να συγκροτήσει τα επιτόκια δανεισμού των υπερχρεωμένων χωρών, αλλά το μέτρο αυτό θεωρείται προσωρινό και περιορισμένης χρήσης.Τώρα η Μέρκελ είναι έτοιμη να θυσιάσει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ που είναι ταμπού για τη Γερμανία. Προϋπόθεση είναι να θεσμοθετηθούν διά του νέου Συμφώνου αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και έλεγχος των χωρών-μελών. «Επειτα από αυτά τα μέτρα μπορεί να βρεθεί και στην ΕΚΤ μια πλειοψηφία για μεγαλύτερη παρέμβασή της στην αγορά κεφαλαίου», γράφει η «Welt am Sonntag» επικαλούμενη «κύκλους του Βερολίνου».Το Βερολίνο δέχθηκε ισχυρές πιέσεις από το Παρίσι και άλλους εταίρους να επιτραπεί στην ΕΚΤ η μεγαλύτερη αγορά ομολόγων. Οι υπέρμα- χοι της στρατηγικής να καταστεί η ΕΚΤ «έσχατος» δανειστής θεωρούν ότι μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί η απαραίτητη δύναμη πυρός για να αντιμετωπιστεί η κρίση.
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Γερμανία και Γαλλία εξακολουθούν να διαφωνούν για ιον ρόλο ίου ΕΕ5Ε και ιηδ Ευρωπαία Κενφικήδ Τράπεζας σιην ανπμειώπιση ιης κρίσης, παρά πς τελευταίες προσεγγίσεις που έχουν για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας

Σε φαύλοκύκλο
η ευρωζώνη

Στο επίκεντρο Tns Συνόδου Kopucpiis ΗΠΑ - ΕΕ, που πραγματοποιείται 
σήμερα και αύριο στην Ουάσιγκτον, αναμένεται να συζητηθεί η διάσωση 
του ευρώ. Μπαρόκ Ομπάμα και Χίλαρι Κλίντον θα συμμετάσχουν στη 
συνάντηση με tous εκπροσώπουβ Tns EupunaÏKiis Evcoons

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ

Μ ε τις αγορές έτοιμες να την κατασπαράξουν, τους αγγλοσάξονες φίλους να στήνουν παγίδες και τις εσωτερικές διχόνοιες να οξύνονται, η ευρωζώνη εισέρχεται στο κρισιμότερο -  ίσως -  δεκαήμερο της ιστορίας της. Οι υπουργοί Οικονομίας των «17» θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες γνωρίζοντας πως η Ιταλία και η Ισπανία ενδέχεται στο εγγύς μέλλον να ζητήσουν τη βοήθεια των εταίρων τους, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία να ζητήσουν -  όπως η Ελλά-
Οι ipónezes δεν εμπιστεύονται 
η μία mv άλλη και 
αμφισβητούν την ικανότητα 
των κρατών ms ευρωζώνικδα -  νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα αρωγής και το Βέλγιο να αποδει- χθεί και αυτό με τη σειρά του οι- κονομικώς αναξιόπιστο. Και όλα αυτά ενώ οι αγορές αδημονούν, οι τράπεζες δεν εμπιστεύονται η μία την άλλη και από κοινού αμφισβητούν την ικανότητα των κρατών της ευρωζώνης να είναι μακροπρόθεσμα εντάξει προς τις διεθνείς οικονομικές υποχρεώσεις τους. Χαρακτηριστικό του φαύλου κύκλου στον οποίο έχει εισέλθει η ευρωζώνη είναι το παράδειγμα του Βελγίου, το οποίο το 2008 «υπερχρεώθηκε» για να σώσει το χρηματοπιστωτικό του σύστημα, δηλαδή τις τράπεζες και τις αγορές, οι οποίες σήμερα του το ανταποδίδουν αρ- νούμενες να του δανείσουν με λογικούς όρους επειδή το θεωρούν «υπερχρεωμένο».Την ίδια στιγμή οι βρετανικές τράπεζες δηλώνουν ότι έχουν ήδη εκπονήσει τα σχέδια αντίδρασής τους στην περίπτωση που η ευρωζώνη διαλυθεί εις τα εξ ων συνετέ- θη, ενώ οι αμερικανικές τράπεζες

έχουν σταματήσει τις εκροές δολαρίων προς τις ευρωπαϊκές.
ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Το μείζον πρόβλημα για τις επόμενες μέρες είναι το τι θα συμβεί αν χώρες όπως η Ιταλία ή η Ισπανία ζητήσουν την αρωγή των άλλων χωρών της ευρωζώνης. Στην περίπτωση αυτή οι πά- ντες γνωρίζουν ότι οι πόροι του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθεροποίησης (ΕΕδΕ) δεν επαρκούν, όσα κεφάλαια και αν «μοχλεύσει», και ότι η μόνη λύση είναι η ενεργοποίηση των «άπατων» κεφαλαίων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Εχοντας κατά πάσα πιθανότητα αυτό υπόψη της και αναλογιζόμε- νη τις αντιδράσεις της γερμανικής κοινής γνώμης, η γερμανίδα Καγκελάριος Ανγκελ'α Μέρκελ εμφανίζεται, σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, έτοιμη να προωθήσει από κοινού με τον γάλλο Πρόεδρο Νι- κολά Σαρκοζί την ιδέα της δημιουργίας εντός της ευρωζώνης μιας «εμπροσθοφυλακής ενάρετων κρα- τών-μελών». Δηλαδή τη δημιουργία μιας πρωτοπορίας κρατών της ευρωζώνης που θα δεσμευθούν μεταξύ τους ότι θα προωθήσουν τον συντονισμό τους όχι μόνο στα ζητήματα της δημοσιονομικής πειθαρχίας (που ούτως ή άλλως θα είναι γερμανική), αλλά και σε ευρύτερες πτυχές της οικονομικής πολιτικής, αρχής γενομένης από τη φορολό- γηση. Ο ευρύτερος αυτός συντονισμός θα πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά, ακόμα και συνταγματικά, ενώ σε περίπτωση που μια χώρα εκτροχιάζεται, αυτοβούλως θα τίθεται υπό την κηδεμονία των Βρυξελλών. Επί της ουσίας θα πρόκειται για ένα σύμφωνο ενισχυμένης σταθερότητας, εντός του υπάρχο- ντος συμφώνου των «17».
Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ. Πληροφορίες από το Βερολίνο και το Παρίσι συνέκλιναν χθες στην εκτίμηση ότι με το σχή

μα αυτό συντάσσεται και η Ρώμη. Αν όντως έχουν συμφωνήσει η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, που αντιπροσωπεύουν από κοινού πολύ πάνω από το 50% του οικονομικού δυναμικού της ευρωζώνης, οι άλλες χώρες θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν, σημείωναν χθες διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες. Οι ίδιες πηγές ωστόσο επισή- μαιναν ότι προς το παρόν όχι μό

νο δεν υπάρχουν ενδείξεις για ενι- σχυμένες συγκλίσεις, αλλά αντιθέ- τως υπάρχουν ενδείξεις για ενισχυ- μένες αποκλίσεις: η Γερμανία και η Γαλλία εξακολουθούν να διαφωνούν για τον ρόλο του ΕΕδΕ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ παράλληλα η Ιταλία μάλλον έπεισε τη Γαλλία ότι κάθε άλλο παρά καλή ήταν η απόφασή της να δεχθεί προ

ΗΠΑ-ΕΕΗ διάσωση του ευρώ στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφή$
«Η ΔΙΑΣΩΣΗ του στρατιώτη ευρώ», όπως επισημαίνει ο διεθνής Τύπος, βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής ΗΠΑ - ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Ουάσιγκτον. Την Ευρωπαϊκή Ενωση εκπροσωπούν ο πρόεδρος της ΕΕ Χέρμαν βαν Ρόμπαϊ, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάθριν Αστόν και ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Απέναντι τους -  ή και δίπλα τους -  θα βρίσκονται ο αμε- ρικανός Πρόεδρος Μπαρόκ Ομπάμα και η αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών Χί- λαρι Κλίντον.Θεωρητικά, η ατζέντα της ετήσιας συνόδου περιλαμβάνει διάφορες εμπορικές συμφωνίες, καθώς και την κατάσταση που επικρατεί στη Συρία και την Αίγυπτο. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία και οι κίνδυνοι που απειλούν ακόμη και την ύπαρξη της ευρωζώνης είναι η απόλυτη προτεραιότητα.Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντως, εκτός από ανησυχία για το μέλλον του ευρώ υπάρχει και αμηχανία αφού κανένας από τους τρεις ευ- ρωπαΐους επισκέπτες δεν διαδραματίζει μείζονα ρόλο στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης. «Μιλάμε για την Ευρώπη ως μοναδική οικονομική οντότητα, κι έπειτα για τη Γερμανία ή τη Γαλλία ως ξεχωριστές μονάδες. Αυτό είναι κάτι που οι Αμερικανοί αδυνατούν να κατανοήσουν εκτός από ανώτερα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας» επισήμαινε στο Γαλλικό Πρακτορείο πολιτικός αναλυτής.

μηνών στην Ντοβίλ τις γερμανικές ιδέες περί συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο κόστος διάσωσης χωρών του ευρώ.Οι διάφορες απόψεις θα τεθούν από αύριο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνιών ώς τη μεθεπόμενη Παρασκευή, όποτε συνέρχεται στις Βρυξέλλες η τακτική Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ.


