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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ
Προτάσει$ για ιην επόμενη δεκαετία 

και όχι άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση 
πτΰ κρίση5 προβλέπει το σχέδιο των Ρόμπαϊ, 

Νιράγκι, Μπαρόζο και Γιουνκερ που 
θα παρουσιάσουν στους ηγέτες της Ε

Σχεδιάζουν
για το μέλλον

με αβέβαιο
το παρόν c

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σ χέδιο που περιλαμβάνει προ
τάσεις για  τη  δημιουργία  
ομοσπονδίας των 17 χωρών 

της ευρωζώνης την επόμενη δεκα
ετία με στόχο να αντιμετωπιστεί η 
κρίση παρουσίασε ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν 
βαν Ρόμπαϊ με τη συνεργασία του 
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρι
κής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, του 
προέδρου της Κομισιόν Ζοζέ Μα- 
νουέλ Μπαρόζο και του επικεφαλής 
του Ευπ^τουρ Ζαν-Κλοντ Γιουνκερ 
ενόψει της αυριανής κρίσιμης Συνό
δου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι παρασκήνια*^ 
διαβουλεϋσει$ οδήγησαν 
σε αλλαγό στα προσχέδια 
που είχαν διαρρεύσει

Οι προτάσεις του σχεδίου περι
λαμβάνουν τη δημιουργία ευρω
παϊκού υπουργείου Οικονομικών, 
τραπεζική, δημοσιονομική και οι
κονομική ένωση στην ευρωζώνη, 
έκδοση ευρωομολόγων, δυνατότητα 
βέτο σε εθνικούς προϋπολογισμούς 
από την ΕΕ με παραχώ ρηση του 
ελέγχου τους όταν οι χώρες παρα
βαίνουν τους κανόνες. Το σχέδιο 
θα συζητηθεί αύριο από τους ηγέ
τες των χωρών της ευρωζώνης και 
της ΕΕ.

Αρκετές από τις προτάσεις αυτές 
όπως είναι η πλήρης τραπεζική ένω
ση και η ανάγκη έκδοσης ευρωομο
λόγων, αναμένεται να αποτελέσουν 
αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ 
των Ευρωπαίων αφού οι Γερμανοί 
και οι σύμμαχοί τους αντιδρούν σε 
αυτές.

Είναι ενδεικτικό ότι ήδη εν μέ
σω πυρετω δώ ν παρασκηνιακώ ν 
διαβουλεύσεων οι προτάσεις του 
σχεδίου της «συμμορίας των τεσ

σάρων», όπως αποκαλούνται από 
μερίδα των διεθνών μέσων ενημέ
ρωσης οι Ρόμπαϊ, Μπαρόζο, Ντρά- 
γκι και Γιούνκερ, έχουν ε ξει σε
σύγκριση με όσα αναφέρΐτνταν σε 
προσχέδια που είχαν διαρρεύσει 
τις προηγούμενες ημέρες.

ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ. Σύμ
φωνα με τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», 
πλέον το σχέδιο δεν περιλαμβάνει 
προτάσεις για τη λήψη άμεσων μέ
τρων με στόχο να αντιμετωπιστεί 
η αναταραχή στις αγορές. Επίσης, 
αναφέρονται λιγότερες λεπτομέρει
ες για την παραχώρηση του ελέγχου 
εθνικών προϋπολογισμών.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις του 
σχεδίου που δόθηκε χθες επίσημα 
στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν:
■ Δημιουργία ενιαίου χρηματοπι
στωτικού πλαισίου με δύο βασικά 
στοιχεία: την ίδρυση τραπεζικής 
ένωσης με ενιαία ευρωπαϊκή επο- 
πτεία των τραπεζών και εγγύηση 
καταθέσεων σε πανευρωπαϊκό επί
πεδο. Για την εγγύηση των καταθέ
σεων προτείνεται να λειτουργήσει 
ως εγγυητής το νέο  ευρω παϊκό 
ταμείο βοήθειας (ΕδΜ).
■ Δημιουργία ενοποιημένου δημο
σιονομικού πλαισίου. Με βάση τις 
προτάσεις του σχεδίου, η ευρωζώ
νη θα μπορεί να απαιτεί έγκριση 
εθνικώ ν προϋπολογισ μώ ν αλλά 
και αλλαγές σε αυτούς αν κρίνεται 
απαραίτητο για την επίτευξη στό
χων. Επίσης, γίνεται πρόταση να 
εξεταστεί η έκδοση ευρωομολόγων.
■ Ενοποίηση της οικονομικής πολι
τικής. Οι εθνικές πολιτικές πρέπει 
να αφορούν την αύξηση της ανάπτυ
ξης και της απασχόλησης. Αναφέ- 
ρεται ακόμη η ανάγκη να υπάρξουν 
κοινές φορολογικές πολιτικές.
■ Ισχυροποίηση της δημοκρατικής 
νομιμότητας και ευθύνης ώστε να 
υπάρξει κοινωνική στήριξη στο θέ
μα της λήψης οικονομικών αποφά
σεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ηρόεδροε του 
ΕυΓοςτουρ Ζαν-Κλοντ 

Γιούνκερ κατά τη 
διάρκεια συνέντευξηε 

Τύπου μετά το τέλοε 
μιαε Συνόδου Κορυφήε 

τηε Ευρωηαϊκήε Ενωσηε 
στιε Βρυξέλλεε. 

Ο Πρωθυπουργόε του 
Λουξεμβούργου είχε 
ανακοινώσει ότι δεν 

επιθυμεί να ανανεωθεί 
η θητεία του στο 

Ευτομτουρ, αλλά είναι 
πιθανό να παραμείνει 

στη θέση του

«Anapaiinros ο Γιουνκερ»
Ο ηρόεδροβ του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γ ιούνκερ πιθανώε να 
παραμείνει στη θέση αυτή περισσότερ&από ό,τι αναμενόταν, 
σύμφωνα με πληροφορίεε τουγ^(»ρΐ0νικού πρακτορείου DPA 
που επικαλείται επιστολή το|/£ερμαν Βαν Ρόμπαϊ npos ηγέτεε 
ms Ευρωπάίκήε Ενωσηε κ»-αν£όνυμη πηγή από την ΕΕ.
Ο Γ ιούνκερ, που είναι Πρωθυπουρ7όβς[ου Λουξεμβούργου, 
είχε ανακοινώσει ότι δεν επιθυμεί να ανανεώθ&η θητεία του 
tos επικεφαλήε του Eurogroup η οποία λήγει σελίγβςυέρεβ, 
επικαλούμενοε φόρτο εργασίαε και λόγουε υγείαε. Διεθνή 
πρακτορεία είχαν αναφέρει πάντωε ότι ο Γ ιούνκερ ήθελε ’  
να αποχωρήσει επειδή δεν έχει τη στήριξη τηε Γερμανίαε.
Ωε υποψήφιοε για τη θέση αυτή είχε προβληθεί ο γερμανόε 
υπουργόε Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, για τον 
οποίο όμωε φέρεται να αντιδρούν οι Γάλλοι. Σύμφωνα με 
το DPA, «η επιστολή... του Ρόμπαϊ σε ηγέτεε χωρών τηε ΕΕ 
δείχνει ότι ο επικεφαλήε του Eurogroup θα εξακολουθήσει 
να είναι απαραίτητοε για τιε προσπάθειεε μεταρρυθμίσεων 
στην ευρωζώνη το τρέχον έτοε». Να σημειωθεί ότι δεν 
ονοματίστηκε ο Γ ιούνκερ αλλά πηγή τηε ΕΕ επιβεβαίωσε ότι 
ο Ρόμπαϊ αναφέρεται σε αυτόν, όπωε μετέδωσε το DPA

ΝΤΕΛΟΡ - ΣΜΙΤ

Κοινή πρόιαση 
για ευρωομόλογα 
με ανΐάλλαγμα 
εθνική κυριαρχία
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ευρωομολόγων 
με αντάλλαγμα την παραχώρηση 
αρμοδιοτήτων από τις εθνικές 
κυβερνήσεις στην ΕΕ για  τους 
προϋπολογισμούς προτείνουν 
σαν λύση για  τη  σωτηρία του 
ευρώ  η γετ ικ ές φ υσ ιογνω μίες 
της Ευρώπης με επικεφαλής τον 
πρώην πρόεδρο της Κομισιόν Ζακ 
Ντελόρ και τον πρώην καγκελά
ριο της Γερμανίας Χέλμουτ Σμιτ.

Σε έκθεση 49 σελίδων οι δύο 
προσωπικότητες του ευρώ ζητούν 

επίσης την 
τοποθέτηση 
υ π ο υ ρ γο ύ  
Ο ι κ ο ν ο 
μ ικώ ν της 
ευρωζώνης 
ω ς ε π ικ ε 
φαλής στη 
ν έ α  α υ τή  
νευραλγική 
υ π η ρ ε σ ία  
που θα δη- 
μιουργηθεί, 
η οποία θα 
έχει τη δυ
ν α τ ό τ η τ α  
να  π α ρ εμ 
β α ίν ε ι σε 
ε θ ν ι κ ο ύ ς  
π ρ ο ϋ π ο 
λογισμούς 
χωρών που 
α ν τ ι μ ε 
τ ω π ί ζ ο υ ν  
προβλήμα
τα , ό π ω ς  

έγραψαν οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς».
Το βασικό αξίωμα της πρότα

σης αυτής είναι ότι η εθνική κυ
ριαρχία τελειώνει όταν μια χώρα 
χάνει τη φερεγγυότητά της, όπως 
αναφέρεται.

Σύμφωνα με την πρόταση Ντε
λόρ - Σμιτ, οι χώρες της ευρωζώ
νης καλούνται να συμφωνήσουν 
στην έκδοση κοινού χρέους μέσω 
της ειδικής αυτής ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας-ταμείου που θα αντι
στοιχεί στο 10% του ΑΕΠ τους. 
Οποια χώρα επιθυμεί να υπερβεί 
το συγκεκριμένο ποσοστό θα εί
ναι υποχρεωμένη να παραχωρεί 
μεγαλύτερο έλεγχο του προϋ
πολογισμού της στο ευρωπαϊκό 
αυτό ταμείο.

Η πρόταση των Ντελόρ και Σμιτ 
συντάχθηκε από εννεαμελή ομά
δα οικονομολόγων και πολιτικών 
στους οποίους περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του 
Ινστιτούτου Bruegel Ζαν-Πιζανί 
Φερί, το μέλος του γερμανικού 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπει
ρογνωμόνων Πίτερ Μπόφινγκερ, 
ο βέλγος οικονομολόγος και κα
θηγητής της London School of 
Economics Πολ ντε Γκράουβ και 
ο πρώην επικεφαλής των εμπει
ρογνωμόνων της νομικής υπηρε
σίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ζαν-Κλοντ Πιρί.

Ζακ Ντελόρ

Χέλμουτ Σμιτ
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Μ αριάνο Ραχόι, Φ ρανσουά Ολάντ, Μ άριο  Μ ό ν η  κα ι 
Ανγκελα Μ έρκελ κ α τά  τη δ ιάρκεια  rns συνάντησήο  
to u s  που έγ ινε στη Ρώμη μ ε  πρω τοβουλία του  
Πρω θυπουργού rns Ιτα λ ία  s μ ε  στόχο να αμβλυνθούν  
οι διαφορέο ενόψ ει rns Συνόδου  Koputpns

ΦΟΡΟΣ ΤΟΜΠΙΝ: Στη συνάντη
ση των τεσσάρων ηγετών στη Ρώμη 
συμφωνήθηκε να ισχύσει ο λεγόμενος 
φόρος Τόμπιν για όσες χώρες της ΕΕ 
συμφωνούν, δηλαδή η φορολόγηση κά
θε μορφής χρηματοοικονομικών συναλ
λαγών (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα, 
νομίσματα). Ξεπερνιέται έτσι το βέτο 
της Βρετανίας.

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ: Η Ελλάδα έχει 
ζητήσει την επιμήκυνση της διάρκειας 
του Μνημονίου από το 2014 στο 2016, 
αλλά η Γερμανία αντιτίθεται. Μένει 
επίσης να οριστικοποιηθεί το σχέδιο 
σωτηρίας των ισπανικώ ν τραπεζών. 
Πρόκειται για δύο νάρκες για τις αγορές.

ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟ: Η Καγκελάριος 
Μέρκελ αρνείται να δώσει το οκέι για 
το ευρωομόλογο πριν σιγουρευτεί ότι 
οι χώρες του Νότου έχουν υλοποιήσει 
τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

ΤΑ SPREADS: Η Ιταλία και η Γαλλία 
ζητούν μέτρα για τη συγκράτηση του 
κόστους δανεισμού τους. Επιδιώκουν οι 
χώρες που είναι συνεπείς στις δεσμεύ
σεις τους, να δανείζονται φθηνότερα 
από τους παραβάτες. Το σχέδιο είναι 
να δημιουργηθεί ένα Ταμείο που θα 
λειτουργεί ως εγγυητής για τις υπερ
χρεωμένες χώρες.

ΠΟΛΙΤ ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η γερμανίδα Κα
γκελάριος ανατάσσεται στο ευρωομόλογο 
και στο Ταμείο αν πρώτα οι Βρυξέλλες δεν 
αποκτήσουν περισσότερες εξουσίες πάνω 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Μια 
λύση θα μπορούσε να είναι η επιτάχυνση 
της τραπεζικής ένωσης.

________ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μόνη, Μέρκελ, Ολάντ 
και Ραχόι έχουν συμφωνήσει σε ένα 
σχέδιο κόστους 130 δισ. ευρώ για την 
ανάπτυξη. Στο ίδιο πλαίσιο προωθείται 
ο λεγόμενος Χρυσός Κανόνας (Golden 
Rule), δηλαδή οι δαπάνες που προορίζο
νται για την ανάπτυξη να μη συνυπολο
γίζονται στα ελλείμματα των κρατικών 
προϋπολογισμών.

Οι έξι προτάσεις που 
έχουν πέσει στο τραπέζι

Φάκελος

Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙ ΚΑΚΗΣ

Μ ια διαρροή από κλειστή συ
νάντηση της Ανγκελα Μέρκελ 
με βουλευτές του Κόμματος 

των Ελεύθερων Δημοκρατών, του κυ
βερνητικού εταίρου της Καγκελαρίου, 
ήταν αρκετή για να αποτυπώ σει το 
κλίμα στο Βερολίνο ενόψει της Συνόδου 
Κορυφής: «Δεν βλέπω κοινή ανάληψη 
του χρέους όσο ζω» φέρεται να είπε 
η Μέρκελ, για να εισπράξει το θερμό 
χειροκρότημα των παριστάμενων βου
λευτών. Στο Παρίσι, ο γάλλος Πρόεδρος 
ξορκίζει τη λιτότητα και ηγείται του

κινήματος της ανάπτυξης. Η γαλλική 
επιφυλακτικότητα όμως προς τη γερ
μανική πρόταση για μια πολιτική ένω
ση που θα κοστίσει σε όρους εθνικής 
κυριαρχίας είναι δεδομένη και δίνει 
στον Μάριο Μόντι έναν ρόλο - κλειδί 
στην αυριανή Σύνοδο.

Ο Φρανσουά Ολάντ υποδέχεται σή
μερα την Ανγκελα Μέρκελ στο Μέγαρο 
των Ηλυσίων. Χθες πραγματοποίησαν 
προπαρασκευαστική συνάντηση οι 
υπουργοί Οικονομικών των τεσσάρων 
μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώ
νης. Μία ημέρα πριν από την κρίσιμη 
Σύνοδο Κορυφής από την οποία φαίνε
ται ότι θα κριθούν πολλά για το μέλλον 
του ευρώ, οι συναντήσεις περισσεύουν.

Οι βασικοί παίκτες παραμένουν αμε
τακίνητοι στις θέσεις τους, κυρίως η 
γερμανίδα Καγκελάριος. Ο ιταλός Πρω
θυπουργός δεν τρέφει αυταπάτες: «Οι 
διαπραγματεύσεις στη Σύνοδο θα είναι 
πάρα πολύ δύσκολες» τόνισε χθες στο 
ιταλικό Κοινοβούλιο και δήλωσε διατε
θειμένος να εργαστεί «μέχρι το βράδυ 
της Κυριακής» με τους ομολόγους του 
ώστε να βρεθεί ένα σύνολο πειστικών 
λύσεων στην κρίση προτού ανοίξουν 
οι αγορές τη Δευτέρα.

Ο Μάριο Μόντι βρίσκεται με την 
πλάτη στον τοίχο εξαιτίας των πιέσε
ων που δέχεται από τον Σίλβιο Μπερ- 
λουσκόνι. Ο πρώην πρωθυπουργός 
είναι ένας αστάθμητος παράγοντας ο

οποίος θα μπορούσε να δρομολογήσει 
απρόβλεπτες εξελίξεις. Σε χθεσινό της 
δημοσίευμα, η εφημερίδα «Ιλ Τζιορνά- 
λε», που ελέγχεται από την οικογένεια 
Μπερλουσκόνι, έστελνε το μήνυμα 
του Καβαλιέρε: «Ο Μόντι έτοιμος να 
απειλήσει την Μέρκελ: “ευρωομόλογα 
ή παραιτούμαι”».

Ο ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ. Ο ίδιος ο Μπερ
λουσκόνι εμφανίστηκε χθες έτοιμος να 
αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών 
της χώρας του σε μια δεξιά κυβέρνη
ση και επανέλαβε ότι «τυχόν έξοδος 
της Γερμανίας από το Επκ^Γουρ ίσως 
να μην ήταν αρνητική εξέλιξη από τη 
στιγμή που είναι η μόνη χώρα η οποία

εναντιώνεται στη δυνατότητα των χω- 
ρών-μελών να  δανείζονται από την 
ΕΚΤ». Ενα κοινό νόμισμα χωρίς τη Γερ
μανία απλώς θα πάψει να υφίσταται. 
Ενδεχόμενη έξοδος της Ιταλίας θα είχε 
το ίδιο αποτέλεσμα αλλά με πιο βίαιο 
τρόπο. Θα μπορούσε να κάμψει κάποιες 
από τις αντιστάσεις της γερμανίδας 
Καγκελαρίου ένας τέτοιος φόβος; Η 
απάντηση δεν είναι εύκολη. Για το Βε
ρολίνο, το θέμα των ευρωομολόγων 
σχεδόν δεν θα έπρεπε να έχει θέση 
στην ατζέντα της Συνόδου.
Αντίθετα, ψηλά στα ενδιαφέροντα της 
Καγκελαρίας είναι η τραπεζική ένωση 
και η στενότερη δημοσιονομική ενο
ποίηση ως προϋποθέσεις για τη δημι

ουργία ενός ταμείου εξαγοράς χρέους. 
Στη Σύνοδο θα συζητηθεί και το σχέδιο 
των «4» για την ομοσπονδιοποίηση των 
χωρών της ευρωζώνης που δημοσιο
ποιήθηκε χθες (ρεπορτάζ στη σελ. 13).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μάριο Μόντι 
καλείται να διαδραματίσει ρόλο γεφυ
ροποιού ανάμεσα στους επιφυλακτι
κούς Γάλλους και τους αδιάλλακτους 
Γερμανούς προκειμένου να προκύψει 
ένα αποτέλεσμα που  δεν θα ικανο
ποιήσει μόνο τις αγορές αλλά και θα 
τιθασεύσει τα τέρατα που έχουν αρ
χίσει να βρυχώνται κατά του κοινού 
νομίσματος στο εσωτερικό της χώρας 
του και απειλούν να κατασπαράξουν 
ολόκληρη την ευρωζώνη.

Αμετακίνητοι παραμένουν otis θέσεις tous 

οι βασικοί παίκτες, με την Ανγκελα Μέρκελ 
να δηλώνει ότι «δεν βλέπω κοινή ανάληψη

χρέους όσο ζω» και τον Φρανσουά Ολάντ, 
ο οποίος υποδέχεται σήμερα τη γερμανίδα 
Καγκελάριο στο Μέγαρο των Ηλυσίων σε

Ανγκελα Μέρκελ
Για να έχετε περισαότερη Ευρώπη, λέει στουε 
συνομιλητέε τηε η Μέρκελ, πρέπει να έχουμε 
κανόνεε. Πρώτον, τάξη στα δημοσιονομικά. 
Και δεύτερον, δανεισμόε μόνο στα κράτη 
γιατί οι Βρυξέλλεε δεν μπορούν να ελέγξουν 
τα δάνεια όταν απευθύνονται στιε τράπεζεε. 
Οσο για το ευρωομόλογο, παραπέμπει τη 
συζήτηση στο μέλλον

Ναυάγιο
Η Σύνοδος θα θεωρηθεί αποτυχημένη 
αν οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν καταφέρουν 
παρά να συμφωνήσουν μόνο στην έγκριση 
του πακέτου για την ανάπτυξη και στο 
σχέδιο για πολιτική και τραπεζική ένωση, 
χωρίς να ανακοινώσουν λύσεις για τη 
συγκράτηση του κόστους δανεισμού των 
χωρών-μελώντης. Μόνο έτσι θα μπορούσε 
να αποφευχθεί μια μεγαλύτερη κρίση, 
που θα έθετε σε κίνδυνο το ίδιο το ευρώ. 
Διόλου τυχαία η επικεφαλής του ΔΝΤ 
Κ. Λανγκάρντ προειδοποίησε ότι χωρίς 
τέτοιες μεταρρυθμίσεις, απομένουν ού
τε λίγο ούτε πολύ τρεις μήνες ζωής στο 
ενιαίο νόμισμα.

μια προπαρασκευαστική συνάντηση, 
να ξορκίζει τη λιτότητα και να ηγείται 
του κινήματος της ανάπτυξης

> :

Σόρο«:
«Μισητή 
ιμπεριαλιστική 
δύναμη» η Γερμανία
Σε «μισητή ιμπεριαλιστική 
δύναμη» εξελίσσεται η 
Γερμανία, δηλώνει ο Τζορτζ 
Σόροε σε συνέντευξή του 
στο περιοδικό «Σπίγκελ». Ο 
αμερικανόε μεγαλοεπενδυτήε 
χαρακτηρίζει την Καγκελάριο 
Ανγκελα Μέρκελ 
«παγιδευμένη» και κατηγορεί 
το Βερολίνο για «τραγικό 
ιστορικό σφάλμα» επειδή 
δεν αναλαμβάνει έναν ρόλο 
ανάλογο με αυτόν που είχαν 
διαδραματίσει οι ΗΠΑ μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μέση λύση
Αν οι ηγέτες της ΕΕ δεν μπορέσουν να 

; J  πείσουν την Καγκελάριο Μέρκελ για τον
μηχανισμό συγκράτησης των spreads (το 
μέτρο που έχει προταθεί από τον ιταλό 
Πρωθυπουργό Μ. Μόνη), τότε η μονα
δική διέξοδος θα είναι να επιταχυνθεί 
η δημιουργία της τραπεζικής ένωσης. 
Ενα σχέδιο εγγύησης καταθέσεων σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο και ένα Ταμείο 
για τη σωτηρία των τραπεζών, έχει τη 
δυνατότητα να σπάσει αυτό τον φαύλο 
κύκλο προβληματικών τραπεζών και κρα
τικών χρεών. Στη Σύνοδο θα μπορούσε να 
υπάρξει ανακοίνωση για την εφαρμογή 
του σχεδίου τραπεζικής ένωσης, μέσα 
από συγκεκριμένα και γρήγορα χρονο
διαγράμματα

Μαριάνο Ραχόι
Δύσκολη η επιβίωση με επιτόκια 7%. Ο Μ. Ραχόι 
πρέπει να επιλύσει τον γρίφο των συγκοινωνούντων 
δοχείων ανάμεσα στο κρατικό χρέοε και στιε 
τράπεζεε. θα  ήθελε οι ισπανικέε τράπεζεε να 
χρηματοδοτούνται απευθείαε από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότηταε (ΕΡβΕ), ενώ 
προσδοκά σε ανάκαμψη τηε οικονομίαε από τη φούσκα 
των ακινήτων

Φρανσουά Ολάντ
Μέχρι τώρα το αίτημα για χαλάρωοη 
των δημοσιονομικών κανόνων 
συναντά έναν τοίχο από γερμανικά 
«όχι». Ο Φ. Ολάντ ηγείται του 
«κόμματοε» τηε ανάπτυξηε, όταν 
όμωε η Μέρκελ μιλά για πολιτική 
ένωση τηε ΕΕ στη Γαλλία κάνουν πωε 
δεν... ακούν

.^Επιτυχία
Το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής των 
Βρυξελλών θα θεωρούνταν επιτυχημένο 
αν πέρα από το σχέδιο των 130 δισ. ευρώ 
για την ανάπτυξη και εκείνο για τη μελ
λοντική ολοκλήρωση της ΕΕ (πολιτική και 
τραπεζική ένωση), κατάφερνε να συμφω
νήσει και σε ένα μηχανισμό διατήρησης σε 
χαμηλά επίπεδα του κόστους δανεισμού 
των χωρών-μελών της. Και αυτό καθώς οι 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ είναι 
χρονοβόρες και χώρες όπως η Ισπανία 
και η Ιταλία χρειάζονται άμεσα βοήθεια

.····

s

Μάριο Μόντι
Στη σύνοδο ms Ρώμηε ο Μ. Μόντι χρησιμοποίησε τη 
διπλωματία ms γλώσσαε. Η Ιταλία σε ρόλο μεσολαβητή. 
Καλοί οι δημοσιονομικοί κανόνεε, αλλά ανάπτυξη είναι 
αυτό που χρειάζεται η χώρα. Είτε αυτή έρθει μέσω των 
project bonds, είτε μέσω του Χρυοού Κανόνα, είτε μέσω 
άλλων παρόμοιων μέτρων. Ο Μόντι και οι τεχνοκράτεε 
πιστεύουν στην πολιτική ένωση. Πρόκειται ωστόσο για 
μια κυβέρνηση με ημερομηνία λήξηβ

Τα σενάρια για 
ίο αποτέλεσμα
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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ

Ο Δημήτρηβ Χριστόφ/as προήδρευσε χθεε συσκέψεων τόσο με tous πολιτικούε apxnyoùs Tns Κύπρου όσο και με tis συνδικαλιστικέε οργανώσειε

Πράσινο φο« στην τρόικα
Αρχίζουν οι συζητήσει για ιούς όρους ~ις οικονομικής σιήριξης προς ιη Κύπρο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΑΚΟΣ

«Η Κ όπρος είνα ι π ρ ο ς  
πώληση;», ρώτησε γερ- 
μανός δημοσιογράφος 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κα
θώς ο Δημήτρης Χριστόφιας αποχω
ρούσε από το Προεδρικό Μέγαρο 
αργά το απόγευμα χθες, μετά τη σύ
σκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς 

της οποίας είχε 
προεδρεύσει.

«Ο κυπριακός 
λαός έχει αξιο
πρέπεια. Να μη 
με προκαλείτε με 
προβοκατόρικες 

ερωτήσεις», απάντησε ο κύπριος 
Πρόεδρος.

Το «επεισόδιο» αυτό, καθώς και η 
ανακοίνωση της άποψης συμβούλου 
της Ανγκελα Μέρκελ ότι δεν πρέπει 
η Κύπρος να αναλάβει την Προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης σημειώνο
νται 24 ώρες μετά το επίσημο αίτημα 
της χώρας να ενταχθεί στον Ευρω
παϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Κατά τα άλλα, όλα φ α ίνετα ι 
να παίρνουν τον δρόμο τους. Το

Υστέρηση στον τομέα 
των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων 
βλέπουν οι BpuÇéIXes

Ευπ^τουρ ανέθεσε στην τρόικα να 
αρχίσει συζητήσεις με τις κυπριακές 
Αρχές στη Λευκωσία, προκειμένου 
να εξεταστούν οι όροι της οικονο
μικής στήριξης προς την Κύπρο και 
οι πτυχές του οικονομικού προγράμ
ματος που θα εκπονηθεί.

Αυτή είναι επίσημη τοποθέτηση 
του εκπροσώπου τού επιτρόπου Ολι 
Ρεν, Αμαντέου Αλταφάζ, αλλά οι πλη
ροφορίες που διακινούνται από Βρυ
ξέλλες σε Λευκωσία και αντίστροφα 
δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για 
το πώ ς θα εξελιχθεί η διαδικασία 
ένταξης της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Στήριξης.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Η τρόικα θα συζητή
σει με τις κυπριακές Αρχές και για το 
ύψος της βοήθειας που χρειάζεται η 
χώρα και θα καταλήξει στο Μνημόνιο 
και τη δανειακή σύμβαση. Στην αίτη
ση της Κύπρου δίνεται έμφαση στην 
αντιμετώπιση τω ν κινδύνων που 
προέρχονται από τη μεγάλη έκθεση 
των κυπριακών τραπεζών σε ελλη
νικά ομόλογα, αλλά στις Βρυξέλλες 
πιστεύουν ότι η Κύπρος αντιμετωπί
ζει εκτός από το σοβαρό πρόβλημα

Οι σχετικέβ αηοφάσειβ 
για τη δανειοδότηση τηε 
Κύπρου θα ληφθούν από 
το επόμενο Ειιτοςτοιιρ 
στιε 9 Ιουλίου, αλλά 
πηγέε στιε Βρυξέλλεε 
δεν αποκλείουν αυτό 
να γίνει και νωρίτερα σε 
κάποια τηλεδιάσκεψη. 
Προγραμματισμένη 
τηλεδιάσκεψη υπάρχει 
για σήμερα και δεν 
αποκλείεται η απόφαση 
να ληφθεί εντόε τηε 
ημέραε. Οι ίδιεε πηγέε 
τοποθετούν την πρώτη 
κάθοδο τηε τρόικαε στη 
Λευκωσία μετά τη Σύνοδο 
Κορυφήε στιε 28-29 
Ιουνίου.

στον χρηματοπιστωτικό τομέα και 
άλλα προβλήματα εξίσου σοβαρά, 
όπως είναι ο δημοσιονομικός εκτρο- 
χιασμός και η ανταγωνιστικότητα, 
έχει δηλαδή υστερήσει στον τομέα 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Οσον αφορά το τελευταίο, ως το
μείς που χρήζουν μεταρρυθμίσεων 
αναφέρονται η αγορά εργασίας, η 
ΑΤΑ, ο εκσυγχρονισμός του φορο
λογικού πλαισίου, το ασφαλιστικό 
σύστημα και η απελευθέρωση υπη
ρεσιών. Εκτιμούν επίσης ότι το ποσό 
που θα απαιτηθεί είναι της τάξης 
των 8 έως 10 δισ. ευρώ.

ΤΟ ΧΡΕΟΣ. Αυτό σημαίνει ότι το 
δημόσιο χρέος της Κύπρου θα επι
βαρυνθεί σημαντικά, με αποτέλε
σμα η χώρα να κινδυνεύει να μείνει 
εκτός αγορών για μακρό χρονικό 
διάστημα. Το ποσό των 8-10 δισ. 
αντιπροσω πεύει τα χρήματα που 
χρειάζονται για την ανακεφαλαιο- 
ποίηση των τραπεζών, την κάλυψη 
των ελλειμμάτων και την εξυπηρέ
τηση του δημόσιου χρέους, αφού 
το 2013 λήγουν κυπριακά ομόλογα 
ύψους 3 δισ. ευρώ.

Παίρνει άμεσα μέτρα €188 εκατ. για να «ελαφρύνει» το Μνημόνιο
»

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ κυβέρνηση ετοιμάζε
ται να λάβει μέτρα που αποσκοπούν 
κυρίως στη μείωση του ελλείμματος 
ούτως ώστε όταν η τρόικα επισκε- 
φθεί το νησί την ερχόμενη εβδομά
δα να έχει να παρουσιάσει κινήσεις 
προς την ορθή κατεύθυνση. Για τα

μέτρα αυτά ενημερώθηκαν χθες οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων 
σε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της ν. 
Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέ
τρα αυτά αποσκοπούν στην εξοικο

νόμηση 188 εκατ. ευρώ σε έξι μήνες 
και κινούνται κυρίως στη μείωση 
των δαπανών του κράτους και στην 
αύξηση των εσόδων με φορολόγηση 
της ακίνητης ιδιοκτησίας, των ει
δών πολυτελείας και των καπνικών 
προϊόντων. Προβλέπεται επίσης

αύξηση των τελών και των αδειών 
που εκδίδει το κράτος. Θεσπίζεται 
αντικίνητρο στις πρόωρες αφυπη
ρετήσεις δημοσίων υπαλλήλων ενώ 
θα φορολογηθούν τα επιδόματα 
κρατικών αξιωματούχων, υπουργών 
βουλευτών, επιτρόπων.

Πρόκληση 
από σύμβουλο 
της Μέρκελ
Η ΚΥΠΡΟΣ δεν πρέπει να 
αναλάβει την προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ μετά το επί
σημο αίτημά της για οικονομική 
στήριξη από τον ΕΡδε, δήλωσε 
ο επικεφαλής του Συμβουλίου 
Οικονομικών των Χριστιανο
δημοκρατών της γερμανίδας 
Καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ, 
Κουρτ Λάουκ (φωτογραφία κά
τω).
Ο ίδιος, μάλιστα, προτείνει όλες 
οι χώρες που έχουν ζητήσει οι
κονομική βοήθεια, όπως η Ισπα
νία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία 
και η Ελλάδα, να μην μπορούν 
να ασκούν την προεδρία της ΕΕ. 
«Είναι απαράδεκτο μία χώρα 
που αναγκάστηκε να ζητήσει 
βοήθεια να μπορεί να ανα
λαμβάνει την προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ» τόνισε, 
εκφράζοντας παράλληλα τις αμ
φιβολίες του για το κατά πόσο 
η Κύπρος θα μπορέσει να δώσει 
τις κατευθύνσεις για τη σταθε
ροποίηση της Ευρώπης.
«Πώς μπορεί η Κύπρος να δι
αχειριστεί κρίσεις, όταν η ίδια 
βρίσκεται στη μέση μιας κρί
σης;» αναρωτήθηκε ο σύμβου
λος της Μέρκελ. Και πρόσθεσε: 
«Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να 
θεραπεύσουμε την Ευρώπη, αν 
ο πρόεδρός της βρίσκεται στην 
εντατική με μία εξαιρετικά μετα
δοτική ασθένεια».
Πάντως, το γερμανικό υπουρ
γείο Εξωτερικών έλαβε απο
στάσεις από τις δηλώσεις του 
Κουρτ Λάουκ.
«Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης 
προεδρίας της, η Κύπρος θα 
πρέπει να αναλάβει καθήκοντα 
προς το συμφέρον της Ευρω
παϊκής Ενωσης και των κρα- 
τών-μελών της, όπως και άλλες 
χώρες που έχουν αναλάβει τη 
θέση του προέδρου του Συμβου
λίου της ΕΕ» ανέφερε.


