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Ζ. Κ. Γιούνκερ: Στην Αθήνα, τη Δευτέρα; η τρόικα

Eurogroup: Παράταση 
υπό όρους του Μνημονίου
»  Ζ. Μ. Μπαρόζο: Στόχος 
είναι «να φέρουμε την Ελλάδα 
πίοω στην ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας»
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ // ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Δ ιατεθειμένοι να δώσουν α
νάσα υπό όρους σπτν Ελλά
δα σε ό,τι αφορά την επίτευ

ξη τω ν  δημοσιονομικών στόχων 
εμφανίζονται οι Ευρωπαίοι εταίροι, 
οι οποίοι όμως είναι αμετακίνητοι 
και απαιτούν να τρέξουν άμεσα οι 
διαρθρωτικές αλλαγές και οι ιδιωτι
κοποιήσεις, καθώς παρατηρούνται 
μ εγάλες καθυστερήσεις. Από το 
χθεσινό Εαπ^τουρ διεφάνη ότι τα 
έμπρακτα σημάδια κοινοτικής στή
ριξης, αρχής γενομένης από το 1 δισ. 
ευρώ που είχε παρακρατηθεί από τη 
δόση του Μαΐου, θα πρέπει να ανα
μένονται μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου της τρόικα, η οποία μεταβαί
νει άμεσα στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος του Ευτο^ουρ Ζ. Κ. 
Γιούνκερ δήλωσε αργά χθες το βρά
δυ ότι αναμένει πρόσκληση της 
τρόικας στην Αθήνα τη Δευτέρα.

Η ικανοποίηση του ελληνικού 
αιτήματος για χαλάρωση τω ν  όρων 
του προγράμματος έχει χωρίσει την 
Ευρωζώνη σε δύο μπλοκ με τον 
κοινοτικό νότο να εμφανίζεται αλ
ληλέγγυο προς την Αθήνα και το 
βορρά (Γερμανία, Ολλανδία, Φινλαν
δία και Λουξεμβούργο) να διαμηνύ
ει ότι πρέπει να καλυφθεί άμεσα το 
χαμένο έδαφος χωρίς να  υπάρξει 
επιμήκυνση.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ε
πιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο υπογράμμι
σε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκε
ται δίπλα στην Ελλάδα και το λαό της, 
τονίζοντας ότι στόχοςτης συνεργασί
ας με τη νέα κυβέρνηση είναι «να  
φέρουμε την Ελλάδα πίσω σπτν ανά
πτυξη και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας». Παράλληλα, αναφέρθηκε 
πην ανάγκη να υπάρξει αποφασιστι- 
ότητα της Ελλάδας για να τηρήσει 

δεσμεύσεις της. Προς το σκοπό 
ό , ο Ζ. Μπαρόζο σημείωσε ότι 

ι στις επόμενες ημέρες η τρόικα 
στρέφει στην Αθήνα, προκει- 

υπάρξει ανταλλαγή απόψε- 
έα κυβέρνηση και να αρχί- 

νηση του τι έχει γίνει και 
'•όμη να γίνει, σε σχέση 

εταρρυθμίσεις που 
δεύτερο πρόγραμ- 

■’ ΐογήςγιατην
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α : Σε δύο μπλοκ είναι χωρισμένη η Ευρωζώνη, όσον αφορά την επιμήκυνση 
του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής

τήρηση τω ν  συμφωνηθέντων για τις 
διαρθρωπκές αλλαγές ήταν η δήλω
ση του υπουργού οικονομικών της 
Γαλλίας ΠιερΜοσκοβισί.. ιγράμ- 
μισε την ανάγκη σεβασμού εκ μέρους 
της Ελλάδας τω ν  δεσμεύσεων που 
έχει αναλάβει έναντι τω ν  Ευρωπαί
ω ν  εταίρων, τονίζοντας παράλληλα 
ότι «η  Ευρώπη θα πρέπει^^δείξει 
την προσοχή της στον ελληνικό λαό ». 
Ο Π. Μοσκοβισί τόνισε ακόμη την 
ανάγκη λήψης μέτρων υπέρ της τό
νωσης της ανάπτυξης, υπογραμμίζο
ντας ότι το ευρώ πρέπει, μεταξύ άλ
λων, να δημιουργεί «τις συνθήκες 
για ελπίδα».

Ο Η αλλαγή στάσης της Ευρωζώ
νης αποτυπώθηκε και από τον πρό
εδρο της ομάδας εργασίας της Ευρω
ζώνης Τόμας Βίζερ, ο οποίος δήλω
σε ότι το Εατο^ουρ βρίσκεται ανη- 
μέτωπο με την αναδιαπραγμάτευση 
του ελληνικού προγράμματος π φ - 
σαρμογής. «Το  πρόγραμμα που κ ι- 
ταρτίσαμε μέχρι τώρα δεν έχει πλέ ν  
ισχύ, καθώς έχει εκτροχιασθεί ·>, 
δήλωσε ο Τ. Βίζερ, ο οποίος επεο ί- 
μανε ότι η Αθήνα βρίσκεται μήν :ς 
πίσω από τα χρονοδιαγράμματα όσ >ν 
αφορά την υλοποίηση τω ν μεταρρι θ- 
μίσεων και τω ν  ιδιωτικοποιήσει ιν 
και παρατήρησε πως «η  οικονομιι ή 
κατάσταση στην Ελλάδα εξελίχθη: :ε 
χειρότερα από ό,τι αναμ ενότα τ». 
Σύμφωνα με τον Αυστριακό αξιωμ ι- 
τούχο, οι χώ ρες  της Ευρωζώνης 
συμφωνούν στην ανάγκη αναπρί - 
σαρμογής του ελληνικού προγρά] - 
ματος. «Θα πρέπει να διεξαγάγουν; 
εκ νέου σοβαρές διαπραγματεύσει’  
προκειμένου να θέσουμε πάλι εντι ; 
τροχιάς το πρόγραμμα». Ο Τ. Βίζι ρ 
σημείωσε,μάλιστα,ότιαπότονίούλ ο 
και τον Αύγουστο θα πρέπει «να  ξ- 
παναδιαπραγματευτούμε σοβαι ά 
πώς θα επανέλθουμε εντός τω ν  στ >- 
χων».

Ο Π ιέσεις γ ια  χαλάρωση του 
Μνημονίου ασκεί και το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο με τον πρόεδρο της 
Σοσιαλιστικής Ομάδας Χάνες Σβό- 
μποντα να δηλώνει ότι τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να επανεξετάσουν τη θέση 
τους ένανπ της Ελλάδας.

Ο Ωστόσο, στο θέμα αυτό δεν υ
πάρχει ακόμη συναίνεση στην Ευρω
ζώνη. Χαρακτηριστική ήταν η τοπο
θέτηση της υπουργού οικονομικών 
της Φινλανδίας Γιούτα Ουρπιλάινεν, 
η οποία υπογράμμισε ότι το Ελσίνκι 
δεν θεωρεί πως είναι «καλή ιδέα» να 
δοθεί πρόσθετος χρόνος στην Ελλάδα 
σχετικά με την εφαρμογή του προ
γράμματος. «Υπάρχει ήδη μια συμ
φωνία την οποία θα πρέπει να σεβα
στούμε όλοι», δήλωσε η Γ. Ουρπιλά- 
ινεν, η οποία σημείωσε ότι «η  Φινλαν
δία δεν είναι έτοιμη να δώσει περισ
σότερο χρόνο στην Ελλάδα».

Ο Ο Ολλανδός υπουργός οικο
νομικών Γιαν Κις Ν τε Γιάχερ δήλω
σε ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία εναλ
λακτική λύση πέρα από το να εφαρ
μόσει τις μεταρρυθμίσεις που απαι
τούνται. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί 
όη, ενδεχομένως να υπάρξουν κά
ποια περιθώρια να δοθεί στην χώρα 
μεγαλύτερη ευχέρεια για να πετύχει 
τους στόχους της. Ο υπουργός οικο
νομικών της Ολλανδίας πρόσθεσε 
όη, τα περιθώρια ελιγμών είναι πολύ 
μικρά.

Ο Το βασικό ζήτημα που πρέπει 
να συζητηθεί γύρω από την Ελλάδα 
δεν είναι αν θα κερδίσει περισσότερο 
χρόνο για να πετύχει τους δημοσιο
νομικούς της στόχους αλλά αν οι όροι 
του προγράμματος θα οδηγήσουν την 
Ελλάδα πίσω στην ανάπτυξη, δήλωσε 
ο υπουργός Οικονομικών του Λου
ξεμβούργου Λικ Φριντέν. «Αυτό που 
είναι απαραίτητο είναι η χρηματοοι
κονομική βοήθεια να συνδέεται με 
όρους που θα διασφαλίζουν πως η 
Ελλάδα στο μέλλον μπορεί να γίνει 
μια χώρα που θα αναπτύσσεται και θα 
ανακτήσει την πρόσβασή της σης α
γορές», είπε.

Προτροπή των ΗΠΑ

«Φανείτε ευέλικτοι 
με την Ελλάδα»
»  Στη Σύνοδο Κορυφής 
της Ε.Ε. θα τεθεί το αίτημα 
του Μπάρακ Ομπάμα για 
αντιμετώπιση της κρίσης 
μέχρι το τέλος του μήνα

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ // ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Η αμερικανική κυβέρνηση 
υποστηρίζει όη απαιτείται 
ευελιξία στη διάρκεια τω ν 

συζητήσεων, που θα έχει σύντομα 
η τρόικα με την Αθήνα και κάλεσε 
και ης δύο πλευρές να προσπαθή
σουν να εφαρμόσουν ης μεταρρυθ
μίσεις στην Ελλάδα. Παράλληλα, 
συνεχίστηκαν και χθες οι επαφές 
της Ουάσιγκτον με ης Βρυξέλλες, 
στο πλαίσιο της συνεργασίας ενόψει 
της Συνόδου Κορυφής τω ν  Ε.Ε., 
όπου θα τεθεί το αίτημα του προέ- 
δι Μπάρακ Ομπάμα για ανημε- 
τώιπση της κρίσης μέχρι το τέλος 
του μήνα. Η υφυπουργός Οικονο
μικών, Λαέλ Μπρέιναρντ, αμέσως 
μετά την επιστροφή της από τη σύ
νοδο του 0-20, ενημέρωσε αναλυ
τέ ι δημοσιογράφους στο Ινστι-
τούτδ ΟΒΚ, τονίζοντας τα εξής:

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ «Υποστη
ρίζουμε η ς προσπάθειες τω ν  Ευ
ρωπαίων συμμάχων μας και του 
Δ Ν Τ  να συνεργαστούν με τη νέα 
κυβέρνηση του κ. Αντ. Σαμαρά με 
στόχο την παραμονή στο ευρώ, 
διατηρώντας παράλληλα τη δυνα
μική για  μεταρρυθμίσεις. Και οι 
δΰο πλευρές αναγνωρίζουν ότι 
είναι κρίσιμης σημασίας η εφαρ
μογή μεταρρυθμίσεων στην Ελλά
δα μέσα στην Ευρωζώνη και είναι 
εξίσου σημαντικό να υπάρξει κά
ποια ευελιξία». Σε ερώτηση, που

»  Η υφυπουργός Οικονομικών 
ίω ν  ΗΠΑ, Λαέλ Μπρέιναρντ

αφορούσε την ευελιξία, λέξη την 
οποία χρησιμοποιούν συχνά οι 
Αμερικανοί αξιωματούχοι, η κ. 
Μπρέιναρντ είπε όη «ο ι συζητήσεις 
αυτές είναι θέμα της τρόικας και 
της ελληνικής κυβέρνησης. Το 
ΔΝ Τ, η ΕΚΤ και η Κομισιόν είναι 
τα κατάλληλα όργανα που θα συ
νεργαστούν με την ελληνική κυ
βέρνηση για  να εξετάσουν την 
πορεία της οικονομικής σταθερο
ποίησης της χώρας».

Η Αμερικανίδα υφυπουργός, 
που πρόσφατα επισκέφθηκε την 
Ελλάδα, μίλησε για την ανάγκη να 
επιστρέφει η Ελλάδα στο δρόμο 
της ανταγωνισηκότητας και τόνισε 
όη  η ανάπτυξη και οι προκλήσεις 
που ανημετωπίζει η Ελλάδα και η 
Ευρώπη ήταν ζητήματα που απα
σχόλησαν το 0-20.

Σε ερώτηση της «Η », αν η Ελ
λάδα θα καταφέρει -κατά τη γνώ 
μη της- να ξεπεράσει την κρίση, η 
Αμερικανίδα αξιωματούχος είπε 
ότι οι τελευταίες εξελίξεις είναι 
ενθαρρυνηκές, αλλά η κατάσταση 
παραμένει δύσκολη.
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ΖΙΓΚΜΑΤ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ

Θανατηφόρα δόαη λιτότητας 
δόθηκε οτην Ελλάδα

Σφοδρή «επίθεση» κατά τω ν  
χειρισμών Μ έρκελ εξαπέλυσε 
ο Γερμανός πρόεδρος τω ν  Σο

σιαλδημοκρατών 
Ζίγκματ Γκάμπρι- 
ελ  τονίζοντας ότι 
«η  δόση λιτότητας 
που έδωσαν η 
Αγκελα Μ έρκελ 
και ο Νικολά Σαρ- 
κοζί στην Ελλάδα 

είναι προφανώς θανατηφόρα». 
Μ ιλώντας στη Hannoversche 
Allgemeine Zeitung, υποστήρι
ξε: «Δ ε ν  μπορούμε να κάνουμε 
εκπτώσεις στους Έλληνες, αλ-

λά θα πρέπει να τους δώσουμε 
περισσότερο χρόνο». Δ ε ν  δι
στάζει, μάλιστα, να παρομοιά
σει κάποιους Ευρωπαίους ηγέ
τες με κλεπταποδόχους, οι ο
ποίοι, όπως λέει, θέλουν να ε- 
πωφεληθούν από τη φοροδια
φυγή τω ν  Ελλήνων δισεκατομ- 
μυριούχων.'
Ο Ζ. Γκάμπριελ συμφωνεί επί 
της αρχής με το πρόγραμμα λι
τότητας για  την Ελλάδα, αλλά 
επισημαίνει ότι ακόμη και το 
καλύτερο φάρμακο μπορεί να 
είναι θανατηφόρο, εάν η δόση 
είναι υπερβολική.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤ

Προς χαΜρωοη 
των όρων για 
τη ρευστότητα

Σε χαλάρωση τω ν κανόνων για 
τις εγγυήσεις, που καταθέτουν οι 
τράπεζες προκειμένου να λάβουν 
φθηνά κεφάλαια, είναι έτοιμη να 
προχωρήσει η ΕΚΤ. Με τον τρόπο 
αυτό ελπίζει να διευκολύνει την 
πρόσβαση σε ρευστότητα τραπε
ζώ ν από κράτη της περιφέρειας, 
τα ομόλογα τω ν οποίων έχουν υ
ποβαθμιστεί από τους διεθνείς οί
κους και άρα επαρκούν ως εγγυ
ήσεις για όλο και μικρότερα δά
νεια. Στη σημερινή συνεδρίαση 
της Διοίκησης της ΕΚΤ, πιθανό
τατα θα αποφασιστεί η επέκταση 
τω ν κατηγοριών πτλοποιημένων 
δανείων ή κυβερνηηκά εγγυημέ
νω ν ομολόγων που γίνονται απο
δεκτά ως εγγύηση -αν και συνεχί
ζουν να υπάρχουν ανηρρήσεις, 
κυρίως από την πλευρά της Γερ- 
μανίας. Σύμφωνα με το Reuters, 
omv ΕΚΤ μελετούν επίσης ένα 
μεσοπρόθεσμο σχέδιο για κατάρ- 
ηση δυτών της αξιολογήσεων- 
κάτι που θα αποδυνάμωνε σημα- 
νπκά τους οίκους αξιολόγησης. 
Είναι πιθανό, μάλιστα, στην προ
σπάθεια αυτή να συμμετάσχουν 
και άλλες μεγάλες κεντρικές τρά
πεζες, όπως η Fed και η Τράπεζας 
της Αγγλίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤ0ΥΧ0Υ

Κόπρος καλεί 
Μόσχα για δάνειο

Κύπριος αξιωματούχος παραδέ
χτηκε, χθες, στο Reuters ότι η 
Λευκωσία έχει προσεγγίσει τη 
Μόοχα διά της πολιτικής οδού, 
προκειμένου να λάβει νέο δάνειο 
και να αποφύγει την προσφυγή 
στο EFSF. Η ρωσική πλευρά δεν 

.επιβεβαιώνει την πληροφορία, 
αλλά σύμφωνα με το διεθνές πρα
κτορείο ήδη ο πρόεδρος Δ . Χρι- 
στόφιας προσπαθεί να αξιοποιή- 
σει πς επαφές που έχει στη ρωσι
κή κυβέρνηση, προκειμένου να ε- 
γκριθεί το δάνειο. Το Δεκέμβριο 
η Κύπρος έλαβε δάνειο 2,5 δισ. 
ευρώ από τη Μόσχα, καθώς είχε 
χάσει τη δυνατότητα δανεισμού α
πό την αγορά (το επιτόκιο που α- 
νηστοιχεί σης τιμές τω ν δεκαε
τώ ν τίτλων κινείται σε διψήφια ε
πίπεδα). Εφόσον η κυπριακή κυ
βέρνηση δεν καταφέρει να λάβει 
δάνειο τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ, η 
προσφυγή στο EFSF θα μοιάζει με 
μονόδρομο, καθώς μέχρι το τέλος 
του μήνα πρέπει να βρεθούν 1,8 
δισ. ευρώ για να εντσχυθούν τα 
κεφάλαια της Λαϊκής Τράπεζας 
(πρώην Martin).

MOODY'S

Φήμες για 17 
υποβαθμίσεις 
τραπεζών
Εντονηήτανχθεςτοαπόγευμα 
η φημολογία ότι η Moody’s θα 
προχωρούσε σε υποβάθμιση 
17μεγάλωντραπεζών αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης om Wall Street. 
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης 
ανακοίνωσε το Φεβρουάριο 
ότι θα προχωρήσει τους επό
μενους μήνες οε υποβαθμίσεις 
τουλάχιστον 100 τραπεζικών 
ιδρυμάτων παγκοσμίως, λόγω 
τω ν  συνεπειών της κρίσης 
χρέους στην Ευρωζώνη '~ ίιε 
ο οίκος είχε π ρ ο ε ιδ ο π ο ιε ί 
όπ θα μπορούσαν να υποβαθ
μιστούν κατά τρεις βαθμίδες 
τράπεζεςόπωςη UBS, η Credit 
Suisse, η Morgan Stanley, 
κατά δύο βαθμίδες οι Ba’ 's,
BNP Paribas, Credit Agricole, 
HSBC, Goldm an Sachs, 
Deutsche Bank, JPMorgan και 
Citigroupp, ενώ μόλις κατά μια 
βαθμίδα οι Bank of America, 
Nomura, RBS και Société 
Generale. Ηδη σας 14 Μαΐου 
η Moody’s ξεκίνησε πς υπο
βαθμίσεις με πς ιταλικές τρά
πεζες, ακολούθησαν σης 18 
Μαΐου οι ισπανικές και σης 6 
Ιουνίου οι γερμανικές και 
αυστριακές. Σύμφωνα με τη 
φημολογία, χθες θα ήταν η 
σειρά τω ν Αγγλοσαξόνων.

ΙΤΑΛΙΑ

Απόκλιση στη 
μείωση του 
ελλείμματος
Ο υφυπουργός Οικονομικών 
της Ιταλίας, Τζιανφράνκο Πο- 
λίλο, παραδέχθηκε χθες σε 
ομιλία του στη Βουλή, όπ θα 
υπάρξει απόκλιση τουλάχι
στον κατά 4 δισ. ευρώ από το 
στόχο μείωσης του ελλείμμα
τος στο 1,7% του ΑΕΠ φέτος. 
Πρόσθεσε, δε, όπ η απόκλιση 
αυτή συνεπάγεται τη λήψη 
νέωνμέτρωνλιτότητας, σε μια 
χρονική συγκυρία που η οικο
νομία βυθίζεται στην ύφεοη 
και η κυβέρνηση Μόνη χάνει 
καθημερινά υποστηρτκτές.

Η καγκελάριος αναγκάστηκε χθες να αποδεχθεί τους όρους της αντιπολίτευσης, 

ώστε να εστιάσει την προσοχή της στη σημερινή συνάντηση με τους ηγέτες Γαλλίας, 

Ιταλίας και Ισπανίας, στη Ρώμη, για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο.

ΣΚΛΗΡΕΣ Δ ΙΑΠ ΡΑΓΜ ΑΤΕΥΣΕ ΙΣ  ΤΗΣ ΑΓΚ . Μ ΕΡΚ ΕΛ  Μ Ε  ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

«Ναι» στο φόρο Τόμπιν 
με αντάλλαγμα τον Ε8Μ
ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
hsav@pegasus.gr

Σε συμφωνία κατέληξε, χθες, 
η καγκελάριος Μ έρκελ με 
τα δύο μεγαλύτερα κόμμα

τα της αντιπολίτευσης στη Γερμα- 
νία , προκειμένου να  στηρίξουν 
από κοινού  το  Δημοσιονομ ικό  
Σύμφωνο στην ψηφοφορία που θα 
γ ίν ε ι στην Κ ά τω  Βουλή, την επό
μενη Παρασκευή. Γ  ια να  εγκριθεί 
το  Σύμφωνο θα πρέπει να  λάβει τα 
δύο τρίτα τω ν  ψήφων, γεγονός που 
ανάγκασε τη καγκελάριο να  ανα
ζητήσει τη συναίνεση της αντιπο- 
λίτευσης. Υστερα  από εβδομάδες 
διαπραγματεύσεων, χθες, επήλθε 
τελικά η συμφωνία, η οποία επι
σφραγίστηκε στη διάρκεια τρ ίω 
ρης συνάντησης τω ν  η γετώ ν  Σ ο
σιαλδημοκρατών και Π ρασίνων 
με την καγκελάριο Μέρκελ.

Για να  αποφύγει νέα  περιστα
τικά «ανταρσ ίας» βουλευτών της 
συμπολίτευσης, κατά την ψήφιση 
του νόμου ίδρυσης του Ευρωπαϊ
κού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(Ε5Μ), η καγκελάριος αποφάσισε 
να  συνδυάσει τη ν  ψ ηφοφορ ία  
αυτή με εκείνη για  το Δημοσιονο
μικό Σύμφωνο. Εφόσον δεν πετύ
χαινε συμφωνία με την αντιπολί
τευση για  το  τελευταίο, θα βρισκό
ταν στην ταπεινωτική θέση να  εί
να ι η μόνη χώρα της Ευρωζώνης 
που δεν έχει υιοθετήσει τους αυ
στηρούς δημοσιονομικούς όρους 
και η υπεύθυνη για  τη μη λειτουρ
γία  του Ε 8Μ στην ημερομηνία που 
έχει συμφωνηθεί (1η Ιουλίου).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Μπροστά 
σε αυτό το ν  κίνδυνο, η καγκελά
ριος αναγκάστηκε χθες να  αποδε
χθεί τους όρους της αντιπολίτευ
σης, ώστε να  κλείσει αυτό το  μέ
τωπο και να  εστιάσει την προσοχή 
της στη σημερινή συνάντηση με 
τους ηγέτες Γαλλίας, Ιταλίας και 
Ισπανίας, στη Ρώμη. Ο σημαντι
κότερος όρος αφορά την επιβολή 
φόρου χρηματο-οικονομικών συ
ναλλαγών, ακόμη και εάν χρεια
στεί αυτός να  υιοθετηθεί μόνο από 
μερικά κράτη-μέλη της Ευρω ζώ 
νης. Σύμφωνα με έγγραφο που

επικαλείται το  ΕβωεΓΒ, η συμφω
ν ία  προβλέπει τη ν  επιβολή του 
φόρου σε κάθε μορφή χρηματο
οικονομικών συναλλαγών (μετο
χές, ομόλογα, παράγωγα, νομ ί
σματα) το  ταχύτερο  δυνατό. Η 
σχετική κοινοτική νομοθεσία θα 
πρέπει να  ετοιμαστεί εντός του έ
τους, ώ στε στη συνέχεια να  εγκρι- 
θεί από τα κοινοβούλια τουλάχι
στον 9 κρα τώ ν της Ευρω ζώνης 
(δηλαδή, πάνω από τα μισά μέλη), 
για  να  τεθεί σε ισχύ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν, επίσης, το Βερολίνο 
να  υιοθετήσει πολιτικές που θα 
προάγουν εντονότερα την ανάπτυ
ξη, αν και σε αυτό το  σημείο δεν 
έ γ ιν α ν  γ ν ω σ τ έ ς  π ερ ισσό τερ ες  
λεπτομέρειες. Πιθανότατα, επειδή 

* οι πολιτικές αυτές θα προκόψουν 
ύστερα από διαπραγμάτευση με 
τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, 
σημαντικό κομμάτι της οποίας α
ναμένεται να  γ ίν ε ι σήμερα, στη 
Ρώμη. Σε κάθε περίπτωση η όποια 
συμφωνία αναμένεται να  επικυ
ρωθεί στη Σύνοδο Κορυφής της 
Ε.Ε., την επόμενη εβδομάδα. Η 
καγκελάριος δεσμεύτηκε μόλις 
τελειώ σει η Σύνοδος, να  επιστρέ
φ ει στο Βερολίνο και να  ενημερώ
σει εντός της ημέρας τη ν Κάτω

Βουλή, σε έκτακτη συνεδρίαση. 
Ε φόσον κρ ιθεί ό τι οι όροι της 
συμφωνίας τηρήθηκαν, η αντιπο
λίτευση θα υπερψηφίσει το  Δημο
σιονομικό Σύμφωνο και το  νόμο 
ίδρυσης του Ε8Μ.

Ο τελευ τα ίος δύσκολα, πά
ντως, θα μπορέσει ναλειτουργήσει 
την 1η Ιουλίου. Η καγκελάριος θα 
πρέπει να  ξεπεράσει ένα ακόμα 
εμπόδιο, αυτό της υπερψήφισης 
στην Ά ν ω  Βουλή (η ψηφοφορία 
έχ ε ι προγραμματιστε ί γ ια  τη ν 
Κυριακή, 1η Ιουλίου), όπου οι 
κυβερνήσεις τω ν  κρατιδίων θέ
τουν κι αυτές τους δικούς τους ό
ρους. Τέλος, θαπρέπει να αποσπά- 
οει και τη σύμφωνη γνώμη του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, ι 
οποίο μάλιστα χθες προειδοποί 
σε ότι θα χρειαστεί περισσότε 
από μερικές ώρες για  να  μελετ 
το  ιδρυτικό κείμ ενο  του 
Κατά συνέπεια ο Γερμανέ 
δρος θα υπογράψει το ν 
το Σαββατοκύριακο, με 
την ημερομηνία λ ε τ  
Ε8Μ πιθανότατα 
μάδα. Προσχέδκ 
της Συνόδο’ 
φερε νσ 
αναιτ' 
γί-
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