
Στο τραπέζι παράταση 
έως και δύο χρόνια 
για την Ελλάδα
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Σε αντίθεση ρε αυτό που, λογικά, 
φαντάζονται πολλοί από εμάε, οι 
αρχικοί υπολογισμοί που κάνουν 
οι αρχηγοί των κρατών για το κό- 
στοε μεγάλων αποφάσεων είναι 
πολύ «χονδρικοί». Η επέκταση του 
ελληνικού προγράμματοε προ- 
σαρμογήε, για παράδειγμα, υπο
λογίζεται ότι θα απαιτήσει πρό- 
σθετουε πόρουε 10 δισ. για ένα 
χρόνο και μεταξύ 14 -16 δισ. για 
δύο χρόνια. Η δεύτερη εκδοχή θε
ωρείται ήδη η πιθανότερη. Δεν εί
ναι όμωε τα παραπάνω ποσά που 
κάνουν τουε αρχηγούε των με
γάλων κρατών τηε Ζώνηε του Ευ
ρώ να ανησυχούν. Εχουν τρειε με- 
γάλεε ανησυχίεε και, μέχρι στιγ- 
μήε, δεν διαθέτουν επαρκείε α- 
παντήσειε. Πρέπει να πείσουν τη 
διεθνή αγορά κεφαλαίων σε ό,τι 
αφορά τιε προοπτικέε τηε ευρω- 
παϊκήε οικονομίαε, το αξιόχρεο 
των κρατικών ομολόγων και τη 
σταθερότητα των τραπεζών.

Πρέπει επίσηε να πείσουν ότι 
η Ευρώπη διαθέτει αξιόλογο δυ
ναμισμό και ότι θα καταφέρει να 
επιστρέφει την παραγωγή τηε 
σε θετικό έδαφοε. Ο φόβοε μιαε 
δεύτερηε και μεγαλύτερηε ύφεσηε 
στην Ευρωζώνη, με την κατα
στροφή που επιφέρει στη δημο
σιονομική ισορροπία, τρομάζει 
ακόμα περισσότερο τιε διεθνείε α- 
γορέε. Τέλοε, τα κόμματα εξουσίαε 
έχουν πολύ δύσκολη δουλειά να 
κάνουν. Οφείλουν να πείσουν, ερ- 
γαζομένουε και επτχειρηματίεε, ό
τι αξίζει να υποστηριχθούν σο- 
βαρέε αλλαγέε στην αγορά εργα- 
σίαε, στουε φόρουε και στιε συ- 
ντάξειε, στην κατάργηση των α

γροτικών επιδοτήσεων και στη 
χρηματική υποστήριξη των περι
φερειακών μορφών διακυβέρνη- 
σηε (περιφέρειεε, δήμοι, κρατίδια, 
αυτόνομεε περιοχέε κ,λπ.) από την 
κεντρική κυβέρνηση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η 
εμμονή των Ελλήνων πολιτικών 
στη ριζική «επαναδιαπραγμάτευ
ση» των συμφωνιών προκαλεί α- 
νάμεικτεε αντιδράσειε θυμού και 
απόγνωσηε. Οι συμφωνίεε που έ
γιναν σχετικά με τα μέτρα τήρη- 
σηε τηε δανειακήε συμφωνίαε 
(δηλαδή το δεύτερο Μνημόνιο) ή
ταν αποτέλεσμα μιαε πολύ δύ- 
σκοληε διαπραγμάτευσηε, που 
διήρκεσε πολύ περισσότερο χρό
νο από όσο γνωρίζει ή φαντάζε
ται η κοινή γνώμη στην Ελλάδα. 
Οι πολιτικοί μαε, που έχουν ήδη 
προσομοιώσει την πιο ριζοσπα
στική επαναδιαπραγμάτευση με 
τουε μεγάλουε τηε Ευρώπηε, δεν 
κάνουν τον κόπο να κατανοήσουν 
ότι τόσο ο κ. Ολάντ όσο και η κ. 
Μέρκελ «δεν κάνουν κουμάντο 
στον τόπο τουε», όπωε χαρακτη
ριστικά εξηγεί υψηλόβαθμο στέ- 
λεχοε τηε Κρηισιόν. Η αντίδραση 
μέσα στα ά τουε κόμματα, 
στουε ευρύτερουε πολιτικούε 
σχηματισμούε που τουε υποστη
ρίζουν και, κυρίωε, στην κοινή 
γνώμη των χωρών τουε είναι πο
λύ μεγάλη. νν'άρχει διάχυτη μια 
«κόπωση μ, ¿ν Ελλάδα» και κα- 
νείε δεν είναι διατεθειμένοε να πε
ράσει όση ώρα ετοιμάζονται να ζη
τήσουν οι Ελληνεε πολιτικοί.

Στην Ευρωζώνη
Οι αντιδράσειε είναι μεγάλεε και 

μέσα στην Ευρωζώνη. Υπάρχουν 
κράτη που έχουν μικρότερο κατά
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Πόσο ακριβά 
δανείζονται οι χώρες 
που μας δανείζουν
Απόδοση ΙΟειούς ομολόγου 
χην 11η Ιουνίου 2012, %
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Υπό την προϋπόθεση 
ότι η νέα κυβέρνηση 
θα είναι σε θέση να 
πείσει πως θα υλοποι
ήσει πς δεσμεύσεις.
κεφαλή εισόδημα από την Ελλά
δα (Πορτογαλία, Σλοβενία, Μάλτα, 
Κύπροε) και δεν αντιλαμβάνο
νται γιατί πρέπει να συντηρούν 
τον πληθυσμό μιαε χώραε που 
πλούτισε δανειζόμενη. Αλλα έχουν 
ήδη υποστεί βαριά λιτότητα 
(Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο), ενώ 
έχουν ακυρώσει και μεγάλο μέροε 
τηε προστασίαε που είχε και η δι
κή τουε αγορά εργασίαε. Εκτόε α
πό τα πολύ πλούσια κράτη, στα 
άλλα κράτη τηε Ζώνηε οι κατώ- 
τατεε αμοιβέε είναι χαμηλότερεε 
(από 30% ώε και 50%) και οι μισθοί

στον κρατικό τομέα έχουν υποστει 
σοβαρέε περικοπέε.

Υπάρχουν κράτη που δανείζο
νται ήδη ακριβότερα τα κεφάλαια 
που στη συνέχεια δανείζουν την 
Ελλάδα. Τόσο η Ιταλία όσο και η 
Ισπανία αιμορραγούν κάθε φορά 
που πρέπει να δοθεί στην Ελλά
δα μια νέα δόση για την κάλυψη 
ου κρατικού τηε ελλείμματοε ή 

παλαιών τηε δανείων ή για υπο
στήριξη των ελληνικών τραπεζών. 
Επιπλέον, όλεε οι χώρεε του ευ
ρωπαϊκού Νότου και η Ιρλανδία α- 
ταγωνίζονται μεταξύ τουε για τον 
κρυφό δανεισμό» που κάνει η Ευ

ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προε 
τιε τράπεζέε τουε. Αυτή η «κρυφή» 
μεταφορά κεφαλαίων είναι ση
μαντικότερη από την επίσημη, ε
πειδή συντηρεί τιε συναλλαγέε 
στον ιδιωτικό τομέα και εγγυάται 
τιε καταθέσειε.

Η «Νέα Ελληνική Διαπραγμά-

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

τευση» θα συναντήσει τεράστιε' 
αντιστάσειε και θα δημιουργήσει 
απρόβλεπτεε επιπλοκέε. Στιε ευ- 
ρωπαϊκέε πρωτεύουσεε προετοι
μάζονται για μια μεγάλη και μα- 
κράε διάρκειαε σύγκρουση. «Οταν 
ένα κράτοε θέλει να ανατρέψει ό
σα συμφώνησε πριν από λίγο 
καιρό και μετά τόσο επίπονεε συ- 
ζητήσειε, δεν πρέπει να περιμένει 
ότι θα γίνουν όλα σε μια συνε
δρίαση» επιμένουν στιε Βρυξέλλεε. 
Οι πλέον διαλλακτικοί δέχονται ό
τι τα πάντα στην Ε.Ε. είναι σε μια 
συνεχή διαπραγμάτευση. «Αυτό 
συμβαίνει από την πρώτη στιγμή, 
με το πρώτο Μνημόνιο, και κανείε 
δεν περίμενε κάτι διαφορετικό», 
αποδέχεται αξιωματούχοε. «Ολα 
θα πάνε καλύτερα, όμωε, αν η νέα 
ελληνική πλευρά αναδείξει όσα έ
χει κάνει και είναι σε θέση να πεί
σει ότι θα κάνει όσα έχει δε
σμευτεί», προσθέτει ο ίδιοε.

Σχέδιο πολιτικής ενοποίησης ιης Ευρώπης στη σύνοδο Ε.Ε.
Σχέδιο για την πολιτική ενοποίη
ση τηε Ευρώπηε, το οποίο θα συ- 
γκεράσει τιε αντικρουόμενεε α- 
πόψειε στην Ευρωζώνη καλούνται 
να εκπονήσουν και να καταθέ
σουν μέχρι την επόμενη σύνοδο 
κορυφήε, τέσσεριε ανώτατοι Ευ
ρωπαίοι γραφειοκράτεε, σύμφω
να με το τελευταίο τεύχοε του γερ
μανικού περιοδικού Der Spiegel. 
Ο επικεφαλήε τηε Ευρωπαϊκήε 
Επιτροπήε, Ζοζέ Μανουέλ Μπα- 
ρόζο, ο πρόεδροε του Συμβουλίου, 
Χέρμαν Βαν Ρομπέι, ο προϊστά- 
μενοε του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ 
Γιουνκέρ και ο πρόεδροε τηε 
ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, τηλεφωνι- 
ούνται καθημερινά και μέσα στην 
εβδομάδα αναμένεται να συνα
ντηθούν για να καταλήξουν σε μία 
κοινή πρόταση, η οποία στη συ

νέχεια θα διοχετευθεί στιε ευρω- 
παϊκέε πρωτεύουσεε. Σύμφωνα με 
τιε πρώτεε ενδείξειε, το σχέδιο 
προβλέπει την εκχώρηση μέρουε 
τηε εθνικήε κυριαρχίαε των χω- 
ρών-μελών στουε ευρωπαϊκούε θε- 
σμούε. Πάντωε, ο επίτροποε Ολι 
Ρεν δήλωσε χθεε ότι η εκχώρηση 
κυριαρχίαε που απαιτείται για τη 
δημοσιονομική ενοποίηση είναι 
δυνατή μόνο μεσοπρόθεσμα, ενώ 
αυτό που μπορεί να γίνει βραχυ
πρόθεσμα είναι η τραπεζική ενο
ποίηση. «Το ευρωκοινοβούλιο θα 
αποκτήσει ανταγωνισμό και ένα 
νέο σώμα θα αποκτήσει σοβαρέε 
ελεγκτικέε αρμοδιότητεε», απο
καλύπτει το Spiegel. «Θα πρόκει
ται για μια Ευρώπη δύο ταχυτή
των. Στον πυρήνα θα βρίσκεται 
μια δημοσιονομική ένωση που δεν

Σύμφωνα με το Spiegel, 
το επεξεργάζονται 
Μπαρόζο, Βαν Ρομπέι, 
Γιουνκέρ και Ντράγκι.

θα επιτρέπει τη δημιουργία νέων 
χρεών. Οι κυβερνήσειε θα μπο
ρούν λοιπόν να διαθέτουν ελεύ
θερα τα κονδύλια, τα οποία μπο
ρούν στη συνέχεια να καλύψουν 
με δικά τουε έσοδα. Οποια χώρα 
χρειάζεται περισσότερα χρήματα 
θα πρέπει να καταθέτει το αίτη
μά τηε στην ομάδα υπουργών Οι
κονομικών, η οποία θα αποφασί
ζει ποιεε διεκδικήσειε είναι δι- 
καιολογημένεε. Στη συνέχεια, θα 
διανέμει κοινά ευρωομόλογα, προ-

κειμένου να χρηματοδοτήσει αυ
τά τα χρέη», εξηγεί το περιοδικό. 
Η κλειστή αυτή υπουργική ομάδα 
θα διοικείται από έναν προϊστά
μενο, ο οποίοε θα μπορούσε τελικά 
να χριστεί Ευρωπαίοε τσάροε τηε 
οικονομίαε. Το σώμα θα υπόκει- 
ται στον έλεγχο ενόε νέου ευρω
παϊκού θεσμού, στον οποίο θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των ε
θνικών κοινοβουλίων. Στην ουσία, 
το μοντέλο που προτείνουν οι τέσ- 
σεριε γραφειοκράτεε είναι αυτό 
που πάντα απέρριπτε το Βερολί
νο, μόνο που θα εφαρμοστεί α
ποκλειστικά για τα νέα χρέη και 
όχι τα παλιά.

«Πρέπει επειγόντωε να γίνει κά
τι!», διαπιστώνουν σε κοινή έκ
κλησή τουε προε την Αγκελα 
Μέρκελ που δημοσιεύεται στο ί

διο τεύχοε του Spiegel ο Βρετανόε 
ιστορικόε Νάιαλ Φέργκιουσον και 
ο Αμερικανόε οικονομολόγοε, 
Νουριέλ Ρουμπινί. Πάντωε, το 
ρεπορτάζ ξεκινά με την εκτίμηση 
ότι η Μέρκελ έχει πλέον αντιλη- 
φθεί την κρισιμότητα τηε κατά- 
στασηε. «Η Μέρκελ δεν αρέσκε- 
ται στη γλώσσα τηε αποκάλυψηε, 
αλλά ξέρει πλέον ότι ο γκρεμόε δεν 
απέχει πολύ», επισημαίνεται. 
«Την ερχόμενη Κυριακή, μετά 
τιε εκλογέε στην Ελλάδα, θα κρι- 
θεί αν μια χώρα θα αναγκαστεί να 
εγκαταλείψει την Ευρωζώνη. Και 
στην Ισπανία η κατάσταση είναι 
πλέον τόσο δραματική, ώστε η χώ
ρα έχει με ιδιαίτερο κόπο πρό
σβαση σε φρέσκο χρήμα», γράφει 
το περιοδικό.
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