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npos TOUS ETQÍpOUS
Ο ίδιοε ο η ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ε 

έχει σε πολιτικό επίπεδο ανοι
χτό δίαυλο επ ικοινω νία ε με 
τουε κ. Ρομπάι και Μπαρόζο 
αλλά και με την Α. Μέρκελ, τον 
Φρ. Ολάντ, τον Μ. Μόντι αλλά 
και τον Μ. Ντράγκι, εν ώ  την 
ίδια ώρα ο υπουργόε Οικονο
μικών, Γ. Στουρνάραε, συνεχί
ζει τιε δ ια β ουλεύσειε με την 
τρόικα, προκειμένου να ξεπε- 
ραστούν τα εμπόδια που προ
βάλλουν οι εκπρόσω ποι των 
δανειστών μαε και να γεφυρω- 
θ είτο  χάσματων 2,5 δισ. ευρώ 
που χωρίζει τιε δυο πλευρέε.

«Κλείδωμα»
Η κυβέρνηση δεν κρύβει ότι 

βιάζεται να «κλειδώσει» το πα
κέτο των μέτρων, καθώε διαπι
στώνεται ότι οι καθυστερήσειε 
που παρατηρούνται, «τινάζουν» 
στον αέρα τα αρχικά χρονοδι
αγράμματα που είχα ν  τ ε θ ε ί  
τόσο για την εκταμίευση τηε 
επ όμ ενηε δόσηε όσο και για 
την αποδοχή του αιτήματοε για 
επιμήκυνση. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι χθεε κορυφαίοε κυ- 
βερνητικόε παράγονταε ανέ
φ ερ ε πωε ο στόχοε αυτή την

ώρα είναι τα μέτρα να έχουν 
επικυρωθεί από την τρόικα και 
ψ ηφιστεί από τη Βουλή, μέχρι 
τη Ιδη το υ μ η ν ό ε, ημέρα έναρ- 
ξηε των εργασιών τηε συνόδου 
κορυφήε.

Εάν το σενάριο αυτό επ ιβ ε
βαιω θεί στην πράξη, τότε είναι 
πιθανόν η τρόικα να ετοιμάσει 
την έκ θ εσ ή  τηε μέχρι τα τέλη 
του μηνόε ή το αργότερο μέσα 
στο πρώτο δεκαήμερο του Νο
έμβρη και η δόση να εκταμι- 
ευ θ εί στα τέλη του επόμενου 
μήνα.

Εκτόε από τα αμιγώε δημο
σιονομικά ζητήματα, η κυβέρ
ν η σ η  θ έλ ε ι να « κ λ είσ ει»  το 
ταχύτερο δυνατό το θέμα και 
για έναν πρόσθετο λόγο: μέλη 
του Υπουργικού Συμβουλίου 
εκτιμούν ότι, όσο παρατείνεται 
η μετρολογία, τόσο εντείνεται 
ο εκνευρισμόε τηε κοινήε γνώ- 
μηε αλλά και βουλευτώ ν τηε 
πλειοψ ηφίαε.

Παράλληλα, είναι βέβαιον 
ότι όσο παραμένει η εκκρ εμό
τητα, τόσο επηρεάζεται και το 
οικονομικό κλίμα στη χώρα, 
κάτι που π ρ ο φ α ν ώ ε επ ίσ η ε  
δεν θέλ ει η κυβέρνηση.

Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Μ Α  ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ REUTERS

Μετά Tis αμερικανικέδ εκλογέε η 
έκθεση m s τρόικαε για την Ελλάδα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΣΜΑ
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ΣΤΑ ΜΕΣΑ Νοεμβρίου, δηλαδή μετά 
τιε αμερικανικέε εκλογέε, θα παρου
σιαστεί η έκθεση τηε τρόικαε για το 
ελληνικό πρόγραμμα και τη βιωσιμό
τητα του χρέουε. Αυτό τουλάχιστον 
υποστηρίζει σε δημοσίευμά του το 
πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώνονταε 
τιε εκτιμήσειε αξιωματούχων τηε Ευ- 
ρωζώνηε ότι η αξιολόγηση δεν θα είναι 

έ τ ο ιμ η  γ ια  το  
Eurogroup τηε ερ- 
χ ό μ εν η ε  Δ ευτέ- 
ραε.

Το Β ερ ο λίν ο  
εξακολουθεί, στο 
μεταξύ, να παρα
πέμπει στην έκθε
ση τηε τρόικαε, 
ενώ  εντείνεται η 
φ ημ ολογία  που 
θέλει τη γερμανική 
κ υ β έ ρ ν η σ η  να 
προτιμά «λύση πα
κέτο» γιατιεχώρεε 

που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, προ
κειμένου να αποφύγει μεμονωμένεε 
αποφάσειε στο γερμανικό κοινοβού
λιο, με δεδομένο το ήδη βεβαρημένο 
κλίμα στον κυβερνητικό συνασπισμό. 
Το «Spiegel» έγραψε μάλιστα χαρα
κτηριστικά πωε η Ευρωζώνη αυτοσχε
διάζει στην περίπτωση τηε Ελλάδαε, 
με το ερώτημα τηε εκταμίευσηε τηε

επόμενηε δόσηε να παραμένει ανα
πάντητο. Οπωε επεσήμανε το δευτετε 
στο δημοσίευμά του, παρά τα μέτρα 
που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση, 
ο στόχοε εξόδου από τον φαύλο κύκλο 
του χρέουε καθίσταται όλο και πιο 
δύσκολοε και κάθε προσπάθεια εξυ- 
γίανσηε τηε οικονομίαε φαίνεται να 
πέφτει στο κενό.

Ο προϋπολογισμόε του 2013 περι
έχει ενθαρρυντικά στοιχεία, όπωε ότι 
το επόμενο έτοε αναμένεται πρωτογε- 
νέε πλεόνασμα για πρώτη φορά από 
το 2002, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι 
οι εκτιμήσειε τόσο για την ύφεση όσο 
και για το χρέοε είναι ανησυχητικέε, 
καθώε ή Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε 
χειρότερη κατάσταση απ' ό,τι ανέμεναν 
οι πιο απαισιόδοξεε εκτιμήσειε προ 
έξι μηνών.

Αισιόδοξο σενάριο
Το Βευίετε θεωρεί πωε το αισιόδο

ξο σενάριο μείωσηε του ελληνικού 
χρέουε στο 120%του ΑΕΠ έωετο 2020 
φαντάζει σήμερα ακόμη πιο δυσπρό
σιτο απ' ό,τι πριν από έξι μήνεε, κάτι 
που καθιστά πιο πιθανό το ενδεχόμε
νο η Αθήνα να προχωρήσει σε έναν 
δεύτερο γύρο «κουρέματοε» του χρέ
ουε, προκειμένου να επαναφέρει σε 
βιώσιμη τροχιά το χρέοε τηε, με τον 
επίσημο τομέα να σηκώνει το βάροε 
τηε αναδιάρθρωσηε. Σημειώνεται πωε 
πηγέε τηε Ευρωζώνηε εξέφραζαν την 
Τρίτη την εκτίμηση ότι η αξιολόγηση 
τηε τρόικαε δεν θα είναι έτοιμη για το

Eurogroup τηε ερχόμενηε Δευτέραε 
και, υπό αυτέε τιε περιστάσειε, στη 
Σύνοδο Κορυφήε τηε ΕΕ στιε 18-19 
Οκτωβρίου δεν θα πρέπει να αναμέ
νονται, κατά πάσα πιθανότητα, απο- 
φάσειε για την Ελλάδα.

Οι ίδιεε πηγέε τόνιζαν ότι οι συνε- 
χιζόμενεε καθυστερήσειε στην επίτευ
ξη συμφωνίαε στην Αθήνα με την 
τρόικα ανατρέπουν τουε αρχικούε 
σχεδιασμούε του επικεφ αλήε του 
Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για 
λύση εντόε του δεύτερου δεκαπενθη
μέρου του Οκτωβρίου, ιδίωε σε ό,τι 
αφορά την καταβολή τηε επόμενηε 
δόσηε των δανείων ύψουε 31,5 δισ. 
ευρώ. «Εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση» 
χαρακτήρισε την εκταμίευση τηε επό
μενηε δόσηε, ύψουε 31,5 δισ. ευρώ, 
γιατηνΑθήναή Citigroup. Σε 9σέλιδη 
έκθεσή τηε ανέφερε ότι η ελληνική 
κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με 
ένα κενό ύψουε έω ε 3,5 δισ. ευρώ 
όσον αφορά τιε διαπραγματεύσειε με 
την τρόικα.

Οπωε σημειώνουν αναλυτέε του 
οίκου, η τρόικα συνεχίζει να έχει εν- 
στάσειε για μέτρα ύψουε 3,5 δισ., ενώ 
επιμένει ρητά και κατηγορηματικά για 
ταχύτερη υλοποίηση των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων, προτού ανάψει το 
«πράσινο φωε» για την καταβολή τηε 
επόμενηε δόσηε. «Οι μεταρρυθμίσει 
αυτέε περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμά
των και την απελευθέρωση τηε αγοράε 
ενέργειαε», διευκρινίζει η Citigroup.

Εντείνεται η 
φημολογία που 
θέλει τη γερ
μανική κυβέρ
νηση να προτι
μά «λύση πα
κέτο» για τιε 
χώρεε που α
ντιμετωπίζουν 
πρόβλημα
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«Μοιραίο λάθοδ» η μη πρόβλεψη 
ρήτραε για την ύφεση στο Μνημόνιο

ΣΚΛΗΡΗ κριτική για 
tous ισχυρούε τηε Ευρω
ζώνηε που εμφανίζονται, 
ακόμη και σήμερα, ανέ- 
τοιμεε να κάνουν το με
γάλο βήμα για την οικο
νομική κυβέρνηση τηε 
Ευρωζώνηε άσκησε ο 
πρώην ηρωθυπουργόε 
Κώσταε Σημίτηε, κατά τη 
χθεσινή ομιλία του στο 
ιστορικό δημαρχείο τηε 
πόληε Οσναμπρουκ τηε 
Γερμανίαε.
Σε εκδήλωση που διορ- 
γάνωσε το πανεπιστήμιο 
τηε πόληε, ο κ. Σημίτηε 
ανέπτυξε τιε απόψειε του 
με τίτλο «Είμαστε όλοι 
ίσοι εταίροι στην ΕΕ» και 
φυσικά αναφέρθηκε στο 
καυτό ελληνικό ζήτημα. 
Χαρακτήρισε «μοιραίο 
λάθοε» το ότι στο πρώτο

▲  Α ΙΧΜΕΣ για την ανα
ποτελεσματικότητα του 
κρατικού μηχανισμού 
άφησε ο πρώην πρωθυ- 
πουργόε Κ. Σημίτηε

Μνημόνιο οι συντάκτεε 
του δεν είχαν προβλέψει 
ρήτρα παράτάσηε του 
χρόνου δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε εξαιτίαε

τηε ύφεσηε - με αποτέ
λεσμα, κατά τον κ. Σημί
τη, το βάθεμα τηε ύφε
σηε και τηε απώλειαε 
ταυτόχρονα τηε αξιοπι- 
στίαε που είχε ανάγκη η 
πολιτική ηγεσία.

Αιχμέ$
«θα έπρεπε παράλληλα 
με τα μέτρα περικοπών 
να εφαρμόζονται σταδια
κά και οι μεταρρυθμίσει, 
για να βλέπουν οι πολί- 
τεε ότι κάτι αλλάζει», 
υπενθύμισε με νόημα ο 
πρώην ηρωθυπουργόε, 
αφήνονταε αιχμέε για 
την αναποτελεσματικό
τητα του κρατικού μηχα
νισμού, όπωε και για την 
απουσία βούλησηε για 
σύγκρουση με τα συνδι
κάτα εξαρχήε.

«FINANCIAL TIMES»

«Μνημόνιο» 
για όλη την 
Ευρωζώνη
ΜΝΗΜΟΝΙΟ και για tous 17 τηε 
Ευρωζώνηε, με στόχο να ενισχυ- 
θεί ο κοινοτικόε έλεγχοε επί τηε 
εθνικήε οικονομικήε ηολιτικήε, 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, σχέ
διο έκθεσηε του προέδρου τηε 
ΕΕ Χέρμαν Βαν Ρομπάι, εν όψει 
τηε Συνόδου Κορυφήε. Η εν λό
γω έκθεση, όπωε αναφέρει δη
μοσίευμα των «Financial Times», 
προτείνει τη δημιουργία ενόε κε
ντρικού προϋπολογισμού τηε Ευ
ρωζώνηε και την υπογραφή μνη
μονίων μεταξύ των χωρών που 
μοιράζονται το ευρώ και των 
Βρυξελλών, με τα οποία οι πρώ- 
τεε θα δεσμεύονται σε μέτρα και 
χρονοδιαγράμματα για δημοσιο- 
νομικέε μεταρρυθμίσει. Η έκθε
ση αποτελεί μέροε τηε προσπά- 
θειαε του κ. Ρομπάι να υπάρξει 
έωε το τέλοε του έτουε ένα σχέ
διο για την οικονομική ενοποίηση 
τηε Ευρωζώνηε.


