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«Ανάφλεξη» ενώ η τρόικα περιμένει...
Γιατί ηροκλήθηκε ένταση στις σχέσεις Σαμαρά - Βενιζέλου, ο ρόλος του κ. Στουρνάρα, οι διαρροές και το non paper - ποταμός

ΤουΚ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

τον κυβερνητικό εκπρόσωπό κ. Σ. Κε- 
δίκογλου ζητώνταε διάψευση.

Ο κ. Κεδίκογλου ανταποκρίθηκε, αρ- 
χίζονταε έναν κύκλο τηλεφωνημά
τω ν  με εφημερίδεε και τηλεοπτικούε 
σταθμούε, αλλά η Ιπποκράτουε απαι
τούσε γραπτή διάψευση, που όμωε δεν 
ήταν δυνατόν να γίνει, αφού όσα είχαν 
μεταδοθεί αποδίδονταν σε «ανώνυμουε 
κύκλουε». Η άρνηση από πλευράε 
Μαξίμου να υπάρξει επίσημη διάψευ
ση προκάλεσέ, ωε γνωστόν, την έντονη 
αντίδραση του κ. Βενιζέλου, που φέ
ρεται να συνέταξε ο ίδιοε το  non paper 
- ποταμό για τον τρόπο με τον  οποίο 
θα πρέπει να λειτουργεί η τρικομμα- 
τική κυβέρνηση.

Τηλεφώνημα εκτόνωσης
Ομωε, στη  συνέχεια, υπό το βάροε 

τηε κλιμάκωσηε τηε έντασηε και οι δύο 
πλευρέε αναζήτησαν κάποια κίνηση ε- 

g κτόνωσηε. Αυτή επήλθε με το τηλε- 
| φώνημα του υπουργού Επικρατείαε κ. 
| Σταμάτη στον κ. Βενιζέλο, μέσω του Ο
Ι ποιου «κλείδωσε» η σημερινή σύσκε- 
ϊ  ψη τω ν  αρχηγών.
I  Η σύσκεψη θεωρείται κρίσιμη, κα
ί  θώε θα τεθούν προε συζήτηση το πλαί

σιο για τη ν  τελική φάση τηε δια- 
πραγμάτευσηε με την τρόικα, αλλά και 
τα ισοδύναμα μέτρα και οι «κόκκινεε 
γραμμέε» που έχουν τεθεί από το  
ΠΑΣΟΚ και τη  ΔΗΜΑΡ.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, στελέχη 
του οικονομικού επιτελείου δεν απο
κλείουν a priori να καταβληθεί προ
σπάθεια να διασωθούν οι αναπηρικέε 
συντάξειε και τα δώρα που λαμβάνουν 
οι δικαιούχοι του ΟΓΑ και οι χαμηλο- 
συνταξιούχοι. Ομωε, τονίζουν ότι καμία 
απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν δεν 
υπάρξει καθαρή εικόνα για το ποια μέ
τρα από το πακέτο των 11,6 δισ. εγκρίνει 
και ποια απορρίπτει η τρόικα. Οι ίδιεε 
πηγέε προσθέτουν, μάλιστα, πωε πολ
λά από τα ισοδύναμα που έχει προτεί
νει η ΔΗΜΑΡ είναι προε αξιοποίηση, εν 
αντιθέσει με τιε αντίστοιχεε προτάσειε 
του ΠΑΣΟΚ, σχόλιο που καταδεικνύει 
τη συνεχιζόμενη ένταση στιε σχέσειε 
τηε Ιπποκράτουε με τη  Ν.Δ.

την οποία «ο  κ. Σαμαράε δεν τελεί υ
πό κηδεμονία, ενώ ο κ. Βενιζέλοε δεν 
έχει συνειδητοποιήσει τουε συσχετι- 
σμούε που προέκυψαν από τιε εκλο- 
γέε». Μόλιε η διαρροή μεταδόθηκε α
πό συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθ
μό, η εκπρόσωποε Τύπου του ΠΑΣΟΚ 
κ. Φώφη Γεννηματά επικοινώνησε με

στη ΔΕΘ

Χαμηλό παραμένει το  βαρομετρικό 
στιε σχέσειε μεταξύ του πρωθυπουρ
γού Αντ. Σαμαρά και του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ, παρά το  γεγονόε ότι η έπειτα 
από έντονο παρασκήνιο συμφωνία για 
τη ν πραγματοποίηση τηε σύσκεψηε 
τω ν  αρχηγών, σήμερα το  βράδυ, ε
κτόνωσε τη ν ένταση που είχε ανακύ- 
ψει τη ν  περασμένη Πέμπτη, εξαιτίαε 
τηε ανταλλαγήε πυρών μεταξύ «κύ
κλων» του Μεγάρου Μαξίμου και τηε 
Ιπποκράτουε.

Στο παρασκήνιο, συνεργάτεε του κ. 
Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου συνεχίζουν 
να αλληλοεπιρρίπτουν ευθύνεε για την 
«ανάφλεξη» τω ν τελευταίων ημερών. 
Ομωε, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η 
κυβέρνηση δεν πρόκειται να οδηγηθεί 
σε μείζονα κρίση, καθώε δεν την επι-

Η  συμφωνία 
για πραγματοποίηση 
της σημερινής σύσκεψης 
των τριών πολιτικών 
αρχηγών εκτόνωσε 
το βαρύ κλίμα.

θυμούν ούτε ο πρωθυπουργόε ούτε ο 
πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, η χώ
ρα συνεχίζει να κινείται σε τεντωμένο 
σχοινί. Και εάν δεν υπάρξει αρχικά συμ
φωνία με την τρόικα για τα μέτρα τω ν 
11,6 δισ. και εν συνεχεία η ψήφισή τουε 
από τη Βουλή, η επόμενη δόση του δα
νείου δεν πρόκειται να εκταμιευθεί και 
η χώρα θα οδηγηθεί σε στάση πληρω
μών και έξοδο από το ευρώ.

Ποια είναι, όμωε, τα  «ανφέρ» του κ. 
Βενιζέλου, που του καταλογίζουν σ τε 
λέχη τηε Ν.Δ. και ποιεε οι ενστάσειε 
τηε Ιπποκράτουε για τουε χειρισμούε 
του πρωθυπουργού; Σύμφωνα με «γα
λάζια» στελέχη, μετά το ν  Δεκαπε- 
νταύγουστο ο  πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ, 
διαβλέπονταε ότι το κλίμα για την Ελλά
δα βελτιώνεται διεθνώε, άρχισε συ- 
στηματικέε προσπάθειεε ώ στε να  ει- 
σέλθει σ το  «κάδρο» τηε διαπραγμά- 
τευσηε και να αποκομίσει τα αντί
στοιχα πολιτικά οφέλη. Ομωε, όπωε 
προσθέτουν οι ίδιεε πηγέε, οι συσκέ- 
ψειε τω ν  πολιτικών αρχηγών που έγι
ναν τη  συγκεκριμένη χρονική περίο
δο συνοδεύονταν από δηλώσειε αμ-

Δεσμεύσεις Σαμαρά

Συνεργάτες του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου εκτιμούν ότι η κυβέρνηση δεν θα οδηγηθεί σε μείζονα κρίση, καθώς δεν την επιθυμεί κανένας από τους δύο.

φισβήτησηε ή αποστασιοποίησηε τω ν 
κ. Βενιζέλου και Κουβέλη από το  πα
κέτο τω ν  μέτρων, εξέλιξη που επιβά
ρυνε τη ν εικόνα τηε χώραε στουε ε- 
ταίρουε. Δ εν είναι τυχαίο, εξάλλου, ό
τι τόσο στιε συναντήσειε του κ. Σαμαρά 
με τη ν κ. Μέρκελ και το ν  κ. Ολάντ ό
σο και στην πρόσφατη του κ. Στουρ
νάρα με το ν  κ. Σόιμπλε, ένα από τα  ε
ρωτήματα που τέθηκαν με ιδιαίτερη έμ
φαση ήταν «κατά πόσον η τρικομμα- 
τική κυβέρνηση είναι βιώσιμη σε βά- 
θοε χρόνου».

Επίσηε, την ενόχληση του Μεγάρου 
Μαξίμου έχει προκαλέσει μια αλλη
λουχία δηλώσεων σ τελ εχώ ν του 
ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται κοντά στον κ. 
Βενιζέλο και εγείρουν θέμα μοντέλου 
διακυβέρνησηε τηε χώραε. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι δηλώσειε του κ. Γ. Δα- 
τσέρη, ο οποίοε, αναφερόμενοε σε ε

νεργότερη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ 
στο κυβερνητικό σχήμα, άνοιξε εμμέ- 
σωε πλην σαφώε θέμα ανασχηματι
σμού, δύο μήνεε μετά τον σχηματισμό 
τηε κυβέρνησηε συνεργασίαε κι ενώ 
η σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου 
αποτελεί αρμοδιότητα του πρωθυ
πουργού. Οπωε, επίσηε, η τοποθέτη
ση του κ. Δ. Κρεμαστινού περί εναλ- 
λασσόμενηε πρωθυπουργίαε.

Τι λέει η Ιτπιοκράτους
Από την πλευρά τηε, η Ιπποκράτουε 

καταλογίζει σ τον  κ. Σαμαρά έλλειμμα 
ροήε πληροφοριών για την πορεία τω ν 
συζητήσεων με τουε εταίρουε σε σχέ
ση με το  «ελληνικό ζήτημα». Στη συ
γκεκριμένη κατεύθυνση αναφέρονται, 
πρώτον, η επιλογή του πρωθυπουργού 
να μη συναντηθεί με τουε κ. Βενιζέλο 
και Κουβέλη πριν από τιε επισκέψειε

του σε Βερολίνο και Παρίσι. Και δεύ
τερον, το  γεγονόε ότι ο υπουργόε Οι
κονομικών κ. Γ. Στουρνάραε δεν έ- 
σπευσε να ενημερώσει τουε πολιτικούε 
αρχηγούε αμέσωε μετά τη ν  επιστρο
φή του από τη  Γερμανία και τη  συνά
ντηση  με το ν  κ. Σόιμπλε.

Η κίνηση αυτή του κ. Στουρνάρα 
προκάλεσε τη ν «έκρηξη» του κ. Βενι
ζέλου, ο οποίοε τη ν  Τετάρτη  το  πρωί 
επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ν  κ. 
Σαμαρά, δρομολογώνταε ένα έντονο 
παρασκήνιο που οδήγησε στη  μίνι κρί
ση τηε επομένηε και, σ τη  συνέχεια, 
σ τη  συμφωνία να πραγματοποιηθεί η 
σημερινή σύσκεψη τω ν  πολιτικών 
αρχηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Βε
νιζέλοε «απαίτησε» να έχει άμεση ε
νημέρωση από τον κ. Στουρνάρα, ε
νώ  ζή τησε από το ν  κ. Σαμαρά να υ

πάρξει σύσκεψη τω ν  αρχηγών πριν α
πό τιε συναντήσειε τουε με τη ν τρόι
κα, τη  Δευτέρα. Ο κ. Σαμαράε συναί- 
νεσε άμεσα στο  αίτημα του κ. Βενι
ζέλου να ενημερωθεί από το ν  υπουρ
γό Οικονομικών -υπήρξε τηλεφωνική 
επικοινωνία τουε, όπωε και με το ν  κ. 
Κουβέλη το  ίδιο απόγευμα- αλλά ά
φησε ανοιχτό το ν  χρόνο συνάντησηε 
τω ν  τρ ιώ ν αρχηγών. Τούτο, όπωε λέ
γεται, συνέβη επειδή ο κ. Σαμαράε ή
θελε η τελική σύσκεψη για τη ν  ορι
στικοποίηση τω ν  μέτρων να πραγμα
τοποιηθεί προε το  τέλοε τηε εβδομά- 
δαε, μετά τη  συνάντησή του, τη ν  Τρί
τη, με τον επικεφαλήε τηε ΕΚΤ κ. Μά
ριο Ντράγκι και αφού υπήρχε σαφήε 
εικόνα για τα μέτρα που αποδέχεται 
ή απορρίπτει η τρόικα.

Μέσα σ ’ αυτό το ήδη «επιβαρυμένο» 
κλίμα, υπήρξε η διαρροή σύμφωνα με

Σόιμπλε: Είμαι αισιόδοξος...

Η Ελλάδα φυσικά θα παραμείνει στην Ευρωζώνη αν εκπληρώσει τις υποχρεώ
σεις της, δήλωσε ο κ. Σόιμπλε στην «Κ».

Της απεσταλμένης μας στο ΠΟΤΣΝΤΑΜ 
ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Μια απροσδόκητη πλην βραχύβια ασυ
λία από το  Βερολίνο, μέχριε ότου συ
νταχθεί η έκθεση τηε τρόικαε, έχει ε
ξασφαλίσει τιε τελευταίεε εβδομάδεε η 
Ελλάδα, καθώε η γερμανική κυβέρνη
ση εμφανίζεται πρόθυμη να δώσει πί
στωση χρόνου στην ελληνική κυβέρ
νηση έωε ότου δει τα πρώτα δείγματα 
γραφήε του τρικομματικού συνασπι
σμού υπό τον  Αντώνη Σαμαρά.

«Π ιστεύετε ότι θα παραμείνει η 
Ελλάδα στην Ευρωζώνη;», ήταν η ε
ρώτηση τηε «Κ » προε τον Γερμανό υ
πουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόι
μπλε, ο οποίοε παρέστη την περασμέ
νη Πέμπτη στην τελετή απονομήε του 
βραβείου Μ100 του συνεδρίου MME 
Sanssouci Colloquium 2012 στον πρό
εδρο τηε ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, στο Πό- 
τσνταμ τηε Γερμανίαε. «Αν εκπληρώ
σει τιε υποχρεώσειε τηε, φυσικά», ήταν 
η απάντησή του. «Εσειε είστε αισιό- 
δοξοε ότι θα το πράξει;» «Είμαι πάντα 
αισιόδοξοε», αποκρίθηκε χαμογελώ- 
νταε. «Οσον αφορά το ζήτημα τηε ε- 
τπμήκυνσηε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε 
να δοθεί στην Ελλάδα μία πίστωση χρό
νου;» «Μου θέτετε ένα ζήτημα που ού
τε ο πρωθυπουργόε σαε δεν έθεσε κα
τά τιε επισκέψειε του σε Βερολίνο και 
Παρίσι. Γιατί ήξερε την απάντηση: Πε
ριμένουμε την έκθεση τηε τρόικαε», α
πάντησε αυστηρά. «Ναι, αλλά εγώ δεν 
είμαι πρωθυπουργόε, είμαι δημοσιο- 
γράφοε, οπότε μπορώ να σαε ρωτήσω».

Οχι τρίτο πακέτο
Από το ν  υπουργό Οικονομικών 

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που εγκωμιάζει 
τιε μεταρρυθμιστικέε προσπάθειεε 
τηε Αθήναε και εμφανίζεται αισιόδο- 
ξοε ότι η χώρα μαε θα εκπληρώσει τιε 
υποχρεώσειε τηε, μέχρι τουε Γερμα- 
νούε δημοσιογράφουε, η αλλαγή κλί- 
ματοε σ τη  Γερμανία είναι σαφήε. 
Ολοι, πάντωε, του Σόιμπλε συμπερι
λαμβανομένου, θεωρούν ότι ένα τρί
το  πακέτο βοήθειαε προε τη ν Ελλάδα 
είναι αδύνατο να περάσει από τη γερ
μανική Βουλή. «Θα γίνει εξέγερση», 
προβλέπει ο δημοσιογράφοε Κλέμενε 
Βέργκιν από την εφημερίδα Welt, ο ο
ποίοε θεωρεί ότι και η ίδια η γερμανι
κή κυβέρνηση θα ήθελε μια όσο το δυ
νατόν πιο θετική έκθεση τηε τρόικαε 
για να μπορέσει να δικαιολογήσει στη 
γερμανική κοινή γνώμη τυχόν παρα-

Η  γερμανική κυβέρνηση 
εμφανίζεται πρόθυμη 
να δώσει πίστωση 
χρόνου στην Ελλάδα 
έως ότου συνταχθεί 
η έκθεση της τρόικας.

χωρήσειε προε την ελληνική πλευρά.
Ο Κλάουε Τέπφερ, παλαίμαχο στέ- 

λεχοε τω ν  Χριστιανοδημοκρατών, 
πρώην υπουργόε επί Καγκελαρίαε 
Κολ και παρ’ ολίγον αντικαταστάτηε 
του Κρίστιαν Βουλφ στην προεδρία τηε 
Γερμανίαε, θεωρεί ότι η Αγκελα Μέρ
κελ εργάζεται με συνέπεια για την πα
ραμονή τηε Ελλάδαε στην Ευρωζώνη. 
Σε ερώτηση τηε «Κ » αν θεωρεί λάθοε 
την ένταξη τηε Ελλάδαε στο ενιαίο νό
μισμα, διστάζει κάπωε να απαντήσει. 
«Ισωε θα έπρεπε να περιμένουμε λίγο 
περισσότερο έωε ότου εκπληρώσει ό- 
λεε τιε προϋποθέσειε η χώρα σαε», λέ
ει, αλλά σπεύδει να προσθέσει ότι η μα
νία με τιε υποθέσειε εργασίαε «τ ι θα 
γινόταν αν...» δεν έχει πλέον νόημα. 
«Το ζητούμενο είναι αυτήν τη  στιγμή 
όχι μόνο να μη συρρικνωθεί η Ευρω
ζώνη, αλλά να επεκταθεί και να ενι- 
σχυθεί», επισημαίνει. «Δ εν  πιστεύετε 
ότι έχει ενισχυθεί ο ευρωσκεπτικισμόε 
στη  Γερμανία;», του επισημαίνουμε. 
«Κοιτάξτε, αν η πολιτική διαμορφω

νόταν αποκλειστικά από τη ν κοινή 
γνώμη, θα κάναμε τιε εταιρείεε δη
μοσκοπήσεων καγκελαρίουε. Πολλέε 
φορέε υπάρχει μια σαφήε θέση τηε 
πλειοψηφίαε τω ν πολιτών, αλλά οι πο
λιτικοί δεν τουε ρωτούν για να προ
χωρήσουν σε κάθε τουε ενέργεια. ΓΓ 
αυτόν τον  λόγο έχουμε αντιπροσω
πευτική δημοκρατία», καταλήγει.

Διαφορετικές απόψεις
Δε συμφωνούν όλοι με την άποψή του 

για την πολιτική τηε κ. Μέρκελ. «Δεν κά
νει τίποτα γιατί ξέρει ότι όσο λιγότερο 
εμφανίζεται και ασκεί πολιτική, τό :ε- 
ρισσότερο αγαπητή γίνεται στον κό
σμο», λέει με δηλητηριώδη ειρωνεία δι- 
ευθύνων σύμβουλοε εταιρείαε μετάλλου.

Υπάρχει, λοιπόν, αποκρυσταλλωμένη 
άποψη στουε κόλπουε τηε γερμανικήε 
κυβέρνησηε στο ζήτημα τηε Ελλάδαε; 
Οχι, είναι το συμπέρασμα από τιε συ- 
ζητήσειε με διάφορουε πολιτικούε και 
παράγοντεε τηε γερμανικήε δημοσιο- 
γραφικήε και επιχειρηματικήε ελίτ, αν 
και είναι σαφέε ότι ακόμη και η συζή
τηση περί Grexit έχει παγώσει προε το 
παρόν. Η ηπιότερη πολιτική τηε κυ
βέρνησηε αντανακλάται και στα ρε
πορτάζ τηε εφημερίδαε Bild, που είχε 
πρωτοστατήσει στην εκστρατεία κατά 
τηε χώραε μαε. Στέλεχοε τηε ιστοσελί- 
δαε τηε Bild γελάει όταν τον ρωτάμε αν 
η εφημερίδα του επηρεάζει την κα
γκελάριο. «Ξέρω ότι μαε διαβάζει κα
θημερινά», λέει...

Ο πρωθυπουργός Ανιώνης Σαμαράς, ενώ προσέρχεται για την τελετή των εγκαι
νίων της 77ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Την οδό τηε απόλυτηε ειλικρίνειαε ε- 
πέλεξε χθεε ο πρωθυπουργόε για να 
πείσει τουε πολίτεε ότι τα  προε ανα
κοίνωση μέτρα θα είναι «οι τελευταί
εε περικοπέε» σε μισθούε και συντά- 
ξειε και, κυρίωε, ότι τούτη τη  φορά οι 
θυσίεε τουε θα πιάσουν τόπο.

Στη σύντομη ομιλία του στη ΔΕΘ, 
που κατ’ ουσίαν δεν είχε προαναγ
γελθεί, ο κ. Αντ. Σαμαράε χρησιμο
ποίησε ασυνήθιστα δραματικούε τό- 
νουε. «Σαε λέω τη ν αλήθεια, δεν γι
νόταν αλλιώε», τόνισε σε πρώτο ενι
κό πρόσωπο και αιφνιδιάζονταε το  α
κροατή Ήό του παραδέχθηκε για πρώ
τη φομ ,^ημοσίωε ότι στα  επικείμενα 
μέτρα τω ν 11,6 δισ. ευρώ «κόβονται και 
εισοδήματα που δεν έπρεπε να αγγι
χτούν», αν και όπωε τόνισε καταβάλ
λονται προσπάθειεε, «οι περικοπέε να 
μην είναι οριζόντιεε». «Η μείωση όμωε 
τω ν δαπανών έπρεπε να γίνει έτσ ι κι 
αλλιώε, γιατί δεν μπορεί μια χώρα που 
σέβεται το ν  εαυτό τηε να ζει με δα
νεικά», ανέφερε.

Παράλληλα, ωστόσο, και απαντώ- 
νταε σε όσουε τον  επικρίνουν πωε α
θέτησε τιε υποσχέσειε του, δεσμεύθηκε 
να τηρήσει στο ακέραιο τιε προεκλο- 
γικέε δεσμεύσειε του σε βάθοε τε- 
τραετίαε, χαρακτηρίζονταε αυτονόη
τη την προσπάθεια τηε κυβέρνησηε να 
αποκαταστήσει το συντομότερο δυ
νατόν τα  εισοδήματα που κόβονται ά
δικα. Προέταξε μάλιστα τιε περικοπέε 
στουε χαμηλοσυνταξιούχουε, τουε 
πο? 'κνουε και τουε ένστολουε, για 
του^ υποίουε μάλιστα κατέστησε σα
φέε ότι θα διατηρήσουν τα έξι επιδό
ματα επικινδυνότηταε που δίδονται 
στουε μάχιμουε.

«Θα υπάρξουν ταυτόχρονα μέτρα α- 
νάπτυξηε που θα είναι μεγαλύτερα των 
περικοπών», είπε και υπογράμμισε ό
τι «η επόμενη δόση του δανείου (σ. σ. 
ύψουε 31,5 δισ. ευρώ) θα μείνει κατά 
90% μέσα στην Ελλάδα». Δεσμεύθηκε, 
επιπλέον, με το συγκεκριμένο ποσό ό
χι μόνο να γίνει η ανακεφαλαιοποίη- 
ση τω ν  τραπεζών, αλλά ότι το  Δημό
σιο θα εξοφλήσει τα χρέη του προε τρί- 
,τουε. «Μόλιε πάρουμε την επόμενη δό
ση, θα προχωρήσουμε και σε συμψη- 
φισμούε οφειλών και θα υπάρξει ρευ
στότητα», υποσχέθηκε και προέβλεψε 
ότι σε δύο χρόνια από σήμερα η 
Ελλάδα θα είναι διαφορετική, καθώε 
«θα έχει φανεί φωε στην άκρη του τού-

Ο πρωθυπουργός τόνισε 
ότι αυτές θα είναι 
«ο ι τελευταίες περικοπές» 
σε μισθούς και συντάξεις 
και επιτέθηκε στο λόμπι 
της δραχμής.

νελ». Στην ομιλία του, ο πρωθυπουρ
γόε έκρινε σκόπιμο να εξαπολύσει δρι- 
μεία κριτική στην αντιπολίτευση, φω- 
τογραφίζονταε κυρίωε τον ΣΥΡΙΖΑ, τον 
οποίο επί τηε όυσίαε ταύτισε με αυτό 
που εσχάτωε αποκαλεί «λόμπι τηε 
δραχμήε». Καυτηρίασε μάλιστα τη  
σύγκριση τηε Ελλάδαε με την Αργε
ντινή που επιχείρησε ο κ. Αλ. Τσίπραε 
και τόνισε: «Μαε είπαν ότι το ευρώ δεν 
είναι ταμπού, αλλά όχι τι θα γινόταν 
αν φεύγαμε από το ευρώ, που θα σή- 
μαινε όχι μείωση αλλά κατάργηση τω ν 
συντάξεων».

Την αντιπολιτευτική τακτική του 
ΣΥΡΙΖΑ είχε εμφανή στόχο και μια άλ
λη αποστροφή του, με την οποία ε- 
πεδίωξε να κεφαλαιοποιήσει τιε δια- 
δοχικέε συναντήσειε του με ομολόγουε 
του, καθώε όπωε είπε η χώρα μαε βρέ
θηκε πολύ κοντά στην έξοδό τηε από 
την Ευρωζώνη. «Τη μάχη με το  εκτόε 
Ελλάδοε λόμπι τηε δραχμήε την κερ
δίζουμε, μένει να κερδίσουμε τη μάχη 
και με το εντόε Ελλάδοε αντίστοιχο λό

μπι», υπογράμμισε μιλώνταε απαξιω- 
τικά για κάποιουε που «δεν ποντάρουν 
μόνο στην καταστροφή τηε χώραε, αλ
λά την εύχονται κιόλαε».

Αξιοσημείωτο είναι, τέλοε, ότι ο κ. Σα
μαράε αναφέρθηκε εκτενώε στην πρό
σφατη παρέμβαση του κεντρικού Ευ
ρωπαίου τραπεζίτη Μάριο Ντράγκι, θέ- 
λονταε να τονίσει ότι αυτή γεννάει αι
σιοδοξία για το μέλλον τηε χώραε μαε. 
«Η προχθεσινή του απόφαση δείχνει 
πωε η λύση βρίσκεται μέσα στο ευρώ, 
φτάνει να είμαστε συνεπείε και να α
νακτήσουμε την αξιοπιστία μαε», είπε 
και με το σκεπτικό αυτό ζήτησε τη στή
ριξη τω ν πολιτών στιε επιλογέε του.

Πηγέε του Μαξίμου χαρακτήριζαν 
τη  χθεσινή παρέμβαση του πρωθυ
πουργού ωε πυρήνα τηε πολιτικήε που 
θα ακολουθήσει και έναντι τω ν  Ευ
ρωπαίων εταίρων του το  αμέσωε προ- 
σεχέε διάστημα, υπονοώνταε ότι με το 
πακέτο τω ν  μέτρων που θα ανακοι
νωθεί, όχι μόνο δεν θα δοθεί σε κα
νόναν το πρόσχημα να φέρει προ
σκόμματα στη ν καταβολή τηε επό- 
μενηε δόσηε, αλλά θα δημιουργηθούν 
οι συνθήκεε μιαε συνολικήε επανα
διαπραγμάτευσή με συμπληρωματι
κά μέτρα ενίσχυσηε τηε ελληνικήε οι- 
κονομίαε. Τον στόχο αυτό άλλωστε έ
χει και η συνάντηση του κ. Σαμαρά την 
Τρίτη με το ν  Μάριο Ντράγκι, καθώε 
ο πρωθυπουργόε θα αναδείξει τη ν  α
νάγκη η ΕΚΤ να υποβοηθήσει τη  
ρευστότητα στη  χώρα.
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Προς μία λύση «εθνικής σωτηρίας»
Πρώτο βήμα να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν τα μέτρα των 11,6 δισ. πριν από το Eurogroup της 14ης Σεπτεμβρίου

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Προσπάθειες να βρεθεί στο Eurogroup 
ins 8ns Οκτωβρίου και στη σύνοδο κο
ρυφής, στις 18 -19 του ίδιου μήνα μια 
συνολική λύση για την Ελλάδα, που θα 
υπερβαίνει το στενό πλαίσιο της επι
μήκυνσή και θα αντιμετωπίζει τη χρη
ματοδότηση του προγράμματος προ
σαρμογής και τη βιωσιμότητα του χρέ
ους, καταβάλλουν όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη, η ελληνική κυβέρνηση, η τρόικα 
και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.

Το πρώτο βήμα προς αυτή τη ν κα
τεύθυνση της λύσης «εθνικής σωτη
ρίας», όπως την αποκαλούν στο υ
πουργείο Οικονομικών, είναι να ορι- 
στικοποιηθούν τα  μέτρα τω ν  11,6 δισ. 
ευρώ, αρχής γενομένης από τη  σημε
ρινή συνάντηση του υπουργού Οικο
νομικών με τους επικεφαλής της τρόι
κας και κατά τη  σύσκεψη τω ν  πολιτι
κών αρχηγών αργότερα το  βράδυ.

Το ιδανικό για τον κ. Στουρνάρα θα 
ήταν να έχει κλείσει τα μέτρα και να

τα καταθέσει στη Βουλή με τη  μορφή 
ενός πίνακα εντός του προσχεδίου του 
προϋπολογισμού του 2013 πριν από το 
Eurogroup της 14ης Σεπτεμβρίου, στη 
Λευκωσία. Κάτι τέτοιο δεν είναι βέβαιο. 
Είναι άγνωστο εάν θα επιτευχθεί ε
γκαίρως συμφωνία τω ν πολιτικών αρ
χηγών, αν και η σημερινή βραδινή σύ
σκεψη κινείται προς την κατεύθυνση 
της επίσπευσης τω ν  αποφάσεων. Επί
σης, είναι άγνωστο πώς θα εξελιχθούν 
οι διαπραγματεύσεις με τη ν τρόικα, η 
οποία απορρίπτει μέτρα της τάξης 
τω ν 2 δισ. ευρώ και διατυπώνει επι
φυλάξεις για άλλα τόσα περίπου.

Εάν δεν προλάβει να καταθέσει τα 
μέτρα στη Βουλή έως την ερχόμενη Πα
ρασκευή, ο κ. Στουρνάραε θέλει τουί 
λάχιστον να τα ανακοινώσει, ώστε στο 
Eurogroup της Λευκωσίας να αρχίσει 
η διαπραγμάτευση σε πολιτικό επίπει 
δο για τις αλλαγές στο ελληνικό πρόίί 
γραμμα. Η Ελλάδα έχει δύο κεντρικού? 
στόχους:,

Πρώτον, να καταβληθεί το ταχύτερο

δυνατόν η επόμενη δόση, ύψους 31,5 
δισ. ευρώ, που θα επιτρέψει να ολο
κληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και να αποπληρώσει το  Δη
μόσιο μέρος τω ν οφειλών του προς τον 
ιδιωτικό τομέα.

Δεύτερον, να αντιμέτωπα _α το κενό 
χρηματοδότησης και η βιωσιμότητα του 
χρέους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται 
πλέον και η επιμήκυνση, δηλαδή η πα
ράταση της προθεσμίας για τη μείωση 
του ελλείμματος κατά ένα ή δύο χρό
νια. Το οικονομικό όφελος της επιμή
κυνσης δεν φαίνεται να είναι μεγάλο,

Οι δύο στόχοι της 
Ελλάδας: ένα σχέδιο 
που θα εγγυάται τη 
βιωσιμότητα του χρέους 
και η αλλαγή κλίματος 
στην Ευρώπη.

σε σχέση τουλάχιστον με τις προσδο
κίες που έχουν επενδυθεί σε αυτή. Σε 
κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση θέλει να 
την πιστωθεί ως κέρδος από τις δια
πραγματεύσεις με την τρόικα, ενώ η κοι- 
λ τ νώμη την αναμένει ως ελάχιστο α
ν . .ιλαγμα για τα επώδυνα μέτρα.

Τα δύο θέματα αλληλοεξαρτώνται ά
μεσα. Το ΔΝΤ και η Ευρωζώνη πολύ δύ
σκολα θα συμφωνήσουν σ τη ν εκταμί- 
ευση της δόσης χωρίς θετική έκθεση 
της τρόικας και η τρόικα πολύ δύσκο
λα θα καταλήξει σε θετική έκθεση εάν 
δεν έχει κλείσει το  κενό χρηματοδό
τησης και η βιωσιμότητα του χρέους.

Το κλίμα στην Ευρώπη έναντι της 
Ελλάδας έχει εμφανώς βελτιωθεί το τε
λευταίο διάστημα. Ο συνήθως «στριφ 
νός» κ. Σόιμπλε δήλωσε ότι η Ελλάδα 
θα παραμείνει σ την Ευρωζώνη, ενώ η 
Αυστριακή ομόλογός του, Μαρία Φέ- 
κτερ, η οποία έως πρόσφατα πρωτο
στατούσε στην κριτική κατά της Ελλά
δας, αναγνώρισε τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η χώρα.

Επίσης, είπε και κάτι που πέρασε 
σχεδόν απαρατήρητο. Οτι συζητείται 
ένα σχέδιο που θα εγγυάται τη  βιωσι
μότητα του χρέους. Την Πέμπτη, σε συ
νεδρίαση του ΕυΓοΙ/νοΓΚ^Οκηιρ, 
τω ν  αναπληρωτών τω ν  υπουργών Οι
κονομικών της Ευρωζώνης, ο Ελληνας 
εκπρόσωπος καθηγητής Πάνος Τσα- 
κλόγλου άκουσε το ν  εκπρόσωπο της 
Κομισιόν να παρουσιάζει μια έκθεση 
σ τη ν οποία καταγράφεται η σημαντι
κή βελτίωση που έχει συντελεστεί τα 
τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα, πα
ρά τα  προβλήματα και τις καθυστε
ρήσεις στην υλοποίηση τω ν  μεταρ
ρυθμίσεων.

Κάποιοι σ τη ν  Αθήνα φοβούνται 
πως αυτή η αλλαγή κλίματος είναι συ
γκυριακή. Οτι οι καλές δηλώσεις έχουν 
στόχο, αφενός μεν, να  διευκολύνουν 
τη ν  κυβέρνηση να  περάσει τα  μέτρα, 
αφετέρου δε, να μην επιτείνουν το κλί
μα ανησυχίας για τη  συνοχή της Ευ
ρωζώνης, προκαλώντας προβλήματα σε 
άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιτα

λία. Οι πιο αισιόδοξοι υποστηρίζουν ό
τ ι το  κλίμα αλλάζει συνολικότερα. 
Αυτοί που φοβούνται τη  διάλυση της 
Ευρωζώνης και θέλουν δυναμικότερες 
κινήσεις έχουν πάρει το πάνω χέρι έ
ναντι τω ν υπερμάχων της οικονομικής 
ορθοδοξίας, όπως φάνηκε από τη ν  α
πόφαση Ντράγκι για αθρόες αγορές ο
μολόγων από τη  δευτερογενή αγορά. 
Είναι συνεπώς ευκαιρία για μια συνο
λική λύση.

Το παράθυρο αυτό θα είναι ανοικτό 
έως τις αμερικανικές εκλογές. Πά
ντως, σημειώνουν ότι το κλίμα θα μπο
ρούσε να αλλάξει και πάλι, εάν η Ελλά
δα δεν προωθήσει τα  δημοσιονομικά 
μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις. Σε αυ
τή  τη ν  περίπτωση, η απόφαση Ντρά- 
γκι θα μπορούσε να  λειτουργήσει εις 
βάρος της Ελλάδας, εάν οι Ευρωπαίοι 
αισθανθούν ασφαλείς ότι με τις πα
ρεμβάσεις της ΕΚΤ μπορούν να αντι
μετωπίσουν τους κραδασμούς που θα 
προκαλέσει η έξοδος της χώρας μας α
πό το  ευρώ.

Νέα επίσκεψη, 
νέες αιτιάσεις 
από την τρόικα
Από την επίσκεψη της τρόικας το ν  περασμένο Ιούλιο - Αύ
γουστο είχε καταστεί σαφές ότι όλες οι υποθέσεις στις ο
ποίες βασίστηκε το δεύτερο πρόγραμμα βοήθειας προς την 
Ελλάδα είχαν ανατραπεί.

Κατ’ αρχάε, η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι 
πιθανότατα ανεπαρκής. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 
από το δάνειο που χορηγούν η Ευρωζώνη και το  Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο και από τη ν Ελλάδα, μέσω τω ν  μέτρων 
δημοσιονομικής προσαρμογής, τα  οποία το ν  Μάιο είχαν 
υπολογισθεί σε 11,6 δισ. ευρώ, για τη  διετία 2012 - 2013. 
Εξαιτίμς της ύφεσης και τω ν  αστοχιών στην υλοποίηση του 
Μνημονίου, τα  μέτρα αυτά φαίνεται πλέον να  μην επαρ
κούν για να καλύψουν τις ανάγκες του Δημοσίου που δεν 
καλύπτονται από το  δάνειο της τρόικας.

Επίσης, και για τους ίδιους λόγους (ύφεση, αστοχίες κ.λπ.), 
ετέθη και πάλι εν αμφιβάλω η βιωσιμότητα του χρέους, κα
θώς εκτιμάται ότι δεν θα υποχωρήσει σ το  120% του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά το κενό χρηματοδότησης, σύμφωνα με πλη
ροφορίες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι α
νέρχεται για τη  διετία 2013 - 2014 σε 19 δισ. ευρώ. Η Κο
μισιόν είναι λίγο πιο αισιόδοξη και το περιορίζει σ τα  14 -

15 δισ. ευρώ. Αρα ακό
μη και αν βρεθούν, 
συμφωνηθούν και υλο
ποιηθούν τα μέτρα τω ν 
11,6 δισ. παραμένει μια 
διαφορά.

Επιπλέον ποσά θα α
παιτήσει η επιμήκυνση. 
Αυτό το  κενό είναι α
δύνατον να καλυφθεί εί
τε με επιπλέον μέτρα εί
τε με τέτοιου μεγέθους 
εκδόσεις εντόκω ν 

γραμματίων. Είναι με άλλα λόγια εξαιρετικά δύσκολο να 
το  καλύψει μόνη της η ελληνική πλευρά. Από την άλλη, εί
ναι δύσκολο πολιτικά για τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης 
να  προσέλθουν στα κοινοβούλιά τους ζητώντας την έγκριση 
νέας βοήθειας προς την Ελλάδα. Πολλοί Γερμανοί αξιω- 
ματούχοι, ο απερχόμενος Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ 
Ρούτε και άλλοι Ευρωπαίοι δεν απέκλεισαν το ενδεχόμε
νο  να δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής στην Ελλά
δα, αποκλείοντας όμως τη  χορήγηση επιπλέον χρημάτων.

Τον Αύγουστο, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρ- 
νάρας είχε συμφωνήσει με τους επικεφαλής της τρόικας 
να  αφήσουν σ τη ν  άκρη το  θέμα. Η ελληνική πλευρά δε- 
σμεύθηκε να παρουσιάσει τα  μέτρα τω ν  11,6 δισ. και το 
θέμα της χρηματοδότησης να  συζητηθεί σε πολιτικό επί
πεδο. Επί της ουσίας, η επωδός τω ν  Ευρωπαίων «πρώτα  η 
αξιολόγηση της τρόικας και μετά αποφασίζουμε» σημαί
νε ι «εφαρμόστε τα  σκληρά μέτρα για να μπορέσουμε κι ε
μείς να πείσουμε τους δικούς μας να κάνουν κάτι». Γι’ αυ
τό  η τρόικα και η Ευρωζώνη δεν πρόκειται να κάνουν εκ
πτώσεις σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την αξιοπιστία τω ν 11,6 
δισ. Οι πιέσεις για να είναι τα  μέτρα σίγουρης απόδοσης 
και να  εκπέμπουν παράλληλα έναν ισχυρό συμβολισμό θα 
ενταθούν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
σ το  πλαίσιο αυτό τίθεται το  θέμα, πέραν τω ν  περικοπών 
μισθών, συντάξεων κ.λπ., να  γίνουν και απολύσεις από τον 
σ τενό  και το ν  ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σε ό,τι αφορά το  χρέος, προκαταρκτικές αναλύσεις βιω
σιμότητας της τρόικας το βλέπουν να διαμορφώνεται λί
γο κάτω από το  150% του ΑΕΠ το  2020. Το υπουργείο Οι
κονομικών συγκρότησε μια ομάδα οικονομολόγων από διά
φορους φορείς ώστε να παρουσιάσει σ τη ν  τρόικα μια ελ
ληνική μελέτη βιωσιμότητας.

Το κενό
χρηματοδότησης για 
τη διετία 2013 - 2014 
ανέρχεται κατά το Δ Ν Τ  
σε 19 δισ. ευρώ και 
κατά την Κομισιόν 
σε 14 - 15 δισ. ευρώ.

Νέα απομεϊωση
Υποχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και μη βιώσιμο χρέ

ος με βάση το καταστατικό του ΔΝΤ σημαίνει αυτόματη δια
κοπή της καταβολής τω ν δόσεων. Αυτός είναι ο βασικός λό
γος που το ΔΝΤ ήγειρε θέμα νέας απομείωσης του χρέους, 
που αυτή τη  φορά δεν θα μπορούσε να αφορά κανέναν άλ
λον εκτός του λεγάμενου επίσημου τομέα, δηλαδή τα δά
νεια  που έχουν δώσει τα  κράτη-μέλη και τα  ομόλογα που 
έχουν στην κατοχή τους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Στην πιο αθώα του εκ
δοχή το νέο «κούρεμα» θα μπορούσε να είναι η απευθείας 
ανακεφαλαιοποίηση τω ν ελληνικών τραπεζών από τους ευ
ρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης. Αλλά ακόμη και αυτό θα 
είναι πολιτικά δύσκολο. Πόσω μάλλον ένα κούρεμα τω ν  ο
μολόγων της ΕΚΤ. Σε κάθε περίπτωση, η απομεϊωση του χρέ
ους θα το καταστήσει βιώσιμο, θα καλύψει μέρος του κε
νού χρηματοδότησης (αφού θα μειωθούν και οι δαπάνες για 
τόκους) και θα οδηγήσει εμμέσως σε επιμήκυνση. Και ό
πως δείχνει η δήλωση Φέκτερ, το θέμα έχει τεθεί και οι α
ποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΡΑΣ

_)

9 Σεπτεμβρίου
Προγραμματισμένη συνάντηση 

στις 4 το απόγευμα του κ. Στουρνάρα 
με τους επικεφαλής της τρόικας.

10 Σεπτεμβρίου
Συνάντηση του πρωθυπουργού 

με τους επικεφαλής της τρόικας.

13 Σεπτεμβρίου
Συνάντηση του κ. Στουρνάρα 

με τον Γάλλο ομόλογό του 
Π. Μοσκοβισί.

Οι κρίσιμες 
ημερομηνίες

12 Σεπτεμβρίου 
Το Ανώτατο Συνταγματικό 
Δικαστήριο της Γερμανίας 
θα αποφασίσει αν ο μόνιμος 
μηχανισμός στήριξης 
της Ευρωζώνης (Ε5Μ) είναι 
νόμιμος βάσει τοτι γερμανικού 
Συντάγματος. Διεξαγωγή εκλογών 
στην Ολλανδία.

21 Σεπτεμβρίου
Εκδοση εντόκων γραμματίων 

για άντληση 1,6 δισ. ευρώ.

ώ 14-15 Σεπτεμβρίου
Ε ι^ Γ Ο ίφ /Ε ω Π η  στην Κύπρο 
με βασικό θέμα την Ισπανία και 
στο περιθώριο της συζήτησης 
η Ελλάδα, η οποία θα παραδώσει 
το σχέδιο των 11,6 δισ. ευρώ.

8-9 Οκτωβρίου
Εκτακτο Ε ι^ το τ ιρ /Ε α ιΕ ίη  

για την έγκριση της εκταμίευσης 
της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ 

προς την Ελλάδα.

12-14 Οκτωβρίου
Ετήσια σύνοδος του ΔΝΤ 

στην Ουάσιγκτον.

18-19 Οκτωβρίου
Σύνοδος Κορυφής ηγετών 

της Ευρωζώνης. Αναμένεται να 
ληφθούν αποφάσεις για το μέλΛγ 

της Ελλάδας.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο L  Αρχές Οκτωβρίου
Αξιολόγηση της τρόικας.

12 Οκτωβρίου
Εκδοση εντόκων 
γραμματίων για άντληση 
1,3 δισ. ευρώ.

«Μειώστε άμεσα τις εισαγωγές»
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Η εμμονή τόσο της τρόικας όσο και 
της ελληνικής κυβέρνησης στη μεί
ωση του δημοσιονομικού ελλείμ
ματος είναι λανθασμένη, σύμφωνα 
με τον  επιφανή οικονομολόγο Ντά- 
νιελ Γκρος, διευθυντή του Κέντρου 
Μ ελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
(CEPS), eras Βρυξέλλες. Σε συνομιλία 
του με την «Κ», στο περιθώριο εκ
δήλωσης του Ινστιτούτου Bruegel, 
ο κ. Γκρος τόνισε ότι το μεγάλο πρό
βλημα της χώρας είναι το έλλειμμα 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα
γών, η συνεχιζόμενη ύπαρξη του ο
ποίου αποδεικνύει στις αγορές ότι η 
χώρα μας δεν μπορεί να τα βγάλει πέ
ρα μόνη της. Το γεγονός ότι το ισο
ζύγιο παραμένει ελλειμματικό μετά 
τόσα χρόνια ύφεσης στη χώρα α
ποτελεί μυστήριο για τον κ. Γκρος, 
ο οποίος αναφέρεται στο παράδειγ
μα τω ν  Βαλτικών χωρών και της 
Βουλγαρίας, που κατάφεραν να το 
μηδενίσουν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα.

Αν η Ελλάδα αποκτήσει πλεονα- 
σματικό ισοζύγιο τρεχουσών συ
ναλλαγών, τότε θα ανοίξει ο δρόμος 
επιστροφής στις αγορές, ανεξάρτη-

Επιβολή έκτακτων φό
ρων πολυτελείας 
σε αγαθά που προέρχο
νται από το εξωτερικό, 
προτείνει ο οικονομολό
γος Ντάνιελ Γκρος.

τα από καθυστερήσεις οτη μείωση 
του δημοσιονομικού ελλείμματος, ε
κτιμά ο κ. Γκρος. Το πρόβλημα είναι 
ότι, λόγω της συμμετοχής στην Ευ
ρωζώνη, η Ελλάδα δεν μπορεί να βά
λει δασμούς. Ωστόσο, ο στόχος μπο
ρεί να επιτευχθεί μέσω της επιβολής 
έκτακτων και υψηλότατων φόρων 
πολυτελείας και κατανάλωσης σε α
γαθά, τα οποία η ελληνική κυβέρ
νηση γνωρίζει ότι προέρχονται κυ
ρίως από το  εξωτερικό (π.χ., ηλε
κτρονικά, ηλεκτρικά είδη, οχήματα 
κ.λπ.). Αν οι φόροι είναι έκτακτοι και 
εξαγγελθεί η σταδιακή μείωσή τους 
τα επόμενα χρόνια, τότε το αποτέ
λεσμα στο εμπορικό έλλειμμα θα εί
ναι άμεσο και δραματικό, αφού οι 
φορολογούμενοι θα αναστείλουν 
τις αγορές, αναμένοντας τις μελλο
ντικές μειώσεις τιμών.

Η πρότασή του αποτελεί ουσια
στικά «μίμηση» τω ν αποτελεσμάτων 
που θα είχε η εισαγωγή της δραχμής, 
χωρίς τον συναλλαγματικό κίνδυνο. 
Αν και η έμμεση αυτή υποτίμηση θα 
δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις 
και θα είχε δραματικές επιπτώσεις 
σε όσους εμπορεύονται ξένα αγαθά, 
ο κ. Γκρος τη  θεωρεί αναγκαία, 
προκειμένου να ενισχυθεί η εγχώρια 
παραγωγική βάση και να αποκατα
σταθεί η εμπιστοσύνη τω ν αγορών 
στις προοπτικές της χώρας. Μολονότι 
προειδοποιεί ότι η τρόικα θα ενέγειρε 
αντιστάσεις σε μία τέτοια πρόταση, 
εκτιμά ότι τελικά θα γινόταν απο
δεκτή ως αναγκαία.

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα κοι
νωνικής έκρηξης στην Ελλάδα και 
πάλι ο κ. Γκρος θεωρεί ότι είναι α
παραίτητο να μπει «πάτος στο βα
ρέλι» για να καταλαγιάσει η ανατα
ραχή στην κοινωνία, κάτι που μπο
ρεί να επιτευχθεί μόνο με τον μη
δενισμό του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών. «Η δραστική μείωση 
των ταξιδιών Ελλήνων στο εξωτερικό 
θα βοηθούσε επίσης στην επίτευξη 
του στόχου», καταλήγει χαμογελώ
ντας ο κ. Γκρος, ο οποίος προβλέπει 
πάντως ότι η ανάκαμψη θα είναι στα
διακή και χρονοβόρος διαδικασία.

Ο Ντράγκι, 
οι αγορές 
και το ευρώ
Η ενθουσιώδης αντίδραση τω ν αγορών μετά την απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την Πέμπτη, για σα- 
ρωτική παρέμβαση στις δευτερογενείς αγορές ομολόγων της 
δοκιμαζόμενης περιφέρειας, ήταν αναμενόμενη. Το μεγά
λο ερώτημα είναι αν το  κλίμα θα διατηρηθεί ή αν οι ανη
συχίες σύντομα θα επιστρέψουν, όπως άλλωστε συνέβη ό
λες τις προηγούμενες φορές που τα ευρωπαϊκά όργανα υι
οθετούσαν πυροσβεστικά μέτρα κατά της κρίσης, η απο- 
τελεσματικότητα τω ν οποίων, όμως, δεν εκτεινόταν πέραν 
τω ν  μερικών εβδομάδων.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Ντάνιελ Γκρος, διευθυ
ντή  του Κέντρου Μ ελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), 
στις Βρυξέλλες, αυτή τη  φορά έχουμε λόγους να αισιοδο- 
ξούμε ότι τα  πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά. Μιλώ
ντας στην «Κ», στο περιθώριο του ετήσιου δείπνου του Ινστι
τούτου ΒruegeL την Πέμπτη, ο κ, Γκρος τόνισε ότι τους τε
λευταίους μήνες η προσέγΎίση απέναντι σ την κρίση έχει 
αλλάξει: «Μέχρι πέρυσι, η λογική τω ν ευρωπαϊκών απο
φάσεων βασιζόταν στην πεποίθηση πως το πρόβλημα μπο
ρεί να λυθεί με την υιοθέτηση υπεύθυνων δημοσιονομικών 
πολιτικών. Οι αποφάσεις της συνόδου κορυφής του περα
σμένου Ιουνίου, αλλά και η παρέμβαση του Μάριο Ντρά- 
γκι, την Πέμπτη, δεί
χνουν πως η Ευρωζώνη 
αναγνωρίζει ότι, πέραν 
της οικονομικής πολι
τικής, υπάρχει και η 
διάσταση της χρηματο
πιστωτικής σταθερότη
τας, η οποία πρέπει να 
διασφαλιστεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ.
Ντράγκι, επικεφαλής 
της ΕΚΤ, δικαιολόγησε 
την απόφαση να αγορά
σει η Τράπεζα «δυνητικά απεριόριστο» αριθμό ομολόγων της 
ευρωπαϊκής περιφέρειας στη δευτερογενή αγορά, λέγοντας 
ότι το υπέρογκο κόστος δανεισμού Ισπανίας και Ιταλίας ο
φείλεται σε «αβάσιμουε φόβους» περί επικείμενης διάλυσης 
του ευρώ. Δεν είναι όμως καθόλου βέβαιο ότι οι φόβοι αυ
τοί ήταν αβάσιμοι. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πρό
σφατα το Ινστιτούτο Bruegel σε μικρή ομάδα δημοσιογρά
φων, στις Βρυξέλλες, η πλέον ανησυχητική εξέλιξη στην κρί
ση, τους τελευταίους μήνες, είναι η μαζική απόσυρση κε
φαλαίων και η αποεπένδυση από τον ευρωπαϊκό Νότο. Αγο
ρές και επενδυτές θεωρούν -και δικαίως- ότι η απεμπλοκή 
του πυρήνα της Ευρωζώνης από τον Νότο καθιστά αυτομάτως 
λιγότερο κοστοβόρο τη  διάσπαση του ευρώ. Στην εν εξελί
ξει διάσπαση της κοινής αγοράς αναφέρθηκε και ο κ. Ντρά- 
γκι, κατά τη  διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώ
ρησε, μετά τη συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου της 
ΕΚΤ, αλλά και ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Πιερ Μο- 
σκοβισί, σε ομιλία του στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη: «Για να 
επιβιώσει η Ευρωζώνη, πρέπει η διατήρησή της να συμφέ
ρει οικονομικά περισσότερο από τη  διάσπασή της», υπο
γράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μοσκοβισί.

Οι γερμανικέ? ενστάσει?
Ο πραγματικός αυτός κίνδυνος που προαναφέρθηκε φαί

νεται ότι διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο σ τη ν κάμψη τω ν 
ενστάσεων της Γερμανίας και στη  διαφαινόμενη αποστα
σιοποίηση της καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ, από τις άκα
μπτες θέσεις του επικεφαλής της Bundesbank, Γενς Βάιντμαν, 
ο οποίος ήταν το μοναδικό μέλος του εκτελεστικού συμ
βουλίου της ΕΤΚ που μειοψήφησε στις αποφάσεις της Πέ
μπτης. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι την τελευταία φορά που 
είχε βγάλει ο κ. Ντράγκι το «μπαζούκας» από τη  θήκη του 
ήταν στα τέλη του περασμένου έτους, όταν και πάλι υπήρχε 
πραγματικός και άμεσος κίνδυνος ασφυξίας του χρηματο
πιστωτικού συστήματος της Ευρωζώνης. Η ειδοποιός δια
φορά με την προχθεσινή παρέμβαση είναι ότι σηματοδο
τεί την ανεξαρτητοποίηση της ΕΚΤ από τη  γερμανική 
Bundesbank, εξέλιξη που ανέδειξαν με εκτενές ρεπορτάζ 
τους οι Financial Times, την Παρασκευή.

Τα παραπάνω, φυσικά, δεν σημαίνουν ότι ο «σούπερ Μά
ριο» υιοθέτησε όλες τις απαιτήσεις του Νότου. Τουναντίον, 
εκπληρώνοντας την πάγια απαίτηση της γερμανικής κυ
βέρνησης, συνέδεσε άμεσα τη δυνατότητα παρέμβασης της 
ΕΚΤ στις αγορές ομολόγων, με την τήρηση σιδηράς δημο
σιονομικής πειθαρχίας. Πρόκειται για όρο ο οποίος κάθε άλ
λο παρά ικανοποιεί τις ιταλικές και ισπανικές κυβερνήσεις. 
Ως εκ τούτου, το  μόνο που μπορούν να ελπίζουν τώρα Μα
δρίτη και Ρώμη, ώστε να αποφύγουν το επικοινωντακό πλήγ
μα της υπαγωγής σε πρόγραμμα προσαρμογής, είναι ότι δεν 
θα χρειαστεί τελικά να χρησιμοποιηθεί το όπλο του κ. Ντρά- 
γκι και ότι η ύπαρξή του και μόνο θα αποδειχθεί ικανή για 
να μειωθεί το κόστος δανεισμού τους σε βιώσιμα επίπεδα.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ

Θετική επίδραση είχε η 
απόφαση της ΕΚΤ να 
αγοράσει «δυνητικά 
απεριόριστο» αριθμό 
ομολόγων
του ευρωπαϊκού Νότου 
στη δευτερογενή αγορά.
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