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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Επιμήκυνση 
σημαίνει 
νέο πακέτο # 
30 - 40 δισ.
Αρνητικές πολλές χώρες της Ευρωζώνης 
ως προς την έγκριση και άλλης βοήθειας

23 Ιουλίου
-εκινούν τους ελέγχους ία 

τεχνικά κλιμάκια της τρόικας

26 Ιουλίου
Κρίσιμο ραντεβού επικεφαλής 

τρόικας - υπουργού 
Οικονομικών 

για να συζητηθούν:

1. Τα νέα μέτρα ύψους 
11,6 δισ. ευρώ για 

τα επόμενα χρόνια 
2. Αν θα απαιτηθούν νέες 

παρεμβάσεις για φέτος 
3. Εάν εγκρίνονται τα 

ισοδύναμα μέτρα που έχουν 
εντοπιστεί για να μη γίνουν 

μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια

Τελευταίο δεκαήμερο 
Αυγούστου

Επιστρέφει η τρόικα για να 
ολοκληρώσει την έκθεσή της για 

την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας

Το χρονοδιάγραμμα 
του επόμενου 
διμήνου

24 Ιουλίου
Καταφθάνουν στην Αθήνα 
οι επικεφαλής της τρόικας

ό

27 - 29 Ιουλίου
Αναμένεται να αποχωρήσουν 
οι επικεφαλής της τρόικας και 
να συνεχίσουν τα τεχνικά 
κλιμάκια τις επαφές για περίπου 
άλλπ μία εβδομάδα

14 -15 Σεπτεμβρίου
Ο κ. Στουρνάρας αναμένεται 
να ζητήσει παράταση για τη 
δημοσιονομική προσαρμογή 
στο άτυπο Ευπ^ω ιιρ που θα 
πραγματοποιηθεί στην Κύπρο

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Εννέα υποψήφιοι 
Γραμματείς στη Ν.Δ.

Στον πρωτοφανή αριθμό των εν
νέα είχαν φθάσει μέχρι το μεση
μέρι του Σαββάτου οι υποψηφιό
τητες για τη θέση του γενικού 
γραμματέα της Ν.Δ. Η εκλογή θα 
γίνει την προσεχή Πέμπτη.
Χωρίς να είναι δεδομένο ότι άπα- 
ντες θα επιμείνουν μέχρι τέλους 
στην υποψηφιότητά τους, καθώς 
οι ολιγότερο προβεβλημένοι είναι 
προφανές ότι κινούνται προκειμέ- 
νου να καταγράψουν εσωκομματι
κά την παρουσία τους, υποψηφιό
τητες είχαν καταθέσει ο Φιλ. Ταυ- 
ρής, γραμματέας Συνδικαλιστικού 
της Ν.Δ., ο Νικ. Κακλαμάνης, πρ. 
δήμαρχος Αθηναίων, ο βουλευτής 
Αχα'ί'ας Νικ. Νικολόπουλος, ο πρ. 
βουλευτής Παναγ. Αδρακτάς, ο ια
τρός και μέλος του Πολ. Συμβουλί
ου Δημ. Πανοζάχος, ο βουλευτής 
Βοιωτίας Γ. Καράμπελας, ο ιατρός 
και πολιτευτής Κορίνθου Θαν. Πα- 
ηαχριστόπουλος, καθώς και δύο 
πρόεδροι Νομαρχιακών στη Β ' 
Αθήνας, οι Θεοδ. Λαμηρόπουλος 
και Β. Κοκόσης.
Είναι προφανές ότι η αναμέτρηση 
θα κριθεί μεταξύ δύο. Χρίσμα, επι- 
σήμως, δεν έχει δοθεί, ωστόσο ο 
κ. Ταυρής φέρεται να απολαμβά
νει της υποστήριξης στελεχών του 
περιβάλλοντος Σαμαρά. Ο κ. Κα
κλαμάνης διαθέτει ερείσματα στο 
εσωτερικό της Ν.Δ., ο κ. Νικολό- 
πουλος επιχειρεί προφανώς να ε- 
νισχύσει τη θέση του στο κόμμα 
μετά τη ρήξη με το Μέγαρο Μαξί- 
μου εξαιτίας της παραίτησής του 
από το υπ. Εργασίας ενώ, τέλος, υ
ποστήριξη από στελέχη της Βορ. 
Ελλάδος φέρεται να έχει ο πρ. Πε
ριφερειάρχης Ηπείρου, Δημ. Πα
νοζάχος.

Στο περιθώριο έβαλαν την Ελλάδα

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Διπλάσιο από όσο αρχικά εκτιμάτο, 
δηλαδή μεταξύ 30 και 40 δισ. ευρώ, 
θα είναι το νέο πακέτο βοήθειαε προε 
τη ν Ελλάδα, εάν η Ευρωζώνη εγκρί
νει την επέκταση του προγράμματοε 
κατά δύο χρόνια. Το μεγάλο μέγεθοε 
του νέου πακέτου βοήθειαε δυσχε
ραίνει τιε διαπραγματεύσειε επί του 
θέματοε, δεδομένηε τηε εξαιρετικά αρ- 

ιτικήε στάσηε πολλών χωρών τηε 
Ευρωζώνηε, όχι μόνο έναντι τηε 
Ελλάδαε, αλλά γενικότερα τηε οικο- 
νομικήε βοήθειαε προε τα  κράτη-μέ- 
λη που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Στην πραγματικότητα, η επιμή
κυνση που από κάποιουε στην Αθή
να παρουσιάζεται ωε περίπου δεδο
μένη, είναι έναε δϋσκολοε στόχοε. Το 
κλίμα για την Ελλάδα είναι αρνητικό.

Συμφωνία για διοχέτευση 
1,4 δισ. μέχρι το τέλος 
του 2015, για τη στήριξη  
των μικρομεσαίων 
επετεύχθη χθες μεταξύ 
ΕΤΕπ και Ελλάδας.

Το καταδεικνύει η απόφαση τηε ΕΚΤ 
να μη δέχεται ελληνικά ομόλογα ωε 
ενέχυρο για την παροχή, ρευστότηταε 
στιε τράπεζεε. Στην τηλεδιάσκεψη του 
Ειιτο^τοιιρ την Παρασκευή, όπου ο υ- 
πουργόε Οικονομικών κ. Στουρνάραε 
το  έθιξε, ο εκπρόσωποε τηε ΕΚΤ κ. Γ. 
Ασμουσεν έκοψε τη συζήτηση, τονί- 
ζονταε ότι το  θέμα τηε επιμήκυνσηε 
απαιτεί μεγαλύτερη βοήθεια και πρέ
πει να εξεταστεί σε βάθοε.

Επισήμωε, το θέμα τηε επέκτασηε 
δεν έχει συζητηθεί, αφού οι κυβερ- 
νήσειε τηε Ευρωζώνηε διεμήνυσαν 
στην Αθήνα ότι εάν ετίθετο τώρα, η 
απάντηση πολλών χωρών θα ήταν αρ
νητική. Επίσηε, προσδιόρισαν και 
τιε προϋποθέσειε υπό τιε οποίεε θα 
μπορούσε να συζητηθεί (επίτευξη 
τω ν  δημοσιονομικών στόχων του 
2012, κατάρτιση νέου Μεσοπρόθεσμου 
με τα μέτρα τω ν  11,5 δισ. ευρώ, άμε- 
σεε αποφάσειε στο πεδίο τω ν  διαρ
θρωτικών αλλαγών και τηε μείωσηε 
του κράτουε). Ταυτόχρονα, ξεκαθά
ρισαν ότι η έναρξη τω ν συζητήσεων 
επί του θέματοε δεν σημαίνει θετική 
απόφαση.

Ο κ. Στουρνάραε προτίθεται να θέ

σει το θέμα στο άτυπο Eurogroup τον 
Σεπτέμβριο, όπου δεν λαμβάνονται α- 
ποφάσειε, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
έχει μια θετική έκθεση από την τρόι
κα. Εάν το κλίμα είναι ευνοϊκό, τότε θα 
το θέσει και επισήμωε στη συνέχεια. 
Στελέχη τηε τρόικαε, του υπουργείου 
Οικονομικών και η Ομάδα Εργασίαε 
τηε Ευρωζώνηε (EuroWorking Group) 
έχουν κάνει κάποιουε πρώτουε υπο- 
λογισμούε. Σύμφωνα με ασφαλείε 
πληροφορίεε, προκύπτει ότι το νέο πα
κέτο -αν υπάρξει- θα είναι σημαντικά 
μεγαλύτερο από τα 16 - 20 δισ. που ε
κτιμάτο, για δύο λόγουε: πρώτον, για
τί το χρηματοδοτικό κενό του Δημο
σίου θα είναι μεγαλύτερο, λόγω χει
ρότερων δημοσιονομικών επιδόσεων 
και εισροών από αποκρατικοποιήσειε 
και, δεύτερον, γιατί φαίνεται πλέον να 
είναι ανεπαρκέε το ποσό τω ν 50 δισ. 
ευρώ που έχει διατεθεί για την ανα- 
κεφαλαιοποίηση τω ν τραπεζών.

Από τον περασμένο Μάρτιο, οι ε- 
κτιμήσειε με βάση τιε οποίεε υπολο
γίστηκαν τα αναγκαία κεφάλαια για 
τιε τράπεζεε, τα δεδομένα άλλαξαν. Το 
«κούρεμα» τω ν ομολόγων ήταν τελι
κά μεγαλύτερο και κυρίωε η αξία τω ν 
νέων ελληνικών ομολόγων που έχουν 
στο χαρτοφυλάκιό τουε είναι πολύ χα
μηλή, μόλιε 13 -14 μονάδεε στιε 100. 
Μόνο εξαιτίαε τηε χαμηλήε αποτί- 
μησηε τω ν ομολόγων, στελέχη του 
κλάδου εκτιμούν ότι οι κεφαλαιακέε 
ανάγκεε τω ν τραπεζών αυξάνονται κα
τά  4 - 4,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η χει
ρότερη τω ν προβλέψεων ύφεση υ
ποχρεώνει σε επανεκτίμηση τω ν ε- 
πισφαλειών. Τέλοε, είναι μάλλον α
πίθανο να βρεθούν αρκετά ιδιωτικά 
κεφάλαια για να καλΰψουν τιε μεγα- 
λύτερεε κεφαλαιακέε ανάγκεε. Το 
ΤΧΣ επανεκτιμά αυτή την περίοδο τα 
κεφάλαια που θα χρειαστούν οι τρά
πεζεε. Σε κάθε περίπτωση, το «ά
νοιγμα» τω ν τραπεζών και η επέκτα
ση του προγράμματοε θα απαιτήσουν 
πρόσθετη χρηματοδότηση που εκτι- 
μάται μεταξύ 30 και 40 δισ. ευρώ.

Στυ μεταξύ, συμφωνία για τη  διο
χέτευση του ποσού τω ν 1,4 δισ. από 
τον Σεπτέμβριο μέχρι το τέλοε του 
2015 για τη  στήριξη τω ν  μικρομε- 
σαίων επετεύχθη χθεε σε συνάντηση 
του προέδρου τηε ΕΤΕπ Βέρνερ Χόιερ 
με τουε υπουργούε Οικονομικών και 
Ανάπτυξηε κ. κ. Στουρνάρα και Χα- 
τζηδάκη αντίστοιχα. Παράλληλα, υ
πήρξε και συμφωνία για συμμετοχή 
τηε ΕΤΕπ σε μελλοντικέε συμφωνίεε 
για επενδύσειε και ιδιωτικοποιήσει.

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

«Μήπως αγνοείτε τη ν Ελλάδα τελευ
ταία;», ρώτησε δημοσιογράφοε μεγά
λου διεθνούε μέσου ενημέρωσηε τον 
Σάιμον Ο’ Κόνορ, εκπρόσωπο Τύπου 
του αντιπροέδρου τηε Κομισιόν, Ολι 
Ρεν, σ το  μεσημεριανό μπρίφινγκ τηε 
Παρασκευήε. Ο κ. Ο’ Κόνορ φυσικά το 
αρνήθηκε, όπωε αρνήθηκε και ότι υ
πάρχει «κόπωση» στη ν Ευρώπη ανα
φορικά με τη  χώρα μαε. Ωστόσο, η αί
σθηση ότι η Ελλάδα έχει μπει στο πε
ριθώριο είναι διάχυτη στιε Βρυξέλλεε.

Το ελληνικό ζήτημα ελάχιστα α
πασχόλησε τη  Σύνοδο Κορυφήε τηε 
28ηε Ιουνίου, συζητήθηκε για λίγο μό
νο  στο  Eurogroup τηε 9ηε Ιουλίου, ε
νώ  δεν βρισκόταν καν σ τη ν  ατζέντα  
τηε τηλεδιάσκεψηε τω ν Ευρωπαίων υ
πουργών Οικονομικών τη ν  Παρα
σκευή, αν και τελικά ο κ. Γιάννηε 
Στουρνάραε ρωτήθηκε σχετικά από 
το ν  επικεφαλήε του Eurogroup, Ζαν 
Κλοντ Γιουνκέρ, και παρέσχε διαβε- 
βαιώσειε ότι η χώρα μαε θα επανα
φέρει το  πρόγραμμα εντόε τροχιάε υ- 
λοποίησηε. Παρελθόν αποτελούν και 
οι καθημερινέε τοποθετήσειε Ευρω
παίων ηγετών και υπουργών για την 
Ελλάδα, ενώ  η χώρα μαε δεν έχει α
πασχολήσει και τιε τελευταίεε συνε-

Οσο περιμένουν 
χειροπιαστά αποτελέσματα 
από την ελληνική 
κυβέρνηση, οι εταίροι 
ασχολούνται με τη διάσωση 
της Ισπανίας και την προ
στασία της Ιταλίας...

δριάσειε του Κολεγίου τω ν Επιτρόπων.
Αυτή η «υποβάθμιση» σ τη ν  ημε

ρήσια επικαιρότητα δεν είναι απα- 
ραιτήτωε θετική, όπωε εκτιμούν Ελλη- 
νεε αξιωματούχοι ευρωπαϊκών οργά
νων, οι οποίοι την αποδίδουν σε 
τρειε αιτίεε:

Πρώτον, η δραματική επιδείνωση 
τηε κατάστασηε σ τη ν Ισπανία, παρά 
την υπαγωγή τω ν  τραπεζών τηε στον 
μηχανισμό στήριξηε και παρά τιε α- 
ποφάσειε τηε πρόσφατηε Συνόδου Κο
ρυφήε, έχει στρέψει όλα τα  βλέμμα
τα προε τη ν Ιβηρική. Εκτιμάται ότι ό- 
λεε οι προσπάθειεε τω ν  Βρυξελλών, 
τηε Φρανκφούρτηε και του Βερολίνου 
στρέφοντα ι πλέον στη  διάσωση τηε 
Ισπανίαε και -σε επόμενη φάση- τη ν 
προστασία τηε Ιταλίαε, αφού από αυ- 
τέε θα εξαρτηθεί η επιβίωση και η 
σταθερότητα τηε Ευρωζώνηε. Υπό αυ

τή ν τη ν  έννοια, η χώρα μαε μπαίνει 
πλέον σε δεύτερη μοίρα.

Δεύτερον, «δεν υπάρχει τίποτε να συ
ζητηθεί αυτή τη  στιγμή για τη ν Ελλά
δα», αφού πέρα από διακηρύξειε ελά
χιστα έχουν γίνει κατά τον  μήνα που 
πέρασε από τιε εκλογέε τηε 17ηε 
Ιουνίου, ώστε να επανέλθει το  πρό
γραμμα προσαρμογήε εντόε στόχων. 
Η αξιολόγηση τηε τρόικαε βρίσκεται 
σε εξέλιξη και οι Ευρωπαίοι θα τηρή
σουν στάση αναμονήε μέχρι να έχουν 
στα  χέρια τουε τη ν  «απογραφή» τηε 
κατάστασηε, αλλά και απτά δείγματα 
γραφήε από τη  νέα κυβέρνηση. Εωε 
τότε, η Ελλάδα θα βρίσκεται σε κα- 
θεστώε ιδιότυπηε απομόνωσηε και ό
πωε διαβεβαίωσε ο κ. Ο’ Κόνορ την 
Παρασκευή, περαιτέρω εκταμιεΰσειε 
χρημάτων από το ν  μηχανισμό στήρι
ξηε δεν αναμένονται πριν από το  πρά
σινο φωε τηε τρόικαε. «Προσώραε, εί
μαστε στο στάδιο τηε διάγνωσηε και 
τηε συνταγογράφησηε» δήλωσε συ- 
νομιλητήε τηε «Κ » στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση τηε α- 
νωνυμίαε, και εκτίμησε ότι η Ευρώπη 
αναμένει επιτέλουε «μια καλή είδηση 
από τη ν Ελλάδα. Αντί για περιγραφή 
προθέσεων, δηλαδή, χειροπιαστά α
ποτελέσματα, όπωε μία ιδιωτικοποί
ηση, ή τη ν  υλοποίηση συμπεφωνη- 
μένων δεσμεύσεων».Από το αν θα πα

ρουσιάσει η χώρα μαε κάτι χειροπια
στό στουε εταίρουε τηε θα εξαρτηθεί 
εν πολλοίε και το  αν «θα βγάλουμε τον  
Αύγουστο». Υπενθυμίζεται άλλωστε ό
τι τα  ταμειακά διαθέσιμα τηε Ελλάδαε 

δεν επαρκούν για τη ν αποπληρωμή 
τω ν  ομολόγων ύψουε 3,2 δισ. που κα
τέχει η ΕΚΤ και λήγουν στιε 20 του μή
να. Η Κομισιόν διαβεβαίωσε εκ νέου 
τη ν Παρασκευή ότι θα βρεθεί κάποι
ου είδουε «διευθέτηση» για να  μην ο
δηγηθούμε σε χρεοκοπία, υπό την προ
ϋπόθεση βεβαίωε ότι θα επέλθει προη- 
γουμένωε επί τηε αρχήε συμφωνία με 
τη ν αποστολή τηε τρόικαε που κατα
φθάνει σ την Αθήνα τη ν Τρίτη. Σε κά
θε περίπτωση, όμωε, η Ελλάδα δεν θα 
αποφύγει τη ν  ταμειακή και χρηματο
πιστωτική ασφυξία μέχρι τη ν εκτα- 
μίευση τηε επόμενηε δόσηε.

Ο τρίτος λόγος για τη ν υποβάθμιση 
τηε Ελλάδαε στην ευρωπαϊκή ατζέντα 
είναι ότι λόγω του προβλήματοε υγείαε 
του πρωθυπουργού και τηε εσω- 
στρέφειαε που επικρατεί σ τη ν ελλη
νική κυβέρνηση, οι επαφέε μεταξύ Ευ
ρωπαίων και Ελλήνων πολιτικών εί
ναι το ν  τελευταίο καιρό σπάνιεε. 
«Προε το παρόν, δεν έχει εμφανιστεί 
κανείε» δήλωσε Ευρωπαίοε αξιωμα- 
τούχοε, ερωτώμενοε σχετικά, και 
προσέθεσε ότι χρειάζεται εκστρα
τεία «δημοσίων σχέσεων».

Προειδοποίηση από in Moody’s Ριζικές ανατροπές στην Ευρωζώνη
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Τη σκληρή γραμμή που πιστεύει ότι θα 
συναντήσει η προσπάθεια διαπραγ- 
μάτευσηε με τη ν τρόικα περιγράφει ο 
οίκοε Μοοάγ’ε σε πρόσφατη έκθεσή 
του για την Ελλάδα. Σε αυτήν, ο οίκοε 
εκτιμά ότι οποιεσδήποτε προτάσειε ση
μαντικών αλλαγών στο Μνημόνιο θα 
αντιμετωπίσουν «τη  λυσσαλέα αντί
σταση τηε τρόικαε, τόσο επί τηε αρχήε 
όσο και προκειμένου να αποτραπεί ο 
λεγόμενοε ηθικόε κίνδυνοε». Οπωε ε
ξηγεί, «αν χαλαρώσουν οι όροι τηε βοή- 
θειαε προε τη ν Ελλάδα αυτό θα μπο
ρούσε να έχει πολύ αρνητικέε συνέ- 
πειεε διότι θα έκανε την εφαρμογή των 
° "σμεύσεων για τιε μεταρρυθμίσειε και

, δημοσιονομική προσαρμογή των άλ
λων χωρών τηε Ευρωζώνηε πολύ πιο 
δύσκολη. Επίσηε, θα χρειαζόταν επι
πλέον στήριξη στην Ελλάδα, κάτι το ο
ποίο θα αντιμετώπιζε σημαντική πο
λιτική αντίσταση στιε άλλεε χώρεε τηε 
Ευρωζώνηε».

Προσθέτει, δε, ότι η ιστορική ε
μπειρία δείχνει πωε οι αναδιαρθρώσειε 
κρατικού χρέουε συχνά ακολουθού
ντα ι από μεγαλύτερεε χρεοκοπίεε και 
οι πιστοληπτικέε αξιολογήσειε τω ν  
χρεοκοπημένων χωρών παραμένουν 
χαμηλέε για έναν αριθμό ετών, α- 
ντανακλώνταε αυτόν το ν  κίνδυνο. 
«Υπάρχει κάθε λόγοε να εκτιμά κανείε 
ότι μία νέα χρεοκοπία αποτελεί υψη
λή πιθανότητα για τη ν  Ελλάδα» ση
μειώνει χαρακτηριστικά, «δεδομέ
νω ν  τω ν  υψηλών κινδύνων εφαρμο- 
γήε του προγράμματοε, τω ν  πολύ α
βέβαιων προοπτικών για την ανάπτυξη

Ο οίκος Moody’s τονίζει ηως η ιστορική 
εμπειρία δείχνει ότι οι αναδιαρθρώσεις 
κρατικού χρέους συχνά ακολουθούνται 
από μεγαλύτερες χρεοκοπίες.

Σε έκθεσή της εκτιμά 
ότι προτάσεις για αλλαγές 
στο Μνημόνιο θα αντιμε
τωπίσουν «τη  λυσσαλέα 
αντίσταση της τρόικας».

και του υψηλού επίπεδου χρέουε που 
θα παραμείνει για έναν αριθμό ετών».

Οι αναλυτέε του οίκου βλέπουν ση- 
μαντικούε κινδύνουε σ τη ν εφαρμογή 
τω ν  δημοσιονομικών και οικονομι
κών μεταρρυθμίσεων και τονίζουν ό
τι μία επιβράδυνση στην εφαρμογή του 
προγράμματοε τηε τρόικαε λόγω πο
λιτικών αντιπαραθέσεων και μεταρ- 
ρυθμιστικήε κόπωσηε θα αποτελούσε

σημαντική οπισθοδρόμηση, καθώε θα 
περιόριζε τιε αναπτυξιακέε προοπτικέε 
τηε Ελλάδαε και την ικανότητά τηε να 
δημιουργήσει μεγάλα πρωτογενή πλε
ονάσματα. Αυτοί οι παράγοντεε απο
τελούν κλειδί για την επίλυση του προ
βλήματοε χρέουε τηε χώραε, σημειώ
νει, και εξηγεί ότι η επιτυχία του προ- 
γράμματοε προσαρμογήε «εξαρτάται α
πό τη ν ικανότητα και τη  θέληση τηε 
ελληνικήε κυβέρνησηε να εφαρμόσει 
τιε μεταρρυθμίσειε που χρειάζονται για 
την ενίσχυση τω ν  οικονομικών προο
πτικών τηε χώραε».

Ο οίκοε βλέπει σημαντικούε κινδύ- 
νουε που θα μπορούσαν να επιδεινώ
σουν τη ν ελληνική κρίση, συμπερι
λαμβανομένου του κινδύνου εξόδου α
πό την Ευρωζώνη. Αν και η Μοοάγ’ε 
τονίζει ότι αυτό δεν αποτελεί το  κε
ντρικό τηε σενάριο για την Ελλάδα, του 
δίνει σημαντικέε πιθανότητεε, εκτί
μηση που οδήγησε στην υποβάθμιση 
του ανώτερου ορίου πιστοληπτικήε α- 
ξιολόγησηε ελληνικού χρέουε από τον 
οίκο στο Caa2 την 1η Ιουνίου.

Αντίθετα, θεωρεί ενισχυτικό παρά
γοντα για την πιστοληπτική ικανότη
τα  τηε χώραε τον  σχετικό πλούτο του 
πληθυσμού τηε, και εκτιμά ότι η α
ξιολόγηση τηε χώραε θα μπορούσε να 
αναβαθμιστεί μόνον εφόσον η δημο
σιονομική προσαρμογή και οι διαρ- 
θρωτικέε μεταρρυθμίσειε προχωρή
σουν με πολύ ταχϋτερουε του αναμε
νόμενου ρυθμούε, και αν παράγοντεε 
όπωε η ανάπτυξη, τα επιτόκια, τα έσοδα 
από τιε αποκρατικοποιήσειε και το πρω- 
τογενέε πλεόνασμα εξελιχθούν έτσι ώ
στε να μειώσουν ταχύτερα το χρέοε.

Του ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Αιφνιδιαστικές εξελίξετε καταγράφονται 
στουε κόλπουε του ΔΝΤ, ενόε κρίσι
μου παράγοντα σ τη ν  αντιμετώπιση 
τηε κρίσηε χρέουε. Την Παρασκευή 
διέρρευσε επιστολή παραίτησηε ενόε 
εκ τω ν  επίλεκτων οικονομολόγων 
του, του Π ίτερ Ντόιλ, σ τη ν οποία δή
λωνε ότι «ντρέπετα ι» για τα  20 χρό
νια που εργάστηκε σε αυτό. Εξηγώ- 
νταε τουε λόγουε τηε παραίτησήε του 
επέρριπτε σ το  ταμείο τη ν  κατηγορία 
ότι δεν προειδοποίησε εγκαίρωε για 
τιε επερχόμενεε παγκόσμιεε οικονο- 
μικέε κρίσειε και δεν επέμεινε αρκε
τά, με αποτέλεσμα πολλοί να  υποφέ
ρουν, συμπεριλαμβανομένηε τηε 
Ελλάδαε. Επικρίνει, άλλωστε, για έλ
λειψη νομιμότηταε τη  διαδικασία ε- 
πιλογήε του εκάστοτε επικεφαλήε του 
ταμείου και χαρακτηρίζει «μολυσμέ- 
νο » ακόμα και το ν  διορισμό τηε Κρι- 
σ τίν  Λαγκάρντ.

Στο μεταξύ κοινή είναι η αίσθηση 
ότι το οικονομικό και πολιτικό μέλλον 
τηε Ελλάδαε δεν εξαρτάται μόνο από 
την επιτυχία ή όχι του προγράμματοε 
προσαρμογήε, αλλά και από τιε γενι- 
κότερεε εξελίξειε σ την Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Οπωε επισημαίνουν σε κάθε 
ευκαιρία Ελληνεε αξιωματούχοι τω ν 
Βρυξελλών, από το ν  δημόσιο διάλογο 
τηε χώραε μαε απουσιάζει παντελώε 
η πανευρωπαϊκή διάσταση. Τα αλλε
πάλληλα βήματα προε τη ν κατεύθυν
ση τηε εμβάθυνσηε τηε ενοποίησηε 
που έχουν γίνει τουε τελευταίουε μή- 
νεε, καθώε και εκείνα που έχουν δρο
μολογηθεί για το  άμεσο μέλλον, μαε

Πολύ σύντομα, ενδέχεται η Κομισιόν 
να έχει την εξουσία να «επιστρέφει ως 
απαράδεκτους» στα κράτη-μέλη τους ε
θνικούς τους άροϋπολογισμούς.

Οικονομολόγος του Δ Ν Τ  
σε επιστολή παραίτησής 
του καταγγέλλει το ταμείο 
ότι δεν προειδοποίησε 
εγκαίρως για την κρίση.

οδηγούν σε ριζική αναδόμηση τηε Ε.Ε. 
και τηε Ευρωζώνηε, διαδικασία η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθοε 
δεκαετίαε και θα απαιτήσει αλλαγή των 
συνθηκών.

Ηδη όμωε, το  Δημοσιονομικό Σύμ
φωνο, το  Πακέτο για τη ν Οικονομική 
Διακυβέρνηση, η τραπεζική ενοποί
ηση, καθώε και το  λεγόμενο Ευρω
παϊκό Εξάμηνο συναποτελούν απο-

φάσειε που αγγίζουν το ν  σ τενό  πυ
ρήνα τηε εθνικήε κυριαρχίαε. Πολύ σύ
ντομα, ενδέχεται η Κομισιόν να έχει 
τη ν  εξουσία να «επιστρέφει ωε απα- 
ράδεκτουε», στα  κράτη-μέλη, τουε ε- 
θνικούε τουε προϋπολογισμούε. 
Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονόε 
ότι μολονότι η Ισπανία δεν βρίσκεται 
επισήμωε σε δημοσιονομικό Μνημό
νιο, η απόφαση που ελήφθη από το 
Ε ιυ τ^ουρ  τηε Παρασκευήε αναφέρει 

° ρητά ότι οι επιδόσειε τηε χώραε στη  
I  μείωση του ελλείμματοε θα «αξιολο- 
| γούνται παράλληλα με τη ν πρόοδο 
5 στη ν αναδιάρθρωση του χρηματοπι- 
§ στωτικού τομέα».

Εντόε του έτουε, αναμένεται να ο- 
ριστικοποιηθεί και ο «οδικόε χάρ- 
τηε» που επιμελείται ο Χέρμαν βαν Ρο- 
μπέι, σε συνεργασία με τουε κ. Ντρά- 
γκι, Γιουνκέρ και Μπαρόζο, για την εμ
βάθυνση τηε οικονομικήε και πολιτι- 
κήε ενοποίησηε τηε Ευρωζώνηε. Εφό
σον όλα εξελιχθούν ομαλά, οι σχετι- 
κέε αποφάσειε θα ληφθούν στιε προ- 
γραμματισμένεε Συνόδουε Κορυφήε 
του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, αλ
λά και σε τρ ίτη  έκτακτη σύνοδο, που 
σύμφωνα με πληροφορίεε τηε «Κ » α
ναμένεται να  συγκληθεί φέτοε. Ακό
μη και αν στο  μεταξύ απαιτηθεί πα
ρέμβαση τηε ΕΚΤ για τη ν εκτόνωση 
τω ν πιέσεων στιε αγορέε ομολόγων, ό
πωε ζητούν επιμόνωε οι χώρεε τηε ευ- 
ρωπαϊκήε περιφέρειαε, ή αποφασιστεί 
η μεσοπρόθεσμη κοινοτικοποίηση 
μέρουε τω ν  εθνικών χρεών, γεγονόε 
παραμένει ότι βασικόε πυλώναε τηε πο- 
ρείαε που χαράσσεται θα είναι η σι
δηρά δημοσιονομική πειθαρχία.


