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Ετοιμάζουν «σχέδιο Μάρσαλ» για την ελληνική οικονομία

Την ενεργοποίηση ενός αναπτυξιακού ευρωομολόγου 30 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση
έργων υποδομής στην Ελλάδα, ώστε να επισπευσθεί η έξοδος της οικονομίας από την
ύφεση διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Πληροφορίες της «ΗτΣ» αναφέρουν πως το θέμα θα
τεθεί επί τάπητος, το πιθανότερο Δευτέρα ή Τρίτη, σε συνάντηση που θα έχει ο Γ.
Παπανδρέου με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ. Μ. Μπαρόζο, στις Βρυξέλλες.

"Η" 18/6/2011

Ενα γενναίο αναπτυξιακό«πακέτο» που θα προβλέπει την ενεργοποίηση ειδικού
ευρωομολόγου 30 δισ. ευρώ για την υλοποίηση έργων υποδομής αλλά και την
«απελευθέρωση» κοινοτικών κονδυλίων έως 20 δισ. ευρώ που βρίσκονται «παρκαρισμένα»
στην ΕΕ, εξαιτίας της αδυναμίας της Ελλάδας να καταβάλλει την εθνική συμμετοχή,
διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές το
θέμα αναμένεται να τεθεί επί τάπητος σε συνάντηση που θα έχει, πιθανότατα την ερχόμενη
Δευτέρα - Τρίτη, ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζ. Μ. Μπαρόζο στις Βρυξέλλες, καθώς επίσης και με τον πρόεδρο του Eurogroup
Ζ.Κ. Τρισέ.

Το δίπτυχο αυτό -ευρωομόλογο και επίσπευση της εκταμίευσης κοινοτικών κονδυλίων- έχει,
λένε καλά πληροφορημένες πηγές, πολύ σοβαρές πιθανότητες να «περάσει»
συνεπικουρώντας στο νέο πακέτο διάσωσης - της τάξης περίπου των 100 δισ. ευρώ- που
ούτως ή άλλως επεξεργάζεται για την Ελλάδα η Ε.Ε. και το ΔΝΤ.
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Απάντηση
Η σφοδρή πολιτική αναταραχή των τελευταίων ημερών και η οξεία κοινωνική αντίδραση στο
Μνημόνιο έχει προβληματίσει έντονα την Ε.Ε., που καλείται να δώσει μια πλήρη απάντηση
στο ελληνικό πρόβλημα ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η ανάκαμψη της Ελλάδας. Οπως
εκτιμούν κοινοτικά στελέχη, η αδυναμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την
πραγματική οικονομία και η δεινή δημοσιονομική κατάσταση που «μπλοκάρει» τα δημόσια
έργα δεν ευνοούν την τόνωση της ανάπτυξης και καθιστούν δύσκολη την επιστροφή του
ελληνικού ΑΕΠ σε θετικό έδαφος. Χωρίς ανάπτυξη, η σκληρή προσπάθεια δημοσιονομικής
εξυγίανσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, το πιθανότερο είναι να βυθίσει την οικονομία σε ένα
φαύλο κύκλο υψηλής ανεργίας και ανατροφοδοτούμενων ελλειμμάτων. Ετσι η όποια νέα
δανειακή σύμβαση αποφασιστεί για την Ελλάδα επιδιώκεται να συνοδεύεται από ένα
αναπτυξιακό πακέτο που θα δώσει παράλληλα το σήμα ότι η Ε.Ε. κινείται προς μια
κατεύθυνση ουσιαστικής ενοποίησης (με την προώθηση του ευρωομολόγου).

Ειδικά όσον αφορά στην εκταμίευση των κοινοτικών κονδυλίων στόχος φαίνεται πως είναι
η επίτευξη συμφωνίας για μια ρύθμιση με την οποία θα γίνουν οι εκταμιεύσεις, με αναβολή
της καταβολής της εθνικής συμμετοχής για μεταγενέστερο χρόνο, που τα δημοσιονομικά θα
είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Ευρω-ομόλογο
Προ μηνών ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου και επικεφαλής των φιλελευθέρων στο
Στρασβούργο Γκι Φερχοφστάντ, ο πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας
Αλέν Λαμασούρ και η ευρωβουλευτής των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών Γ. Χάουγκ έθεσαν
την «απαγορευμένη λέξη» ζητώντας να θεσπιστεί ένα αναπτυξιακό ευρωομόλογο που θα
απαντήσει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης στην ευρωπεριφέρεια. Το
αναπτυξιακό ευρωομόλογο που πρότεινε η συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι ακριβώς το
ευρωομόλογο που συζητείται εδώ και χρόνια στην Ε.Ε., «μπλοκάροντας» στην αντίδραση
των Γερμανών, αλλά μια παραλλαγή: Θα πρόκειται για ένα αναπτυξιακό εργαλείο που θα
χρηματοδοτεί μεγάλα έργα υποδομής, στο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, διευκολύνοντας ταμειακά τις χώρες με μεγάλα χρέη και ελλείμματα σε μια
εποχή που φθίνουν συνεχώς οι δημόσιες επενδύσεις σε όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Οσον
αφορά στα κοινοτικά κονδύλια στόχος είναι να ξεκινήσει να εισρέει κοινοτικό χρήμα στη
χώρα με την αναβολή της πληρωμής της εθνικής συμμετοχής για μεταγενέστερο διάστημα
που θα είναι σε καλύτερη κατάσταση τα δημόσια οικονομικά.

Διαπραγματεύσεις
Παράλληλα βέβαια σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σκληρές διαπραγματεύσεις για το νέο
δανειακό πακέτο προς την Ελλάδα, ώστε η χώρα να καλυφθεί χρηματοοικονομικά έως και
τα τέλη του 2014, με δεδομένο ότι το κόστος δανεισμού κινείται στα επίπεδα της...
στρατόσφαιρας καθιστώντας απαγορευτική την προσφυγή στις αγορές για την έκδοση
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ομολόγων. Οι τελευταίες ενδείξεις παραπέμπουν σε ένα πακέτο της τάξης των 100 δισ.
ευρώ εκ των οποίων περίπου τα 30 δισ. ευρώ θα είναι η συνεισφορά της Ελλάδας από τις
πωλήσεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων, τα 20 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τη
συμμετοχή των ιδιωτών μέσω μιας εθελούσιας επιμήκυνσης στην αποπληρωμή των
ομολόγων που λήγουν στο διάστημα αναφοράς. Τα υπόλοιπα θα είναι νέα δάνεια που θα
λάβει η Ελλάδα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ε.Ε.

Χαμηλώνουν οι τόνοι

Σε χθεσινές της δηλώσεις η Α. Μέρκελ μετά τη συνάντηση με το Γάλλο πρόεδρο Ν. Σαρκοζί
χαμήλωσε τους τόνους και τάχθηκε υπέρ μιας γρήγορης λύσης για την Ελλάδα,
επιμένοντας πάντως στη συμμετοχή των ιδιωτών με μια πρωτοβουλία τύπου Βιέννης. «Δεν
υπάρχει χρόνος για χάσιμο» διεμήνυσε και ο Ν. Σαρκοζί. Ουσιαστικά το νέο πακέτο δείχνει
πως θα «κλειδώσει» το Σεπτέμβριο αλλά επί της αρχής οι αποφάσεις αναμένεται να
ληφθούν στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του σχεδίου για την Ελλάδα αναμένεται να συζητηθούν αύριο στη
συνεδρίαση του Eurogroup, ώστε το σχέδιο να παρουσιαστεί στη Σύνοδο στο τέλος της
εβδομάδας και να ληφθούν δεσμεύσεις επί της αρχής, που θα αποτελέσουν επαρκή εγγύηση
για το ΔΝΤ, ώστε να εκταμιευθεί η πέμπτη δόση και να μη χρεοκοπήσει η Ελλάδα.
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