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ΑΛΛΑΓΉ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΡΓΆ ΧΘΕΣ TO ΒΡΑ∆Υ META ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ - ΤΡΟΪΚΑΣ 

Αχτίδα αισιοδοξίας για συµφωνία 
Αλλαγή σκηνικού 

προέκυψε αργά χθες 
το βράδυ µετά τη 
συνάντηση του 
υπουργού Οικονοµικών 

κ. Ι. Στουρνάρα 
µε την τρόικα, αφού το κλίµα ρήξης 
non είχε διαφανεί το απόγευµα 
µαατράπηκε σε κλίµα αισιοδοξίας 
για κλείσιµο του πακέτου εντός των 
ηµερών! 

Μάλιστα την αισιοδοξία αυτή 
«µετέφερε» ο ίδιος ο εκπρόσωπος 
του ∆ΝΤ κ. Πολ Τόµσεν, ο οποίος 
εξερχόµενος από τη σύσκεψη τόνισε 

χαρακτηριστικά ότι υπήρξε συµφωνία 
στα περισσότερα ζητήµατα 

πολιτικής, ενώ για τα λίγα που αποµένουν, 
αναµένεται ότι θα καλυφθούν 

σύντοµα. Στο ίδιο µήκος κύµατος 
κινήθηκε και ανώτατος παράγοντας 

του υπουργείου Οικονοµικών, 
αναφέροντας ότι n τρόικα 

δουλεύει µε σενάρια επιµήκυνσης 
και ότι τα µέτρα είναι 13,5 δισ. ευρώ. 

Υπογράµµισε δε ότι n έκθεση 
βιωσιµότητας θα είναι έτοιµη πριν 
από τις αµερικανικές εκλογές και 
αναµένεται όλη n δόση µέχρι τα µέσα 

Νοεµβρίου. Υπήρξε συµφωνία 
για σενάριο ύφεσης 4,2% το 2013 
και n συνεννόηση θα συνεχισθεί 
εφεξής µε e-mail. Αυτό σηµαίνει 
on ίσως να µην επιστρέψει n τρόικα 

m ∆ευτέρα. 
Σε ό,τι αφορά στο θέµα της 

εµπλοκής για τα εργασιακά, ο 
υπουργός Οικονοµικών τόνισε µε 
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού 
on ο υπουργός Εργασίας θα προτείνει 

λύσεις τις επόµενες ηµέρες. 
Τόνισε δε µε νόηµα ότι το υπουργείο 

Οικονοµικών είναι θεµατοφύλακας 
της ευστάθειας της οικονοµίας, 

προτείνοντας συµβιβαστικές 
λύσεις ακόµη και για ζητήµατα άλλων 

υπουργείων. 
Πάντως n ελληνική οικονοµία τελεί 

πλέον σε συνθήκες ασφυκτικής 
πίεσης, καθώς τα ταµειακά διαθέσιµα 

της χώρας βρίσκονται σε οριακό 
σηµείο και δεν φαίνονται ικανά να 
υποστηρίξουν ενδεχόµενες νέες 
καθυστερήσεις. Η χώρα έχει 
εµπλακεί σε ένα παιχνίδι αλλεπάλληλων 

καθυστερήσεων, φιλονικιών 
επικυριαρχίας και διαφορετικών 

συµφερόντων µεταξύ ∆ΝΤ και 
EE. 

To µεν Ταµείο δείχνει να λάµβανα 
ως βασικό κριτήριο για ης αποφάσεις 

του m βιωσιµότητα του ελληνικού 
χρέους, αλληθωρίζοντας, 

ωστόσο, προς τη διεξαγωγή των 
αµερικανικών εκλογών της 6ης Νοεµβρίου. 

Η EE, από την άλλη πλευρά, 
επισήµως περίµενα την έκθεση 

της τρόικας αλλά κάθε άλλο παρά 
σπεύδει να διαψεύσει το ενδεχόµενο 

µίας γενικότερης πολιτικής λύ- 

Χρειαζόµαστε 
άµεσα τη δόση, 
διαφορετικά 
θα πεθάνουµε 
από ασφυξία, 
τόνισε 
χαρακτηριστικά 
χθες στη 
Βουλή 
ο υπουργός 
Οικονοµικών 
κ. l. 
Στουρνάρας 

σης του όλου προβλήµατος. Χαρακτηριστική 
προς τούτο n δήλωση 

Μέρκελ on «χαπ έχει αλλάξει στον 
γενικό τρόπο σκέψης των 
Ελλήνων»! 

Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ 
Την ίδια σηγµή, όµως, στο εσωτερικό 

της χώρας ανεβαίνουν οι τόνοι 
όχι µόνον για την έγκαιρη εκταµίευση 

της δόσης αλλά και την ενίσχυσή 
της µε την επόµενη δόση 

των 5 δισ. ευρώ, non κανονικά θα 
έπρεπε να έχα εκταµιευθεί τον Σεπτέµβριο. 

Χρειαζόµαστε άµεσα m 
δόση, διαφοραικά θα πεθάνουµε 
από ασφυξία, τόνισε χαρακτηριστικά 

χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονοµικών 
κ. Ι. Στουρνάρας, προσθέτοντας 
ότι τα κεφάλαια που 

προορίζονται για την Ελλάδα διεκδικούνται 
και από άλλες χώρες, 

όπως n Ισπανία και n Πορτογαλία. 
Ο κ. Στουρνάρας επέλεξε σαφώς 
δραµαηκότερους τόνους για να περιγράψει 

την τελευταία φάση των 
διαπραγµατεύσεων από αυτούς που 
διέρρεαν το βράδυ της ∆ευτέρας 
παράγοντες του υπουργείου Οικονοµικών, 

θεωρώντας ως περίπου 
βέβαιη την εκταµίευση της δόσης 

το αργότερο µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου. 

Επιβεβαίωσε δε εµµέσως ότι 
όλοι σι υπολογισµοί γίνονται υπό 
τη βεβαιότητα της ™ιµήκυνσης του 
χρόνου της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, 

αφού σε διαφοραική 
περίπτωση το ύψος των µέτρων θα 
έπρεπε να προσεγγίζει τα 18 δισ. 
ευρώ αντί των 13,5 δισ. ευρώ που 
συζητούνται σήµερα. Αν τα πράγµατα 

εξελιχθούν όπως πρέπει, 
υπογράµµισε, δεν θα χρειαστούν 
νέα µέτρα για τα επόµενα χρόνια. 
Χωρίς την ^ιµήκυνση, για να γίνει 
βιώσιµο χρέος θα πρέπει το 2014 
να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασµα. 

Σηµειώνααι, πάντως, ότι µε 
βάση τις νεότερες εκτιµήσεις, το 
2013 δεν αναµένααι πλεόνασµα, 
αλλά µηδενικό ισοζύγιο, ενώ πλεόνασµα 

1,5% του ΑΕΠ αναµένααι 
το 2014 και σταδιακή αύξησή του 
στο 4,5% έως το 2016. Στο δηµοσιονοµικό 

σκέλος πρέπει να κλείσουν 
ανά έτος τα µέτρα των 13,9 

δισ. ευρώ, καθώς και να βρεθεί n 
κοινή συνισταµένη στη διαφορά 
µεταξύ κυβέρνησης και τρόικας 
σχετικά µε το ύψος της ύφεσης το 
2013 (n τρόικα προβλέπει ύφεση 
λίγο κάτω από το 5% και n κυβέρ- 

Αννκελα Μέρκελ: Kern έχα αλλάξει 
οτον γενικό τρόπο σκέψης των Ελλήνων 

Η καγκελάριος της Γερµανίας κυρία 
Ανγκελα Μέρκελ εξέφραζε την ικανοπαιτσή 

της για την αλλαγή στάσης 
της Ελλάδας, υΓίογραµµίζοντας 

τις φοόδους που έχα τιραγµατοποιήσει 
n χώρα και τις προσπάθειές. 

της. «Μπορούµε να πούµε ποήτΤά 
για την ΕήτΤάδα. Εχουν γίνει πραγµαυκά 

ποήτΤά, ίσως no αργά και ήΊγόιερο 
αποτελεσµατικά αη' ό,τι 

φανταζόµασταν, oflfld κάτι έχει 

ατΥΙάξβ οτον γενικό τρόπο σκέψης 
τωνΕπΊΨινων», δήλωσε n καγκελάριος 

µιλώντας σ' ένα ακροαιήριο 
Γερµανών επιχειρηµατιών στο 
Βερολίνο. Η κυρία Μέρκελ επανέλαβε 

ότι θέλει να παραµείνει n 
Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ, επιµένοντας 

ΓΚίράλληλα ότι πρέπει να 
εφαρµόσει τις µεταρρυθµίσεις και τα 
µέτρα λιτότητας που ζητούν οι 
πιστωτές της. 

νηση 3,8%), από το οποίο συναρτάται 
τόσο το ύψος του χρηµατοδοτικού 
κενού όσο και n βιωσιµότητα 

του δηµόσιου χρέους. 

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Σε ό,η αφορά τα σενάρια για επιπλέον 

χρηµατοδότηση, ο υπουργός 
Οικονοµικών εκτίµησε ότι αν τα 
πράγµατα εξελιχθούν θαικά δεν θα 
χρειαστεί επιπλέον χρηµατοδότηση. 

To συνολικό ποσό που έχα λάβει 
n Ελλάδα από τα δύο δάνεια 

στήριξης είναι 240 δισ. ευρώ και 
αποµένουν προς είσπραξη (συµπεριλαµβανοµένων 

των 31,5 δισ. ευρώ) 
άλλα 90 δισ. ευρώ. Τα χρήµατα 

αυτά αν εξελιχθούν τα πράγµατα 
θαικά, επαρκούν. Αν όχι τότε κατά 
τον υπουργό «δεν φτάνα τίποτα»! 

Οι διαπραγµατεύσεις κυβέρνησης-τρόικας 
συνεχίστηκαν αµέσως 

µαά m σύσκεψη των κυβερνητικών 
ααίρων και θα συνεχισθούν 

αµείωτες και µαά m Σύνοδο Κορυφής 
της 18ης Οκτωβρίου, αφού το 

κενό παραµένει µεγάλο. Η τρόικα, 
και κυρίως το σκέλος του ∆ΝΤ, εµφανίζααι 

ανυποχώρητη στο θέµα 
των φγασιακών και m µείωση του 
κράτους, πιέζοντας παράλληλα για 
εµπροσθοβαρή κατανοµή του πακέτου. 

Ηδη το ύψος των περικοπών 
φαίνααι να κλείνει συνολικά 

στα 9,2 δισ. ευρώ το 2013 αντί των 
7,8 δισ. ευρώ που προβλέπει ο 
προϋπολογισµός. 

Πίεση υπήρξε και για την κάλυψη 
του κενού του 1 δισ. ευρώ που 

προέκυψε τελευταία από τον 
ΕΟΠΥΥ, µε την τρόικα να δέχααι 
τελικά ως αντιστάθµισµα την κατάργηση 

των φοροαπαλλαγών αναδροµικά 
για τα εφαινά εισοδήµατα 

αλλά και το νέο ψαλίδισµα του 
Π∆Ε. Πέραν αυτών οι δανειστές 
θέτουν ως προαπαιτούµενο για την 
εκταµίευση της δόσης και την ψήφιση 

του νέου φορολογικού. 

Αχτίδα αισιοδοξίας για συµφωνία 

www.clipnews.gr


