
13

ΠΟΛΙΤΙΚΗΓόρδιος δεσμός

 Realnews www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

2060 και οι Ευρωπαίοι θα αρκεστούν στο διά-
στηµα ως το 2032.  Εκεί που τα πράγµατα είναι 
ακόµη πιο δύσκολα, όµως, είναι στην επίτευ-
ξη των δηµοσιονοµικών στόχων για το 3,5%. 
Το Ταµείο επιµένει ότι θα χρειαστεί η ενεργο-
ποίηση του «κόφτη» και ζητά να καταρτιστεί λί-
στα ή να διαλέξει η κυβέρνηση τι θέλει να κά-
νει, όµως να το κάνει νωρίς, έστω µέσα στον 
Ιανουάριο του 2017. Οι αµφιβολίες του ∆ΝΤ 
είναι για την επίτευξη του στόχου έστω και για 
µια και µόνη χρονιά, πόσο µάλλον για τέσσε-
ρις - 2018, 2019, 2020, 2021. Ακόµα όµως και 
έτσι, η πεποίθηση στις Βρυξέλλες, τη Χάγη και 
το Βερολίνο είναι πως η συµφωνία θα επιτευ-
χθεί και οι τεχνικότητες θα κλείσουν στην ώρα 
τους. Το Βερολίνο, µάλιστα, έχει διαβεβαιώσεις 
από την Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυν-
ση και δεν αναµένει εκπλήξεις από την ψηφο-
φορία στο ∆.Σ.  Αν, δε, στην ελάχιστα πιθανή 

και απευκταία περίπτωση το ∆ΝΤ πει στο τέλος 
και πάλι «όχι» στο Βερολίνο είναι πολύ πιο πιθα-
νό να καταλήξουµε σε ένα νέο πρόγραµµα, ένα 
τέταρτο δάνειο, διαφορετικό από το υπάρχον, 
χωρίς το Ταµείο στο τραπέζι, το οποίο θα πρέπει 
και πάλι να περάσει από το Οµοσπονδιακό Κοι-
νοβούλιο από την αρχή. Η αίσθηση είναι ότι κά-
τι τέτοιο θα περνούσε. Θα µεσολαβούσε, όµως, 
ένα µεγάλο διάστηµα αναταραχής και αβεβαι-
ότητας - ίσως αυτό συνέβαινε µε καθυστέρηση 
εξαµήνου, νέες διαπραγµατεύσεις και νέα επι-
στροφή της ελληνικής οικονοµίας στο σηµείο 
µηδέν. Γι’ αυτόν τον λόγο και αυτό το σενάριο 
δεν έχει, προς το παρόν, καµία ρεαλιστική πιθα-
νότητα εκπλήρωσης. Συνεπώς, το µόνο πλάνο 
που είναι στο τραπέζι είναι το plan A.

λεπάλληλων τηλεδιασκέψεων των υπουργών Οικονοµικών και των θεσµών του ευ-
ρώ µε το ∆ΝΤ για την επίτευξη µιας συνολικής συµφωνίας στις 5 ∆εκεµβρίου. Σύµ-
φωνα µε τις ίδιες πηγές, όλες οι δηλώσεις του Σόιµπλε έχουν παρερµηνευτεί σε πο-
λύ σοβαρό βαθµό, γι’ αυτό και το τελευταίο διάστηµα του έχουν αποδοθεί θέσεις 
«που δεν εκφράζουν την οµοσπονδιακή κυβέρνηση». Σε αντίθεση µε τα όσα κα-
τά καιρούς έχουν ακουστεί, µάλιστα, το Βερολίνο διαβεβαιώνει ότι ο υπουργός Οι-
κονοµικών της Γερµανίας όχι απλώς δεν µπλοκάρει, αλλά συζητεί παραγωγικά τον 
τρόπο και το συνολικό ποσοστό της ελάφρυνσης, επιθυµώντας αυτή να είναι σηµα-
ντική για να καθίσταται το χρέος εξυπηρετήσιµο, πάντα στη βάση των αποφάσεων 
του Μαΐου. Μια φράση που ακούστηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της απο-
στολής της «R» στο Βερολίνο ήταν ότι «ο Σόιµπλε είναι εκεί που είναι για το καλό της 
Ευρώπης και της κυβέρνησής του και όχι για να είναι αρεστός στα µέσα ενηµέρω-

σης». Συνεπώς, ο πόλεµος των εντυπώσεων στο εξωτερικό αφήνει τους Γερ-
µανούς παγερά αδιάφορους. Επί της ουσίας, σύµφωνα µε αποκλειστι-

κές πληροφορίες της «R», ο Πόουλ Τόµσεν, ο Κλάους Ρέγκλιγκ και οι 
άλλοι τεχνοκράτες που εµπλέκονται στα σχέδια Ε.Ε.-∆ΝΤ για το ελλη-
νικό χρέος, όπως ο γενικός διευθυντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικο-
νοµικών της Κοµισιόν, Μάρκο Μπούτι, συγκλίνουν σχεδόν οριστι-

κά στο κοµµάτι των βραχυπρόθεσµων µέτρων που θα εκτελεστούν 

φέτος (2016) και κοντεύουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά για τα µεσοπρόθεσµα 
µέτρα (που θα εκτελεστούν το 2018), τα οποία θα εξασφαλίσουν τη βιωσιµότη-
τα του χρέους σε ακόµα οµαλότερα επίπεδα µέχρι το 2040. Τα βραχυπρόθεσµα 
µέτρα εξοµαλύνουν το χρέος πλήρως ως το 2032, ενώ τα µεσοπρόθεσµα το καθι-
στούν ταυτόχρονα και πιο «φτηνό» ως το 2040. Το ποσοστό της ονοµαστικής απο-
µείωσης φτάνει το 20% στο σύνολο κεφαλαίου και τόκων - µε επιτόκια που κλειδώ-
νουν σε σταθερά χαµηλά επίπεδα. 

 Το µόνο πρόβληµα που έχει αποµείνει είναι τα µακροπρόθεσµα µέτρα, που συν-
δέονται µε την επίτευξη βιωσιµότητας στο διάστηµα 2040-2060. Η απαίτηση αυτή 
του ∆ΝΤ, που επανήλθε ξανά την τελευταία εβδοµάδα από τους τεχνοκράτες του 
Ταµείου, αντιµετωπίζεται µε σκεπτικισµό από όλες τις κοινοτικές υπηρεσίες, ενώ το 
Βερολίνο σηκώνει τα χέρια ψηλά. Οι πάντες στην Ευρώπη λένε πως «δεν υπάρχει 
κανένα αξιόπιστο εργαλείο για µακροοικονοµικές προβλέψεις τόσο µακριά» και αρ-
νούνται να συζητήσουν σοβαρά γι’ αυτόν τον ορίζοντα. Μετά από σειρά τηλεφω-
νικών επαφών Σόµπλε-Λαγκάρντ-Ρέγκλιγκ-στελεχών της Κοµισιόν, οι δύο πλευρές 
κλίνουν στο να αφήσουν το ∆ΝΤ να κάνει τη δική του έκθεση βιωσιµότητας ως το 
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ντονες διαβουλεύσεις και παρασκηνια-
κές επαφές γίνονται µε αντικείµενο την 
επίλυση του πολύπλοκου ελληνικού ζη-

τήµατος και ήδη σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και 
Ουάσιγκτον µιλούν πίσω από κλειστές πόρτες 
για σύγκλιση όλων των εµπλεκόµενων πλευ-
ρών παρά τη φηµολογία -που χαρακτη-
ρίζει το προσκήνιο- ότι τους χωρίζει 
αγεφύρωτο χάσµα. Οι πληροφο-
ρίες της Realnews αναφέρουν ότι 
τα δύο σκληρά µέρη της διαπραγ-
µάτευσης, το Βερολίνο και το ∆ιε-

θνές Νοµισµατικό Ταµείο, έχουν συµφωνήσει 
τόσο στα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης 
του ελληνικού χρέους όσο και στα µεσοπρό-
θεσµα. Η... παγίδα για την Ελλάδα βρίσκεται, 
σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, στον όρο που βά-
ζει στο τραπέζι το ∆ΝΤ. Ζητά, λοιπόν, από την 
ελληνική κυβέρνηση να δεσµευθεί από τώρα 
-το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2017- για 
συγκεκριµένη λίστα σκληρών µέτρων, που θα 
εφαρµοστούν το 2018, καθώς η ηγεσία του 
Ταµείου θεωρεί βέβαιο ότι ο στόχος για πρω-
τογενές πλεόνασµα 3,5% από τη µεθεπόµενη 
χρονιά και µετά είναι ανέφικτος, γεγονός που 
θα ενεργοποιήσει τον δηµοσιονοµικό «κόφτη» 
το 2018 αλλά και αργότερα. 

Σύµφωνα µε κύκλους του Βερολίνου, που µί-
λησαν στην «R» υπό την προϋπόθεση της ανω-
νυµίας, µετά τις τελευταίες επαφές µε την Ουά-
σιγκτον και το Λουξεµβούργο υπάρχουν 95% 
πιθανότητες οι δύο πλευρές να δώσουν τα χέ-
ρια στο επόµενο Eurogroup και να µη χρειαστεί 
άλλη συνεδρίαση. Ο µόνος παράγοντας για να 
µη φτάσουµε εκεί θα είναι «το να µη συµφω-
νήσει η ελληνική κυβέρνηση στις µεταρρυθµί-
σεις, που έτσι κι αλλιώς είναι γνωστές από το 
καλοκαίρι του 2016, και στο επικαιροποιηµέ-
νο µνηµόνιο». 

Ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε όχι απλά δεν θα κα-
θυστερήσει -ή θα σταµατήσει- τη λήψη µέτρων 
για το ελληνικό χρέος, αντιθέτως συµµετέχει 
πολύ ενεργά στις συζητήσεις για τη σηµαντική 
και αποτελεσµατική ελάφρυνσή του σε βραχυ-
πρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο διάστηµα. Αυτό 
ήταν το βασικό συµπέρασµα της παρασκηνια-
κής ενηµέρωσης, στην οποία µετείχε η «R» στο 
Βερολίνο, στον απόηχο των συνεχών και αλ-

ΣΤΙΣ 9 ΜΑΪΟΥ 1950 ο Ρομπέρ Σουμάν ανακοίνωνε 
την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκής Κοινό-
τητας Ανθρακα και Χάλυβα) μεταξύ των χωρών Γαλλί-
ας, Δυτικής Γερμανίας, Ιταλίας, Κάτω Χωρών, Βελγί-
ου και Λουξεμβούργου. Στόχος ήταν η από κοινού δι-
αχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα που θα 
καθιστούσε στο μέλλον έναν πόλεμο μεταξύ Γαλλί-
ας και Γερμανίας «όχι μόνον αδιανόητο, αλλά και υλι-
κά αδύνατο» (αυτολεξεί). Αυτή η διακήρυξη αποτέλε-
σε την απαρχή δημιουργίας της σημερινής Ε.Ε. Η ση-
μαντικότερη φράση μέσα στη διακήρυξη ήταν: «Η Ευ-
ρώπη… θα διαμορφωθεί μέσα από συγκεκριμένα επι-
τεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα μια πραγματι-
κή αλληλεγγύη». Οι πρωτοβουλίες αυτές ήταν αποτε-

λέσματα «μεγάλων πόνων» και «μεγάλων ηγετών». Τα 
χρόνια πέρασαν και τα οικονομικά συστήματα/συμφέ-
ροντα επικράτησαν των προθέσεων αλληλεγγύης. Εγι-
νε όμως κάτι ακόμα χειρότερο: οι «διευθυντές/διαχει-
ριστές» (μανατζαραίοι κοινώς) επικράτησαν των «ηγε-
τών». Σήμερα στην Ευρώπη (γιατί Ενωμένη δεν είναι 
βέβαιο ότι είναι) δεν υπάρχουν ηγέτες που θα μπορού-
σαν να βάλουν το «θέλω αλληλεγγύη για τους ανθρώ-
πους/χώρες» μπροστά από το «όποιος μπορεί ας ακο-
λουθήσει τους κανόνες που συμφέρουν εμένα τον 
ισχυρό». Δεν υπάρχουν ηγέτες που θα μπορούσαν και 
θα ήθελαν να βάλουν τον «άνθρωπο» μπροστά από το 
«σύστημα». Δυστυχώς, έχουμε μόνο «μανατζαραίους», 
συστημικούς εφαρμοστές.
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Το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων, 
ο ρόλος του Σόιµπλε και οι παράλογες 

απαιτήσεις του Τόµσεν για λίστα 
έκτακτων µέτρων, που θα κλειδώσουν 

από τώρα για το 2018 

σης». Συνεπώς, ο πόλεµος των εντυπώσεων στο εξωτερικό αφήνει τους Γερ-
µανούς παγερά αδιάφορους. Επί της ουσίας, σύµφωνα µε αποκλειστι-

κές πληροφορίες της «R», ο 

για σύγκλιση όλων των εµπλεκόµενων πλευ-
ρών παρά τη φηµολογία -που χαρακτη-
ρίζει το προσκήνιο- ότι τους χωρίζει 
ρών παρά τη φηµολογία -που χαρακτη-
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