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Ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για έναν «διορθωτικό» 
ανασχηματισμό στις αρχές του καλοκαιριού, για να αντιμετωπίσει  
τις «τρύπες» της κυβέρνησης στον τομέα των επενδύσεων
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

A
γώνα ταχύτητας 100 ημερών δίνει η κυ-
βέρνηση προκειμένου να εξαργυρώ-
σει το θετικό κλίμα που δημιουργείται 

στις αγορές από την επίτευξη της συμφωνίας, 
αλλά και προκειμένου να υπάρξει συμφωνία 
ΔΝΤ - Βερολίνου για το χρέος στο Eurogroup 
της 22ας Μαΐου, ώστε η χώρα να προχωρήσει 
σε δοκιμαστική έξοδο στις αγορές ακόμα και 
εντός του Ιουνίου!

Ο Αλέξης Τσίπρας, μάλιστα, αναλαμβάνει ο 
ίδιος πρωτοβουλία για επαφές με την ηγεσία 
των θεσμών και κορυφαίους ηγέτες των δανει-
στών, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία του 
Ταμείου με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στο 
Eurogroup της 22ας Μαΐου και να μη χαθεί η 
δυναμική που εμφανίζει στις αγορές η συμφω-
νία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μάλιστα, αναμέ-
νονται η συνάντηση που προγραμματίζεται στο 
Πεκίνο με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λα-
γκάρντ, αλλά και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες 
την ερχόμενη εβδομάδα -μεταξύ άλλων- με τη 
Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ, αλλά 
και με τον νέο Πρόεδρο της Γαλλίας, που όπως 
αναμένεται θα είναι ο Εμανουέλ Μακρόν, για 
τον οποίο η Αθήνα εκτιμά ότι θα ακολουθήσει 
στο ελληνικό πρόγραμμα -με τον ένα ή τον άλ-
λο τρόπο- την πολιτική του Φρανσουά Ολάντ. 

Το επικρατέστερο σενάριο
Το πιθανότερο σενάριο, πάντως, όταν γραφό-
ταν το ρεπορτάζ της «R», ήταν το Eurogroup 
της 22ας Μαΐου να δώσει το «πράσινο φως» 
για την έγκριση της εκταμίευσης της δόσης και 
να ορίσει τη διευθέτηση της βιωσιμότητας του 
χρέους στο άμεσο μέλλον. Το δε ΔΝΤ έχει δια-
μηνύσει ότι την τελική απόφασή του για τη συμ-
μετοχή του ή μη στο ελληνικό πρόγραμμα θα τη 
λάβει στα τέλη Ιουνίου. Η κυβέρνηση, πάντως, 
ευελπιστεί ότι εντός του καλοκαιριού θα πραγ-
ματοποιήσει τη δοκιμαστική έξοδο της χώρας 
στις αγορές, όπως και ότι οι συνθήκες θα είναι 
ευνοϊκές για κάτι τέτοιο - π.χ. το επιτόκιο δανει-
σμού να μην είναι υψηλότερο του 5%. Ευελπι-
στεί επίσης να ενταχθεί η χώρα στο πρόγραμ-
μα ποσοτικής χαλάρωσης, αν όχι στις 8 Ιουνί-
ου (εφόσον έως τότε δεν έχει επέλθει συμφω-
νία για το χρέος) στο επόμενο Συμβούλιο Δι-
οικητών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
που είναι προγραμματισμένο για τις 20 Ιουλίου.

Το Μαξίμου επιδιώκει για το επόμενο διά-
στημα να μην ανακοπεί η τάση για θετικότερη 
αξιολόγηση της χώρας, και μαζί με τη ρύθμι-
ση του χρέους και τη δοκιμαστική έξοδο στις 
αγορές να επιτευχθεί ο στόχος για ανάπτυξη 
2%, καθώς και υψηλό πλεόνασμα και το 2017. 

καθυστερεί», προειδοποίησε μάλιστα ο Αλ. Τσί-
πρας στο υπουργικό συμβούλιο της περασμέ-
νης Πέμπτης, θέλοντας να κρατήσει σε εγρήγορ-
ση τα μέλη της κυβέρνησής του, ενώ ο υπουρ-
γός Επικρατείας, αρμόδιος για τον συντονισμό, 
Χριστόφορος Βερναρδάκης έλαβε τα σημειώ-
ματα με τις προτεραιότητες των υπουργών έως 
τη ΔΕΘ του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός αμφιταλαντεύεται για 
τον χρόνο των αλλαγών 
στην κυβέρνηση, έχο-
ντας ως εναλλακτική λύ-
ση το φθινόπωρο. Το γε-
γονός, ωστόσο, ότι θα 
ακολουθήσει μια ακόμα 
δύσκολη διαπραγμάτευ-
ση για την τρίτη αξιολό-
γηση μετά το καλοκαίρι 
(στην οποία, σύμφωνα 

με τις ενδείξεις, θα περιλαμβάνεται και η μείω-
ση του Δημοσίου) μάλλον οδηγεί στην ανάγκη 
ενός «θερινού ανασχηματισμού».

Το Μαξίμου θα επιμείνει έως το τέλος στην 
αντιπαράθεση με τη Ν.Δ. για τα αντίμετρα, εκτι-
μώντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δυσκολεύεται 
αρκετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά, 
αλλά και συνολικά το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Ειδικά από τη στιγμή που στο 
πολυνομοσχέδιο κάθε αντίμετρο θα είναι και 
ξεχωριστό άρθρο…

Το γεγονός αυτό, κατά την κυβέρνηση, θα επιτρέψει να ενερ-
γοποιηθούν την επόμενη χρονιά τα αντίμετρα και να μη δημι-
ουργηθεί κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας και μακρόχρονης προ-
εκλογικής περιόδου στη χώρα από τις αρχές του 2018. Επιπλέ-
ον, να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις που έχουν συμφωνη-
θεί ή «ψήνονται» στο παρασκήνιο και που αναβάλλονταν λόγω 
της καθυστέρησης της αξιολόγησης. Μόνο τυχαίο, άλλωστε, δεν 
είναι ότι ο πρωθυπουργός «παίρνει πάνω του» όλες τις μεγάλες 
επενδύσεις της χώρας, ούτε ότι κυριαρχούν υψηλές προσδοκίες 
από την επίσκεψη στο Πεκίνο (13-16 Μα-
ΐου) και το τριετές πρόγραμμα επενδύσε-
ων που θα υπογραφεί με την κινεζική ηγε-
σία, ενώ παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου 
επιχειρεί να δημιουργήσει συνθήκες επι-
στροφής της χώρας στην κανονικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός δέ-
χεται εισηγήσεις να πραγματοποιήσει στις 
αρχές του καλοκαιριού έναν «διορθωτι-
κό» ανασχηματισμό, για να αντιμετωπί-
σει τις «τρύπες» που έχει η κυβέρνηση στον τομέα των επενδύ-
σεων, αλλά και υπουργούς που αντιτίθενται στην πράξη στην 
υλοποίηση της συμφωνίας ή που μέχρι τώρα δεν έχουν αποτε-
λεσματικότητα στη δουλειά τους. Παράλληλα, δε, να ενισχύσει 
τον τομέα του συντονισμού της κυβέρνησης, που παρά τις δι-
ορθωτικές κινήσεις στον προηγούμενο ανασχηματισμό εξακο-
λουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, αλλά και να κά-
νει αλλαγές και σε ηγετικά στελέχη του κρατικού μηχανισμού 
που δεν εμφανίζουν έως τώρα αποτελέσματα.

«Τώρα δεν υπάρχει πλέον για κανέναν ανάμεσά μας το άλλο-
θι της διαπραγμάτευσης. Το κυβερνητικό έργο δεν μπορεί να 
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