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Υποσχέσεις προς αφελείς
ΟΙ «ΘΕΣΜΟΙ» υπόσχονται ότι θα ρυθμίσουν το χρέος 
και ότι θα ξαναβγεί η χώρα στις αγορές. Δανειζόμενη 
με έκδοση νέων ομολόγων της ότι θα μπορέσει και πά-
λι, μετά από επτά χρόνια χρηματοπιστωτικής ασφυξί-
ας, ν’ ανασάνει! Λίγοι κατάλαβαν, πάντως, ότι βρέθηκε 
η χώρα μας εκτός αγορών, γιατί οι Σόιμπλε - Λαγκάρντ 
ζήτησαν και πήραν συνολική δέσμευση του δημοσίου 
πλούτου μας για να μας δανείσουν τα κράτη των, ενώ 
αυτός ήταν ήδη δεσμευμένος προς τους επενδυτές σε 
ομόλογά μας κι ότι λόγω της αμφιβολίας που προκλή-
θηκε, ως προς το ποιος πια έχει ως εγγύηση αυτόν τον 
πλούτο, χαρακτηρίστηκαν αυτά διεθνώς ως επενδυτικό 
μέσο σκουπίδια! Τούτο γιατί αναιρείτο βασικός κανό-
νας λειτουργίας των αγορών κρατικών ομολόγων ότι τα 
ομόλογα αξίζουν όσο έχουν εγγύηση τον δημόσιο αυ-
τό πλούτο αποκλειστικά. Αραγε, Σόιμπλε και Λαγκάρντ 
αγνοούσαν ότι καταστρατηγούσαν έναν τέτοιο κανό-
να, που θα προκαλούσε μόνιμη έξοδο της Ελλάδος από 
τις αγορές; Ποιος, όμως, δεν έχει ακόμα αντιληφθεί 

ότι ο δημόσιος πλούτος μας έκτοτε εκποιείται κι ότι χώ-
ρα χωρίς πλούτο δικό της αδυνατεί να εκδώσει αξιόπι-
στα ομόλογα! Ακόμα κι αν αυτό πάντως συμβεί, θ’ αντέ-
ξει η χώρα μας να βγει σε αγορές, που το επιτόκιο δα-
νεισμού των κρατών πια διαμορφώνεται ελεύθερα; Για-
τί αυτό που δικαιολογημένα αγνοούν οι περισσότεροι 
είναι ότι στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων, 
σύμφωνα με τη βασική συνθήκη της Ε.Ε., οι χώρες προ-
βλέπετο να δανείζονται με επιτόκιο σταθερό, χαμηλά 
οριοθετούμενο. Διαφορετικά ουδείς σοβαρός πολιτικός 
θα υπέγραφε προσχώρηση του κράτους του στην υπό 
διαμόρφωση τότε ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολό-
γων. Γιατί οι πολιτικοί τότε «γνώριζαν» ότι σε μια αγορά 
ελεύθερων επιτοκίων, η χώρα που εκτίθεται δεν μπορεί 
να παραμείνει για πολύ όρθια και αλώβητη. Οπότε Σό-
ιμπλε - Λαγκάρντ μας υπόσχονται «λύση» ή «όλεθρο»; 
Για πόσο ακόμα, λοιπόν, δεν θα έχουμε αίσθηση της 
πραγματικότητας και θα δίνουμε πίστη ως αφελείς σε 
τέτοιες υποσχέσεις;
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E
υρωπαϊκή Ενωση και ∆ΝΤ θα χρειαστούν 
ακόµα έναν µήνα συζητήσεων, στη χει-
ρότερη των περιπτώσεων, για να ολο-

κληρώσουν την τεχνική συµφωνία για τη µεσο-
πρόθεσµη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέ-
ους, αφού πρώτα προσδιορίσουν το ύψος των 
πρωτογενών πλεονασµάτων. Σε πλήρη επιβε-
βαίωση του ρεπορτάζ της Realnews, τόσο το 
πρόσφατο Euro Working Group όσο και πλή-
θος κοινοτικών αξιωµατούχων επιβεβαίωσαν 
την τελευταία εβδοµάδα και σε πλείστες περι-
στάσεις ότι η µόνη συµφωνία που υπάρχει εί-
ναι αυτή της 25ης Μαΐου του 2016 και η συµ-
φωνία αυτή περιέχει 5 µέτρα και κατευθύνσεις 
για το τι µπορεί να γίνει το 2018 και υπό την 
προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του 
προγράµµατος. 

Ο ίδιος ο Πόουλ Τόµσεν φέρεται να είπε µέ-
σα στο EWG ότι η λίστα ισχύει, τα µέτρα είναι 
γνωστά, πρέπει να τεκµηριωθούν µε τεχνικές 
λεπτοµέρειες, όπως συνέβη µε τα βραχυπρό-
θεσµα, αλλά το τελικό τους µέγεθος και η εφαρ-
µογή τους θα αποφασιστούν το 2018. Ακριβώς 
τα ίδια λόγια είχε πει και στις 12 Απριλίου η Κρι-
στίν Λαγκάρντ, όταν επισκέφθηκε τις Βρυξέλ-
λες. Η τελική προετοιµασία του µεσοπρόθεσµου 
πακέτου θα γίνει από τεχνοκράτες του ESM και 
του Ταµείου, αφού όµως οι ίδιοι έχουν δεχθεί 
την πολιτική καθοδήγηση των πολιτικών τους 
προϊσταµένων. Συνεπώς και όπως περιέγρα-
ψε στην «R» κοινοτικός αξιωµατούχος, οι χώ-
ρες θα πρέπει να δώσουν κατευθύνσεις στους 
τεχνοκράτες για το τι είναι πολιτικά αποδεκτό 
και σε ποιο βάθος. 

Πρόωρη αποπληρωµή
Στα τεχνικώς εξεταζόµενα µέτρα βρίσκεται και 
η πρόωρη αποπληρωµή, όλου ή µέρους δα-
νείου (παλιού και νέου) του ∆ΝΤ, όπως έγρα-
ψε η «R» πριν από έναν µήνα. Φυσικά ουδείς 
ο οποίος επικαλείται τη λίστα της 25ης Μαΐου 
µπορεί να διαψεύσει το µέτρο αυτό, καθώς έχει 
δηµόσια ανακοινωθεί. Εξ ου και η παρανόηση 
µε τα όσα είχε µεταδώσει ο γερµανικός Τύπος, 
προς τον οποίο το γερµανικό υπουργείο Οικο-
νοµικών και ο ESM αντέδρασαν µόνο ως προς 
τη φρασεολογία και τον χρόνο της εκτέλεσης. 
Η εκτέλεση είναι δηµόσια γνωστό ότι αφορά 
το 2018 και κανένα άλλο χρονικό σηµείο. Βε-
βαίως στις Βρυξέλλες είναι γνωστό ότι η συνε-
χής παρερµηνεία των δηµόσιων θέσεων του 
∆ΝΤ στον δηµόσιο διάλογο δηµιούργησε σε 
πολλούς ανεδαφικές προσδοκίες - τις οποίες 

µάλιστα συνέδεαν µε τις απαιτήσεις του ∆ΝΤ. 
Στο χέρι της Ελλάδας τώρα είναι να τρέξει 

έναν αγώνα δρόµου και να ολοκληρώσει 60 
νοµοθετήµατα σε πρώτη φάση πριν από το 
Eurogroup, να λάβει από τη συνεδρίασή του 
την πολιτική ευλογία να συνεχίσει µε τη νοµο-
θέτηση άλλων 40 δράσεων (πρόκειται για τα 
µέτρα που η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει στη 
Μάλτα) και να αναµένει την απόφαση του ∆.Σ. 
του ∆ΝΤ για νέο πρόγραµµα. Η εκταµίευση, 
σύµφωνα µε έτερο κοινοτικό αξιωµατούχο, θα 
γίνει στα τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου, εγκαί-
ρως για τις πληρωµές σε εσωτερικό και εξωτε-
ρικό. Το «επετειακό Eurogroup» που θα λάβει 
τις τελικές αποφάσεις θα είναι αυτό της 15ης 
Ιουνίου και τηρουµένων των εθνικών διαδικα-
σιών έγκρισης (κοινοβούλια) ο ESM θα κατα-
βάλει ποσό πλέον των 7,5 δισ. το συντοµότερο.

∆εν ζητούν τίποτα
από τη Νέα ∆ηµοκρατία
Το ∆ΝΤ δεν πρόκειται να ζητήσει από τη Νέα 
∆ηµοκρατία να προβεί σε καµία άλλη πράξη ή 
δέσµευση, η οποία θα αποτελεί προϋπόθεση 
για να εκτελεστεί η επόµενη εκταµίευση, ή να 
συµµετάσχει στο πρόγραµµα, ωστόσο αυτό δεν 
σηµαίνει ότι η αίσθηση της συνέχειας του κρά-
τους δεν είναι απαραίτητη. Κάθε άλλο. Πρέπει 
να θεωρείται απόλυτα δεδοµένο και κατανοη-
τό ότι σε οποιαδήποτε στιγµή, µέσα ή έξω από 
το πρόγραµµα, γίνουν εκλογές και ενδεχοµέ-
νως προκύψει µια νέα πλειοψηφία οι δεσµεύ-
σεις της χώρας θα ισχύουν στο ακέραιο. Συ-
γκεκριµένα, δε, η πορεία των στόχων των πρω-
τογενών πλεονασµάτων και όλα τα επιµέρους 
µέτρα. Στην περίπτωση που µια νέα κυβέρνη-
ση θελήσει να αλλάξει το µείγµα πολιτικής, τό-
τε θα ακολουθήσουν δύσκολες διαπραγµατεύ-
σεις. Η αλλαγή εντός προγράµµατος πρέπει να 

θεωρείται αδύνατη. Η αλλαγή µετά το καλοκαί-
ρι του 2018 θα κριθεί.  Το πρόβληµα όµως και 
ο βασικός λόγος ανησυχίας πολλών στις Βρυ-
ξέλλες είναι η ρητορική. Από την πανταχόθεν 
αµφισβήτηση δεν κερδίζει κανείς άλλος παρά 
οι ακραίοι λαϊκιστές, εκτιµούν παράγοντες κο-
ντά στην παρακολούθηση της χώρας.

Πέραν της ψευτοσυζήτησης, όπως την απο-
καλούν, για τους λεγόµενους πολλαπλασιαστές, 
που φυσικά αν είχαν υπολογιστεί σωστά θα οδη-
γούσαν σε περισσότερα και όχι λιγότερα µέτρα 
(αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ της «R»), οι 
στόχοι της χώρας για χρόνια έπεφταν έξω λό-
γω της πολιτικής αβεβαιότητας, των διαρκών 
εκλογικών αναµετρήσεων και του γκρεµίσµα-
τος της εµπιστοσύνης των επενδυτών, της αγο-
ράς και των πολιτών από όλα τα πολιτικά κόµ-
µατα που πέρασαν από την αντιπολίτευση από 
το 2009 και µετά. Οι Βρυξέλλες δεν ξεχνούν ότι 
καµία κυβέρνηση δεν είχε στήριξη από το υπό-
λοιπο πολιτικό σύστηµα για την εξυγίανση των 
δηµοσίων οικονοµικών, όλες οι αντιπολιτεύσεις 
στήριξαν συντεχνιακά αιτήµατα, οµάδες συµ-
φερόντων και πολιτικούς φίλους. Η κορύφωση, 
αναφέρουν άπαντες, ήρθε µε τον παραλογισµό 
του 2015. Η Ε.Ε. σκοπεύει να εγκρίνει κονδύλι 
για την καταπολέµηση της παραπληροφόρησης 
και της ρωσικής προπαγάνδας στον κοινοτικό 
προϋπολογισµό του 2018. Το αρχικό κονδύλι 
αφορά τρίτες, ανατολικές χώρες. ∆εν αποκλεί-
εται, όµως, να ακολουθήσει και το εσωτερικό. 

∆ιαβατήριο
για τη ρύθµιση
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Τι λένε στην «R» κοινοτικές πηγές 
για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα

µέχρι το Eurogroup της 22ας Μαΐου
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για τις πληρωµές σε
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