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O
πως σε κάθε περίπτωση κρίσης, έτσι 
και στη διαµάχη µε το ∆ΝΤ το γερµα-
νικό υπουργείο Οικονοµικών έχει ένα 

plan Β. Το τι θα γίνει, δηλαδή, εάν οι εξελίξεις 
δεν πάρουν τον δρόµο που επιθυµούν οι επι-
τελείς του Βόλφγκανγκ Σόιµπλε και τελικά το 
Ταµείο αποφασίσει να µη λάβει µέρος στο ελ-
ληνικό πρόγραµµα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το επιτελείο του 
Σόιµπλε έχει προετοιµαστεί για κάθε ενδεχό-
µενο. Οι διαβουλεύσεις µε την Ουάσιγκτον 
έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα σκληρές, ο χρό-
νος κυλά και πλησιάζουµε επικίνδυνα σε ορι-
ακή κατάσταση.

Τι λέει, λοιπόν, το σχέδιο του γερµανικού 
υπουργείου Οικονοµικών; Πρώτα από όλα ότι 
η Ελλάδα θα λάβει την επόµενη δόση ύψους 
7 δισ. ευρώ, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα 
στη χρηµατοδότησή της και στα ταµεία του 
ελληνικού κράτους.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα συµφώνησε στη µεί-
ωση των συντάξεων αλλά και στη µείωση του 
αφορολόγητου θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντι-
κό στη γερµανική πρωτεύουσα, όπου αναµέ-
νουν το τελικό βήµα, δηλαδή την ψήφιση των 
σχετικών µέτρων από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Εάν γίνει και το βήµα αυτό, τίποτε δεν µπο-
ρεί να εµποδίσει την εκταµίευση της επόµε-
νης δόσης.

Οµως παραµένει ανοιχτό ένα µεγάλο θέµα: 
τι θα γίνει µε την ελάφρυνση του ελληνικού 
χρέους, όπως ζητά το ∆ΝΤ.

Στο αρνητικό σενάριο το ∆ΝΤ να αποφασί-
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σει πως πλέον δεν µπορεί να λάβει µέρος στο 
ελληνικό πρόγραµµα, η απάντηση θα είναι 
µία από την πλευρά του Βερολίνου. Το ελλη-
νικό πρόγραµµα δεν θα συνεχισθεί, αφού µε 
την απουσία του Ταµείου δεν µπορεί να στη-
ριχθεί και από το γερµανικό Kοινοβούλιο, οπό-
τε και θα τερµατιστεί.

Η Ελλάδα δεν θα έχει, βέβαια, άµεσα χρη-
µατοδοτικές ανάγκες. Ετσι, µέχρι τη διεξαγω-
γή των γερµανικών εκλογών το θέµα θα µεί-
νει ανοιχτό. Ολα θα ξεκινήσουν σε νέα βά-
ση από την αρχή, µε νέες διαπραγµατεύσεις 
µετά τις γερµανικές εκλογές και βέβαια στη 
θέση του ∆ΝΤ θα υπάρχει ο ενισχυµένος ρό-
λος του ESM.

Θα µιλάµε, όµως, και πάλι για ένα νέο µνη-
µόνιο, που είναι σίγουρο πως θα περιλαµβάνει 
µέτρα ελάφρυνσης του χρέους, κυρίως επιµή-
κυνσης του χρόνου αποπληρωµών, αλλά και 
πιθανότατα αγορά από τον ESM των κεφαλαί-
ων συµµετοχής του ∆ΝΤ.

Θα πρόκειται συνεπώς για κάτι εντελώς και-
νούργιο, που τη στιγµή αυτή είναι άγνωστο και 
το ποιος θα το διαπραγµατευθεί, καθώς δεν 
είναι σίγουρο πως ο Σόιµπλε θα είναι και πά-
λι υπουργός Οικονοµικών µετά τη διενέργεια 
των επόµενων γερµανικών εκλογών.

Εξάλλου, σύµφωνα µε πληροφορίες, το σχέ-
διο αυτό είναι σε γνώση και άλλων σηµαντικών 
παικτών στην ευρωζώνη, όπως η Ολλανδία, 
που λέγεται πως το στηρίζει απόλυτα.

Για το Βερολίνο θεωρείται δεδοµένο πως το 
τρέχον πρόγραµµα δεν πρόκειται να συνεχι-
σθεί από τη στιγµή που το ∆ΝΤ αποχωρήσει.

Την ίδια ώρα ο Σόιµπλε συνεχίζει να δηλώ-
νει αισιόδοξος για τη συµµετοχή του Ταµείου 
στο ελληνικό πρόγραµµα, υποστηρίζοντας µά-

λιστα πως η τελική απόφαση θα παρθεί µέσα 
στις επόµενες ηµέρες.

Η αισιοδοξία αυτή βασίζεται στο γεγονός 
πως υπάρχει το σενάριο της προσωρινής έκ-
θεσης βιωσιµότητας, το οποίο και θεωρείται 
αρκετά ρεαλιστικό, µε το οποίο τελικά το ∆ΝΤ 
θα συµµετάσχει στο πρόγραµµα, χωρίς όµως 
τη στιγµή αυτή να µπει µε δικά του κεφάλαια.

Ετσι κι αλλιώς τα κεφάλαια αυτά δεν πρόκει-
ται να ξεπεράσουν τα 5 µε 6 δισ. ευρώ. 

Οπως όλα δείχνουν, η τελική έκθεση για τη 
βιωσιµότητα του χρέους θα γίνει µετά τη λήξη 
του ελληνικού προγράµµατος, δηλαδή το 2018.

Στην περίπτωση αυτή, αναµένεται πως θα 
υπάρξει από τη γερµανική πρωτεύουσα και 
µια υποχώρηση στο θέµα της ελάφρυνσης του 
χρέους, καθώς θα γίνει µια γενική περιγραφή 
του οδικού χάρτη, δίχως όµως να µπουν στο 
τραπέζι συγκεκριµένα ποσά και δεσµεύσεις.

Και εδώ ερχόµαστε σε ένα άλλο πρόβληµα 
για τον Σόιµπλε. Ενώ το επιτελείο του δηλώνει 
αισιόδοξο ως προς τη συµµετοχή του ∆ΝΤ, αρ-
κετά στελέχη του Χριστιανοδηµοκρατικού Κόµ-
µατος εκφράζουν την ανησυχία τους.

Για παράδειγµα, Χριστιανοδηµοκράτης βου-
λευτής δήλωνε τις προάλλες πως «δεν µπορώ 
να κατανοήσω την αισιοδοξία του Σόιµπλε. Το 
∆ΝΤ ζητά τώρα συγκεκριµένα µέτρα για την 
ελάφρυνση του χρέους. Αυτό είναι αδύνατον 
να γίνει τη συγκεκριµένη στιγµή, καθώς ολο-
κληρώνεται η προεκλογική περίοδος. Μια υπο-
χώρησή µας στο θέµα του χρέους θα ισοδυνα-
µούσε µε πολιτικό χαρακίρι. Επίσης, σε καµιά 

Τι θα κάνει
ο Σόιµπλε αν
φύγει το ∆ΝΤ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ είναι πλέον έτοιμοι να διδά-
ξουν σε σεμινάρια τεχνικές διαπραγμάτευσης. Συνή-
θως σε τέτοια σεμινάρια διδάσκονται βιβλία όπως «Ο 
ηγεμόνας» του Νικολό Μακιαβέλι ή «Η τέχνη του πο-
λέμου» του Σουν Τζου, τα οποία πλέον είναι απλοϊκά. 

Στην αξιολόγηση/διαπραγμάτευση που μόλις έκλει-
σε (μάλλον είχε κλείσει εδώ και καιρό) ουσιαστικά δεν 
θέλει να αντιταχθεί κανένας σε αυτή τη χώρα. 

Για την κυβέρνηση οι λόγοι είναι προφανείς: παρά-
ταση εξουσίας, ανακούφιση, δημιουργία προϊόντος 
προς πώληση στον ελληνικό λαό, μετά μάλιστα από 
«αιματηρή» διαπραγμάτευση, δημιουργία αναμονών 
για περαιτέρω οφέλη όπως διευθέτηση του χρέους και 
συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χαλάρωσης, 
αντισταθμιστικά μέτρα κ.λπ., κ.λπ.

Η αντιπολίτευση έχει πλέον καλοσχηματισμένο 
έναν νέο «δράκο» να πολεμά, ευγενική χορηγία από 
την κυβέρνηση.

Οι επιχειρηματίες διαισθάνονται μπροστά τους ένα 
σχετικά ανοικτό διάστημα χωρίς οικονομοτεχνικά μα-
κρο-διακυβεύματα για τη χώρα, άρα ελπίδες για όχι 
άλλον ένα εντελώς (γιατί κάπως θα είναι) κατεστραμ-
μένο ισολογισμό στο τέλος του χρόνου.

Ο κόσμος δεν είναι στους δρόμους, παρά μόνο στα 
social media, άντε και στις δημοσκοπήσεις, που είναι 
διαχειρίσιμα και λιγότερο επικίνδυνα πράγματα.

Θα ήταν μη προβλέψιμο, λοιπόν, να αναμένει κα-
νείς ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις από τον οποιοδήποτε 
βουλευτή της κυβέρνησης μην ψηφίζοντας στη Βουλή 
το αποτέλεσμα της δεύτερης αξιολόγησης.
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