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 ΑνώτΑτΑ στελεχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επι-
μένουν σε μια «πραγματική δέσμευση» των Ευρωπαίων εταίρων για 
το χρέος, ενώ τοποθετούν ως κρίσιμο χρονικό ορόσημο για μια εν-
δεχόμενη σύγκλιση των δανειστών στο θέμα αυτό τη Σύνοδο των 
υπουργών του G7 στο Μπάρι (11-13 Μαΐου).

Παρά τη συμφωνία της περασμένης Τρίτης, το ΔΝΤ επιμένει στην 
αναγκαιότητα «αξιόπιστης» ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Για 
το επιτελείο Τόμσεν, η επίτευξη της τεχνικής συμφωνίας (SLA) δεν 
αποτελεί παρά ένα στοιχειώδες βήμα στην προσπάθεια της Αθήνας 
να θέσει το κολοσσιαίο χρέος της σε βιώσιμα επίπεδα. Το ΔΝΤ ζητά 
αξιόπιστες εκτιμήσεις για τα μελλοντικά πρωτογενή πλεονάσματα και 
τους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους και προς την κα-
τεύθυνση αυτή κλιμακώνει τις πιέσεις προς το Βερολίνο. 

Το «αγκάθι» είναι ότι παραμένουν οι διαφορές και οι δύο πλευρές 
αποκλίνουν σημαντικά για τον τρόπο που θα πρέπει αυτό να γίνει. 
Στο ΔΝΤ αποφεύγουν να δώσουν καταληκτικές ημερομηνίες για μια 
συμφωνία για το χρέος. Θεσμοί, κράτη-μέλη της ευρωζώνης και τε-
χνοκράτες που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση θα συναντηθούν 
στο περιθώριο του G7, στο Μπάρι, όπου και θα συζητήσουν πιθανά 
μέτρα ελάφρυνσης. Στη Σύνοδο του G7 στην Ιταλία αναμένεται να 
πάρει μέρος και η Κριστίν Λαγκάρντ και η πιθανότητα να συγκλη-
θεί εκεί εκτάκτως το Washington Group θεωρείται σχεδόν σίγουρη.

Την ώρα που η Γερμανία, τουλάχιστον, αντιτίθεται στο συγχωρο-
χάρτι για το χρέος, οι εμπλεκόμενοι τεχνοκράτες διαφοροποιούνται 
και ως προς τους τρόπους επίτευξης του στόχου -επιπρόσθετη μεί-
ωση επιτοκίων για την πληρωμή των ωριμάνσεων- και αν θα είναι 
ικανοί να καταστήσουν τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας βιώ-
σιμες. Ολα εξαρτώνται, υποστηρίζουν στο Ταμείο, από τον χρόνο 
στον οποίο η ελληνική οικονομία θα πάρει μπρος και θα αναπτυχθεί 
και τι θα καταφέρει να σώσει η κυβέρνηση, αφού οι περικοπές δι-
ευκολύνουν την πληρωμή των υποχρεώσεων αλλά αναγκάζουν σε 
ύφεση την οικονομία. 

Το ΔΝΤ αναμένει για την Ελλάδα ανάπτυξη 2,2% φέτος και 2,7% 
το 2018, ποσοστό που δεν θεωρείται ικανό να επανενεργοποιήσει 
την οικονομία, να ανοίξει θέσεις εργασίας και να βγάλει τη χώρα 

από τον φαύλο κύκλο. Στην πραγματικότητα, οι αξιωματούχοι του 
ΔΝΤ φοβούνται ότι χωρίς ισχυρή ανάπτυξη η Ελλάδα μπορεί να βυ-
θιστεί στην πολιτική αστάθεια, καθώς ο λαός αγκομαχά από τα μέ-
τρα λιτότητας διαρκείας. Η προειδοποίηση του Αλέξη Τσίπρα, δε, 
ότι η Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει νέα μέτρα εάν δεν υπάρξει ρύθμι-
ση χρέους καταγράφεται από αξιωματούχους του ΔΝΤ, που εκφρά-
ζουν φόβους ότι η χώρα ενδεχομένως να συρθεί σε μια παρατετα-
μένη προεκλογική περίοδο πριν τη λήξη του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος τον Αύγουστο του 2018. 

Οι αναλυτές του «Bloomberg» και της «Wall Street Journal» επι-
σήμαναν την περασμένη εβδομάδα ότι μετά την επίτευξη της τεχνι-
κής συμφωνίας η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα πίεσης, καθώς οι 
πιστωτές κρατούν όλα τα χαρτιά και η Γερμανία, σε προεκλογική πε-
ρίοδο μάλιστα, δεν αναμένεται να αποδεχθεί ρύθμιση χρέους πριν 
από το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την έγκυρη ιστοσελίδα Politico, μά-
λιστα, το Βερολίνο δεν αναμένεται να δώσει στην Αθήνα αυτό που 
επιθυμεί. «Ομως το Βερολίνο θα πρέπει να μετακινηθεί εάν θέλει το 
ΔΝΤ στο πρόγραμμα», γιατί το τελευταίο «είναι σίγουρο ότι δεν θα 
συμμετάσχει χωρίς ρύθμιση χρέους» τόνισε αξιωματούχος που βρί-
σκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις. Το μήνυμα του ΔΝΤ είναι ότι 
δεν ζητά ένα ακριβές σχέδιο, αλλά θέλει μια αξιόπιστη στρατηγική 
για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους. Οι Ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι που συνάντησαν την Κρ. Λαγκάρντ δεσμεύτηκαν ότι 
θα το εξετάσουν ίσως στο Μπάρι και ότι πριν από το Eurogroup της 
22ας Μαΐου θα μεταφέρουν τις προτάσεις τους. Ευρωπαίος αξιω-
ματούχος, μιλώντας ανεπίσημα στη διάρκεια της Εαρινής Συνόδου 
του Ταμείου (21-23 Απριλίου), τόνιζε «ότι αν υπάρχει συναίνεση ότι 
δεν απαιτείται ένας λεπτομερής οδικός χάρτης για κάθε επιμέρους 
βήμα, αλλά ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική, τότε είναι πιο εφικτό, 
δεδομένων και των περιορισμών που έχει η Γερμανία λόγω των επι-
κείμενων εκλογών. Κι αυτό διότι θα επρόκειτο λιγότερο για μια από-
φαση και περισσότερο για ένα όραμα».

Η κοινή εκτίμηση στην Ουάσιγκτον είναι ότι δεν θα πρέπει να μας 
τυφλώνει ο λευκός καπνός της περασμένης Τρίτης. Το βέβαιο είναι 
ότι σε μια περίοδο γεμάτη από ευρωπαϊκές εκλογές κανείς δεν επι-
θυμεί ακόμη μια κρίση χρέους. Η Ελλάδα θα πάρει μάλλον τα χρή-
ματα για την εξυπηρέτηση του χρέους της, αλλά το γενικότερο δί-
λημμα διάσωσης της χώρας δεν βρίσκεται πιο κοντά σε επίλυση από 
ό,τι παλαιότερα. Ο ελληνικός μαραθώνιος δεν έχει τελειώσει ακόμα…

Κρίσιμο χρονικό ορόσημο για μια ενδεχόμενη σύγκλιση των 
δανειστών θεωρείται η Σύνοδος των υπουργών του G7 στο Μπάρι

Η Λαγκάρντ περιμένει 
από την Ε.Ε. «πραγματική 
δέσμευση» για το χρέος

περίπτωση η κοινοβουλευτική ομάδα των Χρι-
στιανοδημοκρατών δεν θα στήριζε ένα ελληνι-
κό πρόγραμμα δίχως τη συμμετοχή του ΔΝΤ».

Ολα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά των πιέ-
σεων που ασκούνται από το κόμμα προς τον 
Σόιμπλε και τις λεπτές ισορροπίες που πρέπει 
και αυτός να τηρήσει.
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