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Του ΣΩΤΗΡΗ ΚΑΨΩΧΑ

Ν
έο µνηµόνιο µε δέλεαρ το κούρεµα 
του χρέους προβλέπει το σχέδιο που 
επεξεργάζεται το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο για να συµµετάσχει στο ελληνικό πρό-
γραµµα, µετά την ακύρωση του υφιστάµενου 
προγράµµατος που είχε συνάψει η Ελλάδα το 
2012 µε το Ταµείο, στο πλαίσιο του δεύτερου 
µνηµονίου.

Συγκλίνουσες πληροφορίες από κυβερνητι-
κά στελέχη, αλλά και από τεχνοκράτες που ερ-
γάζονται για το ∆ΝΤ, κάνουν λόγο για επιθετι-
κό σχέδιο που θέλει καθαρή και µόνιµη διευ-
θέτηση του ελληνικού χρέους, µε αποµείωση 
ποσού που αγγίζει τα 75-80 δισ. ευρώ ή περί-
που 40 µονάδες του ΑΕΠ, προκειµένου να τε-
λειώσει οριστικά η περιπέτεια της εγχώριας οι-
κονοµίας. Το κούρεµα θα αφορά δάνεια του 
ευρωπαϊκού τοµέα, τα οποία ανέρχονται σή-
µερα σε 263 δισ. ευρώ (έχουν χορηγηθεί στην 
Ελλάδα µε τα δύο µνηµόνια), και όχι δάνεια 
του ∆ΝΤ, ύψους 18 δισ. ευρώ, µε την αιτιολο-
γία ότι δεν επιτρέπεται από τον κανονισµό λει-
τουργίας του διεθνούς οργανισµού η περικο-
πή των δανείων του. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι 
η κεντρική θέση του ∆ΝΤ στο θέµα της αναδι-
άρθρωσης του ελληνικού χρέους είναι για ένα 
νέο κούρεµα και όχι για το σενάριο της επιµή-
κυνσης του χρόνου αποπληρωµής των δανεί-
ων που προτείνει η Ευρώπη.

Η προωθούµενη λύση πρόκειται να τεθεί και 
στις δύο πλευρές που µετέχουν στο ελληνικό 
πρόγραµµα διάσωσης: Αφενός στην κυβέρ-
νηση -που δεν έχει λόγο να το απορρίψει- και 
αφετέρου στους Ευρωπαίους, οι οποίοι απο-
κηρύσσουν κάθε σκέψη για διαγραφή των δα-
νείων που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες 
και µηχανισµούς. 

Η διαδικασία έχει ουσιαστικά ξεκινήσει από 
τον περασµένο µήνα και επισφραγίστηκε µε 
την τυπική ακύρωση του υφιστάµενου προ-
γράµµατος από κοινού µεταξύ της κυβέρνη-
σης και του ∆ΝΤ. Το πρόγραµµα εξέπνεε ού-
τως ή άλλως στις 15 Μαρτίου και από τη στιγµή 
που το Ταµείο δεν έχει εκταµιεύσει καµία δόση 
από το καλοκαίρι του 2014 προς τη χώρα µας, 
για το τυπικό της διαδικασίας έπρεπε να ακυ-
ρωθεί, όπως ορίζει και το πρωτόκολλο συνερ-
γασίας που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές.

Αλλωστε, όπως έχει ήδη αποκαλύψει η 
Realnews στις 24 Ιανουαρίου 2015 σε σχετι-
κό δηµοσίευµά της, η κυβέρνηση βαδίζει ολο-
ταχώς για νέο «στεφάνι» µε το ∆ΝΤ, µε και-
νούργιο χρηµατοδοτικό πακέτο 6-8 δισ. ευ-
ρώ προς την Ελλάδα, το οποίο θα οριστικοποι-
ηθεί µετά το πέρας αυτής της αξιολόγησης και 
αφού ξεκαθαρίσει το τοπίο µε τη βιωσιµότη-
τα του ελληνικού χρέους, που κινείται προς το 
181% του ΑΕΠ.

Οι δύο όροι
Αυτός είναι και ο ένας από τους δύο όρους που 
έχει θέσει το Ταµείο προκειµένου να συµµετά-
σχει στο τρίτο πρόγραµµα διάσωσης. Σε ό,τι 
αφορά τη δεύτερη απαίτηση του ∆ΝΤ, αυτή 
έχει να κάνει µε την επίλυση του ασφαλιστι-
κού σε µακρόπνοη βάση. Προς την κατεύθυν-
ση αυτή, το Ταµείο ζητεί περικοπές σε κύριες 
και επικουρικές συντάξεις και νέα µέτρα, ύψους 
9 δισ. ευρώ µέχρι το 2018, για να επιτευχθούν 
µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα.

Με δεδοµένη τη στάση του Βερολίνου ότι 
«χωρίς την πλήρη εµπλοκή του ∆ΝΤ στο πρό-

Μνηµόνιο 
µε δέλεαρ 

το κούρεµα
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

επεξεργάζεται σχέδιο που προβλέπει 
αποµείωση του χρέους κατά 75-80 δισ. ευρώ, 

µε ταυτόχρονη «σφαγή» συντάξεων αλλά 
και νέα µέτρα 9 δισ. µέχρι το 2018

Τα ψέµατα έχουν κοντά ποδάρια

ΤΟ ΚΟΜΜΑ που θα έσκιζε τα μνημόνια με έναν νόμο 
και ένα άρθρο, υπογράφει νέο μνημόνιο με το ΔΝΤ. Η 
κυβέρνηση που υποστήριζε ότι δεν χάθηκε ο κόσμος 
να αθετήσουμε μια πληρωμή στο ΔΝΤ, ζητά την ακύρω-
ση του προηγούμενου μνημονίου για να αποφύγει διοι-
κητικές κυρώσεις από το ΔΝΤ και αιτείται την υπογρα-
φή νέου, διά χειρών του ίδιου υπουργού που δηλώνει 
ότι «το ΔΝΤ μάς πιέζει υπερβολικά».

Αυτά τα εν πολλοίς ακατανόητα συμβαίνουν διότι, με-
τά τη σύγκρουση με την πραγματικότητα, η παιδική χα-
ρά που αναδείχθηκε πέρυσι σε κυβέρνηση διαπίστωσε 
ότι όλα αυτά που υποσχόταν ήταν, το λιγότερο, απραγ-
ματοποίητα. Για την ακρίβεια, ήταν χοντρά ψέματα, 
προκειμένου να υποκλέψει την ψήφο των πολιτών, αλ-

λά αυτό είναι άλλο θέμα. Εναλλακτική στον δρόμο των 
μνημονίων, πάντως, ούτε αυτή η κυβέρνηση βρήκε. Ή, 
τέλος πάντων, έφτασε στο σημείο να την αντικρίσει και 
διαπίστωσε ότι είναι ουτοπική και απόλυτα καταστρο-
φική. Ο μόνος τρόπος για να βγούμε από τα μνημόνια 
δεν είναι αυτός της αυτοπυρπόλησης, αλλά αυτός που 
ακολούθησε η Κύπρος: πλήρης αλήθεια στον κόσμο, 
συναίνεση στο πολιτικό προσωπικό και σκληρή δουλειά 
στα κυβερνητικά γραφεία. Και όμως, ενώ έχουν κατα-
λάβει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές, συνεχίζουν να 
λένε στον κόσμο για το «κακό ΔΝΤ», τους «ακραίους 
συντηρητικούς κύκλους της Ε.Ε.», τις «κόκκινες γραμ-
μές» και το «βιώσιμο ασφαλιστικό». Τα ψέματα, όμως, 
έχουν κοντά ποδάρια...
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γραµµα, δεν υπάρχει βοήθεια», η κυβέρνηση 
-µε επιστολή του υπουργού Οικονοµικών Ευ-
κλείδη Τσακαλώτου- έχει ήδη ζητήσει νέο πρό-
γραµµα από το Ταµείο.

Εφόσον υπάρξει συµφωνία, το ∆ΝΤ θα συ-
ντάξει το νέο, δικό του, λεπτοµερές µνηµόνιο, το 
οποίο ονοµάζεται Memorandum of Economic 
and Financial Policies (MEFP), δηλαδή µνηµό-
νιο οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής πολιτι-
κής, και θα πρέπει να «ταιριάξει» µε το κείµε-
νο της Κοµισιόν (MoU), όπως ακριβώς συνέβη 
µε τις περιπτώσεις των δύο πρώτων µνηµονί-
ων που τα δύο κείµενα «έτρεχαν» παράλληλα.

Βέβαια, όπως έχει γίνει αντιληπτό από την έως 
τώρα εµπειρία, το µνηµόνιο του ∆ΝΤ είναι πιο 
αυστηρό σε µέτρα σε σχέση µε το ευρωπαϊκό.

Παρά ταύτα, η Αθήνα περιµένει την επίσηµη 
απάντηση του Ταµείου για το νέο πρόγραµµα, 
καθώς η όποια διαπραγµάτευση για τη χρηµα-
τοδότηση θα ξεκινήσει από την αρχή, µε δεδο-
µένο ότι το υπόλοιπο των δόσεων από το δεύ-
τερο µνηµόνιο, που ανέρχεται στα 16 δισ. ευ-
ρώ, δεν εκταµιεύτηκε ποτέ.

Τα χρήµατα που έχει λάβει η Αθήνα από το 
δεύτερο πρόγραµµα ανήλθαν σε 11,9 δισ. ευρώ 
και σε 32 δισ. ευρώ συνολικά µαζί µε το πρώτο.


