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Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ

Τ
ην επαρκή ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών, καθώς συνδέεται με τη διαχείρι-
ση των «κόκκινων» δανείων, σκοπεύει 

να θέσει ως μείζον θέμα στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων η εκπρόσωπος του ΔΝΤ Ντέ-
λια Βελκουλέσκου.

Σύμφωνα με έγκυρη πηγή από την έδρα του 
ΔΝΤ, το θέμα της πρόσφατης ανακεφαλαιοποί-
ησης των ελληνικών τραπεζών «καίει» το επιτε-
λείο Τόμσεν και παρασκηνιακά έχει εκφράσει 
τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι Ευ-
ρωπαίοι εταίροι δεν παρείχαν μέχρι πρότινος 
μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τη διαδικα-
σία που ακολουθήθηκε. Κατά ασφαλείς πληρο-
φορίες της Realnews, o επικεφαλής του ευρω-
παϊκού τμήματος του Ταμείου, Πόουλ Τόμσεν, 
έχει υποστηρίξει σε μυστικά δείπνα και στις συ-
ναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν επί ευρω-
παϊκού εδάφους ότι η ανακεφαλαιοποίηση θα 
έπρεπε να είχε απορροφήσει το ποσό των 25 
δισ. ευρώ, δηλαδή όλο το δάνειο που χορήγη-
σε ο ESM, ώστε να λυθεί ο γόρδιος δεσμός των 
«κόκκινων» δανείων.

Πληγή
Το ΔΝΤ θεωρεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση δεν 
ήταν επαρκής και ως εκ τούτου το τραπεζικό 
σύστημα δεν μπορεί να γίνει ένας υγιής κινη-
τήριος μοχλός για την ανάκαμψη της ελληνι-
κής οικονομίας που θα οδηγήσει στην αύξηση 
του ΑΕΠ, αφού τα «κόκκινα» δάνεια θα απο-
τελούν μια μεγάλη πληγή. Σημειωτέον ότι για 
το γεγονός πως δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί 
μια εμπεριστατωμένη λύση για τη εκκαθάρι-
ση των «κόκκινων» δανείων, ο Π. Τόμσεν ση-
κώνει το δάκτυλο και δείχνει στους συνομιλη-
τές του ως υπαίτιο τον υπουργό Οικονομίας, 
Γιώργο Σταθάκη.

Για το Ταμείο, μια συμφωνία το επόμενο δι-
άστημα πρέπει να γίνει στη βάση μιας μεταρ-
ρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος, χω-
ρίς αυτό να προϋποθέτει μια μεταβατική περί-
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οδο 4-5 χρόνων, κάτι που επιζητά η ελληνική 
κυβέρνηση. Μια μεταβατική περίοδος απαι-
τεί επιπλέον χρηματοδότηση, που ο ΕSM και η 
ευρωζώνη δεν μπορούν να καλύψουν, καθώς 
χρειάζεται πολιτική απόφαση. Ο εκπρόσωπος 
του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις, ξεκαθάρισε με τη σειρά 
του την περασμένη Πέμπτη ότι η Κριστίν Λα-
γκάρντ δεν δύναται να προσπεράσει με μια δι-
κή της «πολιτική» απόφαση τη δυστοκία που 
παρατηρείται, καθώς, ως είθισται, η γενική δι-
ευθύντρια δεν αποστασιοποιείται από τις θέ-
σεις που λαμβάνουν οι τεχνοκράτες του διε-
θνούς οργανισμού...

Ελλειμμα
Η αναγγελία ότι η Ντ. Βελκουλέσκου θα επι-
στρέψει στην Αθήνα κάποια στιγμή μετά το 
Eurogroup δεν σημαίνει αυτόματα ότι έρχεται 
για να επικυρώσει μια συμφωνία. Το αντίθετο, 
μάλιστα. Το ΔΝΤ θα έρθει στην Αθήνα επιμέ-
νοντας στις εκτιμήσεις του για το ασφαλιστικό 
και το δημοσιονομικό έλλειμμα, έτσι όπως αυ-
τές εκφράστηκαν στο περίφημο άρθρο του Π. 
Τόμσεν, με το οποίο ζητά μέτρα που κυμαίνο-
νται από 7,5-9,2 δισ. ευρώ μέχρι το 2018 για 
την κάλυψη ενός δημοσιονομικού κενού που 
υπολογίζει ότι κινείται στο 4,5% του ΑΕΠ. Η «R» 
είναι σε θέση να γνωρίζει πως, σε αντίθεση με 
ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, τη δεδομένη χρο-
νική συγκυρία άπαντες στο ΔΝΤ υποστηρίζουν 
τις θέσεις Τόμσεν και τους χειρισμούς του στο 
ελληνικό ζήτημα.

Προϋπόθεση για να «τρέξει» η διαδικασία δι-
απραγμάτευσης είναι η ελληνική πλευρά να κα-
ταθέσει τις επόμενες ημέρες ένα κοστολογημέ-
νο σχέδιο αναδιάρθρωσης του ασφαλιστικού 
που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συστή-
ματος. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι απίθανο να 
τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέ-
σει η Αθήνα (27 Μαρτίου - Πάσχα των Καθο-
λικών), γιατί το ΔΝΤ μπορεί να «σύρει» όλες τις 
πλευρές σε μια διαπραγμάτευση διαρκείας, που 
ενδεχομένως θα κρατήσει μέχρι τα τέλη Μαΐου.
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