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Ο 
κύβος ερρίφθη! Το τέταρτο στη σει-
ρά µνηµόνιο είναι προ των πυλών της 
ελληνικής οικονοµίας, θα έχει ως άξο-

να την αναδιάρθρωση του χρέους και θα δε-
σµεύσει τις επόµενες γενιές για άλλα 64 χρό-
νια.  Συγκλίνουσες πληροφορίες από κυβερνη-
τικά στελέχη αλλά και από τεχνοκράτες που ερ-
γάζονται για το ∆ΝΤ κάνουν λόγο για µια επε-
ξεργασµένη λύση που θα ενσωµατώνει και τις 
βασικές κατευθύνσεις του τρίτου µνηµονίου, 
η οποία θα επισφραγισθεί -και επισήµως- στο 
Eurogroup της 5ης ∆εκεµβρίου, εάν κλείσει 
χωρίς αστερίσκους και καθυστερήσεις η δεύ-
τερη αξιολόγηση. Το σχέδιο που διακρίνεται 
από τον επιθετικό χαρακτήρα του ∆ιεθνούς Νο-
µισµατικού Ταµείου -το οποίο θα συµµετέχει 
ενεργά µε χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα- 
θέλει καθαρή και µόνιµη διευθέτηση του ελλη-
νικού χρέους, µε αποµείωση ποσού που αγγί-
ζει τα 75-80 δισ. ευρώ ή περίπου 40 µονάδες 
του ΑΕΠ, προκειµένου να τελειώσει οριστικά 
η περιπέτεια της εγχώ-
ριας οικονοµίας. Η ανα-
διάρθρωση θα αφορά 
σε δάνεια του ευρωπαϊ-
κού τοµέα, τα οποία ανέρ-
χονται σήµερα σε 263 δισ. 
ευρώ (έχουν χορηγηθεί 
στην Ελλάδα µε τα 
δύο πρώτα µνη-
µόνια) και 
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Του ΣΩΤΗΡΗ ΚΑΨΩΧΑ

Σε οµηρία για 64 χρόνια 
µε το τέταρτο µνηµόνιο

Το ∆ΝΤ θα συµµετάσχει στο πρόγραµµα διάσωσης 
ζητώντας περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις 
και νέα µέτρα ύψους 9 δισ. ευρώ µέχρι το 2018, για να 
επιτευχθούν µεγάλα πρωτογενή πλεονάσµατα

όχι τα δάνεια του ∆ΝΤ, ύψους 18 δισ. ευρώ, 
µε την αιτιολογία ότι δεν επιτρέπεται από τον 
κανονισµό λειτουργίας του διεθνούς οργανι-
σµού η περικοπή των δανείων του. Σύµφωνα 
µε κυβερνητικά στελέχη που επικαλούνται αξι-
ωµατούχους του Ταµείου, προτείνεται η επιµή-
κυνση της αποπληρωµής των ελληνικών οµο-
λόγων έως το 2080 και η χορήγηση περιόδου 
χάριτος έως το 2040.

Παράλληλα, προκρίνεται η σταθεροποίηση 
του επιτοκίου αποπληρωµής, για τα επόµενα 
30-40 χρόνια, στα τρέχοντα επίπεδα του 1,5%, 
µε όλες τις αποπληρωµές των τόκων να ανα-
βάλλονται έως την ωρίµανση των δανείων.

Οι προτάσεις του ∆ΝΤ παρουσιάστηκαν 
στους Ευρωπαίους εταίρους την προηγούµε-
νη εβδοµάδα και, σύµφωνα µε αυτές, το ετή-
σιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους διατη-
ρείται κάτω από το 15% του ΑΕΠ.

Οι δύο όροι
Οι Ευρωπαίοι, µε προεξάρχοντες τους Γερµα-
νούς, εµφανίζονται επιφυλακτικοί στην παρα-
χώρηση τόσο µεγάλης κλίµακας διευκολύνσε-
ων, αλλά ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών 
Βόλφγκανγκ Σόιµπλε αφήνει περιθώριο υποχώ-
ρησης εάν υιοθετηθούν σκληρές παρεµβάσεις 
στο ασφαλιστικό και το δηµοσιονοµικό σκέλος, 
µε αιχµή τις δαπάνες του κράτους.   

Αυτός είναι και ο ένας από τους δύο όρους 
που έχει θέσει το Ταµείο, προκειµένου να συµ-
µετάσχει στο τρίτο πρόγραµµα διάσωσης. Σε 
ό,τι αφορά τη δεύτερη απαίτηση του ∆ΝΤ, αυ-
τή έχει να κάνει µε την επίλυση του ασφαλιστι-
κού σε µακρόπνοη βάση. Προς την κατεύθυν-
ση αυτή, το Ταµείο ζητά 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-
γραµµα, δεν υπάρχει βοήθεια», η κυβέρνη-
ση -µε επιστολή του υπουργού Οικονοµικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτου- έχει ήδη αιτηθεί νέο 
πρόγραµµα από το Ταµείο. Εφόσον υπάρξει 
συµφωνία, το ∆ΝΤ θα συντάξει το νέο, δικό 
του λεπτοµερές µνηµόνιο, το οποίο ονοµάζε-
ται Memorandum of Economic and Financial 
Policies (MEFP), δηλαδή Μνηµόνιο Οικονοµι-
κής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, και το 
οποίο θα πρέπει να «ταιριάξει» µε το κείµενο 
της Κοµισιόν (MoU), όπως ακριβώς συνέβη µε 
τις περιπτώσεις των Μνηµονίων 1 και 2 που τα 
δύο κείµενα «έτρεχαν» παράλληλα.

Οι προτάσεις του ∆ΝΤ 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ανάλυση 
βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους της Ελλά-
δας, που θα κοινοποιήσει το ∆ΝΤ µέσα στον 
∆εκέµβριο, θα επισηµαίνεται ότι «χωρίς την 
αναδιάρθρωση το ελληνικό χρέος θα εκτινα-
χθεί στο 250% µέχρι το 2060». 

Στις επισηµάνσεις που έκανε ο επικεφαλής του 
ευρωπαϊκού τµήµατος του ∆ΝΤ Πόουλ Τόµσεν 
σε Ευρωπαίους αξιωµατούχους, χωρίς παρέµ-
βαση το ποσό που θα χρειάζεται η Ελλάδα για 
να εξυπηρετήσει το χρέος της θα διογκωθεί στο 
60% του ΑΕΠ της µέχρι το 2060, δηλαδή τέσσε-
ρις φορές πάνω από το 15% που είναι το πλα-
φόν για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του 
χρέους. Αν η ελληνική οικονοµία δεν αποδίδει 
τα αναµενόµενα µε τους ρυθµούς ανάπτυξης 
να πέφτουν στο 1% κατά µέσο όρο τα επόµε-
να χρόνια, το ∆ΝΤ προειδοποιεί πως όλα αυτά 
τα τολµηρά µέτρα «δεν θα διασφαλίζουν» τη 
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.Οι προβλέ-
ψεις του ∆ΝΤ βασίζονται στους υπολογισµούς 
του ότι η οικονοµία δεν µπορεί να έχει πρωτο-
γενές πλεόνασµα από το 2018 και µετά ύψους 
3,5%, «ακόµα και αν µε ηρωικές προσπάθειες 
µπορέσει προσωρινά να φτάσει σε πλεόνασµα 
που να αγγίζει το 3,5% του ΑΕΠ».

Κρίνοντες και επικρίνοντες
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ οι κρίνοντες. Το ΣτΕ μετά από αναβολές, 
διακοπές συνεδριάσεων και κωλυσιεργίες κατέληξε σε 
απόφαση για τις τηλεοπτικές άδειες. Ομως, το 2011, 
όταν το ΣτΕ έκρινε το πρώτο μνημόνιο, τότε κανένας δι-
χασμός δεν προέκυψε στο εσωτερικό του. Τότε, χωρίς 
αναβολές, η δανειακή σύμβαση που έθετε την Ελλάδα 
υπό το αγγλικό δίκαιο, οι περικοπές μισθών και συντάξε-
ων, ο ακρωτηριασμός της έννοιας εθνική κυριαρχία, η 
μη τήρηση της συνταγματικής επιταγής που λέει ότι μια 
τέτοια σύμβαση θα έπρεπε να έχει την ψήφο των 3/5 της 
Βουλής, όλα αυτά κρίθηκαν... συνταγματικά. Και καλώς 
καμωμένα. Πάνω σε αυτή τη... νομιμότητα είναι που κό-
βεται το ΕΚΑΣ, παραχωρείται το Ελληνικό και «ταΐζεται» 
το υπερταμείο με 71.000 ακίνητα προς εκποίηση, μεταξύ 
των οποίων 538 αρχαιολογικοί χώροι και 597 νησιά! 

Πάμε τώρα στους επικρίνοντες. Στην πορεία η Δικαιο-
σύνη πήρε μια σειρά άλλες αποφάσεις για ειδικά θέμα-
τα. Εκρινε μη σύννομο τον ΕΝΦΙΑ, το καθεστώς με τις 
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, τις νέες μειώσεις συ-
ντάξεων που ακολούθησαν το 2012 και 2013 κ.λπ. Κι 
όμως! Αυτές οι αποφάσεις του ΣτΕ μπήκαν από το ένα 
αυτί των κυβερνώντων και βγήκαν από το άλλο. Καμία 
συμμόρφωση δεν υπήρξε. Κανένας «χαμός» δεν συνέ-
βη. Κανένας τσακωμός δεν προέκυψε ανάμεσα σε εκά-
στοτε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει σήμερα. 

Συμπέρασμα: Οι τηλεοπτικές άδειες και τα συμφέρο-
ντα όσων εμπλέκονται σε αυτές είναι -για το μνημονιακό 
μας πολιτικό στερέωμα- πολύ σημαντικότερο θέμα από 
οτιδήποτε άλλο. 
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