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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Σ
κηνικό εµπλοκής στη διαπραγµάτευση 
µε τους δανειστές, που απειλεί να τινά-
ξει στον αέρα τη δεύτερη αξιολόγηση, 

προδιαγράφεται από τις πληροφορίες που φθά-
νουν στην Αθήνα από την Ουάσιγκτον και τη 
Φρανκφούρτη. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Τα-
µείο φέρεται αποφασισµένο να επιµείνει στη 
σκληρή στάση του, ενώ την ίδια στιγµή η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαµηλώνει τον πή-
χυ των προσδοκιών για την ένταξη της Ελλάδας 
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης (QE). 

Οι θέσεις του Ταµείου
Οι επόµενες εβδοµάδες αναµένεται να είναι 
ιδιαίτερα κρίσιµες και θα δοκιµάσουν τις αντο-
χές της Αθήνας, αλλά και της ευρωπαϊκής πλευ-
ράς των δανειστών. Και αυτό διότι το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο και συγκεκριµένα οµάδα 
τεχνοκρατών του γράφει, υπό την επίβλεψη 
του Πόουλ Τόµσεν, δύο εκθέσεις-«βόµβες» - η 
µία µε βάση το άρθρο 4 αφορά την κατάστα-
ση της ελληνικής οικονοµίας και η άλλη είναι 
η εκθεση βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους 
(DSA), στην οποία το Ταµείο θα ζητά κούρε-
µα του χρέους σε ποσοστό τουλάχιστον 75%. 
Επισήµανση που είναι βέβαιο ότι θα ενοχλή-
σει την ευρωπαϊκή πλευρά των δανειστών και 
ιδιαίτερα το Βερολίνο και τον Γερµανό υπουρ-
γό Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, ο οποί-
ος αρνείται καν να προφέρει τη λέξη κούρεµα, 
πόσο µάλλον να συζητήσει κάτι τέτοιο.

Στην έκθεση, όµως, θα αναφέρεται και η ανά-
γκη λήψης διαρθρωτικών µέτρων από την ελλη-
νική πλευρά. Το Ταµείο, σύµφωνα µε τις ίδιες 
πηγές, θα επαναλάβει τις πάγιες θέσεις του για: 
fΜείωση του δηµόσιου τοµέα. 
fΜείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ, 
µε στόχο τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
fΚατάργηση της «προσωπικής διαφοράς», 
δηλαδή µείωση των συντάξεων. 

Ασφαλείς πληροφορίες της Realnews αναφέ-
ρουν ότι η ακριβής ηµεροµηνία δηµοσιοποίη-
σης των δύο εκθέσεων δεν έχει ακόµη οριστεί, 
καθώς η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει θέµα συ-
ζήτησης στη συνεδρίαση του διοικητικού συµ-
βουλίου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 
την 11η Ιανουαρίου, όπως είχε αρχικά προ-
γραµµατισθεί. Εξέλιξη η οποία, σύµφωνα µε 
τις ίδιες πηγές, αποδίδεται στην εµπλοκή που 
υπάρχει στις διαπραγµατεύσεις για την ολο-
κλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. 

Αρθρο 4
Η έτερη έκθεση, η οποία συντάσσεται µε βάση 
τις επιταγές του άρθρου 4 του Ταµείου, περι-
γράφει, σύµφωνα µε πληροφορίες, τη δηµο-
σιονοµική κατάσταση της ελληνικής οικονοµί-
ας, τη βιωσιµότητα των ελληνικών τραπεζών 
και την πορεία των µακροοικονοµικών µεγε-
θών. Τα στοιχεία για τη σύνταξη της έκθεσης 

Στον αέρα 
η δεύτερη 
αξιολόγηση
Σκηνικό εµπλοκής, µε το ∆ΝΤ να γράφει 
δύο εκθέσεις-«βόµβες» για την ελληνική 
υπόθεση και την ΕΚΤ να παγώνει την ένταξη 
της Ελλάδας στο πρόγραµµα ποσοτικής 
χαλάρωσης, όσο δεν ολοκληρώνονται 
οι διαπραγµατεύσεις Αθήνας-τρόικας

«Λεβεντιές»!
«…ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ που πλεονάζουν δεν θα ρωτήσουμε 
κανέναν για να τα δώσουμε σε αυτούς που το έχουν πε-
ρισσότερο ανάγκη». Αυτή η λεβέντικη δήλωση είναι του 
πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Ειπώθηκε στις 13 
Δεκέμβρη κατά την επίσκεψή του στη Νίσυρο και -υποτί-
θεται ότι- απευθυνόταν στον Σόιμπλε, στην τρόικα, στους 
θεσμούς. Γιατί υποτίθεται; Διότι, τελικά, όπως όλες οι 
αντίστοιχες κι αυτή η δήλωση ήταν εσωτερικής κατανά-
λωσης. Σαν εκείνες τις παλιότερες. Με τα πεντοζάλια. Τις 
θυμάστε; 

Είκοσι μέρες μετά τα περήφανα «δεν θα ρωτήσου-
με κανέναν», η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, διά του κ. Τσα-
καλώτου αυτή τη φορά, έστειλε την περίφημη επιστο-
λή στους καλούς μας εταίρους. Εκεί να δείτε «λεβεντιά»! 
Εκεί να δείτε πεντοζάλι. Πάνω στα κάρβουνα! Αναστε-
νάρικο… «Επί της διαδικασίας -γράφει ο κ. Τσακαλώτος- 

αναγνωρίζω ότι μέτρα με δημοσιονομικές επιπτώσεις 
πρέπει να συζητούνται και να συμφωνούνται με τους θε-
σμούς, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών μας από το μνημό-
νιο». Για όσους δεν κατάλαβαν, εκείνο το «δεν θα ρωτή-
σουμε κανέναν» πάει καλιά του… 

Γιατί όχι μόνο θα ρωτάνε, αλλά και δεν πρόκειται να 
το ξανακάνουν. Και όχι μόνο δεν πρόκειται να το ξανα-
κάνουν, αλλά δηλώνουν κιόλας την «απόλυτη δέσμευ-
σή μας να παραμείνουμε συμμορφωμένοι με τις υποχρε-
ώσεις μας που απορρέουν από το μνημόνιο, τόσο επί της 
ουσίας όσο και επί της διαδικασίας της συνεργασίας με 
τους εταίρους μας». Και επίσης: «Οι ελληνικές Αρχές (…) 
βασίζονται στη διαρκή αφοσίωση στις δεσμεύσεις του 
μνημονίου». 

Αυτά ανέκαθεν στην Ελλάδα περιγράφονταν έτσι: Ξε-
φτίλα. Σήμερα, κάποιοι τα αποκαλούν «αριστερά»…
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η άποψη

συνέλεξε οµάδα στελεχών του ∆ιεθνούς Νοµι-
σµατικού Ταµείου που βρέθηκε τον Νοέµβριο 
στην Αθήνα και υπό την επίβλεψη της εκπρο-
σώπου του Ταµείου στην τρόικα, Ντέλια Βελ-
κουλέσκου, επισκέφθηκε το Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους, την Τράπεζα της Ελλάδος και 
όλα τα παραγωγικά υπουργεία. Με βάση τις 
πληροφορίες, στην έκθεση η κατάσταση της 
ελληνικής οικονοµίας περιγράφεται µε ζοφε-
ρό τρόπο, ενώ δυσµενείς είναι και οι προβλέ-
ψεις για το τραπεζικό σύστηµα, µε το Ταµείο 
να επιµένει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρει-
ασθούν επιπλέον κεφάλαια (σ.σ.: νέα ανακε-
φαλαιοποίηση) εξαιτίας της αδυναµίας τους 
να διαχειριστούν τα «κόκκινα» δάνεια. Αξίζει 
να αναφερθεί ότι η έκθεση του άρθρου 4 συ-
ντάσσεται από το ∆ΝΤ κάθε φθινόπωρο για 
όλα τα κράτη-µέλη του. 

«Φρέναρε» η ΕΚΤ
Παράλληλα, στο… ψυγείο µέχρι νεωτέρας βά-
ζει τα σχέδιά της για την ένταξη της Ελλάδος 

στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι πληροφο-
ρίες της «R» αναφέρουν ότι η ηγεσία της ΕΚΤ 
θα δηµοσιοποιήσει τη δική της έκθεση βιωσι-
µότητας για το ελληνικό χρέος µόνο όταν ολο-
κληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση και εν συνε-
χεία, εφόσον το πρόγραµµα είναι on track, 
θα αποφασίσει για την ένταξη της χώρας µας 
στο QE. Στη Φρανκφούρτη, όπως τονίζουν οι 
ίδιες πηγές, ανησυχούν ότι το κλείσιµο της αξι-
ολόγησης θα πάρει χρόνο και υπογραµµίζουν 
πως έχει ήδη χαθεί η κρίσιµη συνεδρίαση της 
ΕΚΤ της 9ης Μαρτίου (σ.σ.: για την απόφαση 
ένταξης στο QE). 

Ο αστάθµητος παράγοντας
Και ενώ το κουβάρι µεταξύ των δανειστών πε-
ριπλέκεται, υπάρχει και ένας ακόµη αστάθµη-
τος παράγοντας. Πρόκειται για τη γενική διευ-
θύντρια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 
Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία, σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες, δέχεται πιέσεις να αποχωρήσει 
από τη θέση της εξαιτίας του σκανδάλου Ταπί. 
Αυτό, σε συνδυασµό µε την αλλαγή στην Προ-
εδρία των Ηνωµένων Πολιτειών, δεν αποκλείε-
ται να δράσει αρνητικά στην ελληνική υπόθεση. 

Κούρεµα τουλάχιστον 75% 
θα προτείνει το ∆ΝΤ για το 
ελληνικό χρέος στην έκθεση 
βιωσιµότητας, ενώ ζητεί 
µέτρα από την Αθήνα


