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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Αθήνα δέχεται τον κόφτη» και για μετά το 2018, αλλά και την περιγραφή 
των μέτρων που θα ληφθούν σε περίπτωση εφαρμογής του, ενώ στο 
παρασκήνιο έχει συζητηθεί και το θέμα της μείωσης του αφορολόγητου
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Π
ροεκλογικό σκηνικό θυµίζουν όλο και 
περισσότερο οι σχεδιασµοί της κυβέρ-
νησης, καθώς η αξιολόγηση βρίσκεται 

σε τέλµα και η κυβέρνηση δεν γνωρίζει καν πό-
τε θα γίνει η επανεκκίνηση των διαπραγµατεύ-
σεων µε τους δανειστές.

Το Μέγαρο Μαξίµου και το οικονοµικό επι-
τελείο ανησυχούν ιδιαίτερα για την καθυστέ-
ρηση που παρατηρείται και εκ των πραγµά-
των βλάπτει πολύ σοβαρά την ήδη κλονισµέ-
νη «υγεία» της εθνικής µας οικονοµίας. Ο ίδιος 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, άλλωστε, έχει 
δηµοσίως διαµηνύσει πως, εάν η Ελλάδα δεν 
ενταχθεί στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρω-
σης της ΕΚΤ, η υλοποίηση του προγράµµατος 
κινδυνεύει, καθώς η χώρα δεν θα µπορέσει να 
εκπληρώσει τον σχεδιασµό της που είναι η δο-
κιµαστική έξοδος στις αγορές το πρώτο εξάµη-
νο του 2017. Εάν χαθεί και η 9η Μαρτίου, που 
είναι προγραµµατισµένη η νέα συνεδρίαση του 
συµβουλίου διοικητών της ΕΚΤ, η συζήτηση για 
την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση ενδέχεται 
να παραπεµφθεί στις ελληνικές καλένδες, αφού 
η Ευρώπη θα έχει εισέλθει σε εκλογικό κύκλο, 
που ολοκληρώνεται τον Σεπτέµβριο µε τις γερ-
µανικές εκλογές. Σε µια τέτοια περίπτωση, εκτι-
µάται ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε θα ξαναβά-
λει το Grexit πάνω στο τραπέζι, παρότι η Αγκε-
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λα Μέρκελ έχει ζητήσει «όχι κρίση στην Ευρώ-
πη» πριν από τις γερµανικές εκλογές. Η Αθή-
να, επίσης, που πιστεύει ότι υπάρχουν πιθανό-
τητες να µη συµµετάσχει το ∆ΝΤ στο ελληνικό 
πρόγραµµα, «πάγωσε» όταν πληροφορήθηκε 
ότι «και να φύγει το Ταµείο, η φιλοσοφία των 
µέτρων που ζητάει θα παραµείνει». Ο Αλέξης 
Τσίπρας φέρεται αποφασισµένος να κλείσει την 
αξιολόγηση. Η Αθήνα δίνει τον «κόφτη» και για 
µετά το 2018, αλλά και την περιγραφή των µέ-
τρων που τυχόν θα υπάρξουν για την εφαρ-
µογή του, ενώ θεωρείται βέβαιον ότι στο πα-
ρασκήνιο έχει συζητηθεί και το θέµα της µείω-
σης του αφορολόγητου, έστω όχι στα επίπεδα 
που ζητάει το ∆ΝΤ. Το Μαξίµου, ωστόσο, εκτι-
µά ότι νοµοθέτηση µέτρων από τώρα για µετά 
το 2018 -αν πέσουν έξω οι εκτιµήσεις για την 
οικονοµία- όχι απλώς δεν την αντέχει πολιτικά, 
αλλά θα θέσει και σε αβεβαιότητα την πορεία 
της οικονοµίας. 

Στο πλαίσιο αυτό πληθαίνουν τα εκλογικά παι-
χνίδια και τα σενάρια. Ο υπουργός Εσωτερικών 
Πάνος Σκουρλέτης επαναλαµβάνει συχνά το τε-
λευταίο δεκαπενθήµερο πως «η κυβέρνηση δεν 
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Εξετάζεται νέο σχέδιο στήριξης 
των ασθενέστερων οµάδων, 
στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά 
την πτώση του, συγκεντρώνει 
τα µεγαλύτερα ποσοστά του

σχεδιάζει εκλογές, αυτό το ενδεχόµενο µπορεί 
να προκύψει όχι από επιλογή της κυβέρνησης, 
αλλά από µια πλήρη ανατροπή των σηµερινών 
δεδοµένων ή ένα απόλυτο αδιέξοδο, το οποίο 
κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει όταν βρισκό-
µαστε κάτω από καθεστώς µνηµονίου». Τους 
προβληµατισµούς του Π. Σκουρλέτη συµµερί-
ζονται τουλάχιστον δύο ακόµα υπουργοί, κα-
θώς και πρώην υπουργοί, όπως ο Νίκος Φί-
λης. Ούτως ή άλλως, και ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός έχει ως plan Β σε περίπτωση αδιεξόδου τις 
εκλογές, που σε µια τέτοια περίπτωση θα διεξα-
χθούν σε ευθεία αντιπαράθεση µε µεγάλη µε-
ρίδα των δανειστών και, όπως επαναλαµβάνει 
κορυφαίος υπουργός στη Realnews, «δεν θα 
είναι εύκολες για κανέναν». Ενα plan Β, όµως, 
που όλο και περισσότερο συζητείται, παράλ-
ληλα µε την προσπάθεια και τις πρωτοβουλί-
ες του Ευκλείδη Τσακαλώτου για κλείσιµο της 
αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό:
f Εντείνεται ο ρυθµός των περιοδειών, κα-
θώς σε αυτές θα συµµετάσχουν οργανωµέ-
να και οι κορυφαίοι υπουργοί, ενώ θα πραγ-
µατοποιηθούν στις περιφέρειες και αναπτυξι-
ακά συνέδρια.
f Μετά την κατάθεση του πορίσµατος της εξε-
ταστικής επιτροπής για τα οικονοµικά των κοµ-
µάτων και των µέσων ενηµέρωσης, η κυβέρ-
νηση δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε προ-
ανακριτική επιτροπή για όποιες τυχόν ευθύνες 
πολιτικών προσώπων προκύψουν.
f Εξετάζεται νέο σχέδιο στήριξης των ασθενέ-
στερων οµάδων, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την 
πτώση του, συγκεντρώνει -µαζί µε τους δηµοσί-
ους υπαλλήλους- τα µεγαλύτερα ποσοστά του.

Ούτως ή άλλως, η ώρα των οριστικών απο-
φάσεων του πρωθυπουργού πλησιάζει. Απο-
φάσεις που, όπως όλα δείχνουν, θα ληφθούν 
συνυπολογίζοντας -µεταξύ άλλων- και την κα-
τάσταση της οικονοµίας όπως θα έχει διαµορ-
φωθεί, πρωτίστως το εάν θα κινδυνεύει ή όχι 
ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα το 2017.


