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 ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ αισιοδοξία υποδέ-
χθηκε η ελληνική κυβέρνηση τη συνέντευ-
ξη του Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, µε την οποία 
ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών αφή-
νει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόµε-
νο να αποχωρήσει το ∆ΝΤ από το ελληνικό 
πρόγραµµα. Το Μαξίµου χαρακτήρισε την 
πιθανότητα συνέχισης του προγράµµατος 
χωρίς το ∆ΝΤ ή µε την παρουσία του χωρίς 
χρηµατοδότηση «καλοδεχούµενη», καθώς 
εκτιµά ότι είναι µία εξέλιξη που µπορεί να 
αποτελέσει διέξοδο στο πρόβληµα ασυµ-
φωνίας µεταξύ των θεσµών, που αποτε-
λεί διαρκή τροχοπέδη για την ολοκλήρω-
ση της αξιολόγησης.

Η συνέντευξη του Γερµανού υπουργού 
στη «Süddeutshe Zeitung» δηµιούργησε 
ελπίδες στην κυβέρνηση ότι µε την απο-
χώρηση του ∆ΝΤ µπορεί να υπάρξει µια 
ταχεία άρση του αδιεξόδου που έχει δη-
µιουργηθεί σε ό,τι αφορά στην ολοκλήρω-
ση της αξιολόγησης, καθώς, όπως λένε χα-
ρακτηριστικά, «αν αποχωρήσει το ∆ΝΤ, η 
δεύτερη αξιολόγηση κλείνει άµεσα και χω-
ρίς νέα µέτρα, καθώς σήµερα η αντίθεση 
είναι δοµική ανάµεσα στους ευρωπαϊκούς 
θεσµούς και το ∆ΝΤ». Πάντως, επίσηµα η 
ελληνική κυβέρνηση δεν τάσσεται υπέρ της 
αποχώρησης του ∆ΝΤ από το πρόγραµµα. 
Συγκεκριµένα, επιµένει πως αυτό που ζη-
τάει είναι να ξεκαθαρίσει το ∆ΝΤ το ταχύ-
τερο δυνατόν τις προθέσεις του, ώστε να 
αρθεί η εµπλοκή στην ολοκλήρωση της αξι-
ολόγησης, που οφείλεται στην αντιπαράθε-
ση των ευρωπαϊκών θεσµών µε το Ταµείο. 

Σηµαντική η παραδοχή
Κυβερνητικές πηγές έλεγαν την Παρασκευή 
πως είναι σηµαντική η παραδοχή του Β. Σό-
ιµπλε ότι «η ευρωζώνη έχει τα εργαλεία να 
στηρίξει την Ελλάδα και χωρίς τη συµµε-
τοχή του ∆ΝΤ» και ότι η χώρα υποστηρί-

ζει αυτή την άποψη τα τελευταία δύο χρό-
νια. Τόνιζαν, επίσης, πως, σε αντίθεση µε 
την εντύπωση που δηµιουργήθηκε στα 
ελληνικά ΜΜΕ, ο Σόιµπλε δεν µίλησε για 
νέο µνηµόνιο σε περίπτωση αποχώρησης 
του ∆ΝΤ από το πρόγραµµα, αλλά για συ-
νέχιση του παρόντος τρίτου προγράµµα-
τος που έχει συµφωνηθεί και θα το υλοποι-
ήσει ο ESM. Οπως τονίζουν, «ο υπουργός 
Οικονοµικών της Γερµανίας είπε πως µό-
νο στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα 
συµφωνηθέντα, θα χρειαστούν νέες δια-
πραγµατεύσεις».

Στην πραγµατικότητα, η κυβέρνηση ανα-
θάρρησε και από τις διευκρινίσεις που έδω-
σε ο εκπρόσωπος του γερµανικού υπουργεί-
ου Οικονοµικών στην ενηµέρωση των Γερ-
µανών δηµοσιογράφων, στην οποία ξεκα-
θάρισε πως οι δηλώσεις Σόιµπλε αφορούν 
στο τρέχον τρίτο πρόγραµµα. Σε στελέχη 
της κυβέρνησης και του οικονοµικού επιτε-
λείου, ωστόσο, η συνέντευξη Σόιµπλε προ-
κάλεσε και κάποιον προβληµατισµό. «Γιατί 
έδωσε τη συνέντευξη αυτή τώρα ο Γερµα-
νός υπουργός Οικονοµικών;», διερωτάτο 
κυβερνητικό στέλεχος, που πιθανολογού-
σε πως έχει ενηµερωθεί για την απόφαση 
του Ταµείου να µη συµµετάσχει στο ελλη-
νικό πρόγραµµα και προσπαθεί να προε-

τοιµάσει την κοινή γνώµη.
Η αναφορά του Σόιµπλε στην ανάγκη νέ-

ων διαπραγµατεύσεων, σε περίπτωση που 
δεν τηρηθούν τα συµφωνηθέντα, προκάλε-
σε επίσης προβληµατισµό. Το πόσο αυστη-
ρή θα είναι η ερµηνεία περί της τήρησης 
των συµφωνηθέντων, σε περίπτωση που 
το ∆ΝΤ αποχωρήσει από το πρόγραµµα, 
δεν µπορούν να το προεξοφλήσουν οι κυ-
βερνητικές πηγές, που σηµείωναν, ωστό-
σο, πως στις τελευταίες του συναντήσεις µε 
αξιωµατούχους της Ε.Ε. ο υπουργός Οικο-
νοµικών δεν συνάντησε το καλύτερο κλίµα 
και εισέπραξε αρκετές γκρίνιες, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά στις ιδιωτικοποιήσεις στον 
τοµέα της ενέργειας. Το γεγονός ότι σε πε-
ρίπτωση αποχώρησης του ∆ΝΤ τον έλεγχο 
του προγράµµατος θα τον ασκεί ο ESM, πά-
ντως, η κυβέρνηση επιχείρησε να το αντιπα-
ρέλθει µε την επισήµανση πως, βάσει των 
ευρωπαϊκών κανόνων και των συµφωνι-
ών, τον σχεδιασµό και την παρακολούθη-
ση των προγραµµάτων του ESM αναλαµ-
βάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περιορισµένη αισιοδοξία
Στο υπουργείο Οικονοµικών η αισιοδοξία 
ήταν ακόµα πιο περιορισµένη, αφού, σύµ-
φωνα µε τους τεχνοκράτες, τυχόν αποχώ-
ρηση του ∆ΝΤ από το πρόγραµµα θα έχει 
δύο σηµαντικές συνέπειες. Η πρώτη είναι 
πως σταµατάει κάθε είδους πίεση στους 
εταίρους για αποµείωση του ελληνικού 
χρέους, κάτι που σηµαίνει πως οι αποφά-
σεις για µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθε-
σµη αποµείωση του χρέους πιθανόν να πα-
ραπεµφθούν στις καλένδες. Η δεύτερη εί-
ναι πως η αποχώρηση του Ταµείου από το 
πρόγραµµα αποδυναµώνει την προοπτική 
εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, αφού οι 
επενδυτές εµπιστεύονται το Ταµείο πολύ 
περισσότερο από την Κοµισιόν ή τον ESM. 

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ξέρουν πολύ 
καλά πως ένα πλεόνασμα 3,5% 
είναι δύσκολο να διατηρηθεί για 
πολλά χρόνια

«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε είπε πως μόνο στην περίπτωση που δεν τηρηθούν 
τα συμφωνηθέντα, θα χρειαστούν νέες διαπραγματεύσεις», 
τονίζουν κυβερνητικές πηγές

Φύρερ 7 χρόνια
O ΦΥΡΕΡ της Ευρώπης ξαναδήλωσε ότι η «Ελλάδα 
χωρίς την οικονομική βοήθεια των δισεκατομμυρίων 
θα ήταν χρεοκοπημένη εδώ και καιρό». Παρέλειψε να 
πει, όμως, ότι τα δισεκατομμύρια αυτά είχε η Ελλά-
δα δικαίωμα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, 
να τα δανείζεται από την ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων 
διαρκώς και με σταθερό επιτόκιο, μάλιστα, χαμηλό-
τερο αυτού που η χώρα του εν τέλει μας δάνεισε. Δι-
καίωμα είχε γιατί πρόσφερε, όπως και οι λοιπές χώ-
ρες της οικονομικής αυτής ένωσης, προς τους επεν-
δυτές σε ομόλογά της τον δημόσιο πλούτο της ως εγ-
γύηση για να δανείζεται από αυτούς. Δημόσιο πλούτο 
που, βάσει διεθνούς δικαίου και ευρωπαϊκών συνθη-
κών, αποτελεί δικαίωμα του κάθε λαού προς ανάπτυ-
ξή του. Γι’ αυτό προβλέφθηκε στη συνθήκη της Ε.Ε. 
να αξιοποιείται αυτός από τους λαούς, για να δανεί-
ζονται οι χώρες με έκδοση ομολόγων τους όσα χρή-
ματα κάθε φορά χρειάζονται. Προς αντιμετώπιση του 
προβλήματος, όμως, ότι τα επιτόκια δανεισμού της 
χώρας μας έπαψαν να αντιμετωπίζονται στην Αμερι-

κή ως σταθερά, ενώ η χώρα λόγω πλούτου της τουλά-
χιστον στην Ευρώπη παρέμενε φερέγγυα, ο φύρερ σε 
ένα Eurogroup του 2010 αποφάσισε την υπογραφή 
σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης μεταξύ της χώ-
ρας μας και των άλλων 16 χωρών της ευρωζώνης, δε-
σμεύοντας όμως δι’ αυτής τον δημόσιο πλούτο μας-
εγγύηση στους επενδυτές προς το δικό του κράτος 
και τα υπόλοιπα. Ξένες χώρες δηλαδή αποκτούσαν 
δικαίωμα επί του ελληνικού δημόσιου πλούτου! Με 
την παράνομη αυτή απόσπαση του δημόσιου πλούτου 
μας από τους επενδυτές και ως δικαίωμα ανάπτυξης 
από τον λαό μας προκάλεσε ύφεση! Εκτοτε ο ελληνι-
κός λαός φτωχοποιήθηκε, σε βαθμό που ιστορικά δεν 
έχει ποτέ άλλοτε καταγραφεί παγκοσμίως εν καιρώ ει-
ρήνης! Ετσι ο Σόιμπλε έγινε «φύρερ» όχι μόνο της Ελ-
λάδος, αλλά όλης της Ευρώπης, καθώς διέλυσε δι’ 
αυτής της «παρανομίας» τη σύνολη ευρωπαϊκή αγο-
ρά ομολόγων, εγκαθιδρύοντας «δικτατορία ύφεσης» 
παντού. «Φύρερ», όμως, η πολιτική Ευρώπη δεν προ-
βλέπετο να έχει! Ως πότε θα τον ανεχόμαστε; 
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Η ελληνική κυβέρνηση πάει σε εκλογές, αδυ-
νατώντας να φέρει εις πέρας είτε το πρώτο, εί-
τε το δεύτερο σενάριο. Αν το πρώτο ή το δεύ-
τερο σενάριο δεν έχει ευτυχή κατάληξη εγκαί-
ρως, η Ελλάδα, σύµφωνα µε πηγές των δανει-
στών, δεν θα µπορέσει να αποπληρώσει δά-
νεια προς την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ, θα τεθεί και πά-
λι σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας, θα χά-
σει όλη τη θετική δυναµική, θα πρέπει να ξεχά-
σει ξανά τις αγορές για µια 2ετία-3ετία και κα-
µία πρόβλεψη δεν πρέπει να θεωρείται δεδο-
µένη. Ανάλογα µε τον χρόνο που θα αποµένει 
ανάµεσα στο ναυάγιο και στις δανειακές υπο-
χρεώσεις της χώρας, στην Ε.Ε. εκτιµούν ότι τη 
λύση θα δώσουν οι κάλπες, όµως η ζηµιά θα 
έχει γίνει για ακόµη µια φορά.

Επανεξέταση του στόχου
Μέσα σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό, στους κόλ-
πους του Εurogroup έχει αρχίσει να κυκλοφορεί 
µια νέα υπόσχεση. Πηγή µε πολύ καλή γνώση 
των συζητήσεων, που η Realnews συνάντησε 
στη Μάλτα, ανέφερε ότι «η Ε.Ε. θα µπορούσε 
να επανεξετάσει το ύψος του πρωτογενούς πλε-
ονάσµατος για τα έτη µετά το 2019, σε συνδυ-
ασµό µε την εφαρµογή των µεσοπρόθεσµων 
µέτρων για το χρέος, αρκεί η Ελλάδα να συνερ-
γαστεί ως τότε µε την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ να παρα-
µείνει κανονικά στο πρόγραµµα».

Η ίδια πηγή εξήγησε στην «R» ότι οι Ευρω-
παίοι «ξέρουν πολύ καλά πως το 3,5% είναι 
ένα ποσοστό που πολύ δύσκολα διατηρείται 
για καιρό». 

Υπογράµµισε, µάλιστα, πως δεν πιστεύει ότι 
θα επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλε-
ονάσµατος, ξεκαθάρισε όµως ότι «στα χαρτιά 
αυτό είναι το ποσοστό που πρέπει να συµφω-
νηθεί τώρα». 

Μιλώντας σε οµήγυρη απεσταλµένων του 
διεθνούς Τύπου στη Μάλτα, η ίδια πηγή εξέ-
φρασε τη βεβαιότητα ότι «αυτή η συζήτηση 
θα ανοίξει το 2019». Σηµείωσε ότι τα µεσο-
πρόθεσµα µέτρα για το χρέος, που έχουν ήδη 
αποφασιστεί, θα ενεργοποιηθούν -µεταξύ άλ-
λων- και επειδή η πρόβλεψη για το 3,5% δεν 
θα µπορέσει να τηρηθεί. Επεσήµανε, όµως, ότι 
όλη αυτή είναι µια συζήτηση για όταν το πρό-
γραµµα θα έχει τελειώσει, η Ελλάδα θα έχει 
βγει στις αγορές και το ∆ΝΤ απλά θα περιµέ-
νει να αποπληρωθεί.

Κληθείσα να σχολιάσει τη στάση του ∆ΝΤ 
στις διαπραγµατεύσεις, η ίδια πηγή ξεκαθά-
ρισε ότι η απαίτηση για πρόσθετα µέτρα 4,2 
δισ. ευρώ δεν πρόκειται να φύγει από το τρα-
πέζι, αλλά «πρέπει να βρούµε έναν τρόπο ώστε 
η διατύπωσή τους να είναι ανεκτή και στην ελ-
ληνική πλευρά». 

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση της «R» αν 
βλέπει την Ελλάδα να παίρνει τα µέτρα µε κά-
ποιο συµβιβασµό, ή το Ταµείο να αποχωρεί 
και να αρχίζει µια νέα διαπραγµάτευση χωρίς 
αυτό, είπε: «Με τίποτα. Το Ταµείο είναι πολύ 
σηµαντικό για πάρα πολλούς συναδέλφους»...

Πηγή του Euro Working 
Group έκανε λόγο για 
«πολιτικές συζητήσεις 
που θα χρειαστούν για να 
ξεκολλήσει η υπόθεση»
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