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Στην κυβέρνηση δεν συζητούν κανένα plan Β λόγω της ιταλικής κρίσης και 
της πολιτικής αλλαγής στην Ισπανία. Αντιθέτως, εμμένουν στη στρατηγική της 
καθαρής εξόδου, χωρίς προληπτική γραμμή ή παράταση του μνημονίου
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Ο
ι δραματικές εξελίξεις στην Ιταλία και 
στην Ισπανία τρομάζουν την Αθή-
να. Η κρίση στον ευρωπαϊκό Νότο 

προκαλεί ανησυχία για τις πιθανές επιπτώ-
σεις στην ελληνική οικονομία και στο τρα-
πεζικό σύστημα, ενόψει της ολοκλήρωσης 
του μνημονίου και της μεταμνημονιακής 
εποχής. Ηδη η διαδικασία σχηματισμού της 
νέας ιταλικής κυβέρνησης πυροδότησε ανα-
ταράξεις στις αγορές και εκτίναξη του ελλη-
νικού κόστους δανεισμού. Αυτό προβλημα-
τίζει την κυβέρνηση, η οποία αντιλαμβάνε-
ται ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει και ότι η 
πολιτική αστάθεια στον ευρωπαϊκό Νότο εν-
δέχεται να προκαλέσει ακόμα πιο έντονους 
κραδασμούς στο άμεσο μέλλον. Αν και η 
κυβέρνηση επιμένει στη γραμμή της καθα-
ρής εξόδου, Βρυξέλλες και Βερολίνο εντεί-
νουν τις πιέσεις για προληπτική πιστωτική 
γραμμή μετά τον Αύγουστο, ώστε να μην 
κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση η έξοδός 
μας στις αγορές.

Η κυβέρνηση, πάντως, επιμένει στην ίδια 
γραμμή και δεν συζητά κανένα plan Β λόγω 
της ιταλικής κρίσης και της πολιτικής αλλα-
γής στην Ισπανία. Αντιθέτως, Μαξίμου και 
οικονομικό επιτελείο εμμένουν στη στρα-
τηγική της καθαρής εξόδου, χωρίς προλη-
πτική γραμμή ή παράταση του μνημονίου.

Κορυφαίοι συνεργάτες του πρωθυπουρ-
γού, απαντώντας σε ερώτηση της Realnews 
σχετικά με το ποια άμυνα χτίζει η κυβέρνη-
ση μετά την αναστάτωση που έχει προκλη-
θεί στα επιτόκια των ελληνικών αλλά και 
των ευρωπαϊκών ομολόγων, επιμένουν ότι 
«η καλύτερη άμυνα είναι η διαπραγμάτευ-
ση για το χρέος και το χτίσιμο του buffer». 
Οπως εξηγούν, η ουσιαστική αποκλιμάκω-

βαιότητα λόγω της Ιταλίας, στελέχη της ομά-
δας διαπραγμάτευσης ξεκαθαρίζουν ότι τί-
ποτα σχετικό δεν έχει προταθεί στην κυβέρ-
νηση από ευρωπαϊκά κέντρα. Ωστόσο, είναι 
σε γνώση της Ελλάδας κάποιες ευρωπαϊκές 
σκέψεις όχι για παράταση του μνημονίου 
γενικώς, αλλά μόνο της δανειακής σύμβα-
σης και μόνο στο ενδεχόμενο να μην επαρ-
κέσει ο χρόνος που απομένει για να ολοκλη-
ρωθούν οι τυπικές διαδικασίες εκταμιεύσε-
ων των δόσεων προς την Ελλάδα.

Προχωρούν χρέος 
και αξιολόγηση
Παράλληλα, η ομάδα διαπραγμάτευσης 
συνεχίζει τον αγώνα δρόμου για την ολο-
κλήρωση των προαπαιτούμενων της τέ-
ταρτης αξιολόγησης. Αρμόδια στελέχη ξε-
καθαρίζουν στην «R» πως δεν υπάρχει κα-
μία αμφιβολία ότι όλες οι διαδικασίες θα 
έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως, πριν από το 
Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Η ίδια σιγου-
ριά καταγράφεται και για την πορεία «γε-
μίσματος» του buffer.

Αντιθέτως, χωρίς ξεκάθαρη εικόνα για το 
τελικό αποτέλεσμα παραμένει η συζήτηση 
που γίνεται μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών 
και κρατών από τη μια πλευρά και του ΔΝΤ 
από την άλλη. Το θέμα θεωρείτο βέβαιο ότι 
θα συζητηθεί στο Washington Group στο 
περιθώριο της συνεδρίασης των υπουρ-
γών Οικονομικών των G7 στον Καναδά μέ-
σα στο Σαββατοκύριακο που διανύουμε. Αν 
και από το ΔΝΤ διέρρεε ότι η συζήτηση εκεί 
θα ήταν η τελευταία ευκαιρία για να βρεθεί 
ένας συμβιβασμός, οι προειδοποιήσεις αυ-
τές έχουν ξαναγίνει από το Ταμείο, το οποίο 
τελικά έδωσε νέα παράταση. Ωστόσο, είναι 
αλήθεια ότι, όσο περνούν οι μέρες, τόσο πι-
θανότερο γίνεται το Ταμείο να μείνει απλός 
τεχνικός σύμβουλος στο ελληνικό πρόγραμ-
μα. Ενδεικτικό ότι ακόμη όλα τα ενδεχόμε-
να παραμένουν ανοιχτά είναι το γεγονός ότι 
την ίδια αβεβαιότητα διατυπώνουν παρά-
γοντες των ΗΠΑ στην Αθήνα, στις επαφές 
τους με στελέχη του οικονομικού επιτελείου.

Σε κάθε περίπτωση, για πρώτη φορά στην 
κυβέρνηση εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι τα 
πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους για 
να υπάρξει μια σημαντική εξέλιξη για το ελ-
ληνικό χρέος και δεν φοβούνται μια άσχη-
μη εμπλοκή ή γενικευμένη «δηλητηρίαση» 
των τρεχουσών διαπραγματεύσεων από 
την ιταλική κρίση.

Με βάση όλα τα παραπάνω, την Πέμπτη 
ο Ευ. Τσακαλώτος επέλεξε να επαναλάβει με 
ρητό τρόπο την επιμονή της κυβέρνησης στη 
γραμμή της καθαρής εξόδου «με νηφαλιό-
τητα και αυτοπεποίθηση και όπως ακριβώς 
την έχουμε προγραμματίσει».

Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε, δε, ένα βήμα πα-
ρακάτω, προβλέποντας πως η συμφωνία 
θα είναι αντάξια των προσπαθειών του ελ-
ληνικού λαού μετά από 8 χρόνια επώδυνης 
προσαρμογής και επισημαίνοντας πως «οι 
αναταράξεις στην Ιταλία υποδεικνύουν σε 
όλους μας ότι οφείλουμε να μην παρασυρ-
θούμε από τα θετικά μεγέθη της ελληνικής 
οικονομίας, αλλά να δώσουμε μια λύση που 
θα εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των αγο-
ρών απέναντι στην ελληνική οικονομία».
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ση των επιτοκίων σε βιώσιμα επίπεδα θα εξαρτηθεί από το βάθος της παρέμβασης στο ελ-
ληνικό χρέος, η οποία θα το καταστήσει εξυπηρετήσιμο για αρκετές δεκαετίες, αλλά και από 
το χτίσιμο του buffer, το οποίο θα περιλαμβάνει περίπου 20 δισ., που θα αρκούν για να κα-
λύψουν τις δανειακές ανάγκες της χώρας μας για τουλάχιστον 1,5 χρόνο, χωρίς να απαιτεί-
ται έξοδος στις αγορές. Παράλληλα, εκφράζουν με απόλυτη βεβαιότητα την εκτίμηση ότι θα 
συνεχιστεί η υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στοιχείων αυτή τη χρονιά αλλά και τις επό-
μενες και θα επιταχυνθεί η ανοδική πορεία της πραγματικής οικονομίας. Στην ίδια κατεύθυν-
ση, κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών ξεκαθάρισε στην «R» ότι δεν εξετάζε-
ται κανένα plan Β, πέραν των παραπάνω.  

Παρ’ όλα αυτά, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι παρακο-
λουθούν πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις στην Ιταλία και υποδέχθηκαν με αρκετή ανακούφιση 
τη σταδιακή πορεία εξομάλυνσης που φαίνεται να διαμορφώνεται μετά τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης στη γειτονική χώρα. Επισημαίνουν, εξάλλου, ότι δεν ήταν μόνο τα ελληνικά ομό-
λογα που επηρεάστηκαν από την πολιτική κατάσταση στη Ρώμη, αλλά όλου του ευρωπαϊκού 
Νότου, δηλαδή της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και της ίδιας της Ιταλίας.

Σε ό,τι αφορά το σενάριο για παράταση του μνημονίου, αν συνεχιστεί η αυξημένη αβε-
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