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«Να τελειώσει
η αξιολόγηση»

Η δεύτερη αξιολόγηση πρέπει να τελειώσει εντός του
Οκτωβρίου», είναι η κατεύθυνση που δίνει το Μαξίμου, αν και
ανησυχεί μήπως οι δανειστές αρχίσουν και κωλυσιεργούν

Λύση για το χρέος ή εκλογές!
«Χωρίς ελάφρυνση είναι
ανέφικτοι οι στόχοι για
ανάπτυξη, πλεονάσµατα
και έξοδο στις αγορές»,
είναι το µήνυµα του
Αλέξη Τσίπρα σε ΗΠΑ,
Βερολίνο και τρόικα

µπορέσει να πραγµατοποιηθεί δοκιµή του ενδιαφέροντος των αγορών για το ελληνικό χρέος τον επόµενο χρόνο. Ταυτόχρονα, ωστόσο,
σηµείωσε πως η ικανότητα της χώρας µας να
εκδώσει οµόλογα του χρόνου και να επιστρέψει πλήρως στις αγορές οµολόγων το 2018
εξαρτάται από το εάν θα υπάρξει ελάφρυνση
του χρέους, εάν θα βελτιωθεί ο ρυθµός ανάπτυξης και εάν θα λάβει µια ανάλυση χρέους
από την ΕΚΤ, η οποία θα δείχνει ότι αυτό είναι
βιώσιµο, αλλά και το πώς µπορεί η Ελλάδα να
επιβιώσει εντός των δυνατοτήτων της. Με άλλα λόγια, ο πρωθυπουργός θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση του
όποιου βήµατος να συζητηθεί η µείωση του
χρέους εντός του 2017.
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ποφασισµένος να σκληρύνει τη στάση
του έναντι των δανειστών εµφανίζεται ο
Αλέξης Τσίπρας σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν τη συζήτηση του ελληνικού χρέους εντός του έτους, όπως ορίστηκε στη συµφωνία του καλοκαιριού του 2015.
Ο πρωθυπουργός, µάλιστα, δέχεται εισηγήσεις ακόµα και για προσφυγή στις κάλπες, αν
το Βερολίνο επιµείνει στην έως τώρα -σθεναρήστάση του η συζήτηση για το χρέος να πραγµατοποιηθεί µετά τις γερµανικές εκλογές, δηλαδή στις αρχές φθινοπώρου του 2017. Ο Αλ.
Τσίπρας, όπως εκµυστηρεύεται στους συνοµιλητές του, θεωρεί ως το µεγαλύτερο εµπόδιο
του επόµενου διαστήµατος για τις προοπτικές
της κυβέρνησής του την επίτευξη πρωτογενούς
πλεονάσµατος στο 1,75% και 2,7% ανάπτυξη
για το 2017. Σε µια τέτοια περίπτωση, θα µπορέσει να διακηρύξει στη ∆ΕΘ του επόµενου Σεπτεµβρίου πως βγάζει τη χώρα στις αγορές και
εν συνεχεία την απαλλάσσει από το µνηµόνιο.
Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, φέρεται πεπεισµένος πως σε καµία περίπτωση οι στόχοι αυτοί
δεν µπορούν να επιτευχθούν, εάν δεν υπάρξει
η συζήτηση για το χρέος εντός του έτους και
δεν επιτευχθεί µείωσή του, που θα επιτρέπει
χαλάρωση της λιτότητας το επόµενο διάστηµα, αλλά και χαµηλότερα πλεονάσµατα για το
2019 και το 2020 στο µεσοπρόθεσµο που θα
κατατεθεί στη Βουλή αρχές του Νοεµβρίου,
µαζί µε το σχέδιο του Προϋπολογισµού. Πολύ

περισσότερο καθώς -και ενόψει του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται από
13 έως 16 Οκτωβρίου στο κλειστό του Τάε Κβον Ντο- ακούγονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ φωνές ότι η κυβέρνηση δεν διαπραγµατεύεται επαρκώς µε τους
δανειστές. Η κριτική, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν αγγίζει τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αλλά ακουµπά τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο (τέτοιες αναφορές έχουν γίνει εντός του Υπουργικού Συµβουλίου από υπουργούς
όπως ο Παναγιώτης Σκουρλέτης και ο Χρήστος Σπίρτζης, ενώ άλλοι υπουργοί,
όπως ο Νίκος Κοτζιάς, φέρονται να έθεσαν το θέµα σε τετ α τετ συζήτηση µε
τον Αλ. Τσίπρα) και κυρίως τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών. Ο δε Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ σοβαρού και αστείου, χαρακτηρίζεται από πολλούς
συναδέλφους του ως ο «εκπρόσωπος των θεσµών στην κυβέρνηση».
Ο ίδιος ο Αλ. Τσίπρας, µιλώντας την Πέµπτη στο Reuters, ανέφερε πως ελπίζει
ότι εντός των επόµενων έξι µηνών η Ελλάδα θα µπορέσει να συµπεριληφθεί στο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να

Τελευταία ευκαιρία

η άποψη
του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*
*Νοµικού

OΤΑΝ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ συνάντησε τον Τζο Μπάιντεν ζήτησε «σταθερή και βιώσιμη λύση για το χρέος, εδώ
και τώρα» κι έλαβε την απάντηση-υπόσχεση ότι θα «διευθετηθεί αυτό», όμως η χώρα «πρέπει να προχωρήσει στις
μεταρρυθμίσεις, που δεσμεύτηκε». Μήπως θα πρέπει να
προβληματισθούμε ότι παρά τις αμερικανικές υποσχέσεις
προς υποστήριξη του ανωτέρω «δίκαιου» αιτήματός μας,
αλλά και τη δέσμευση των Ευρωπαίων το πρώτον νομικά
εξασφαλισθείσα το καλοκαίρι του 2015 περί διευθέτησής
του, δεν έχουμε εντέλει πετύχει ακόμα κάτι, ενώ μέσω των
«μεταρρυθμίσεων» η χώρα ήδη αυτοεκποιείται! Να θυμίσω, μήπως, ότι πέρασαν πέντε χρόνια από τότε που πρωτοδόθηκε αυτή η υπόσχεση, ενώ παραμένει ακόμα και σήμερα «αόριστη» για το «πότε» και «τι» θα σημαίνει η διευθέτηση πρακτικά; Χάνεται έτσι, όμως, διαρκώς πολύτιμος χρό-

νος. Οι Ελληνες στενάζουμε για να πετύχουμε «αιματοβαμμένα πλεονάσματα» προς αποπληρωμή χρέους, που
παράνομα, βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου, μας φόρτωσαν
οι «σωτήρες» Γερμανοί με την παράνομη πρώτη δανειακή
σύμβαση στις 6-5-2010. Αυτή που αποτέλεσε βάση για να
προστεθούν περίπου διακόσια δισ. μέχρι τώρα «νέο» χρέος, ενώ ταυτόχρονα λόγω του περιεχομένου αυτής, όπως
γνώριζαν οι «σωτήρες» ότι θα συμβεί, βρεθήκαμε εκτός
«αγορών» (η μόνη ευρωπαϊκή χώρα παγκοσμίως!) μην
μπορώντας να ανανεώσουμε το μέχρι τότε όμως εξυπηρετούμενο «παλαιό» χρέος μας. Αν δεν είναι αυτό «έγκλημα», τι είναι; Πολιτική διευθέτηση όμως εγκλήματος νοείται; Η διευθέτηση του χρέους μας, άλλωστε, δεν μπορεί να
σταματά κάθε τόσο στην αναγνώριση ότι έχουμε δίκαιο (ή
έχουμε, ή δεν έχουμε). Τελευταία λοιπόν ευκαιρία «πότε»;

Το µήνυµα, άλλωστε, πως «χωρίς ελάφρυνση
είναι ανέφικτοι οι στόχοι για ανάπτυξη, πλεονάσµατα και έξοδο στις αγορές», µετέφερε ο
Αλ. Τσίπρας στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, κατά την πρόσφατη συνάντησή
τους στη Νέα Υόρκη. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει το Βερολίνο ότι δεν µπορεί να καταδικαστεί η Ελλάδα επειδή η Γερµανία έχει εκλογές το 2017. Ο πρωθυπουργός, µάλιστα, όπως
γνωρίζει η Realnews, έχει λάβει διαβεβαιώσεις
από τον αντικαγκελάριο Ζίγκµαρ Γκάµπριελ ότι
εάν στη γερµανική Βουλή έρθει θέµα ελληνικού
χρέους, το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα θα ταχθεί υπέρ, καθώς θέλει να διαφοροποιηθεί από
τους Χριστιανοδηµοκράτες της Αγκελα Μέρκελ
και του Βόλφγκανγκ Σόιµπλε. Σε µια τέτοια περίπτωση, µάλιστα, θα δηµιουργηθεί πλειοψηφία υπέρ της Ελλάδας, καθώς υπέρ της αποµείωσης του ελληνικού χρέους τάσσονται και οι
Πράσινοι µε το κόµµα της Αριστεράς Die Linke.
∆εν είναι τυχαίο ότι ο Αλ. Τσίπρας έχει αποδεχθεί πρόσκληση του Ζ. Γκάµπριελ και τον επόµενο µήνα θα µιλήσει στο Βερολίνο σε συνέδριο του SPD για την ανάπτυξη!
«Ενδεχόµενο αδιέξοδο στη διαπραγµάτευση για το χρέος θα φέρει κάλπες», εκτιµούν
και υψηλόβαθµα στελέχη της πλειοψηφίας, καθώς κατανοούν πως σε µια τέτοια περίπτωση
η οικονοµία θα βρεθεί κυριολεκτικά στον αέρα και η Αθήνα θα αναγκαστεί να εφαρµόσει
το 2018 τον «κόφτη».
Ο πρωθυπουργός, πάντως, φέρεται αποφασισµένος να δώσει τη µάχη για το χρέος και αν
οι δανειστές κρατήσουν αρνητική στάση, να
συγκρουστεί και µαζί τους. «Η δεύτερη αξιολόγηση πρέπει να τελειώσει εντός του Οκτωβρίου», είναι η κατεύθυνση που έχει δώσει στο
οικονοµικό επιτελείο, αν και ανησυχεί µήπως
οι δανειστές αρχίσουν και κωλυσιεργούν, επιλέγοντας την καθυστέρηση ώστε να µην ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος. Η Αθήνα, επίσης, αναµένει και ειδική έκθεση της ΕΚΤ για το
χρέος, ενώ σε περίπτωση που οι δανειστές δεν
κρατήσουν τη συµφωνία και αναβάλουν τη συζήτηση, αναρωτιέται τι όφελος µπορεί να έχει
για τη χώρα µας η συµµετοχή του ∆ΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα.
Υπενθυµίζεται, τέλος, ότι από 7 έως 10 Οκτωβρίου πραγµατοποιείται στην Ουάσιγκτον η Ετήσια Σύνοδος του ∆ΝΤ και εκεί θα συζητηθεί το
θέµα του ελληνικού χρέους, πιθανότατα σε ειδική συνεδρίαση του «κλαµπ της Ουάσιγκτον».

