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Πολιτική Ενημέρωση, 17 Μαΐου 2015 

 

Χρειάζεται συνολική λύση για την επόμενη μέρα 

Μπορεί να καλύφθηκε η «τρύπα» του Μαΐου και να αποφεύχθηκε το «ατύχημα», όσο 

όμως παραμένει ανοιχτό το θέμα της χρηματοδότησης η χώρα θα βρεθεί σύντομα στην 

ίδια κατάσταση. Ακόμη και αν υπάρξει μια, οποιαδήποτε, συμφωνία ως το τέλος του 

μήνα, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση, για την καταβολή μέρους της δόσης των 7,2 δισ. 

ευρώ ή την αύξηση των εντόκων που μπορούν να αγοράζουν οι ελληνικές τράπεζες 

κατά 2-3 δισ. ευρώ, οι υποχρεώσεις μόνο προς τους πιστωτές τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και 

τον Αύγουστο συνολικού ύψους 8,7 δισ. ευρώ δεν καλύπτονται. «Εδώ που έχουμε 

φθάσει, δεν επαρκεί το κλείσιμο της αξιολόγησης, θα πρέπει να υπάρξει συνολική λύση 

για την επόμενη ημέρα» αναφέρουν τραπεζικοί κύκλοι.  

Τα πράγματα όμως περιπλέκονται από τη στάση του ΔΝΤ, το οποίο πετάει το μπαλάκι της 

χρηματοδότησης στους Ευρωπαίους. Όπως δήλωσε ο Πόουλ Τόμσεν, «το Ταμείο θα 

εκταμιεύσει χρήματα μόνο αν ολοκληρωθεί το σύνολο της αξιολόγησης και όχι μέρος 

αυτής». Κάτι που είναι δύσκολο να συμβεί άμεσα και με δεδομένη την απόσταση που 

χωρίζει τις δύο πλευρές. Άρα η χρηματοδότηση εναπόκειται στους Ευρωπαίους, οι οποίοι 

στην παρούσα φάση, με την εμπιστοσύνη να έχει κλονιστεί, εμφανίζονται διστακτικοί να 

βάλουν το χέρι στην τσέπη για ακόμη μία φορά για την Ελλάδα προσφέροντας μια 

μεγάλη συμφωνία που θα απαιτεί νέα κεφάλαια ύψους 30-40 δισ. ευρώ. 

Με τα χρονικά περιθώρια να πιέζουν, η επίτευξη μιας (οποιασδήποτε) συμφωνίας ως το 

τέλος του μήνα που επιδιώκει η κυβέρνηση δεν προσφέρει τίποτε άλλο παρά μόνο λίγο 

χρόνο μέχρι να ζήσουμε ένα νέο φλέρτ με το... «ατύχημα». 

 

 

«Αγώνας δρόμου» για συμφωνία των τεχνικών κλιμακίων 

Με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο (staff level agreement) εντός της 

εβδομάδας, προκειμένου να ξεμπλοκάρει η χρηματοδότηση της χώρας, κυβέρνηση και 

δανειστές έχουν επιδοθεί σε ανταλλαγή στοιχείων και προτάσεων τις τελευταίες ημέρες και 

ώρες. Το «καμπανάκι» που χτύπησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, την Παρασκευή, με την καθυστερημένη 

καταβολή των μισθών ήταν ηχηρό και κατέστησε σαφές ότι τα δύσκολα είναι μπροστά 

για την κυβέρνηση, που καλείται να εντοπίσει τα κονδύλια που απαιτούνται για την 

καταβολή μισθών και συντάξεων στο τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, η επίτευξη μιας  
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συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο εντός της εβδομάδας είναι μονόδρομος και για τον λόγο 

αυτό τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα άρχισε να στέλνει τις προτάσεις της για τα 

«καυτά» ζητήματα της διαπραγμάτευσης, που δεν είναι άλλα από τα νέα μέτρα, το 

ασφαλιστικό και κυρίως τα εργασιακά. 

Σήμερα, η κυβέρνηση περιμένει την πρώτη αντίδραση από τους δανειστές επί των 

προτάσεών της, με την ελπίδα πως θα υπάρχει ικανή σύγκλιση, ώστε τις επόμενες ημέρες 

να συνεδριάσει το Brussels Group στις Βρυξέλλες για να κλείσει μια πρώτη συμφωνία.  Η 

κυβέρνηση δείχνει, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, διάθεση για να βρεθεί ο απαραίτητος 

συμβιβασμός. Τα ίδια στελέχη σημειώνουν ότι και οι εκπρόσωποι των δανειστών 

εμφανίζονται «ανοικτοί» σε υποχωρήσεις από την πλευρά τους. Μάλιστα, αξιωματούχοι 

της Ευρωζώνης ανέφεραν ότι την Παρασκευή φάνηκε για πρώτη φορά τους τελευταίους 

μήνες ότι μπορεί οι συζητήσεις να καταλήξουν τις επόμενες ημέρες σε κάποιο 

αποτέλεσμα. Τα θέματα που οι δύο πλευρές πρέπει να συμφωνήσουν για να επιτευχθεί το 

staff level agreement είναι: 

1. Δημοσιονομικοί στόχοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ο 

στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015.  

2. Λήψη νέων μέτρων. Στους κόλπους της κυβέρνησης κινούνται στη λογική της 

αναδιανομής του εισοδήματος μέσω των νέων μέτρων. Πάντως, το «δυνατό όπλο» της 

κυβέρνησης είναι η αναδιάρθρωση του καθεστώτος των συντελεστών ΦΠΑ. Αρμόδια 

στελέχη υποστηρίζουν ότι θα καταργηθούν όλες οι εξαιρέσεις και θα υπάρχουν πλέον 

δύο συντελεστές. Ενας υψηλός (πέριξ του 18%-20%) κι ένας χαμηλός (8-9%). Ομως, 

εξετάζεται και το ενδεχόμενο να παραμείνει ο ενδιάμεσος συντελεστής στο 13-13,5%, 

αλλά για μια πολύ μικρή γκάμα προϊόντων.  

3. Ασφαλιστικό. Στο θέμα αυτό επιδιώκεται ο εξής συμβιβασμός: Να προχωρήσει η 

κυβέρνηση στην κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και να επανεξετάσει τη 

βιωσιμότητα του συστήματος, αλλά και οι δανειστές να δεχτούν να μην εφαρμοστεί η 

ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία.  

4. Εργασιακά. Πρόκειται για το ζήτημα στο οποίο καταγράφεται η σημαντικότερη 

απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών. Η Αθήνα δεν δέχεται να μην προχωρήσουν οι 

αλλαγές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και η σταδιακή αύξηση του κατώτατου 

μισθού, ενώ οι θεσμοί επιμένουν για το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων. Τον γόρδιο 

δεσμό θα μπορούσε να κόψει το Διεθνές Ινστιτούτο Εργασίας (ILO), αναλαμβάνοντας να 

οργανώσει τη συζήτηση για τις αλλαγές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, δίνοντας 

χρόνο στις δύο πλευρές και μεταθέτοντας το πρόβλημα για λίγο αργότερα. 

5. Πρόβλεψη για την ανάπτυξη. Αν και η αφετηρία των δύο πλευρών ήταν σημαντικά 

διαφορετική, φαίνεται πως θα επέλθει συμφωνία για πρόβλεψη ανάπτυξης κατά 0,5% 

φέτος, όπως έχει ήδη ανακοινώσει και η Κομισιόν. 
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Αλλαγές προσώπων σε περίπτωση συμφωνίας 

Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη σενάρια ανασχηματισμού για την επόμενη ημέρα. Στο 

Μέγαρο Μαξίμου και στα ηγετικά κυβερνητικά στελέχη έχουν καταγράψει τις πρόσφατες 

δηλώσεις υπουργών όπως του Ι. Βαρουφάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου του 

«Economist» δήλωσε ότι «ως υπουργός Οικονομικών θα αρνηθώ να βάλω την 

υπογραφή μου σε ένα πακέτο που μακροοικονομικά δεν θα είναι συνεπές». Υπό αυτή την 

έννοια και εφόσον ο Πρωθυπουργός λάβει την κρίσιμη απόφαση, πιθανολογείται ότι η 

επόμενη ημέρα μιας συμφωνίας δεν θα βρει τον κ. Βαρουφάκη στη θέση του υπουργού 

Οικονομικών. Αντιστοίχως, υπάρχουν πληροφορίες που φέρουν τον Π. Λαφαζάνη και 

τους υπουργούς της Αριστερής Πλατφόρμας να απομακρύνονται οικεία βουλήσει από 

τις θέσεις τους – και ασχέτως της στάσης που θα τηρήσουν κοινοβουλευτικά – σε 

περίπτωση που υπογραφεί μια συμφωνία ασύμβατη με τις αρχές και τις θέσεις τους. 

Ερωτηματικά τίθενται πλέον και για τον Π. Σκουρλέτη σε περίπτωση που η συμφωνία 

υπάρξει χωρίς τις επιθυμητές προβλέψεις στα εργασιακά. 

Πέραν αυτών, κάποιες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι υπάρχουν εισηγήσεις προς το 

Μέγαρο Μαξίμου για γενικευμένες αλλάγές στη σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος 

μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, καθώς ο στόχος πλέον θα είναι η 

αποτελεσματικότητα και η απόδοση έργου της κυβέρνησης. Στα σενάρια αυτά 

περιλαμβάνονται και ενδεχόμενα ανοίγματα του κ. Τσίπρα προς άλλα πρόσωπα ή 

πολιτικές δυνάμεις, αν και όλα αυτά τοποθετούνται σε έναν πιο απομακρυσμένο χρονικό 

ορίζοντα. 

 

 

 

Flash News 

Σε ποσοστό 62,9% θεωρούν οι πολίτες ότι η Ελλάδα ωφελήθηκε από τη συμμετοχή της 

στην ΕΕ έναντι 29,6% που εκτιμά ότι ζημιώθηκε. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της 

δημοσκόπησης της εταιρείας Kapa Research με τίτλο «Ο Ευρωσκεπτικισμός στην 

Ελλάδα» που παρουσιάστηκε προ ημερών σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κ. 

Καραμανλής, του Ιδρύματος Hans Seidel και του Ινστιτούτου Γκαίτε στην Αθήνα. Ο 

γενικός διευθυντής της εταιρείας Τ. Γεωργιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, αν γυρίζαμε 

πίσω στον χρόνο της ένταξής μας στην ΕΕ, το 62,5% θα ψήφιζε θετικά σε ένα 

δημοψήφισμα. Σε ένα πιθανό δημοψήφισμα σήμερα το 61,5% θα ψήφιζε ευρώ και το 

28,8% εθνικό νόμισμα. 
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Υποδοχές και κεράσματα περιλάμβανε το πρόγραμμα του. Γάλλοι και Γερμανοί 

βουλευτές και εμπειρογνώμονες επισκέφθηκαν την Αριστοτέλους τείνοντας χείρα 

βοηθείας. Από τους Γερμανούς ο υπουργός ζήτησε τεχνογνωσία για τη διασύνδεση των 

συστημάτων στην Υγεία, για την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων και για τον 

έλεγχο φορολόγησης των πολυεθνικών. 

Το πιο αξιόπιστο πρόσωπο που διαθέτει η κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις με τους 

δανειστές αναδεικνύεται ο Γ. Χουλιαράκης. Παρέλαβε τη διαπραγμάτευση από τον Γιάνη 

Βαρουφάκη από το 10% και την έφτασε σε μία εβδομάδα στο 50%. Αν τον αφήσουν, 

βεβαίως, να ολοκληρώσει τη συμφωνία...  

Αυτό που μοιάζει βέβαιο πάντως είναι ότι η πλευρά των θεσμών δεν μοιάζει διατεθειμένη 

να υποχωρήσει – με ότι μπορεί αυτό να συνεπάγεται... Η ΕΚΤ κρατά σφιχτά τα κλειδιά της 

ρευστότητας και τα χρήματα του ELA έχουν ταβάνι, που ίσως να χαμηλώσει επικίνδυνα 

αν προκριθεί «κούρεμα» των ενεχύρων. Στις τελευταίες δε συνομιλίες του Brussels Group, 

όταν η κυβέρνηση ψέλλισε ότι ίσως να μην μπορεί να πληρώσει τη δόση του ΔΝΤ ή 

μισθούς, η απάντηση υπήρξε κοφτή: «Βρείτε χρήματα μόνοι σας». Με τις υποχρεώσεις 

του Ιουνίου προς το ΔΝΤ να ανέρχονται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ακόμη και η 

διαφαινόμενη καταβολή μισθών και συντάξεων από τις 24 Μαΐου (πλην ατυχήματος) δεν 

αρκεί για να φέρει αισιοδοξία. 

Το Μέγαρο Μαξίμου, ως την Πέμπτη που έδωσε σήμα να πέσουν οι τόνοι, τήρησε στάση 

σιωπής. Όσοι γνωρίζουν τα μυστικά του πρωθυπουργικού επιτελείου προσθέτουν στην 

εικόνα τον Σπύρο Σαγιά. Ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, λένε παρέσυρε τον κ. 

Τσίπρα στην εκτίμηση ότι ο κ. Ντράγκι ενεργεί με παράνομο τρόπο κατά της Ελλάδας, 

απόρρροια της οποίας ήταν η μομφή του Πρωθυπουργού κατά του προέδρου της ΕΚΤ 

ότι τον παραπλάνησε και οι επιθέσεις προς τον κ. Στουρνάρα ότι δεν στηρίζει τα εθνικά 

συμφέροντα στη Φρανκφούρτη. Ο κ. Ντράγκι πράγματι κινείται στα όρια της 

νομιμότητας, καθώς δεσμεύεται από καταστατική απαγόρευση να χρηματοδοτεί κράτη. 

Από τις αρχές Μαρτίου, όταν έγινε αντιληπτό ότι η ελληνική κυβέρνηση ερμηνεύει 

διαφορετικά τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, πολλοί κεντρικοί τραπεζίτες της 

ευρωζώνης άρχισαν να ζητούν πιεστικά να «κουρευτούν» τα ενέχυρα των ελληνικών 

τραπεζών στην ΕΚΤ, που σημαίνει περισσότερα ενέχυρα και πιο ασφυκτικές συνθήκες 

ρευστότητας. Όταν προ ημερών, σε ιδιωτικές συζητήσεις του, ο κ. Στουρνάρας έλεγε 

«απέκρουσα ως τώρα επτά πέναλτι», αναφερόταν σε ισάριθμες συνεδριάσεις του ΔΣ της 

ΕΚΤ στις οποίες με τη συνδρομή του κ. Ντράγκι απεφεύχθησαν καταστροφικές 

αποφάσεις για την ελληνική οικονομία. Ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί και όσο περνούν οι 

ημέρες χωρίς συμφωνία οι πιέσεις επιστρέφουν με μεγαλύτερη ένταση. 

Διχασμένοι είναι οι βουλευτές της ΝΔ για τη στάση που πρέπει να τηρήσει το κόμμα εν 

όψει της ψηφοφορίας για τη συμφωνία κυβέρνησης – πιστωτών. Ισχύει, δηλαδή, η  
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γνωστή ρήση «ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε». Στην ΚΟ είναι εμφανές το 

χάσμα, ενώ σε προ ημερών σύναξη που έγινε μεταξύ των ευρωβουλευτών του κόμματος 

και νεοεκλεγέντων βουλευτών ο Γ. Κουμουτσάκος ζήτησε να ενημερωθεί για το κλιμα 

στην Ευρώπη αν η ΝΔ πει «Όχι», σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να δοθεί λευκή επιταγή. 

Επικρατεί δε τόση εσωστρέφεια στη γαλάζια παράταξη άρχισαν και οι καβγάδες, όχι για 

το αν θα ψηφίσουν τη συμφωνία αλλά για το αν θα μιλήσουν οι βουλευτές στη σχετική 

συνεδρίαση της ΚΟ. Η Ντόρα Μπακογιάννη παραλίγο να έρθει στα χέρια με τον Δ. 

Σταμάτη επειδή ζήτησε ψηφοφορία στην ΚΟ για τη στάση της ΝΔ έναντι της συμφωνίας. 

Στη Δικαιοσύνη κατά της γερμανικής εφημερίδας «Bild» προσέφυγε ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονομικών Δημ. Μάρδας, προκειμένου να αποκατασταθούν -όπως 

ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση- η αλήθεια, η τιμή και η υπόληψή του. Ο Δ. Μάρδας 

σημειώνει την παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητας που υπέστη με το 

ψευδές δημοσίευμα της εφημερίδας, που τον ονομάτιζε ως τον πολιτικό που δήθεν 

μετέφερε μέσω της Eurobank, τον Μάρτιο, 80.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο... Σύμφωνα 

με την ανακοίνωση του Δημ. Μάρδα, το σχετικό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας 

διαψεύσθηκε κατηγορηματικά, εκτός των άλλων, από τη δήλωση «πόθεν έσχες» του 

αναπληρωτή υπουργού και τις σχετικές βεβαιώσεις της τράπεζας, η οποία ανέφερε ότι 

«τόσο ο αναπληρωτής υπουργός όσο και η σύζυγός του δεν έκαναν την παραμικρή 

μετακίνηση κεφαλαίων προς οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού είτε ως μετρητά είτε με 

σκοπό την αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων από τις 25/01/2015, ημέρα διενέργειας των 

εκλογών»... 

 


