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Ανοιχτός πόλεμος ξεσπά πλέον μεταξύ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και Γιάνη Βαρουφάκη, με τον
Γερμανό υπουργό Οικονομικών να βάζει ο ίδιος, ευθέως, στο τραπέζι το όπλο της
χρηματοδοτικής ασφυξίας κατά της Ελλάδας. Το νέο θερμό επεισόδιο ξέσπασε χθες το
βράδυ με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να προειδοποιεί - έως και να απειλεί - με «πιστωτικό
γεγονός», δηλαδή κήρυξη κρατικής χρεοκοπίας, την Αθήνα εάν υπάρξει καθυστέρηση στην
αποπληρωμή των δανείων που μας έχει χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Είχε προηγηθεί συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη στο Associated Press, στην οποία ο
υπουργός Οικονομικών άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιχειρηθεί μια διαπραγμάτευση με
την ΕΚΤ για μια πιο ευέλικτη καταβολή στις δόσεις των δανείων που έχει δώσει στη χώρα
μας η κεντρική τράπεζα.

Η απάντηση του κ. Σόιμπλε ήταν... κεραυνοβόλα, καίτοι ο ίδιος ουδεμία θεσμική σχέση έχει
με την ΕΚΤ. Με, αν μη τί άλλο, ασυνήθεις τόνους για δημόσιο πολιτικό λόγο και
αναφερόμενος στον κ. Βαρουφάκη, είπε σε συνέντευξή του στο ARD: «Αν δεν κάνει την
πρώτη αποπληρωμή έγκαιρα τότε θα πρόκειται για το λεγόμενο «πιστωτικό γεγονός» και
δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του και να φέρω την ευθύνη για όσα θα συνέβαιναν σ' αυτή
την περίπτωση στην Ελλάδα».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης στη δική του συνέντευξη στο Αssociated Press είχε πει ότι θα δοθεί
προτεραιότητα στις αποπληρωμές των δανείων προς το ΔΝΤ αλλά θα μπορούσε να υπάρξει
συζήτηση με τους εταίρους για τις οφειλές προς την ΕΚΤ.

«Θα δώσουμε προτεραιότητα στην αποπληρωμή των δόσεων προς το ΔΝΤ», είπε
προσθέτοντας: «Δεν θα γίνουμε η πρώτη χώρα που δεν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς
το ΔΝΤ. Θα φτύσουμε αίμα αν χρειαστεί να το πράξουμε μόνοι μας και θα το πράξουμε. Η
αποπληρωμή των δόσεων προς την ΕΚΤ ανήκει σε άλλη κατηγορία και θα χρειαστεί
συζήτηση με τους εταίρους μας και τους θεσμούς. Θα ήταν εξαιρετικό αν μπορούσαμε να
συμφωνήσουμε να απαλύνουμε το πρόβλημα ρευστότητας προς το συμφέρον όλων μας...
Δεν πιστεύω ότι η ΕΚΤ θα δεχθεί καθυστέρηση αλλά αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε
είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα καθιστά αυτές τις πληρωμές εύπεπτες και
λογικά εφικτές στο πλαίσιο της συνολικότερης διαπραγμάτευσης για το ελληνικό χρέος».
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Οι άμεσες οφειλές της Ελλάδας προς την ΕΚΤ δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, όμως ταν Ιούλιο
και τον Αύγουστο τα απαιτητά ποσά ξεπερνούν τα 7 δις ευρώ - ποσά, που με τα σημερινά
δεδομένα θεωρείται ανέφικτο να αποπληρωθούν. Σύμφωνα, δε, με πηγές από τις Βρυξέλλες
και τη Φραγκφούρτη, εκείνο που εξόργισε τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αλλά και τον πρόεδρο
της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι είναι πως θεωρούν ότι με την κίνηση αυτή ο Γιάνης Βαρουφάκης
βάζει «λάθρα» στο τραπέζι θέμα απομείωσης του ελληνικού χρέους χωρίς αυτό να
προβλέπεται από τη συμφωνία-γέφυρα του Eurogroup.

Κυβερνητικοί κύκλοι στην Αθήνα αντέτειναν πως είναι δεδηλωμένη θέση της ελληνικής
κυβέρνησης πως το θέμα του χρέους πρέπει να ανοίξει μετά την τετράμηνη παράταση και
επεσήμαναν πως οι απειλές Σόιμπλε για «πιστωτικό γεγονός» έρχονται να επιβεβαιώσουν
το σχέδιο για «πιστωτική ασφυξία» που κατήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Το νέο θερμό επεισόδιο έρχεται σε μια ήδη τεταμένη φάση στις σχέσεις Αθήνας-πιστωτών,
με εταίρους και θεσμούς να επιδεικνύουν υψηλή καχυποψία ως προς την δέσμευση της
ελληνικής πλευράς να τηρήσει τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν. Ήδη Βρυξέλλες και
Φρανκφούρτη διαμήνυσαν ότι θεωρούν «μονομερείς ενέργειες» τα 4 νομοσχέδια που
καταθέτει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση καθώς δεν προηγήθηκε «διαβούλευση» με τους
εταίρους.

Η κυβέρνηση αντιτείνει πως τα νομοσχέδια - ρύθμιση 100 δόσεων, προστασία πρώτης
κατοικίας, ανθρωπιστική κρίση -δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, όμως η κλιμάκωση του
κλίματος καχυποψίας έρχεται σε μια στιγμή που η Αθήνα αντιμετωπίζει ισχυρότατες
πιέσεις ρευστότητας. Και μέσα σ' αυτό το κλίμα ο Γιάνης Βαρουφάκης θα κληθεί στο
Eurogroup της 9ης Μαρτίου να πείσει τους εταίρους να δώσουν το «πολιτικό σύνθημα» στην
ΕΚΤ να ανοίξει τις στρόφιγγες της χρηματοδότησης: Να επιτρέψει, αν μη τι άλλο, την
αύξηση του πλαφόν στις πωλήσεις εντόκων γραμματίων για να καλυφθεί η «μαύρη τρύπα»
του Μαρτίου στα κρατικά ταμεία.
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