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Η αιφνιδιαστική μετάβαση του ΥΠΟΙΚ στο ΔΝΤ και οι «αχτίδες φωτός» στο παζάρι
με τους ευρωπαϊους. Πού οφείλονται οι γερμανικές αντιδράσεις στο ταξίδι του
Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα. Χρηματοδότηση και επενδύσεις στις ατζέντες των
επαφών.

Μία ημέρα νωρίτερα ξεκινά η Μεγάλη ...διαπραγματευτική Εβδομάδα για την κυβέρνηση. Το
σημερινό ταξίδι του Γιάνη Βαρουφάκη στην Ουάσιγκτον για να συναντήσει την Κριστίν
Λαγκάρντ, η επίσημη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη
Μόσχα
την Μ. Τετάρτη, το διήμερο
EuroWorkingGroup
Μ. Τετάρτη-Μ. Πέμπτη και η ταυτόχρονη συνεδρίαση του ΔΣ της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
βάζουν φωτιά στη διαπραγμάτευση, με το Μαξίμου να απεύχεται πρόωρο – και μη
χαρμόσυνο - τσούγκρισμα με τους «θεσμούς» και να ελπίζει σε θετικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με αξιόπιστες κυβερνητικές πηγές η συνάντηση του υπουργού Οικονομικών με την
επικεφαλής του ΔΝΤ αργά το βράδυ ανήμερα το Καθολικό Πάσχα(!) συνδέεται απολύτως με
την κορύφωση της διαπραγμάτευσης στις Βρυξέλλες και αφορά στο μείζον θέμα της
χρηματοδότησης.

Προς ΔΝΤ: Χαλαρώστε κριτήρια, δώστε τα οφειλόμενα

Οπως λένε, το Ταμείο «θέτει προβλήματα» επειδή «δεν έχει βρει τη θέση του στο μετά την
20η Φεβρουαρίου πλαίσιο» που διαμόρφωσε η νέα ελληνική κυβέρνηση με τον ευρωπαϊκό
πυλώνα της πρώην τρόικας.
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Δεδομένου δε, ότι δεν ολοκληρώθηκε (από την προηγούμενη κυβέρνηση) η εκκρεμούσα
αξιολόγηση του φθινοπώρου, δεν μπορεί, βάσει των σφικτών κανόνων που διέπουν τη
λειτουργία του, να εκταμιεύσει δόση προς την Ελλάδα. Πρακτικά, δηλαδή, για το Ταμείο σε
ισχύ είναι το Μνημόνιο που έχει υπογράψει και λήγει την άνοιξη του 2016.

Το γεγονός όμως δημιουργεί πολλαπλές δυσκολίες. Και αυτό γιατί πέραν των άλλων από
την ευρωπαϊκή πλευρά η Αθήνα δεν περιμένει σημαντικά κεφάλαια. Υπολείπονται
ελάχιστα ποσά (1,9 δισ. ευρώ από τα κέρδη στα ελληνικά ομόλογα που είχε η ΕΚΤ, το 1,8
δισ. ευρώ από το προηγούμενο πρόγραμμα και το 1,2 δισ. ευρώ που διεκδικεί να επιστρέψει
στο ΤΧΣ).

Αντίθετα, από το ΔΝΤ προβλέπονται περίπου 16 δισ. ευρώ μέχρι τη λήξη του δικού του
προγράμματος την άνοιξη του 2016, εκ των οποίων περίπου τα μισά έπρεπε να είχαν ήδη
δοθεί. Συγκεκριμένα για το 2015 και το 2015 προβλέπονταν η εκταμίευση πέντε δόσεων
ύψους 1,8 δισ. ευρώ έκαστη (9 δισ. ευρώ), ενώ εκκρεμούν και 7 δισ. ευρώ από το 2014.

Ετσι, κατά τις ίδιες πηγές, το αντικείμενο της συνάντησης Βαρουφάκη-Λαγκαρντ είναι «να
ελαστικοποιηθούν
τα κριτήρια της τελευταίας, 5ης αξιολόγησης (σ.σ. 6ης για το ΔΝΤ)» ώστε:

* Το Ταμείο να εκταμιεύσει τα «οφειλόμενα» και

* Η χώρα να αποπληρώνει το δάνειό της προς αυτό.

* Η στάση των στελεχών του Ταμείου στις υφιστάμενες διαπραγματεύσεις να είναι
περισσότερο «ελαστική». Τα τελευταία εμφανίζονται ιδιαίτερα σκληρά σε ασφαλιστικό
και
εργασιακά
και η κυβέρνηση θέλει να πετύχει να μεταφερθεί η συζήτηση για τα δυο αυτά θέματα τον
Ιούνιο, οπότε επιδιώκει και την τελική συμφωνία για την επόμενη μέρα.

«Τα 450 εκατομμύρια ευρώ για τη δόση της 8ης Απριλίου τα βρήκαμε και το είπαμε, αλλά τι
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θα γίνει με τις επόμενες;». Το (ρητορικό) ερώτημα θέτουν κατ΄ιδίαν κυβερνητικοί
παράγοντες, παρότι επισήμως το Μαξίμου διαβεβαιώνει ότι «θα τηρούμε τις υποχρεώσεις
μας».

Προβλέψεις για την ανταπόκριση της κ. Λαγκαρντ δεν επιχειρεί κανείς, φυσικά, στην
κυβέρνηση – μάλιστα γίνεται λόγος για «διαδικασία με καθαρά πολιτικές παραμέτρους».

Τα αρμόδια στελέχη της, πάντως, σημειώνουν ότι εάν είναι θετική «τα ευρω-όργανα θα
εκπέμψουν αμέσως θετικά μηνύματα και θα ξεμπλοκάρουμε». Πόσο μάλλον που μία θετική
στάση του ΔΝΤ θα «ηρεμήσει» τους βορειοευρωπαίους εταίρους...

Τσίπρας πετά για Μόσχα εν μέσω γερμανικών αντιδράσεων

Τη δική του σημασία έχει το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα, καθώς θα
πραγματοποιηθεί:

* Εν μέσω διαπραγμάτευσης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και με την (ελληνική)
επισήμανση ότι δεν τίθεται θέμα να ζητηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση,

* με επενδυτική ατζέντα που δεν επιθυμεί το Βερολίνο, όπως φάνηκε (και) από τις σκληρές
αντιδράσεις αξιωματούχων του (όπως του αντικαγκελάριου Ζίγκμαρ Γκάμπριελ) αλλά και
του προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς
– ο οποίος μάλιστα κάλεσε τον Ελληνα πρωθυπουργό να μη δυσαρεστήσει τους ευρωπαίους
εταίρους του.

Οπως φάνηκε από το πρόσφατο προπαρασκευαστικό ταξίδι στη ρωσική πρωτεύουσα του
αρμόδιου για τα ενεργειακά υπουργού Παναγιώτη Λαφαζάνη, η Μόσχα επανατοποθετεί
την Ελλάδα στο γεωπολιτικό παιχνίδι των αγωγών, προτείνοντας τη διέλευση του
τουρκικού αγωγού Tourkish Stream από τη Βόρεια Ελλάδα.

3/4

Ταξίδια «φωτιά» σε Ουάσιγκτον και Μόσχα
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Κυριακή, 05 Απρίλιος 2015 08:40 -

Ο κ. Λαφαζάνης εμφανίσθηκε ένθερμος υποστηρικτής ενός τέτοιου σχεδίου (και όχι μόνο
ως ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί της χώρας) και επικέντρωσε στις συμφωνίες για
ωφελήματα που θα φέρει η διέλευση του αγωγού ώστε να προσθέτει σταθερά αξία στην
ελληνική οικονομία.

Οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις επεκτάθηκαν και στη συμμετοχή ρώσικων εταιριών
στους διαγωνισμούς για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα σε Δ. Ελλάδα- Ν. Κρήτη και στη μείωση
των τιμών του ρωσικού φυσικού αερίου προς τη χώρα.

Επίσης, τέθηκε το θέμα της άρσης του εμπάργκο για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, «ως
μια χειρονομία ανθρωπιστική» – και, προφανώς καλής θέλησης.

Euro2day.gr

4/4

