Το φάντασμα της ρήξης και ο φόβος του "ατυχήματος"

Η συνάντηση των κυρίων Δραγασάκη, Τσακαλώτου και Παππά με τους εκπροσώπους των
θεσμών ήταν σύντομη: κράτησε μόλις 45 λεπτά. Η αιφνίδια διακοπή της λίγο πριν τις 8 το
βράδυ μεταδόθηκε αστραπιαία σε όλο τον κόσμο με μια λέξη: αδιέξοδο.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Προέδρου της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ δεν άφηνε πολλά περιθώρια παρερμηνειών: η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές
που κοστολογείται κοντά στα 2 δισ., ήταν αγεφύρωτη. "Εξακολουθούν να υπάρχουν
σημαντικές διαφορές
μεταξύ των
σχεδίων των ελληνικών αρχών και των
κοινών απαιτήσεων
της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ της τάξης του 0,5-1% του ΑΕΠ, που ισοδυναμεί
με 2 δισ. ευρώ μόνιμων δημοσιονομικών μέτρων σε ετήσια βάση.
Επιπλέον,
οι ελληνικές προτάσεις παραμένουν ημιτελείς
", ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Αμέσως μετά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, που μετείχε στην
διαπραγμάτευση, με δήλωσή του απέδωσε το τέλος των συζητήσεων στην εμμονή των θεσ
μών "να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό αποκλειστικά με περικοπές συντάξεων
κατά 1% του ΑΕΠ και από αύξηση του ΦΠΑ επίσης κατά 1% του ΑΕΠ
".

Τι λένε οι δύο πλευρές για το τέλος της διαπραγμάτευσης

Πηγές της ελληνικής κυβέρνησης αναφέρουν ότι αντιμετώπισαν "εχθρικό κλίμα" στη
συνάντηση με τους εκπροσώπους των θεσμών. Κάνουν μάλιστα λόγο για συνομιλητές που
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δεν είχαν εξουσιοδότηση να διαπραγματευθούν.
Ετσι ερμηνεύουν και την αποστροφή του κ.Δραγασάκη ότι "δεν υπήρξε ανταπόκριση από τη
πλευρά των θεσμών για συζητήσεις
σε εκείνο το επίπεδο και με εκείνες τις εξουσιοδοτήσεις
που θα επέτρεπαν την επίλυση των θεμάτων που παραμένουν ανοιχτά".

Αντιθέτως πηγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης έκαναν λόγο όχι μόνο για ημιτελείς προτάσεις
-που ανέφερε και ο κ. Γιούνκερ- αλλά πήγαιναν ένα βήμα παρακάτω. Αφού χαρακτήριζαν
ανακριβείς τους ισχυρισμούς της ελληνικής πλευράς ότι επέμεναν σε περικοπή συντάξεων
για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού, ανέφεραν ότι τα μέλη της ελληνικής
αποστολής ήταν ανέτοιμα
να
παρουσιάσουν ισοδύναμα μέτρα, χρησιμοποιώντας ως μόνιμη επωδό πως χρειάζεται
πολιτική διαπραγμάτευση
.

Τι χωρίζει τις δύο πλευρές

Οπως ανέφερε μέσω Twitter o δημοσιογράφος του Channel 4, Paul Mason, επικαλούμενος
ελληνικές κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα ζήτησε να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό του
2.6% κατά 2% μέσω φορολογικών μέτρων και κατά 0,6% μέσω διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι θεσμοί ζητούν να καλυφθεί όλο το κενό μέσω περικοπών και
φορολογικών μέτρων.

Και τώρα τι;

Θεωρείται δεδομένο πως το EuroWorking Group που ήταν σε ετοιμότητα για να
συνεδριάσει ακόμη και αύριο, εφόσον σήμερα υπήρχε κάποια πρόοδος,
δεν θα συγκληθεί.

Το θέμα θα συζητηθεί πιθανότατα στο Eurogroup της Πέμπτης, όπου την Ελλάδα θα
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εκπροσωπήσει ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Ομως ο μεγάλος γρίφος παραμένει τι θα πράξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κι
αυτό γιατί κανείς δεν μπορεί να προδικάσει αν δεν αναλάβει κάποιου είδους δράση, εάν
διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει γόνιμο έδαφος για περαιτέρω συζητήσεις. Ηδη τις
προηγούμενες μέρες πηγές της ΕΕ διέρρεαν πως "εάν δεν βρεθεί λύση μέχρι και την
επόμενη Πέμπτη στο Eurogroup, η ΕΚΤ θα συνεδρίαζε εκτάκτως για να δει την προοπτική
της επιβολής ακόμη και Capital controls".

Πηγή: thetoc.gr
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