Εκτός από το «σήµερα» υπάρχει και το «αύριο»
Έχουν περάσει 5 µήνες από την εκλογική διαδικασία του Ιανουαρίου στην Ελλάδα, και 4 µήνες
από τη συµφωνία του Φεβρουαρίου για παράταση του υπάρχοντος προγράµµατος µέχρι το τέλος
Ιουνίου. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων
δανειστών (Ευρωπαϊκοί Θεσµοί και ΔΝΤ) δεν οδήγησαν κάπου, καθώς υπάρχει µια
εκτεταµένη αντίληψη στην Ελλάδα ότι οι ελληνικές εκλογές από µόνες τους θα άλλαζαν τους
όρους του παιχνιδιού και η άλλη πλευρά αργά ή γρήγορα θα συµβιβαζόταν µε τις απαιτήσεις για
πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα προσαρµογής, απαραίτητα να καλύψουν το υπάρχον
δηµοσιονοµικό κενό, καθώς και µε τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θα διευκόλυναν τη
µελλοντική ανάπτυξη.
To επιχείρηµα της Ελληνικής πλευράς σε ολες τις µεχρι σηµερα διαπραγµατευσεις βασίζεται
στην πεποίθηση ότι ένα πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα και ο κίνδυνος του "Grexit" θα ήταν
δυσβάσταχτο για το οικονοµικό πεδίο της Ευρώπης, και υπ' αυτή την έννοια οι δανειστές-εταίροι
θα υπέκυπταν στις Ελληνικές απαιτήσεις για παράταση περαιτέρω χρηµατοδότησης, που θα
διατηρούσε στο ίδιο επίπεδο τις «φουσκωµένες» εκλογικές υποσχέσεις. Αυτο εχει αποδειχτει
εντελως λαθος. Αυτο που εχει καταφερει η Ελληνικη πλευρα ειναι να δηµιουργισει τις αντιθετες
συνθηκες οι οποιες δυστυχως ετοιµαζουν µια πιθανη εξοδο της χωρας απο τη Ευρωπαικη
Νοµισµατικη Ενωση και κατ’ επεκταση την Ευρωπαικη Ενωση. Αυτο που γινεται αυτες τις
µερες εινα αποδειξη µιας αφελους και µη µελετηµενης στρατηγικης της Ελληνικςς πλευρας που
επεµενε οτι µια τυχον υπερψηφιση του ΟΧΙ θα οδηγουσε σε καλυτερες συνθηκες
διαπραγµατευσης. Οι αγορες µετα το πρωτο ταρακουνηµα της εξαγελλειας του δηµοψηφισµατος
εχουν ακακαµψει σχεδον πληρως και αυτο σηµαινει οτι το µεγαλο shock εχει ηδη αποροφηθει.
Δυστυχως αν υπαρξει νικη το ΟΧΙ, πολλα απο τα προβληµατα των τελευταιων ηµερων θα
φαινονται πολυ πιο ηπια απο αυτα που θα ακαλουθησουν. Το γεγονος οτι θα πρεπει να
καταβληθουν προς την Κεντρικη Ευρωπαικη Τραπεζα µερος του ELA η ολοκληρο δηµιουργει
αυτοµατα µια κατασταση defacto ενος bail in µε καταστροφικες επιπτωσεις στην οικονοµια.
Δυστυχως η απώλεια της αξιοπιστίας, κυρίως στα µάτια των Ευρωπαίων εταίρων µας, σηµαίνει
ότι οποιαδήποτε καλή θέληση απέναντι στα βάσιµα ελληνικά αιτήµατα, όπως πχ στο
µεταναστευτικό, θα είναι χαµηλής προτεραιότητας για τους εταίρους εστω και αν το ΝΑΙ
υπερυσχισει την Κυριακη. Ακοµα δεν εχει υπαρξει επισηµο πιστοτικο γεγονος. Φυσικά, η
παραπάνω κατάσταση θα επιδεινωθεί σε περίπτωση ενός πλήρους πιστωτικού γεγονότος µε το
ΟΧΙ, καθώς δε θα υπάρχει καµία Ευρωπαϊκή κυβέρνηση διατεθειµένη να υποστηρίξει
οποιοδήποτε Ελληνικό αίτηµα για βοήθεια, σχετικό µε τέτοια θέµατα. Η ρίζα του προβλήµατος
είναι ότι το όλο «παιχνίδι» της διαπραγµάτευσης προσεγγίζεται από την Ελληνική
κυβέρνηση σαν ένα στατικό «µια κι έξω» παιχνίδι. Εντούτοις, δεν είναι καθόλου έτσι. Τα
τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν δείξει ότι µια κρίση τέτοιου µεγέθους είναι µια διαρκής
δυναµική διαδικασία µε «µνήµη». Θα επρεπε προς όφελός µας να παραδεχθούµε ότι έστω και
την ύστατη ώρα, µια µέτρια συµφωνία είναι πάντα καλύτερη από καθόλου συµφωνία. Είναι
λυπηρό το ότι έχουµε φτάσει µέχρι εδώ στη διαδικασία ώστε να µην αναγνωρίζουµε το γεγονός
ότι το σύστηµα έχει «µνήµη» και ότι εκτός από το «σήµερα» υπάρχει και το «αύριο», στον
τρόπο που χειρίζεται κάποιος τις διαπραγµατεύσεις. Ειδικά αν αυτός ο «κάποιος» βρίσκεται
στην πλευρά που ζητά.
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