Γιατί o Σόιμπλε χαμογελούσε στο
eurogroup;

Και όμως! Πρακτικά από τα 26 δις της πρώτης δόσης της συμφωνίας του τρίτου
μνημονίου, στην πραγματική οικονομία μπαίνουν μόλις 856 εκατομμύρια ευρώ, και
βέβαια εφόσον αυτά αξιοποιηθούν πράγματι σε ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου
προς ιδιώτες και δεν σπαταληθούν πελατειακά…
Και είναι μόλις 856 εκατομμύρια ευρώ διότι από τα 26 δις:
α) Τα 10 δις θα είναι απλώς διαθέσιμα σε ειδικό λογαριασμό, αν και όποτε
χρειαστούν, για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
β) Τα 7,16 δις θα πάνε για να αποπληρωθεί το δάνειο-γέφυρα που πήραμε τον
Ιούλιο από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό EFSF.
γ) Τα 7,984 δις θα πάνε για τις δανειακές μας υποχρεώσεις από 20/8/2015 μέχρι
13/10/2015.
Σημειωτέον ότι τα 3 δις από τα 26 δις θα δοθούν σε υποδόσεις τον Σεπτέμβριο
και τον Οκτώβριο αν και εφόσον το πρόγραμμα εφαρμόζεται πλήρως και με όποια
άλλα μέτρα κριθούν αναγκαία στην πορεία.

Και μέχρι την δεύτερη δόση, που δεν θα δοθεί πριν τις 15/11/2015, θα έχει
μεσολαβήσει ήδη η πρώτη αξιολόγηση με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την
τύχη εκείνης της εκταμίευσης ή ακόμη και των προηγουμένων της.
Για αυτό και η αλεπού της ευρωπαϊκής ερήμου, ο στρατηγός Σόιμπλε, ήταν
ήσυχος, ευδιάθετος και χαμογελούσε.
Γιατί τελικά κατάφερε να μετατρέψει την πρώτη δόση σε άτυπο δάνειο-γέφυρα
για την αποπληρωμή δανείων, χωρίς να φαίνεται ότι καταστρέφει την συμφωνία
της 12ης Ιουλίου, παρότι στην ουσία ανανέωνε τις συνθήκες χρηματοδοτικής
ασφυξίας στην οικονομία μας, ροκανίζοντας παράλληλα και την πολιτική
επιβίωση του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ.
Μια πρώτη δόση δίκην δανείου-γέφυρας, που κανείς σήμερα δεν μπορεί
να γνωρίζει αν τελικά ξεμείνει και μόνο σαν τέτοια…
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