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Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η
εποπτεία της ελληνικής οικονοµίας δεν 
θα χαλαρώσει µετά την 20ή Αυγού-
στου, διότι ενόψει εκλογών ο κόπος 

οκτώ ετών µπορεί να καταρρεύσει ξανά µέσα 
σε ένα εξάµηνο, όπως έγινε το καταστροφικό 
2015. Ως εκ τούτου, Ευρωπαίοι και ∆ΝΤ επε-
ξεργάζονται τη µέθοδο µε την οποία θα δια-
σφαλιστεί η τήρηση των συµφωνηθέντων και 
η αποτροπή της επιστροφής της χώρας στον 
κακό της εαυτό. Από τις έως τώρα συζητήσεις, 
οι τρεις έλεγχοι (δύο στο PPS και ένας στο οι-
κονοµικό εξάµηνο) ανά έτος µάλλον αυξάνο-
νται σε τέσσερις, µε το ∆ΝΤ να µετέχει σαφώς 
στους τρεις ως ελεγκτής - κάτι που δεν θα αλ-
λάξει µε την αποπληρωµή του, ούτε µε το αν 
και κατά πόσο θα ενεργοποιήσει το επί της αρ-
χής πρόγραµµά του. 

Την ίδια ώρα, το κείµενο των εαρινών προ-
βλέψεων της Κοµισιόν για την ελληνική οικο-
νοµία κλείνει την πόρτα στη συζήτηση για µη 
εφαρµογή των πρόσθετων µέτρων σε συντά-
ξεις και αφορολόγητο, καθώς τα θεωρεί δεδο-
µένα για την επίτευξη του 3,5%, συνυπολογί-
ζει τα αντίµετρα και γνωµατεύει ότι ανάπτυξη 
και πλεονάσµατα αφενός δεν µεταφέρονται 
από έτος σε έτος, αφετέρου, όταν αυτό συµ-
βαίνει, γίνεται σε πολύ µικρό βαθµό. Βρυξέλλες 
και εταίροι κλείνουν την πόρτα στην προοπτική 
µείωσης ή επαναδιαπραγµάτευσης των πρω-
τογενών πλεονασµάτων τόσο για την τετραε-
τία του 3,5%, όσο και για το δεκαετές διάστη-
µα του 2% που ακολουθεί. Σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ της Realnews, είτε το αίτηµα το κατα-
θέσει η σηµερινή είτε κάποια επόµενη κυβέρ-
νηση, η απάντηση είναι «όχι». Κοινοτικός αξι-
ωµατούχος που µίλησε στην «R» εξηγεί ότι οι 
λόγοι για τους οποίους δεν πρόκειται να γίνει 
τέτοια συζήτηση είναι τρεις: 
f Πρώτον, τα πρωτογενή πλεονάσµατα προ-
κύπτουν από ισοσταθµισµένους ή ελαφρά πλε-
ονασµατικούς προϋπολογισµούς και η Ελλάδα 
δεν µπορεί να διολισθήσει και πάλι στα ελλείµ-
µατα. Στην πράξη, τα συνολικά πλεονάσµατα 
των ελληνικών προϋπολογισµών είναι µόλις 
0,6% το 2016, 0,8% το 2017 και θα είναι 0,4% 
το 2018 και 0,2% το 2019. 

Αν το 0,2% του 2019 γυρίσει σε αρνητικό 
έδαφος, το έλλειµµα που θα δηµιουργήσει η 
χώρα θα αυξήσει και πάλι το χρέος. Οι εταίροι 
δεν έχουν σκοπό και διάθεση να χρηµατοδο-
τήσουν ξανά ελληνικά ελλείµµατα. Το έπραξαν 
εξάλλου συνεχώς από το 2010 έως το 2015. Σύµ-
φωνα µε την Κοµισιόν, η Ελλάδα είχε µέσο όρο 
ελλειµµάτων από το 1998 έως το 2013 -8,2%, 
-3,6% το 2014 και -5,7% το 2015. Αυτό σηµαί-
νει ότι οι εταίροι δάνειζαν τη χώρα για να εκτε-
λεί ελλειµµατικούς προϋπολογισµούς. Σήµερα 
δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται να υπάρξει 
διάθεση για τέτοιο ξελάσπωµα. 
f ∆εύτερον, ο υπολογισµός της βιωσιµότη-
τας του χρέους, ακόµα και µε τη µέγιστη δυνα-
τή ελάφρυνση, έχει γίνει σε καθεστώς υψηλών 
πρωτογενών πλεονασµάτων. Παροµοίως, δεν 
υπάρχει καµία πολιτική διάθεση για ακόµα µε-
γαλύτερη ελάφρυνση χρέους, διότι είναι προ-
φανές ότι µετά από λίγο περνάµε από την ελά-
φρυνση στο κούρεµα - γεγονός που πολιτικά 
δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. Το κεφάλαιο θα 
αποπληρωθεί µέχρι δεκάρας. 
f Τρίτον, η απαίτηση για πλεονάσµατα κοντά 
στο 2% από το 2023 κι έπειτα δεν είναι απλώς 

µνηµονιακή υποχρέωση, αλλά υποχρέωση της χώρας από τη συµµετοχή της στο 
κοινό νόµισµα. Προκύπτει από τους κανόνες του Μάαστριχτ για την επαναφο-
ρά του δηµοσίου χρέους και, όπως έλεγε ένας κοινοτικός αξιωµατούχος, «ποτέ 
δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να γράψουµε το αυτονόητο µέσα στη συµφωνία». 

«Ναι» στην ελάφρυνση 
Πέραν των όποιων πληροφοριών διακινούνται και πέραν των πολιτικών λεπτο-
µερειών, δεν υπάρχει σήµερα ούτε ένα κράτος-µέλος της ευρωζώνης που να 
απορρίπτει την εκτέλεση της συµφωνίας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. 
Το γεγονός ότι τεχνοκράτες συζητούν διαρκώς επί τεχνικών λύσεων είναι από-
δειξη της πολιτικής βούλησης. Το εύρος των παρεµβάσεων είναι προσυµφωνη-
µένο: 25 µονάδες κόπηκαν τον Ιανουάριο του 2017, 25 µονάδες θα κοπούν µε-
τά την έξοδο της χώρας από το πρόγραµµα. Οι 25 µονάδες δεν περιλαµβάνουν 
τον γαλλικό µηχανισµό. Ο γαλλικός µηχανισµός δεν µειώνει το χρέος (όπως όλα 
τα υπόλοιπα µέτρα, επιστροφές, επαναγορά, επιτόκια, επέκταση ωριµάνσεων). 
Ο γαλλικός µηχανισµός θα είναι µια καταφυγή για την περίπτωση που η χώρα 
γυρίσει σε ύφεση, χωρίς δική της υπαιτιότητα. Είναι, όµως, προφανές ότι δεν 
µπορεί αυτό να συµβεί χωρίς να λυθεί το ζήτηµα του ηθικού κινδύνου από την 
ύφεση που προκαλεί η ίδια η Ελλάδα στον εαυτό της. Κανείς δεν πρέπει να ξε-
χνά ότι η ελληνική χρεοκοπία για τους Ευρωπαίους δεν ήταν αποτέλεσµα της πα-

γκόσµιας κρίσης, αλλά της απάτης του 2006-
2009 και της έκρηξης των ανισορροπιών που 
συσσωρεύονταν στην Ελλάδα επί δεκαετίες. 

Καθυστερούν οι αποφάσεις 
Ακόµα, όµως, και µε όλη την επί της αρχής πο-
λιτική βούληση, η µάχη των λεπτοµερειών δεν 
πρόκειται να λήξει σύντοµα. Η Κοµισιόν δεν θέ-
λει άλλες καθυστερήσεις, επαναλαµβάνοντας 
πως η 21η Ιουνίου είναι η καταληκτική ηµερο-
µηνία, αλλά οι τεχνοκράτες και τα κράτη-µέλη 
βλέπουν µάλλον τη 12η Ιουλίου. Αφενός η ελ-
ληνική στάση µε την αργή εκτέλεση των προ-
απαιτούµενων δεν βοηθά, αφετέρου η φύση 
των συζητήσεων είναι πολύπλοκη. Αυτοί που 
έχουν, µάλιστα, την τεχνική ευθύνη, δεν απο-
κλείουν το ενδεχόµενο που δεν θέλει κανείς: 
Εκτακτα Eurogroup εν µέσω θέρους, τρέχο-
ντας να προλάβουµε τις διακοπές των εθνικών 
Κοινοβουλίων. 

Περί γερµανικής ηθικής

Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ χρέους από πλευράς Γερμανίας αντιμε-
τωπίζεται εκ νέου ως ηθικά κατακριτέα συμπεριφορά! Αν 
και δεσμεύτηκε το 2015 ότι θα το συζητήσει. Οταν η χώρα 
μας, όμως, πτώχευσε ως προς τους επενδυτές σε ομό-
λογά της που κλήθηκαν να αποδεχθούν διαγραφή χρέ-
ους, ήτοι αξιώσεών των, δεν την πείραζε αυτό ηθικά, αν 
και η κεντρική τράπεζά της, που και αυτή κατείχε ελληνι-
κά ομόλογα, δι’ αγοράς των με χρήματα που χρεώθηκαν 
στον ελληνικό λαό ως «δανειακή βοήθεια», εξαιρέθηκε 
κατόπιν συνεννόησης από την απομείωση των αξιώσεων, 
που όλοι οι λοιποί ομολογιούχοι το 2012 δέχτηκαν. Εβγα-
λε έτσι κέρδη πάνω από 3 δισ. και μάλιστα τα διατήρησε! 
Κι αυτό έγινε ενώ ήξερε η Γερμανία ότι το ελληνικό ομό-
λογο είχε από τον Μάιο του 2010 πια καταστεί «σκουπίδι». 
Γιατί με τη «δανειακή βοήθεια» που μας πρόσφερε πή-
ρε ενέχυρο τότε τον συνολικό δημόσιο πλούτο της Ελλά-
δος. Ενώ αυτός ο δημόσιος πλούτος της χώρας μας ήταν 
-βάσει διεθνούς δικαίου- εγγύηση προς τους ομολογιού-
χους για να εκδίδονται ομόλογα. Ετσι, έπληξε οικονομι-
κά συμφέροντά των και τους ζημίωσε. Αυτό ήταν «ηθικό» 
ή ήταν παράνομο; Ηξερε επίσης η Γερμανία ότι αναιρείτο 
κατ’ ουσίαν έκτοτε η «δανειακή βοήθεια», την οποία πρό-

σφερε για να επανενταχθούμε δήθεν, μετά από μια διε-
τία προσωρινής αποχώρησής μας από τη ευρωπαϊκή αγο-
ρά ομολόγων, πάλι σε αυτήν οριστικά. Γιατί με ομόλογο-
«σκουπίδι» ήταν πλέον αδύνατη η επανένταξη σε αυτήν. 
Ηταν αυτό ηθικό ή παράνομο; Ηξερε επίσης η Γερμανία 
ότι έτσι διελύετο όλη η αγορά τέτοιων κρατικών τίτλων και 
θα προκαλείτο πανευρωπαϊκή ύφεση. Ηταν και αυτό κατ’ 
αυτήν ηθικό; Δεν ήταν δηλαδή παρανομία μεγατόνων; 
Την «πειράζει» τώρα να διαγράψει χρέος! Γιατί έτσι διαιω-
νίζει την κυριαρχία επί της χώρας μας, την οποία υφάρπα-
ξε με τέτοιο παράνομο τρόπο. Συζητά ως μόνη λύση την 
έναντι εκποίησης του δημόσιου πλούτου της χώρας μας 
σταδιακή απομείωση με κάθε εκποίηση και λίγου χρέους. 
Ητοι, σου «κλέβω» τον πλούτο της χώρας σου, αφελληνί-
ζω ακόμα και όλη τη δημόσια γη της Ελλάδος και σου δι-
αγράφω ταυτόχρονα χρέος! Κι είναι τούτο ηθικό και νόμι-
μο; Αν αυτή είναι η λύση της Γερμανίας για την ελληνική 
κρίση χρέους, που προσφέρει προς ανάκαμψή μας, ήτοι 
να σβήνεται χρέος μόνο αν εκποιηθεί όλη η χώρα, κακώς 
γίνεται συζήτηση! Μήπως να ξαναπάρουμε τα πράγματα 
εξαρχής και να μετρήσουμε παρανομίες και βλάβες, αντί 
να συζητάμε περί γερμανικής ηθικής;
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