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Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«Η 
µείωση του ποσοστού του χρέους 
προς το ΑΕΠ µέσω της επίτευξης των 
πρωτογενών πλεονασµάτων της πε-

ριόδου έως και το 2022 είναι το κλειδί για τη 
µόνιµη επιστροφή της Ελλάδας στον αυτό-
νοµο δανεισµό και την αποφυγή πισωγυρί-
σµατος». Αυτό είναι το βασικό µήνυµα αξιω-
µατούχων των Βρυξελλών σε ό,τι αφορά την 
περίοδο µετά τη ∆ευτέρα και την έξοδο της 
χώρας από το τρίτο πρόγραµµα διάσωσης. 

Σύµφωνα µε τους ανθρώπους που µέχρι 
πρότινος παρακολουθούσαν το ελληνικό πρό-
γραµµα, οι αγορές θα κρίνουν την Ελλάδα µε 
αυστηρά κριτήρια λόγω του κακού παρελθό-
ντος και οι τράπεζες θα δυσκολευτούν χωρίς 
το waiver (την εξαίρεση αποδοχής ελληνικών 
οµολόγων από την ΕΚΤ), όµως το πραγµατικό 
στοίχηµα της οικονοµίας παραµένει η αύξη-
ση των ξένων επενδύσεων και των εξαγωγών. 

Αύριο, ∆ευτέρα, µια σειρά από κοινοτικούς 
παράγοντες αναµένεται να τοποθετηθεί για 
το θέµα, µεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος 
της Κοµισιόν Βάλντις Ντοµπρόβσκις, ο πρόε-
δρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο και ο αρ-
µόδιος επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί. Το βασι-
κό µήνυµα παραµένει πως η χώρα και οι Αρ-
χές είναι άξιες συγχαρητηρίων για την ολο-
κλήρωση του τρίτου προγράµµατος διάσω-
σης (είναι το πρώτο που ολοκληρώνεται και 
όχι απλώς τερµατίζεται), αλλά αυτό δεν ση-
µαίνει σε καµία περίπτωση πως ο δρόµος από 

Το µήνυµα
των Βρυξελλών
για την έξοδο 
από τα µνηµόνια
Για θετική εξέλιξη κάνουν λόγο αξιωµατούχοι 
της Κοµισιόν, αλλά αυτό δεν σηµαίνει σε καµία 
περίπτωση πως ο δρόµος από εδώ και στο εξής 
θα είναι στρωµένος µε ροδοπέταλα

εδώ και στο εξής θα είναι στρωµένος µε ροδοπέταλα. Αντιθέτως, η κυβέρνηση 
έχει να περάσει ένα διπλό τεστ το φθινόπωρο, µε την πρώτη «µεταµνηµονιακή 
αξιολόγηση» και αµέσως µετά µε το ευρωπαϊκό εξάµηνο και τον έλεγχο του προ-
σχεδίου του Προϋπολογισµού. 

Η αξιολόγηση είναι µια διαδικασία λίγο-πολύ γνωστή. Θα κατέβει η τρόικα και 
θα προσπαθήσει να καταλήξει σε µια έκθεση. Θα απευθύνει συστάσεις, αν χρει-
άζεται, και οι αγορές θα τιµολογήσουν τα ελληνικά οµόλογα ανάλογα µε τη φρα-
σεολογία της έκθεσης. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνεται τέσσερις φορές τον χρόνο 

και τον ∆εκέµβριο στο Εurogroup θα οδηγή-
σει στην εκταµίευση ή όχι 1 δισ. ευρώ από τα 
κέρδη των ANFAS και των SMPs. 

Από την άλλη, ο έλεγχος του προσχεδίου 
του Προϋπολογισµού είναι µια διαδικασία 
που µπορεί να συνοδευθεί από µία ακόµα δι-
αδικασία, αυτή των συστάσεων επί υπερβολι-
κών µακροοικονοµικών ανισορροπιών. Αυτές 
τις συστάσεις δεν έχει καταφέρει να τις απο-
φύγει ούτε η Κύπρος µέχρι σήµερα, ξεκινώ-
ντας από πολύ καλύτερα δεδοµένα. 

Οι έπαινοι δεν είναι για πάντα
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, τον 
Οκτώβριο ή τον Νοέµβριο θα διαβάσουµε ξα-
νά µια αναλυτική έκθεση µε τα κακώς κείµε-
να της ελληνικής οικονοµίας και της δηµόσιας 
διοίκησης (αργή απονοµή δικαιοσύνης, πρό-
οδος στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, αύξη-
ση των µισθολογικών δαπανών στο ∆ηµόσιο 
κ.τ.λ.) χωρίς το πρίσµα και την πολιτική χροιά 
των µνηµονιακών εκθέσεων. Η εµπειρία των 
αντίστοιχων κειµένων για την Κύπρο ήταν 
αρκούντως σοκαριστική και είναι υπαρκτός 
ο κίνδυνος το ίδιο να συµβεί και µε την Ελλά-
δα. Εν ολίγοις, είναι πολύ πιθανό, µόλις τρεις 
µήνες µετά την έξοδο από το πρόγραµµα δι-
άσωσης, να ακουστεί και πάλι επίσηµα ότι η 
Ελλάδα θα υπαχθεί στην οµάδα των χωρών µε 
υπερβολικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, µια σειρά από κινήσεις 
-όπως είναι η επαναφορά των συλλογικών δι-
απραγµατεύσεων (πέραν του πλαισίου που 
έχει συµφωνηθεί), η αύξηση του κατώτατου 
µισθού και άλλες «δηµοφιλείς» παρεµβάσεις- 
θα κριθεί µε πάρα πολύ µεγάλη αυστηρότη-
τα. Είναι δε απόλυτα ξεκάθαρο ότι µείωση των 
πρωτογενών πλεονασµάτων δεν θα πάρει ού-
τε αυτή ούτε η όποια επόµενη κυβέρνηση. 

Το στοίχηµα των συντάξεων 
Σε κάθε περίπτωση, ευτυχώς, η αναδιάρθρωση 
και το δηµοσιονοµικό µαξιλάρι έχουν αποµα-
κρύνει τα πραγµατικά προβλήµατα χρηµατο-
δότησης της χώρας τουλάχιστον για τους επό-
µενους 22 µήνες. Στις Βρυξέλλες, όµως, είναι 
γνωστό ότι η χώρα οδεύει σε εκλογές και είναι 
επίσης γνωστό ότι κάποια ζητήµατα λύνονται 
καλύτερα µε συνεννόηση, παρά χωρίς αυτήν. 

Επίσης, είναι γνωστό ότι η υπόθεση των συ-
ντάξεων αφορά µεγάλη µερίδα πολιτών και 
ότι µπορεί να κρίνει τις επόµενες εκλογές, όπο-
τε και αν αυτές γίνουν. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αντιπρόεδρος Β. Ντο-
µπρόβσκις προειδοποιεί ότι ναι µεν υπάρ-
χουν περιθώρια άσκησης κοινωνικής πολιτι-
κής, φορολογικών ελαφρύνσεων κ.τ.λ., αλλά 
«όταν διαπιστωθεί η υπέρβαση των στόχων 
και όχι πριν». Εχει, όµως, τη σηµασία του το 
γεγονός ότι ακόµα και ο αντιπρόεδρος, που 
έχει τη φήµη του άµεµπτου και ουδείς µπο-
ρεί να του προσάψει «φιλοκυβερνητική στά-
ση», αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο «να συ-
ζητηθεί» και πάλι αυτό το µέτρο (που θυµί-
ζουµε µπήκε όχι για να επιτευχθούν οι στόχοι, 
αλλά για να ικανοποιηθεί το ∆ΝΤ). 

Συγκεκριµένα, στο αυριανό του µήνυµα ο 
αντιπρόεδρος αναµένεται να πει τα εξής για 
το θέµα: «Αν υπάρχει επιπλέον δηµοσιονοµι-
κός χώρος», ο οποίος θα παρουσιαστεί πάνω 
από τους συµφωνηµένους στόχους, «τότε φυ-
σικά υπάρχει η δυνατότητα η κυβέρνηση να 
τον χρησιµοποιήσει για να τονώσει την οικο-
νοµία, να µειώσει φόρους ή να τον κινητοποι-
ήσει για κοινωνικές ανάγκες. Πρέπει να δού-
µε αν αυτός ο δηµοσιονοµικός χώρος πραγ-
µατικά υπάρχει και µόνο τότε να τον µοιρά-
σουµε - και όχι το αντίθετο». Βέβαια, στο πλαί-
σιο της µεταµνηµονιακής εποπτείας, υπάρχει 
πρόβλεψη για δοµηµένες συζητήσεις σε σχέ-
ση µε το πώς αυτός ο δηµοσιονοµικός χώρος 
θα χρησιµοποιηθεί.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ των μνημονίων σηματοδοτεί και το τέλος 
των δικαιολογιών για το εγχώριο πολιτικό σύστημα. Εδώ 
και 8 χρόνια οι εκάστοτε κυβερνώντες ψήφιζαν σκλη-
ρά και επώδυνα για την κοινωνία μέτρα με το άλλοθι 
ότι αυτά υπαγορεύονταν από την τρόικα και οι εκάστο-
τε αντιπολιτευόμενοι υποστήριζαν ότι αν αναλάμβαναν 
την εξουσία θα ακολουθούσαν διαφορετικό μείγμα πο-
λιτικής, χωρίς, όμως, να παρουσιάζουν το σχέδιο που 
θα μπορούσε να πείσει τους δανειστές. Αμφότεροι απέ-
διδαν τα κακώς κείμενα της ελληνικής οικονομίας στη 
λανθασμένη συνταγή του Βερολίνου και του ΔΝΤ, απο-
τινάσσοντας με τον τρόπο αυτό από πάνω τους τις ευ-
θύνες τους για την περιπέτεια στην οποία έβαλαν τον 
ελληνικό λαό. Δεν έδωσαν τις μάχες που έπρεπε για να 
βγούμε από το τούνελ της κρίσης όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα και ανώδυνα. Τώρα, όμως, τα δεδομένα αλ-
λάζουν. Τα μνημόνια φεύγουν και η πολιτική επιστρέ-
φει. Η πολιτική ηγεσία της χώρας καλείται πλέον να βρει 
λύσεις αφενός για να επουλώσει τις πληγές που άνοι-
ξαν τα μνημόνια και αφετέρου για να θωρακίσει την οι-
κονομία ώστε να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης και μην μπει 
σε νέα περιδίνηση τα επόμενα χρόνια. Απαιτείται όρα-
μα και σχέδιο ώστε να αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο 
της χώρας, να εκσυγχρονιστεί το κράτος, να γίνουν νέ-
ες επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να 
επιστρέψουν στην Ελλάδα οι νέοι που μετανάστευσαν 
αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Τα τελευταία 8 χρό-
νια η ελληνική οικονομία βρισκόταν στον αυτόματο πι-
λότο. Τώρα, όμως, το πηδάλιο επιστρέφει στα χέρια των 
χειριστών.

 Τώρα δεν υπάρχει άλλοθι!
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