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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αφήνουν ανοιχτό παράθυρο
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καλό είναι η χώρα να δείξει ότι δεν υπαναχω-
ρεί σε πρακτικές του παρελθόντος. Η αύξηση 
του κατώτατου µισθού αποτελεί κακό σηµάδι 
για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Πι-
θανές µειώσεις φορολογικών συντελεστών θα 
ασκήσουν πολύ µεγάλη πίεση στον Προϋπολο-
γισµό (όπως είχε προειδοποιήσει ήδη από τον 
Ιούλιο, µέσω της «R», ο επικεφαλής οικονοµο-
λόγος του Αυστριακού Συνδέσµου Βιοµηχά-
νων). Οσο για τις κοινωνικές παροχές προς τους 
ασθενέστερους, οι θεσµοί προτιµούν την επέ-
κταση του µέτρου του Ελάχιστου Εγγυηµένου 
Εισοδήµατος (κάτι που υπενθυµίζουν σε κάθε 
ευκαιρία πως αποτελεί µνηµονιακό µέτρο) και 
όχι το µοίρασµα εφάπαξ ποσών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι θεσµοί δεν θα επι-
κεντρωθούν µόνο στα δηµοσιονοµικά, αλλά 
θα εξετάσουν σε βάθος το αν έχουν εφαρµο-
στεί στην πράξη νοµοθετηµένες µεταρρυθµί-
σεις από τις αρχές του 2018, ενώ θα ελέγξουν 
την πορεία των ιδιωτικοποιήσεων και τη µείω-
ση των «κόκκινων» δανείων. 

Η Κοµισιόν, εξάλλου, τον Νοέµβριο θα πρέ-
πει να αποφασίσει αν θα εντάξει την Ελλάδα 
στον κατάλογο των χωρών µε «υπερβολικές µα-
κροοικονοµικές ανισορροπίες», από τον οποίο 
δεν έχει ξεφύγει ούτε και η Κύπρος. Βέβαια, η 
χώρα δεν θα έχει άµεση ανάγκη άντλησης κε-
φαλαίων από τις αγορές, ακόµα όµως και έτσι 
η απόδοση 1 δισ. ευρώ τον ∆εκέµβριο από τα 
ANFAs και SMPs (και από άλλο ένα κάθε επό-
µενο έτος) θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία 
της Αθήνας µε την Κοµισιόν, την ΕΚΤ, τον ESM 
και το ∆ΝΤ. 

η εξής αρχή: «Πρώτα να πιστοποιηθεί ότι όντως υπάρχει δηµοσιονοµικός χώ-
ρος και µετά να εξεταστεί το πού θα µοιραστεί», όπως έχει ξεκαθαρίσει ο αρ-
µόδιος αντιπρόεδρος της Κοµισιόν, Βάλντις Ντοµπρόβσκις. 

Συγκεκριµένα, τόσο στο πλαίσιο της πρώτης αποστολής ελέγχου της ενισχυ-
µένης εποπτείας όσο και στο πλαίσιο της τακτικής συζήτησης επί των προσχε-
δίων των προϋπολογισµών των κρατών-µελών για το 2019, που θα γίνει τον 
Οκτώβριο, οι ειδικοί της Κοµισιόν αναµένουν από τις ελληνικές Αρχές να πα-
ρουσιάσουν δεδοµένα, προβλέψεις και αριθµούς για την επόµενη χρονιά. Σύµ-
φωνα µε πληροφορίες της Realnews, ήδη από το λεγόµενο «no policy change 
scenario», δηλαδή την τεχνική παραδοχή για την εκτέλεση του επόµενου Προ-
ϋπολογισµού, αναµένεται να υπάρχει ένα δηµοσιονοµικό περιθώριο πέραν 
του 3,5%. Σε αυτό συµβάλλει σηµαντικά η ανακοίνωση για πρωτογενές πλεό-
νασµα 4,2% σε όρους προγράµµατος ήδη από φέτος.

Σε πρώτη φάση και µε τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη λεγόµενη δεύ-
τερη κοινοποίηση (second notification) της Eurostat για το 2018, τον Οκτώβριο, 

η τρόικα θα εξετάσει αν και σε ποιο βαθµό το 4,2% επιβεβαιώνεται στο 2018 
και µεταφέρεται στο 2019. Θα συνυπολογίσει την πορεία του τουρισµού, τις 
εξαγωγές και άλλα θεµελιώδη µεγέθη, όπως είναι η πορεία της είσπραξης των 
φόρων. Σε γενικές γραµµές το επιτελείο της DGECFIN, παρότι προσεκτικό, θε-
ωρεί το 3,5% δεδοµένο και εξετάζει όχι το αν θα υπάρχει υπέρβαση, αλλά το 
ποια θα είναι αυτή (σε πολλές εκδοχές και πολλά σενάρια). 

Στην πράξη -και µε βάση τις πληροφορίες της «R»- η Κοµισιόν θα µπορού-
σε να δεχθεί ότι το µέτρο της περικοπής είναι άχρηστο ακόµα και µε πιστοποί-
ηση µόνο του 3,5% και όχι του 4,2% - προφανώς µε κατάργηση των αντίµε-
τρων. Το ∆ΝΤ, όµως, δεν θα συναινέσει τόσο εύκολα και -όπως είναι γνωστό- 
η Ελλάδα χρειάζεται και τη δική του υπογραφή στην πρώτη (και στη δεύτε-
ρη) µεταµνηµονιακή έκθεση. Το ∆ΝΤ θα ήθελε υπεραπόδοση µιας µονάδας 
για να πειστεί, δηλαδή πρωτογενές πλεόνασµα κοντά στο 4,5% (µπορεί να εί-
ναι και ελαφρά χαµηλότερο, καθώς έτσι κι αλλιώς ένα ποσοστό των πρωτογε-
νών πλεονασµάτων δεν πάει στην αποπληρωµή του χρέους, αλλά ανακατευ-
θύνεται στο εσωτερικό. 

Σε κάθε περίπτωση, η αίσθηση όσων έχουν διαρκή πρόσβαση στα ελλη-
νικά στοιχεία είναι πως φέτος χώρος υπάρχει µόνο για µία κίνηση. Στην ίδια 
λογική, οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι στο πρώτο εξάµηνο εκτός προγράµµατος 

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες 

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η
πρώτη επίσηµη συζήτηση για το ζήτη-
µα της κατάργησης του µέτρου της µεί-
ωσης των συντάξεων το 2019, που εί-

χε εισαχθεί ως πρόβλεψη µετά από πιέσεις του 
∆ΝΤ, αναµένεται να διεξαχθεί κατά την κάθο-
δο της νέας τρόικας στην Αθήνα την εβδοµά-
δα της 10ης Σεπτεµβρίου, µε τις Βρυξέλλες να 
έχουν µεν θορυβηθεί από τα µηνύµατα για πα-
ροχές που στέλνει η Αθήνα, αλλά να µην κλεί-
νουν εντελώς την πόρτα σε κάποιες από αυτές. 

Σε γενικές γραµµές, το µήνυµα που θα µετα-

φέρουν οι ελεγκτές είναι πως δεν µπορούν να 
γίνουν όλα µαζί ταυτόχρονα. Οι ενδείξεις που 
υπάρχουν και οι πληροφορίες που φτάνουν 
στις Βρυξέλλες, µαζί µε τη φηµολογία για «πα-
ροχές» από κυβερνητικής πλευράς κατά την 
οµιλία του πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ, είναι πως, 
κυρίως για την εικόνα της χώρας στις διεθνείς 
αγορές, καλό θα είναι να µη δοθεί η εντύπωση 
της παρεκτροπής. Αυτό σηµαίνει ότι ιδέες όπως 
η αύξηση του κατώτατου µισθού ή κάτι πέραν 
των συµφωνηθέντων στις συλλογικές συµβά-
σεις δεν µπορούν να περάσουν. Παροµοίως οι 
παροχές πρέπει να είναι κοστολογηµένες, οι δε 
φορολογικές ελαφρύνσεις (που µέχρι σήµερα 
βρίσκονται στο επίπεδο των φηµών) καλό θα 
ήταν να αποφευχθούν. Το «όλα µαζί» δηµιουρ-
γεί πολύ χειρότερη εικόνα από την απλή ανα-
στολή του µέτρου των περικοπών στις συντά-
ξεις. Πάνω από όλα, όµως, πρέπει να τηρηθεί 

Ναι µεν, αλλά…
για τις παροχές

Το µήνυµα των Βρυξελλών 
στην Αθήνα για τα σενάρια 

κατάργησης του µέτρου 
της µείωσης των συντάξεων το 

2019 και για την αύξηση του 
κατώτατου µισθού

«Πρώτα να πιστοποιηθεί ότι 
όντως υπάρχει δημοσιονομικός 
χώρος και μετά να εξεταστεί το 

πού θα μοιραστεί», ξεκαθαρίζει 
ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της 

Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις


