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ώνοντας: «Η επόμενη έκθεση παρακολούθησης 
θα πρέπει να καταγράφει πρόοδο». 

Τα 7 προαπαιτούμενα
Η τρόικα θα βρίσκεται ξανά στην Αθήνα τη δεύ-
τερη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Ο Ντέκλαν 
Κοστέλο και το επιτελείο της Κομισιόν και του 
ESM θα πρέπει να καταγράψουν την ολοκλή-
ρωση των προαπαιτούμενων. Από το σύνολο 
των 16, επτά θεωρούνται ως κρισιμότερα (για 
να πιστοποιηθούν ως εκτελεσθέντα μέχρι τα τέ-
λη Φεβρουαρίου):

f  Η στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων. 

f  Η εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ώστε 
το συνολικό τους ύψος να μην ξεπερνά τα 
3,2 δισ. ευρώ).

f  Το καθεστώς αφερεγγυότητας και η στρατη-
γική για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (νό-
μος Κατσέλη).

f  Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-justice). 
f   Η επικαιροποίηση του κατώτατου μισθού, 

με κριτήριο και τη διατήρηση της ανταγω-
νιστικότητας. 

f  Η αγορά ενέργειας, με «αποεπένδυση» της 
ΔΕΗ από τον λιγνίτη.  

f  Ο εκσυγχρονισμός της στελέχωσης της δη-
μόσιας διοίκησης. 

Ενώ οι εσωτερικές συζητήσεις για πολλά από 
τα παραπάνω συνεχίζονται, οι Βρυξέλλες υπο-
λογίζουν και αναλύουν τις επιπτώσεις από τις 
εξαγγελίες περί προσλήψεων. Ετερος κοινοτι-
κός αξιωματούχος είχε πρόσφατα κρίνει ότι με 
τον υπολογισμό των εξαγγελιών του Νοεμβρίου 
η ισορροπία ήταν «οριακά εντάξει», όμως από 
την τελευταία κάθοδο της τρόικας έχουν προκύ-
ψει δικαστικές αποφάσεις, αναδρομικά και δι-
αρκώς διογκούμενα αιτήματα, που ακόμη δεν 
είναι γνωστό αν καλύπτονται από το «μαξιλάρι» 
του Προϋπολογισμού, όπως αυτό είχε συμφω-
νηθεί με τους ελεγκτές. Οι Βρυξέλλες και ειδικά 
η Κομισιόν, ως θεματοφύλακας της Ευρωπαϊκής 
Συνθήκης, είναι οι πρώτοι που θέλουν να εκτε-
λούνται οι δικαστικές αποφάσεις. Ομως για δι-
καστικές αποφάσεις σε δημοσιονομικά θέματα, 
που προκύπτουν από λάθη του νομοθέτη, πρέ-
πει να υπάρχει και διόρθωση των λαθών, αλλά 
και διασφάλιση του δημοσιονομικού αποτελέ-
σματος. Τα δικαστήρια δεν κάνουν δημοσιο-
νομική πολιτική ούτε νομοθετούν (εκτελεστική 
και νομοθετική εξουσία). Κρίνουν επί όσων έχει 
προβλέψει ο νομοθέτης. Συνεπώς, εκεί υπάρχει 
ακέραια και η ευθύνη για το όποιο κόστος, σχο-
λιάζουν πηγές των Βρυξελλών. Αυτό που φοβού-
νται, τέλος, όσοι παρακολουθούν την ελληνική 
υπόθεση, είναι πως σε ένα περιβάλλον αυξανό-
μενης έντασης, η «πρακτική» πλειοδοσία ενδέ-
χεται να απομακρύνει την επίτευξη των δημο-
σιονομικών στόχων, με τρόπο που δεν θα είναι 
γνωστός μέχρι να «κάτσει» η επόμενη κυβέρνη-
ση. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί και υπό τη ίδια 
λογική αυτή είναι και η τεράστια ευθύνη των Αρ-
χών και του πολιτικού συστήματος, για να μην 
πάνε χαμένες οι θυσίες 8 ετών και οι πρόσφα-
τες κατακτήσεις, όπως η κατάργηση της μείω-
σης των συντάξεων - που παρεμπιπτόντως σε 
καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε αντικείμενο συ-
ναλλαγής, όπως διαβεβαιώνουν σε όλους τους 
τόνους οι Βρυξέλλες και τα κράτη-μέλη. 

 Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Tου Θάνου άΘάνάσίου

H 
πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2019 
και η επίδειξη ικανότητας αυτοσυγκρά-
τησης ενόψει τριών εκλογικών αναμε-

τρήσεων καθιστούν το έτος που έρχεται «έτος 
ευθύνης» για τις Αρχές και τον πολιτικό κόσμο 
στη χώρα. Οπως επισημαίνουν αξιωματούχοι 
των Βρυξελλών, η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει στα-
διακά να χτυπά την πόρτα των αγορών, πρέπει 
να συνεχίσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
τις ιδιωτικοποιήσεις και να εκμεταλλευτεί τον πε-
ριορισμένο δημοσιονομικό χώρο που έχει, χω-
ρίς υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων. 
Ολα αυτά σε συνδυασμό με τον εκλογικό κύ-
κλο προκαλούν ανησυχία σε μια σειρά από ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες και θεσμούς που γνω-
ρίζουν ότι η ευκαιρία της 20ής Αυγούστου (ολο-
κλήρωση της διάσωσης) δεν πρέπει να χαθεί. 

Οι κοινοτικοί αξιωματούχοι στέλνουν το διπλό 
μήνυμα ότι η κατάσταση είναι πλέον μόνιμα στα 
χέρια της Αθήνας, αλλά μαζί με την ελευθερία 
κινήσεων έρχεται και η τεράστια ευθύνη για το 
αποτέλεσμα.  Αφορμή για το μήνυμα στάθηκε 
διάλογος που είχε η Realnews με ανώτερο στέ-
λεχος των Βρυξελλών σχετικά με τη διαφαινό-

Διπλό μήνυμα 
από τις Βρυξέλλες
Αξιωματούχοι της Κομισιόν επισημαίνουν ότι το 2019 θα είναι «έτος ευθύνης» 
για την ελληνική οικονομία και τονίζουν ότι η χώρα μας πρέπει να αρχίσει 
σταδιακά να χτυπά την πόρτα των αγορών

μενη κυβερνητική πρόθεση για παράταση ισχύος του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ 
σε ορισμένα νησιά.  Συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος που μίλησε στην «R» (και ο 
οποίος παρέμεινε στον χώρο της εργασίας του παρά την ανάπαυλα των εορτών, 
λόγω του φόρτου που του έχει ανατεθεί ενόψει μεταρρυθμίσεων στην ΟΝΕ τον 
Ιούνιο) ερωτήθηκε αν υπάρχουν «αντιρρήσεις», αν έχει κατατεθεί προς έγκριση 
κάποιο τέτοιο μέτρο και τι πρόκειται να ακολουθήσει. Η απάντηση είναι απόλυ-
τα περιγραφική της νέας κατάστασης: «Δεν είναι αυτή η διαδικασία», αναφέρει. 
«Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί για μια σειρά από στόχους, όμως μετά την 20ή Αυγού-
στου η επιτήρηση αυτής της πορείας είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι πριν: οι 
Αρχές μπορούν να κάνουν ό,τι κρίνουν απαραίτητο, αρκεί να τηρείται ο στόχος 
του 3,5% για το εν λόγω έτος». 

Παράλληλα διευκρίνισε ότι «παρότι τέτοια πρόθεση δεν έχει συζητηθεί, η απόφα-
ση δεν θα ληφθεί ούτε στις Βρυξέλλες, ούτε στην Κομισιόν, ούτε στο Eurogroup». 
Προειδοποίησε μάλιστα: «Κάποιοι επιχαίρουν για την κατάκτηση αυτή -καλώς δι-
ότι δεν ήταν αυτονόητο- όμως η δεδομένη πια ελευθερία κινήσεων έρχεται με τε-
ράστια ευθύνη». Κληθείς να διευκρινίσει, εξήγησε: «Το 2019 θα είναι έτος ευθύ-
νης για την ελληνική οικονομία, οι αγορές παρακολουθούν και κρίνουν και αρ-
γά ή γρήγορα η χώρα θα πρέπει να αρχίσει να χτίζει καμπύλη αποδόσεων. Αυ-
τό δεν ήταν ποτέ μια εύκολη διαδικασία και εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς 
παράγοντες, όμως αν κάτι απέδειξε η σύντομη ιταλική περιπέτεια, είναι ότι οι κι-
νήσεις τιμολογούνται». Αναφερόμενος στις κινήσεις που θα «τιμολογήσουν» οι 
αγορές, ο αξιωματούχος θέτει τις ιδιωτικοποιήσεις στην κορυφή της λίστας σημει-

Η τρόικα θα βρίσκεται 
ξανά στην Αθήνα τη δεύτερη 
εβδομάδα του Ιανουαρίου 
για την ολοκλήρωση 
των προαπαιτούμενων


