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Η ΟΜΑ∆Α που προετοιμάζει την έκθεση προόδου της 
ελληνικής οικονομίας προσπαθεί να ισορροπήσει ανά-
μεσα στις προειδοποιήσεις και τη διατήρηση και προα-
γωγή της γενικά καλής εικόνας της Ελλάδας

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ τα διαρθρωτικού χαρακτήρα μέτρα, 
η έκθεση θα κάνει απλή καταγραφή της φάσης στην 
οποία βρίσκονται η εκτέλεση και η παρακολούθηση 
των προαπαιτούμενων
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Της ΜΑΡΙΤΙΝΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΟΥ

  Η ΑΝΑΓΚΗ µείωσης των υψηλών πρωτογε-
νών πλεονασµάτων που έχει συµφωνήσει η χώ-
ρα µας είναι το µόνο θέµα στο οποίο συναινούν 
τα δύο µεγάλα κόµµατα. Το αίτηµα για µείω-
ση των υψηλών πλεονασµάτων είχε ατονήσει 
µετά το καλοκαίρι του 2017, επανήλθε ωστό-
σο (κυρίως µε πρωτοβουλία της Ν.∆.) και πά-
λι στην επικαιρότητα. 

Η σηµαντικότερη εξέλιξη στο θέµα αυτό ήταν 
η δηµόσια δέσµευση του υποψηφίου του Ευ-
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος για τη θέση του 
προέδρου της Κοµισιόν, Μάνφρεντ Βέµπερ, 
ότι θα «ξανασυζητηθούν» τα πρωτογενή πλε-
ονάσµατα. Ο κ. Βέµπερ ανέλαβε αυτή τη δέ-
σµευση σε συζήτηση που είχε µε τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της διήµερης συ-
νεδρίασης του ΕΛΚ στην Αθήνα στις αρχές Φε-
βρουαρίου.

Η δέσµευση αυτή προκάλεσε την αντίδρα-
ση της γερµανικής κυβέρνησης, έφερε ωστόσο 
το θέµα στην πρώτη γραµµή της επικαιρότη-
τας. Είναι ενδεικτικό πως τόσο από τον υπουρ-
γό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο όσο και 
από τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης Κυρ. Μητσοτάκη ζητήθηκαν δηλώσεις από 
τα ξένα διεθνή δίκτυα για το θέµα και πως και 
οι δύο εµφανίστηκαν να είναι σύµφωνοι στην 
ανάγκη µείωσης των πλεονασµάτων. 

Ο Ευκλ. Τσακαλώτος αναγνώρισε ότι ο στό-
χος για πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% του 
ΑΕΠ είναι εξαιρετικά υψηλός. Στη συνέντευξή 
του, µάλιστα, στο CNBC ο υπουργός Οικονο-
µικών έδωσε στο θέµα µια υπερκοµµα-
τική πολιτική χροιά, αφού είπε πως, 
στην υποθετική περίπτωση που 
η Ν.∆. θα κέρδιζε τις εκλογές, ο 
ίδιος θα υποστήριζε ένα αίτη-
µα της Ν.∆. για µείωση του 
στόχου. «∆εν θα αλλάζαµε 
τη θέση µας µόνο επειδή θα 
βρισκόταν στην εξουσία η 
Ν.∆. ∆εν νοµίζω ότι είναι 
πολύ πιθανό να έρθουν 
στην εξουσία», σχολία-
σε ο υπουργός Οικονο-
µικών, προσθέτοντας 
ωστόσο τα εξής: «Αλ-
λά και στην ατυχή πε-
ρίπτωση που αναλά-
βουν την εξουσία, αν 
αυτό ήταν ένα από 
τα βασικά στοιχεία 
όσων θα ήθελαν 
να κάνουν (σ.σ.: η 
επαναδιαπραγµάτευ-
ση των πλεονασµάτων), 
θα τους στηρίζαµε».

Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι ο κ. Τσακαλώτος 
υποστήριξε πως «θα έπρεπε να υπάρχει οµο-
φωνία για το ζήτηµα αυτό, πέρα από το πολι-
τικό χάσµα. Εχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι το 
πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% για µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα είναι υπερβολικά υψηλό, ειδικά 
για µια χώρα που έχασε το 27% του ΑΕΠ. ∆εν 
νοµίζω πως αυτό είναι κάτι στο οποίο θα έπρε-
πε να διαφωνούµε», δήλωσε χαρακτηριστικά, 
σηµειώνοντας ότι χρειάζεται συναίνεση: «∆εν 
διαφωνώ µε τον αρχηγό της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης ότι χρειάζεται να το κάνουµε. Θα 

ήταν καλό αν είχε µια λιγότερο συγκρουσιακή 
διάθεση, ώστε να µπορούσαµε να έχουµε συ-
ναίνεση σε αυτό το θέµα».

Αυτή η αποστροφή του λόγου του Ευκλ. Τσα-
καλώτου προκάλεσε την άµεση αντίδραση της 
Πειραιώς, αλλά και του ίδιου του Κυρ. Μητσο-
τάκη, που έσπευσε να τον ευχαριστήσει δηµο-
σίως που «παραδέχθηκε ότι τα πλεονάσµατά 
του πνίγουν την οικονοµία και δεσµεύθηκε ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την προσπάθεια που κα-
ταβάλλω εδώ και τρία χρόνια να τα µειώσω». 
Επιπλέον, µιλώντας αυτή τη φορά ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης στο CNBC, χαρακτήρισε «πολύ αυ-
στηρό» τον στόχο για πρωτογενή πλεονάσµα-
τα 3,5% έως το 2022 που συµφώνησε ο κ. Τσί-
πρας. «Νοµίζω ότι αυτός είναι πολύ, πολύ αυ-
στηρός, ένας πολύ αυστηρός στόχος. Εχω πει 

εξαρχής ότι σέβοµαι τις συµ-
φωνίες της σηµερινής κυβέρ-
νησης, αλλά έχω πει επίσης 
στους Ευρωπαίους εταίρους 
µου ότι, εάν καταφέρουµε 
να υλοποιήσουµε πραγµατι-
κές µεταρρυθµίσεις, θα πρέ-

πει να ανταµειφθούµε µε 
µικρότερα πρωτο-

γενή πλεονάσµα-
τα, τουλάχιστον 
το 2021 και το 
2022», είπε.

που επηρεάζει την απόδοση της οικονοµίας περισσότε-
ρο από οτιδήποτε άλλο. Σε σχέση µε το διάδοχο πλαίσιο 
για τον νόµο Κατσέλη, και πάλι η ανάγνωση είναι διπλή 
και οι ελεγκτές πρέπει να ακροβατήσουν σε µια διατύπω-
ση που θα καταγράφει την πρόοδο (η συµφωνία της Πέ-
µπτης µεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών είναι πρόοδος), 
αλλά θα καταγράφει και τις δύο «σκιές», δηλαδή τη µι-
κρότερη του αναµενοµένου στόχευση σε προστασία µό-
νο των πλέον ευάλωτων και την άρση όλων των εµποδίων 
για το κυνήγι των στρατηγικών κακοπληρωτών. 

Η συνέχεια µετά την έκθεση της Τετάρτης (27 Φεβρου-
αρίου) θα δοθεί την Πέµπτη (28) στο επίπεδο του Euro 
Working Group. Προς το παρόν, µε ένα σκορ που για 
τους καλοπροαίρετους είναι 7 στα 16 και για τους δύσκο-
λους κριτές είναι 2 στα 16, το 1 δισ. των ANFAS/SMPs δεν 
εκταµιεύεται στις 11 Μαρτίου. Το πιθανότερο είναι πως 
θα δοθεί και άλλος χρόνος µέχρι το Εurogroup του Βου-
κουρεστίου στις 4 Απριλίου. 

Κανένας λόγος ανησυχίας
H «R» είναι σε θέση να γνωρίζει ότι η Κοµισιόν θα ανακοι-
νώσει εκ νέου την Τετάρτη ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κα-
θεστώς «υπερβολικών ανισορροπιών», ωστόσο η τοποθέ-
τηση αυτή από την πλευρά των Βρυξελλών δεν αποτελεί 
κάτι νέο, ούτε κάτι απαραίτητα καταστροφικό. Υπενθυµί-
ζεται ότι η Κύπρος και η Πορτογαλία θεωρούνταν επίσης 
ότι έχουν υπερβολικές ανισορροπίες κατά την έξοδο από 
τα προγράµµατά τους. Το γεγονός ότι η έκθεση για την Ελ-
λάδα στο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο δείχνει ότι υπάρχουν υπερ-
βολικές ανισορροπίες δεν σηµαίνει ότι η Ελλάδα δεν ολο-
κλήρωσε τελικά το πρόγραµµά της. Κάθε άλλο. Το αποθε-
µατικό των ανισορροπιών, όµως, παραµένει υψηλό, κά-
τι το αναµενόµενο, µε δεδοµένα τη διάρκεια και το βά-
θος της ελληνικής κρίσης. Εν ολίγοις, δεν αντικατοπτρίζει 
την πρόοδο που σηµειώθηκε από το τέλος του προγράµ-
µατος και η οποία θα καταγράφεται εξίσου στην έκθεση. 

«κόκκινα»
Σε σχέση µε το 
διάδοχο πλαίσιο για 
τον νόµο Κατσέλη, 
και πάλι η ανάγνωση 
είναι διπλή, καθώς 
οι ελεγκτές πρέπει 
να ακροβατήσουν σε 
µια διατύπωση που 
θα καταγράφει την 
πρόοδο, αλλά θα 
καταγράφει και τις 
δύο «σκιές», δηλαδή 
τη µικρότερη του 
αναµενοµένου 
στόχευση σε 
προστασία µόνο των 
πλέον ευάλωτων 
και την άρση όλων 
των εµποδίων 
για το κυνήγι 
των στρατηγικών 
κακοπληρωτών

Κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση 

συµφώνησαν, αλλά…
Πώς ήρθε ξανά στο προσκήνιο η μείωση των πλεονασμάτων


