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ΤΟ ΘΕΜΑ

Υψηλόβαθμα στελέχη της Ε.Ε. διαμηνύουν ότι θέμα επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας ε-
ξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα δεν πρόκειται να ανοίξει: «Δεν είναι θέμα ενδοελληνικής 
συναίνεσης», λένε, «αλλά δεσμεύσεων έναντι 18 ξένων Κοινοβουλίων» και προειδοποιούν ότι 
«αλλαγή των στόχων θα έπληττε πρώτα την πρόσβαση της ίδιας της Ελλάδας στις αγορές»

Κόβουν τη
συζήτηση

Λένε «όχι» στη μείωση 
των πλεονασμάτων

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του Θάνου άΘάνάσίου

Ο
ι Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και όλα 
ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της ευρω-
ζώνης και δανειστές της Ελλάδας απορ-

ρίπτουν κάθε συζήτηση για μείωση των πλεο-
νασμάτων που πρέπει να επιτευχθούν για τα 
έτη 2020, 2021 και 2022, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της Realnews από διπλωματικές πηγές. 
Κάθε συζήτηση, λοιπόν, για το θέμα απορρί-
πτεται ως «εκτός πλαισίου, εκτός συμφωνηθέ-
ντων» και μάλιστα για σύμβαση που έχει κλεί-
σει. Η άρνηση των δανειστών έρχεται τη στιγ-
μή που στην Αθήνα έχει φουντώσει το θέμα, με 
την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευ-
ση να συμφωνούν στην ανάγκη μείωσης του 
σφιχτού στόχου επίτευξης πρωτογενούς πλεο-
νάσματος 3,5% έως και το 2022. 

Διπλωματικές πηγές από τέσσερις εθνικές 
αντιπροσωπείες που μίλησαν στην «R», τα λε-
γόμενα των οποίων επιβεβαίωσαν κύκλοι της 
Κομισιόν και των υπηρεσιών του Συμβουλίου, 
διαμηνύουν προς την Αθήνα να ξεχάσει την 
αλλαγή των στόχων και ξεκαθαρίζουν ότι «δεν 
υπάρχει και δεν θα υπάρξει καμία διάθεση» κι 
αυτό διότι «οι στόχοι είναι απόλυτα συνδεδε-
μένοι με τη βιωσιμότητα του χρέους». Μέτρα 
για το χρέος, στόχοι και προαπαιτούμενα απο-
τελούν το ίδιο πακέτο, που συμφωνήθηκε με-
τά από μακρές και πολυεπίπεδες διαπραγμα-
τεύσεις. Οι ίδιες πηγές, που έχουν άμεση γνώ-
ση και ενημέρωση για τις διαθέσεις των κρα-
τών-μελών και τις διαδικασίες στο Συμβούλιο, 
αναφέρουν ότι «δεν έχει καμία σημασία ποιος 
θα καταθέσει το αίτημα ή τι συναίνεση θα το 
συνοδεύει» και υπενθυμίζουν ότι «pacta sunt 
servanda». Θεωρούν, μάλιστα, τις δηλώσεις από 
την Αθήνα για το θέμα «απογοητευτικές», κα-
θώς, όπως λένε, «δεν είναι αυτό το πρόβλημα 
της ελληνικής οικονομίας». Εξάλλου, το 2019 
διαθέτει Προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα τρία 
έτη -2020, 2021 και 2022- είναι τα τελευταία με 
φιξαρισμένο ετήσιο στόχο. Από το 2023 ο στό-
χος γίνεται μεσοσταθμικά 2,2%, άρα μπορεί να 
λαμβάνει διάφορες τιμές ανά δεκαετία, με άλ-
λες χρονιές χαμηλότερα και άλλες υψηλότερα. 

Οι στόχοι των πλεονασμάτων είναι, σύμφω-
να με τις ίδιες πηγές, απόλυτα συνδεδεμένοι με 
τη βιωσιμότητα του χρέους. Προειδοποιούν, 
μάλιστα, ότι «η αλλαγή τους θα έπληττε πρώτα 
την πρόσβαση της ίδιας της Ελλάδας στις αγο-
ρές». Οι Βρυξέλλες και οι εταίροι είναι διατεθει-
μένοι να συζητήσουν «ένα άλλο δημοσιονομι-
κό μείγμα», αρκεί να είναι αξιόπιστο, όμως την 
αλλαγή των στόχων «θα πρέπει να την ξεχάσου-
με». Εξάλλου, όπως λένε, «δεν είναι θέμα ενδο-
ελληνικής συναίνεσης, αλλά υπολογισμών και 
δεσμεύσεων έναντι 18 άλλων Κοινοβουλίων». 
Μικρές αποκλίσεις λόγω αλλαγής του οικονομι-
κού κύκλου και ερμηνεία με ευελιξία σαφώς και 
θα συνεχίσει να υπάρχει, όπως και σήμερα, αλ-
λά θέμα επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνί-
ας εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα δεν 
πρόκειται να ανοίξει. 

Η έκθεση της 27ης 
Φεβρουαρίου
Δύο όψεις, με σκιές, επιφυλάξεις και «προειδο-
ποιητικές διατυπώσεις», αλλά και πλήρη κατα-
γραφή όλων των θετικών επιτευγμάτων, ιδίως 
στα δημόσια οικονομικά, θα περιέχει η δεύτε-
ρη έκθεση για την πορεία της ελληνικής οικο-
νομίας, που θα εκδοθεί στις 27 Φεβρουαρίου. 
Ωστόσο, ελλείψει της εκπλήρωσης των 16 προ-
απαιτούμενων, το Eurogroup της 11ης Μαρτί-

«Ξεχάστε την 
αλλαγή των 
στόχων», είναι 
το αυστηρό 
μήνυμα των 
Βρυξελλών 
προς την Αθήνα

ου δεν θα δώσει την έγκριση για την εκταμίευση του 1 
δισ. των κερδών επί των ελληνικών ομολόγων, εκτός συ-
γκλονιστικού απροόπτου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η ομάδα που προ-
ετοιμάζει την έκθεση προόδου προσπαθεί να ισορροπή-
σει ανάμεσα στις προειδοποιήσεις και τη διατήρηση και 
προαγωγή της γενικά καλής εικόνας της χώρας. Το μήνυ-
μα, άλλωστε, δεν έχει αποδέκτη μόνο το εσωτερικό της ευ-
ρωζώνης, αλλά και τις αγορές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Στην πράξη, η έκθεση θα περιέχει την ανάλυση επί 
της πορείας των δημόσιων οικονομικών, με συμπέρα-
σμα πως το γενικό περιθώριο ασφαλείας για το πρωτο-
γενές πλεόνασμα προς το παρόν τηρείται και πως, αν δεν 
υπάρξει εκτροχιασμός από τα συμφωνημένα κόστη μιας 
σειράς «κοινωνικών παρεμβάσεων» ή εξελίξεων που να 
επηρεάζουν το «wage bill», δηλαδή το μισθολογικό κό-
στος στο Δημόσιο (προσλήψεις ή αυξήσεις), τότε ο στό-
χος του 2019 θα επιτευχθεί. Οι ελεγκτές δεν θα θέσουν 
αντιρρήσεις σε μια σειρά από κυβερνητικές προαναγγε-
λίες «προσλήψεων», καθώς αυτές έχουν συνυπολογιστεί, 
αλλά θα προειδοποιούν για τους δημοσιονομικούς κινδύ-
νους από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, με την 
προσθήκη ότι τα περιθώρια του υπολογισμού του Νοεμ-
βρίου- Δεκεμβρίου μπορεί να ξεπεραστούν. 

Σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικού χαρακτήρα μέτρα, η 

έκθεση θα κάνει απλή καταγραφή της φάσης 
στην οποία βρίσκονται η εκτέλεση και η πα-
ρακολούθηση των προαπαιτούμενων, όπου, 
δυστυχώς, ελάχιστα μπορούν να εγγραφούν 
στην κατηγορία της «πλήρους συμμόρφωσης». 

Η ψηφιακή δικαιοσύνη (e-justice) δεν έχει 
ολοκληρωθεί, η αποεπένδυση της ΔΕΗ από τις 
λιγνιτικές μονάδες επίσης δεν έχει ολοκληρω-
θεί, τα ληξιπρόθεσμα δεν έχουν αποπληρωθεί 
στο ύψος του στόχου, τα προαπαιτούμενα 12, 
13,14, 15 (υπερταμείο και διαγωνισμοί) έχουν 
προχωρήσει, αλλά όχι 100%, το προαπαιτούμε-
νο 11 (αδειοδότηση επενδύσεων) δεν έχει γί-
νει, η στελέχωση της ΑΑΔΕ δεν έχει τελειώσει, το 
ΤΧΣ δεν έχει ολοκληρώσει τη στρατηγική για την 
πώληση του ποσοστού των τραπεζών, το προα-
παιτούμενο για τα capital controls είναι σε ορι-
ακή φάση, ο στόχος για το 30% των κεντρικών 
δημόσιων συμβάσεων υγείας πλησιάζει και τα 
προαπαιτούμενα για τον κατώτατο μισθό και 
τα «κόκκινα» δάνεια έχουν διπλή ανάγνωση. 

Ειδικότερα, κατώτατος μισθός (που -κατά την 
κρίση των ελεγκτών- αυξήθηκε ελαφρά πάνω 
από τα ανώτατα όρια), ληξιπρόθεσμα και στρα-
τηγική για τα «κόκκινα» δάνεια είναι η τριάδα 


