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Τριπλό «όχι» 
από τις Βρυξέλλες

Αρνητικά απαντούν 
κορυφαία 
στελέχη της Ε.Ε. 
στα ελληνικά 
αιτήματα για 
άμεση μείωση των 
πλεονασμάτων, 
για κατάργηση 
της περικοπής 
του αφορολόγητου 
και για αποχώρηση 
του ΔΝΤ από 
την τρόικα

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του Θάνου άΘάνάσίου

Μ
εγάλες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει 
όποια κυβέρνηση επιχειρήσει να «επα-
ναδιαπραγματευτεί» τους δημοσιονο-

μικούς στόχους (πρωτογενή πλεονάσματα), 
την κατάργηση του μέτρου της μείωσης του 
αφορολόγητου για το 2020 και την αλλαγή 
του δημοσιονομικού μείγματος, μεταφέρουν 
στη Realnews πηγές των Βρυξελλών που πα-
ρακολουθούν στενά το ελληνικό πρόγραμμα. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που ενημέρω-
σαν την «R», το θεμελιώδες πρόβλημα με το 
αίτημα για μείωση των πλεονασμάτων είναι 
ο υπολογισμός της βιωσιμότητας του χρέους. 
Το 3,5% δεν είναι ένα αυθαίρετο νούμερο, 
αλλά η τιμή που πρέπει να παίρνει ετησίως το 
πρωτογενές πλεόνασμα, ώστε το χρέος να εί-
ναι βιώσιμο, συνοδεία των υπόλοιπων μέτρων 
αναδιάρθρωσης που ελήφθησαν. Το 3,5% εί-
ναι ένα ελάχιστο ποσοστό γι’ αυτό τον σκοπό, 
δεδομένης της καμπύλης αποπληρωμών. Εί-
ναι, επίσης, απαραίτητο για τα έτη έως και το 
2022, για να μπορέσει εν συνεχεία να μειωθεί 
στο 2% μεσοσταθμικά. Ακόμα και αν ο επικε-
φαλής υποψήφιος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ 
(όπως και πολλοί άλλοι) έχει κάθε καλή διάθε-
ση να διευκολύνει τις ελληνικές Αρχές, ο ESM 
έχει υπολογίσει πως σε μικρότερο ποσοστό θα 
απαιτηθούν και άλλα μέτρα αναδιάρθρωσης - 
για τα οποία δεν υπάρχει καμία πολιτική συμ-
φωνία στο Eurogroup. Το πρωτογενές πλεό-
νασμα είναι υπόθεση των κρατών-μελών πο-

λύ περισσότερο απ’ ό,τι της Κομισιόν, του υποψηφίου 
προέδρου της ή οποιουδήποτε άλλου. Οσοι παρακολου-
θούν στις Βρυξέλλες τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελ-
λάδα σημειώνουν ότι για το 2018 πρωτογενές πλεόνα-
σμα 4,29% έως 4,4% (που ουδείς ζήτησε και συμβαίνει 
με υπο-εκτέλεση στοιχείων του Προϋπολογισμού) αντι-
στοιχεί σε 1,1% συνολικό πραγματικό πλεόνασμα. «Η Ελ-
λάδα δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στα ελλείμματα», ση-
μειώνουν οι ίδιες πηγές, εξηγώντας ότι «ελλειμματικός, 
σε πραγματικούς όρους, Προϋπολογισμός για την Ελλά-
δα είναι απαγορευτικός». 

Υπό την ίδια έννοια, δύσκολη είναι και η κατάργηση 
της μείωσης του αφορολόγητου, αν και μπορεί να επι-
τευχθεί. Για να πραγματοποιηθεί, θα χρειαστεί νέα υπε-
ραπόδοση και ένα «πάτημα» για την Κομισιόν, ώστε 
να την εισηγηθεί προς το Eurogroup. Σε μια προεκλογι-
κή χρονιά, όπου όλοι υπόσχονται τα πάντα, αυτό είναι 
εξαιρετικά δύσκολο. Η προεκλογική παροχολογία ενο-
χλεί όσους εργάζονται για τη διατήρηση της ελληνικής 
δημοσιονομικής αξιοπιστίας και οι Βρυξέλλες έχουν ήδη 
προειδοποιήσει όλα τα πολιτικά κόμματα να κατανοή-
σουν τις επιπτώσεις της σχετικής δημόσιας ρητορικής. 

Οι Βρυξέλλες και το Eurogroup και αναγνωρίζουν, και 
αναμένουν πως μια επόμενη ελληνική κυβέρνηση θα θε-
λήσει να αλλάξει το δημοσιονομικό μείγμα, να πάρει δι-
αφορετικά μέτρα και να επιλέξει διαφορετικές πολιτικές, 
και συμφωνούν ότι αυτό είναι κομβικό στη δημοκρατική 
διαδικασία. Ομως και το μείγμα, και τους στόχους, και 
τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας δεν μπορεί κανείς να 
τα αλλάξει ούτε ταυτόχρονα, ούτε σύντομα, ούτε εύκο-
λα, ούτε χωρίς δείγμα γραφής. Εξ ου και η λογική «προ-
ορισμού» για την οποία μιλούσε κοινοτικός αξιωματού-
χος προ μηνών από τους Δελφούς. Αν αλλάξει και βελ-
τιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον, γίνουν επενδύσεις και 
ξεπεραστούν οι στόχοι στις αποκρατικοποιήσεις, τότε η 

ίδια η συζήτηση θα καταστεί περιττή. Τέλος, 
έχει σημασία ότι οι στόχοι έχουν ενσωματω-
μένη εκ της συμφωνίας ήδη μια σχετική ευελι-
ξία, η οποία, όμως, δεν μπορεί και δεν θα γί-
νει επικεφαλίδα. 

Την ίδια ώρα, στο Λουξεμβούργο, ο ESM εί-
ναι έτοιμος να δώσει το «πράσινο φως» για την 
έναρξη της πρόωρης αποπληρωμής μέρους του 
δανείου της Ελλάδας από το ΔΝΤ, όπως προεί-
πε ο επικεφαλής του οργανισμού Κλάους Ρέ-
γκλινγκ στις αρχές του μήνα στο Βουκουρέστι. 
Ο Κ. Ρέγκλινγκ, απαντώντας σε ερώτηση της 
«R», είχε πει μπροστά στον πρόεδρο Σεντένο 
και τον επίτροπο Μοσκοβισί ότι είναι έτοιμος 
να εισηγηθεί θετικά προς τους υπουργούς». Ο 
Κ. Ρέγκλινγκ έχει κάνει λόγο για 3,5 δισ. ευρώ 
(το 1/3 των δανείων του ΔΝΤ), για τα οποία το 
επιτόκιο είναι 5%. Η δημοσιονομική επίπτωση 
θα είναι σημαντική ετησίως.

Η πρόωρη αποπληρωμή θα συντελεστεί με 
μετρητά που βρίσκονται σήμερα υπό την επο-
πτεία του ESM στο πλαίσιο του δημοσιονομι-
κού «μαξιλαριού» και είχαν διατεθεί πέρυσι το 
καλοκαίρι. Η αποπληρωμή του ΔΝΤ (και ειδικά 
των ακριβών και βραχυπρόθεσμων δανείων) 
βρισκόταν πάντα μέσα στους υπολογισμούς 
για την επίτευξη της βιωσιμότητας του ελληνι-
κού χρέους, τους οποίους είχε πραγματοποιή-
σει από νωρίς ο πρώην επικεφαλής του EWG 
Τόμας Βίζερ (Απρίλιος 2017) και στη συνέχεια 
«κλείδωσαν» ο διάδοχός του Χανς Βλάιμπριφ 
και ο Ντέκλαν Κοστέλο, στις συζητήσεις τους με 
το ΔΝΤ. Η έννοια της πρόωρης αποπληρωμής 
δεν υπήρχε στο τελικό κείμενο της απόφασης 
των μέτρων για το χρέος. Ο λόγος ήταν γιατί 
το ίδιο ποσό, εκείνη τη στιγμή, θα είχε θετικό-
τερες επιπτώσεις στην ελληνική υπόθεση, πε-
ριλαμβανόμενο στο δημοσιονομικό «μαξιλά-
ρι» των 22 δισ. ευρώ. Καθώς οι αγορές διαβε-
βαιώθηκαν για τη σταθεροποίηση της δημο-
σιονομικής κατάστασης στην Ελλάδα (και αυ-
τό έγινε τόσο με την ύπαρξη του «μαξιλαριού» 
όσο και με την επίτευξη των πρωτογενών πλε-
ονασμάτων), η χώρα μπορεί τώρα να χρησι-
μοποιήσει μέρος του «μαξιλαριού». Κοινοτι-
κές πηγές εξηγούσαν την επομένη της εξόδου 
της Ελλάδας από το πρόγραμμα ότι το «μαξι-
λάρι» όπως και όλα τα δάνεια του ESM είχαν 
πάντα μια λειτουργία αναδιάρθρωσης χρέους, 
καθώς πάντα μέσω αυτών γινόταν ανταλλαγή 
ακριβού και βραχυχρόνιου χρέους με μακρο-
χρόνιο και σχεδόν άτοκο. 

Με την παραλαβή του επίσημου αιτήμα-
τος από τις ελληνικές Αρχές, το Δ.Σ. του ΕSM 
θα συνεδριάσει σε επίπεδο υπουργών για να 
λάβει τη σχετική απόφαση. Αυτό ενδέχεται να 
συμβεί έως ή κατά την επόμενη συνεδρίαση 
του Eurogroup. 
Σε σχέση, τέλος, με ορισμένες υπόνοιες ότι η 
πρόωρη αποπληρωμή μειώνει τον ρόλο του 
ΔΝΤ, κοινοτικές πηγές επισημαίνουν σταθε-
ρά τα εξής: 

 Το ΔΝΤ θα παραμείνει μέρος του μηχανι-
σμού της ενισχυμένης εποπτείας σε παραλλη-
λία, όπως ήταν μέχρι σήμερα. 

 Ακόμα και όταν αποπληρωθεί πλήρως, θα 
συνεχίσει να εκδίδει συστάσεις για την Ελλά-
δα, στο πλαίσιο του άρθρου 4, οι οποίες έχουν 
τεράστια απήχηση και αντίκτυπο στις αγορές. 
Κοινώς, προσοχή. 

Ο ESM είναι έτοιμος να δώ-
σει το «πράσινο φως» για την 
έναρξη της πρόωρης απο-
πληρωμής μέρους του δανεί-
ου της Ελλάδας από το ΔΝΤ


