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TO ΘΕΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019

ΣΤΙΣ 7 ΜΑÚΟΥ ο Π. Μοσκοβισί θα 
παρουσιάσει τις εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις για την Ε.Ε., την ευρωζώνη 
και για την Ελλάδα

το οποίο υπάρχουν ήδη συστηµατικές ανταλ-
λαγές, υπολογισµοί και διάλογος µε τους θε-
σµούς. Παροµοίως και για τη µείωση του αφο-
ρολόγητου και την ακύρωσή της. Απαιτούνται 
δουλειά, επαφές και υπολογισµοί, χωρίς µεγά-
λη αισιοδοξία αυτή τη στιγµή, καθώς -όπως εί-
παµε- τα περιθώρια έχουν «τεντωθεί». 

Οµως, τι περιθώρια υπάρχουν; Οι υπολογι-
σµοί που έχουν γίνει µέχρι στιγµής ούτε ξεκα-
θαρίζουν το τοπίο, ούτε είναι τελικοί. Η κυβέρ-
νηση αναµένει ανάπτυξη 2,3% το 2019 (αντί 
2,5% της παλαιότερης πρόβλεψης) και πλεο-
νασµατικό Προϋπολογισµό µε 1,6% του ΑΕΠ 
για το 2019 (έναντι 1,1% του 2018). Αυτό είναι 
το πραγµατικό συνολικό πλεόνασµα της γενι-
κής κυβέρνησης, µε την υπεραπόδοση για το 
2018 να βρίσκεται στο εύρος του 4,2%-4,4%. 
∆εδοµένου ότι τα πρωτογενή πλεονάσµατα 
δεν µεταφέρονται αυτόµατα από το ένα έτος 
στο άλλο, το δυνητικό περιθώριο που υπολο-
γίζει η κυβέρνηση είναι 0,6 pp. Το αν και κατά 
πόσο θα επιβεβαιωθεί, είναι πολύ νωρίς για να 
το πει κανείς. Από την άλλη, οι Βρυξέλλες έχουν 
ήδη δείξει τον δρόµο για το πού θα έπρεπε να 

πάει η όποια υπεραπόδοση: αφενός η Ελλάδα 
έχει λάβει τη σύσταση να επιταχύνει την απο-
πληρωµή των ληξιπρόθεσµων στο εσωτερικό 
(όλων), αφετέρου η ίδια η χώρα έχει εγκρίνει 
συστάσεις µέσω του Eurogroup «προς τις κυ-
βερνήσεις που έχουν περιθώριο να κατευθύ-
νουν το όποιο περιθώριο στη µείωση της φο-
ρολόγησης της εργασίας». Η σύσταση αυτή 
πέρασε ξανά στο Εurogroup/Εcofin του Βου-
κουρεστίου και αποτελεί προϊόν µεγάλης µε-
λέτης οικονοµολόγων για τις επιπτώσεις στην 
πραγµατική οικονοµία. Κοινώς, για τους 19 του 

ευρώ και τους 28 της Ε.Ε., µε τη σύµφωνη 
γνώµη της Ελλάδας, υπάρχει «βέλτιστη 

πρακτική»: η µείωση της φορολογί-
ας της εργασίας, µε ακόµα µεγα-
λύτερο όφελος στις χώρες µε υψη-
λή ανεργία. Γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο, οτιδήποτε άλλο ακούγεται 
ως προεκλογική παροχολογία για 

ειδικά κοµµατικά ακροατήρια. 
Σε κάθε περίπτωση, µια πρώτη 
γεύση θα πάρουν όλες οι πλευ-
ρές στις 7 του µήνα και στην πα-

ρουσίαση από τον Π. Μοσκοβι-
σί των εαρινών οικονοµικών προ-

βλέψεων για την Ε.Ε., την ευρωζώνη 
και φυσικά για την Ελλάδα, τόσο για 
την εξέλιξη του ΑΕΠ όσο και για το 

πραγµατικό συνολικό πλεόνα-
σµα για το 2019-2020. 

ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ θεωρούν πως οι εκλογές στην 
Ελλάδα θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο, 
καθώς η αβεβαιότητα κρατά μακριά 
οποιουσδήποτε υποψήφιους επενδυτές

Ανταπόκριση, Βερολίνο

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ προσοχή παρακολουθούν στη 
γερµανική πρωτεύουσα τις εξαγγελίες της ελληνι-
κής κυβέρνησης για παροχές σε βάθος τριετίας, κα-
θώς, σε συνδυασµό µε την παρατεταµένη εκλογι-
κή περίοδο που διανύει η χώρα µας, υπάρχει φό-
βος δηµοσιονοµικής εκτροπής.

Για τους αξιωµατούχους του γερµανικού υπουρ-

γείου Οικονοµικών, η Ελλάδα 
βρίσκεται de facto εδώ και και-
ρό σε προεκλογική περίοδο, πα-
ρά το γεγονός ότι δεν έχει ορι-
στεί ακριβής ηµεροµηνία διεξα-
γωγής εθνικών εκλογών.

Στη Βιλχεµστράσε εκτιµούν 
πως υπάρχουν περιθώρια για 
κάποιες παροχές, παράλληλα 
όµως θα πρέπει να προχωρούν 
και µεταρρυθµίσεις οι οποίες 
είναι σηµαντικές για να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη και οι 
οποίες παραµένουν στάσιµες, 
όπως -για παράδειγµα- οι µε-
γάλες ιδιωτικοποιήσεις.

Η λογική των Γερµανών αξιωµατούχων είναι πως 
οι εκλογές στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνουν το συ-
ντοµότερο, καθώς η αβεβαιότητα που επικρατεί στο 
πολιτικό σκηνικό της χώρας κρατά µακριά οποιουσ-
δήποτε υποψήφιους επενδυτές.

Σε όσα συνέδρια έχουν πραγµατοποιηθεί περί 
επενδύσεων στην Ελλάδα, οι Γερµανοί επενδυτές 
επιµένουν ότι όσο δεν ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκη-
νικό, δεν υπάρχει πρόθεση να επενδύσουν χρήµα-
τα στη χώρα µας. Και βέβαια ζητούν δύο βασικά 
πράγµατα: σταθερό φορολογικό σύστηµα και µε-
ταρρύθµιση της ελληνικής ∆ικαιοσύνης.

Το δεύτερο, µάλιστα, ήταν κάτι στο οποίο επέµε-
νε ιδιαίτερα και ο πρώην υπουργός Οικονοµικών, 
Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, αλλά επιµένει και ο διάδο-
χός του Ολαφ Σολτς.

Από το Βερολίνο, βέβαια, στέλνουν το µήνυµα 
και οι επιτελείς του Σολτς, ότι δηλαδή τα υψηλά 
πρωτογενή πλεονάσµατα δεν πρόκειται να µειω-
θούν, καθώς γι’ αυτούς -αλλά και για τους υπόλοι-
πους θεσµούς- αποτελούν βάση της βιωσιµότητας 
του ελληνικού χρέους.

Το µήνυµα αυτό φαίνεται πως το έχει λάβει και 
ο επικεφαλής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Επιπροσθέτως, για τους Γερ-
µανούς και η µείωση του αφορολόγητου παραµέ-
νει αδιαπραγµάτευτη.

Ολα τα παραπάνω, όµως, µπαίνουν σε ένα πλαί-
σιο που το ονοµάζουν «ξεκαθάρισµα του πολιτι-
κού σκηνικού µέσω εκλογών, για να δούµε πώς θα 
προχωρήσουµε».

Με άλλα λόγια, δεν µπορούν τώρα να 
λάβουν οποιαδήποτε θέση για βα-
σικά ζητήµατα, γνωρίζοντας πως 
είναι πολύ πιθανό να υπάρξει µια 
άλλη κυβέρνηση που θα διαχειρι-
στεί τα θέµατα αυτά.

Κοµβικό ρόλο θα διαδραµατί-
σει η ευρωκάλπη, καθώς τουλάχι-
στον µέχρι εκείνες τις ηµέρες υπάρ-

χει ένα άτυπο µορατόριουµ προσεκτικών δηλώσε-
ων από το Βερολίνο προς την ελληνική πλευρά, αλ-
λά και στήριξης σε πολλά ζητήµατα, που δεν έχει 
να κάνει µόνο µε τις ευρωεκλογές, αλλά και µε τη 
συµφωνία των Πρεσπών. Κάποια στιγµή, όµως, το 
άτυπο αυτό µορατόριουµ θα πάψει να ισχύει. Και 
σε αυτό σηµασία θα έχουν και τα αποτελέσµατα 
των ευρωεκλογών, καθώς οι Γερµανοί -και κυρίως 
η Αγκελα Μέρκελ- δεν θέλουν αυτή τη στιγµή να 
ανοίξουν κάποιο νέο µέτωπο µε την Ελλάδα, δεν 
θέλουν καν να ανακινήσουν κάποιο νέο θέµα µε 

τη χώρα µας, µιας και κάτι τέ-
τοιο θα ήταν βούτυρο στο ψω-
µί του γερµανικού ακροδεξι-
ού κόµµατος Εναλλακτική για 
τη Γερµανία.

Για την καγκελάριο Μέρκελ, 
αλλά και για την πλειοψηφία του 
γερµανικού πολιτικού συστήµα-
τος, τα µνηµόνια και ο τρόπος 
µε τον οποίο αντιµετωπίστηκε η 
κρίση στην Ελλάδα αποτελούν 
ένα success story. Και έτσι πρέ-
πει να παρουσιάζεται -και θα 
παρουσιάζεται- από τους Γερ-
µανούς, τουλάχιστον µέχρι τη 
διεξαγωγή των ευρωεκλογών.

Εδώ να σηµειωθεί πως οι ευρωεκλογές µπορεί 
να γίνουν αφορµή πολιτικών εξελίξεων και στη Γερ-
µανία, καθώς, εάν το αποτέλεσµα είναι κακό για 
το κόµµα της καγκελαρίου Μέρκελ αλλά και για 
τους Σοσιαλδηµοκράτες και παράλληλα υπάρξει 
και άνοδος της ακροδεξιάς, είναι πιθανό να δια-
λυθεί ο συνασπισµός Χριστιανοδηµοκρατών και 
Σοσιαλδηµοκρατών, αλλά και να υπάρξει παραί-
τηση της Α. Μέρκελ από το αξίωµά της. Εξελίξεις, 
δηλαδή, που µπορεί να θέσουν σε νέες βάσεις τις 
ελληνογερµανικές σχέσεις γενικότερα.

Οι «κόκκινες γραµµές»
που βάζει το Βερολίνο 

Οι φόβοι της 
γερμανικής 

κυβέρνησης για 
δημοσιονομική 

εκτροπή της 
Ελλάδας λόγω 

των παροχών και 
της παρατεταμένης 

εκλογικής περιόδου

Στην Κοµισιόν επικρατεί 
εκνευρισµός όταν η µία ή η 
άλλη πλευρά στην Ελλάδα 
χρησιµοποιεί τις Βρυξέλλες 
για τους δικούς της λόγους

Ολαφ ΣολτςΝτέκλαν Κοστέλο


