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πολιτικη Πώς βλέπουν τις παροχές
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Αποστολή, Σιμπίου Ρουμανίας

Του Θάνου άΘάνάσίου

«Κ
ακή ιδέα» χαρακτηρίζουν εκπρό-
σωποι υπουργείων Οικονομικών 
της ευρωζώνης την πρόταση για 

αλλαγή χρήσης ποσού ή ποσών που σήμερα 
περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «δημοσιονο-
μικό μαξιλάρι», η οποία έγινε από την ελληνι-
κή πλευρά ως αντιστάθμισμα «μείωσης» του 
ορίου των πρωτογενών πλεονασμάτων για 
μια σειρά ετών.

Αξιωματούχοι τεσσάρων αντιπροσωπειών 
κρατών-μελών της ευρωζώνης, που μίλησαν στη 
Realnews, ξεκαθάρισαν ότι «μια τέτοια κίνηση 
απαιτεί έγκριση από τα εθνικά Κοινοβούλια - η 
οποία δεν θα δοθεί». Μάλιστα, μια από τις πη-
γές προσπάθησε να εξηγήσει ότι «δεν μπορείς 
να αντισταθμίσεις το ισοζύγιο της γενικής κυ-
βέρνησης με δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί σε 
δαπάνες», υπενθυμίζοντας ότι το δημοσιονο-
μικό μαξιλάρι αποτελεί ποσό που εκταμιεύθη-
κε από τη δανειακή σύμβαση. Ως εκ τούτου, η 
χρήση ενός τέτοιου ποσού καθιστά πλασματι-
κό το πρωτογενές πλεόνασμα για τα έτη που 
θα γίνει η «ανταλλαγή». 

Τόσο οι πηγές εκ των κρατών-μελών όσο και 

ας. Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν για 
την Ελλάδα, στο πλαίσιο των εαρινών οικονο-
μικών προβλέψεων υπάρχουν τρεις πολύ σο-
βαρές προειδοποιήσεις, που δεν αφήνουν πε-
ριθώρια για πανηγυρισμούς: 
f Οπως και τα τελευταία χρόνια, η υποχρησι-
μοποίηση των ανώτατων ορίων του Προϋπολο-
γισμού βελτίωσε το αποτέλεσμα πέρα από αυ-
τό που είχε προβλεφθεί προηγουμένως. 
f Υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι υποβάθμι-
σης της πρόβλεψης, όπως οι συνεχιζόμενες δι-
καστικές υποθέσεις που θα μπορούσαν να οδη-
γήσουν σε μερική αντιστροφή προηγούμενων 
μεταρρυθμίσεων και να προκαλέσουν δημοσι-
ονομικές υποχρεώσεις, ενώ θα μπορούσαν να 
προκύψουν πρόσθετες πιέσεις από πρωτοβου-
λίες πολιτικής που επηρεάζουν το δημόσιο μι-
σθολογικό κόστος.

f Οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα 
επιτυγχάνονται δεδομένης της μείωσης του 
αφορολόγητου ορίου. 

Κοινώς, το πλαίσιο για τη συζήτηση επί των 
πρόσθετων παροχών είναι πάρα πολύ δύσκολο. 

Ο Π. Μοσκοβισί απαντώντας σε ερώτημα 
της «R» την Πέμπτη προειδοποίησε: «Δεν εί-
μαστε οπαδοί της υπεραπόδοσης». Στην πρά-
ξη η υποεκτέλεση του προγράμματος δημο-
σίων επενδύσεων, στο οποίο αποδίδει η Κο-
μισιόν την υπεραπόδοση, στερεί την Ελλάδα 
από πολύτιμη ώθηση σε ανάπτυξη και μείω-
ση της ανεργίας. 

Στο ίδιο πλαίσιο, είναι επίσης σαφές ότι το 
Eurogroup και το Ecofin, με τη σύμφωνη γνώ-
μη της Ελλάδας, έχουν ορίσει πως, αν μια χώ-
ρα έχει δημοσιονομικά περιθώρια, θα πρέπει 
να μειώσει τη φορολογία της εργασίας και αυ-
τό αποτελεί την πλέον αναπτυξιακή φορολογι-
κή κατεύθυνση.

Κάποια από τα μέτρα των εξαγγελιών της κυ-
βέρνησης είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Η 
13η σύνταξη ωστόσο, ακόμα και ως εφάπαξ 
κοινωνικό επίδομα, δεν είναι. Στην πράξη, για 
να δώσει η τρόικα την έγκριση στην παροχή 
προς τους συνταξιούχους, «η 13η σύνταξη πα-
ρουσιάστηκε ως εφάπαξ επίδομα». 

Σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις θα συνεχι-
στούν. Η έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας δεν 
θα είναι έτοιμη πριν από τις ευρωεκλογές. Το 
πρώτο Eurogroup, που θα ασχοληθεί σοβαρά 
μαζί της, θα είναι αυτό του Λουξεμβούργου στα 
μέσα Ιουνίου. Ακόμα, όμως, και τότε η γραμμή 
των Βρυξελλών και των κρατών-μελών θα είναι 
σαφής: να δούμε τα τελικά στοιχεία τον Οκτώ-
βριο, να δούμε την πορεία του 2019 και τότε 
θα κριθεί τι περιθώριο υπάρχει και γιατί. Οπως 
έγινε πέρυσι τον Δεκέμβριο. Ως τότε και ενόψει 
και των εθνικών εκλογών, η υπόθεση σε πολλά 
σκέλη της θα αιωρείται. Εκτός, όμως, από τις 
Βρυξέλλες, βλέπουν και οι αγορές. 

επίσημα και κατηγορηματικά τα στελέχη των θεσμών (με γρα-
πτή δήλωση), ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο επί-
τροπος Πιερ Μοσκοβισί ξεκαθαρίζουν και υπενθυμίζουν ότι τα 
συμφωνηθέντα πρέπει να τηρηθούν, οι στόχοι είναι δεδομένοι, 
η Ελλάδα έχει δεσμευθεί και το μόνο που μπορεί να συζητηθεί 
είναι η διανομή της όποιας υπεραπόδοσης. 

Οι αξιωματούχοι που μίλησαν στην «R» είναι κατηγορηματι-
κοί ότι μια τέτοια πρόταση δεν μπορεί να εγκριθεί και τονίζουν 
ότι αφενός η τρόικα πιάστηκε εξαπίνης, αφετέρου η ελληνική κυ-
βέρνηση δεν είχε δείξει καμία τέτοια πρόθεση σε ανώτερο επί-
πεδο. Για πολλά από τα μέλη του Eurogroup η αλλαγή χρήσης 
του μαξιλαριού για την πραγματοποίηση δαπανών (καθώς περί 
αυτού πρόκειται) αποτελεί σαφέστατη παραβίαση των συμφω-
νηθέντων για τη μείωση και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας 
του ελληνικού χρέους. Το ίδιο κατηγορηματικός είναι και ο ΕSM: 
το πρωτογενές πλεόνασμα πρέπει να είναι 3,5% έως το 2022. 
Η επανάληψη αυτή δεν είναι τυχαία, ούτε αποτελεί κάποιου εί-
δους πολιτική θέση. Το πραγματικό 3,5% είναι απαραίτητο για 
να βγαίνει η εξίσωση του χρέους και ταυτόχρονα οποιαδήπο-
τε αλλαγή θα απαιτούσε νέα μέτρα αναδιάρθρωσης. Αυτό δεν 
μπορεί να γίνει, σημειώνουν οι πηγές που ενημέρωσαν την «R». 
Eξάλλου, από το 2023 η Ελλάδα μπαίνει σε μια περίοδο μεγάλης 
ευελιξίας, με το όριο να πέφτει στο 2,2% μεσοσταθμικά (δηλα-
δή κάποιες χρονιές μπορεί να είναι και σημαντικά χαμηλότερο). 

Προσοχή στα προεκλογικά παιχνίδια 
Ο Βρυξέλλες είχαν από νωρίς προειδοποιήσει ότι τα προεκλο-
γικά παιχνίδια δεν είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομί-
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