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Crash test
από Moody’s 

και Fitch
Τα ρίσκα από τις παροχές και ο κίνδυνος 

απότοµης αναστροφής των δεσµεύσεων για τα 
πρωτογενή πλεονάσµατα και το αφορολόγητο όριο 

αποτελούν τις βασικές πηγές ανησυχίας, όπως 
αναφέρουν σε συνεντεύξεις τους στην «R» η Κατρίν 

Μιλµπρόνερ, αντιπρόεδρος της Moody’s, και
ο Μικέλε Ναπολιτάνο, επικεφαλής πιστοληπτικής 

αξιολόγησης δυτικής Ευρώπης της Fitch

a.kontis@realnews.gr

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Τ
ην ανάγκη διατήρησης των οικονοµικών 
και δηµοσιονοµικών πολιτικών που έχουν 
συµφωνηθεί µε τους δανειστές, χωρίς από-

τοµη αναστροφή τους από οποιαδήποτε νέα 
κυβέρνηση και αν αναδειχθεί από τις εθνικές 
εκλογές, επισηµαίνουν δύο κορυφαίοι αναλυ-
τές διεθνών οίκων αξιολόγησης, ενώ αναφέρο-
νται στα ρίσκα που προκαλούν στα δηµοσιονο-
µικά της χώρας οι παροχές. Σε συνέντευξή τους 
στη Realnews, η Κατρίν Μιλµπρόνερ, αντιπρό-
εδρος της Moody’s, και ο Μικέλε Ναπολιτάνο, 
επικεφαλής για την πιστοληπτική αξιολόγηση 
των χωρών της δυτικής Ευρώπης για τη Fitch 
Ratings, συγκλίνουν στην άποψη ότι η προκή-
ρυξη πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα δεν πρό-
κειται να αλλάξει τον βαθµό αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας µας, ούτε 
και να µεταβάλει την εικόνα που έχουν για την 
ελληνική οικονοµία. 

Σύµφωνα µε τους δύο αναλυτές, αυτό που θα 
µπορούσε να αναταράξει την πορεία που έχει 
λάβει η Ελλάδα είναι µια απότοµη αλλαγή στην 
πολιτική που ασκείται σε θέµατα όπως είναι, για 
παράδειγµα, το πρωτογενές πλεόνασµα και το 

αφορολόγητο όριο. «Θα συνεχίσουµε να παρα-
κολουθούµε πολύ στενά τις δηµοσιονοµικές εξε-
λίξεις, ιδίως όσον αφορά την ανατροπή των µε-
ταρρυθµίσεων που είχαν εφαρµοστεί προηγου-
µένως», σηµειώνει χαρακτηριστικά η Κ. Μιλµπρό-
νερ της Moody’s, η οποία προσθέτει πως αυτό 
που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους οίκους αξιολόγη-
σης είναι η δηµιουργία ενός φιλικού κλίµατος για 
τις επιχειρήσεις. «Οι µελλοντικές κυβερνήσεις εί-
ναι δεσµευµένες να διατηρήσουν τα πρωτογενή 
πλεονάσµατα για µια εξαιρετικά µεγάλη χρονι-
κή περίοδο», δηλώνει από την πλευρά του ο Μ. 
Ναπολιτάνο της Fitch. 

Παράλληλα, τα κορυφαία στελέχη των οίκων 
αξιολόγησης εκφράζουν τον προβληµατισµό 
τους για τις συνέπειες που θα έχουν τα «µέτρα 
ανακούφισης» και οι παροχές που ανακοίνωσε 
πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση. «Οι αξιοση-
µείωτα σηµαντικές δαπάνες, λόγω των µέτρων 
ανακούφισης, συνεπάγονται κινδύνους για την 
επίτευξη του στόχου για το πρωτογενές πλεόνα-
σµα», λέει η αντιπρόεδρος της Moody’s. «Το πα-
κέτο των µέτρων αυξάνει την αβεβαιότητα όσον 
αφορά τα βραχυπρόθεσµα δηµοσιονοµικά απο-
τελέσµατα και ενδέχεται να οξύνει τις σχέσεις της 
Ελλάδας µε τους Ευρωπαίους πιστωτές της», προ-
σθέτει ο επικεφαλής των αναλυτών της Fitch για 
τη δυτική Ευρώπη.

1  Μπορεί η διεξαγωγή πρόωρων 
εθνικών εκλογών στην Ελλάδα 
να µεταβάλει θετικά ή αρνητικά 
την εικόνα που έχετε για 
την προοπτική της ελληνικής 
οικονοµίας; Να οδηγήσει 
σε αλλαγή της αξιολόγησης;

2 Μετά την προκήρυξη
πρόωρων εκλογών, η πρώτη 
αντίδραση των αγορών ήταν 
θετική. Τι θα πρέπει να κάνει
η επόµενη κυβέρνηση 
ώστε να διατηρήσει αυτήν 
την τάση και να ενισχύσει
την ανάπτυξη της οικονοµίας;

3 Τα «µέτρα ανακούφισης» 
που ανακοίνωσε πρόσφατα
η ελληνική κυβέρνηση, 
λίγες ηµέρες πριν από τις 
ευρωεκλογές, αναµένεται
να αποτελέσουν κεντρικό 
σηµείο της πολιτικής 
αντιπαράθεσης µέχρι 
τις εθνικές εκλογές. Πώς 
τα κρίνετε; Πιστεύετε ότι οι 
δανειστές της Ελλάδας µπορεί 
να απαιτήσουν ισοδύναµα 
µέτρα για να ισορροπήσουν 
το «πακέτο ανακούφισης»;  
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