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Η Realnews είχε γράψει ήδη πριν από εβδομάδες πως η ανακωχή 
ανάμεσα στους δανειστές και την ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά 
την πορεία της οικονομίας θα τερματιζόταν μετά τις ευρωεκλογές, με 
συνέπεια τα μηνύματα προς την Αθήνα να γίνουν πιο αυστηρά

Ανακωχή  
τέλος!

Α
υστηρό μήνυμα στην κυβέρνηση, αλ-
λά και σε αυτήν που θα προκύψει από 
τις εκλογές, να τηρηθούν όσα έχουν 

συμφωνηθεί στέλνει το Βερολίνο. Το γερμανι-
κό υπουργείο Οικονομικών καλεί την Ελλάδα 
να μη θέσει σε κίνδυνο τον στόχο του πρωτο-
γενούς πλεονάσματος στο 3,5% και επισημαί-
νει πως ο στόχος αυτός δεν έχει αλλάξει και ού-
τε πρόκειται να αλλάξει. Σε αντίθετη περίπτω-
ση, μάλιστα, το Βερολίνο απειλεί την Αθήνα με 
αναστολή των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνι-
κού χρέους και με «πάγωμα» της επιστροφής 
των κερδών των ελληνικών ομολόγων. 

Η Realnews είχε γράψει ήδη πριν από δύο 
εβδομάδες ότι οι Γερμανοί παρακολουθούν με 
αυξημένη προσοχή τις εξαγγελίες της ελληνι-
κής κυβέρνησης για παροχές, ότι είναι ανήσυ-
χοι για το ενδεχόμενο δημοσιονομικής εκτρο-
πής και ότι οι δεσμεύσεις για υψηλά πρωτογε-
νή πλεονάσματα που έχει αναλάβει η Ελλάδα 
δεν έπρεπε να θιγούν, καθώς αποτελούν τη βά-
ση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. 
Είχε γράψει, επίσης, πως η ανακωχή ανάμεσα 
στους δανειστές -του Βερολίνου συμπεριλαμ-
βανομένου- και την ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι 
αφορά την πορεία της οικονομίας θα τερματιζό-
ταν μετά τις ευρωεκλογές, με συνέπεια τα μηνύ-
ματα προς την Αθήνα να γίνουν πιο αυστηρά.

Αυτό το είδαμε να γίνεται πραγματικότητα 
στην πρώτη μεταμνημονιακή έκθεση των δα-
νειστών, με την οποία συμφωνούν στη γερμα-
νική πρωτεύουσα σε ό,τι αφορά την πλειονό-
τητα των υποδείξεών της. Τρία είναι τα βασι-
κά σημεία που εντοπίζουν και προβάλλουν στο 
γερμανικό υπουργείο Οικονομικών:
f Η μέχρι τώρα πολιτική της ελληνικής κυβέρ-
νησης δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη. 
f Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος 
που βιώνει η Ελλάδα και οι παροχές της κυ-
βέρνησης θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομι-
κή σταθερότητα. 
f Ο στόχος των πρωτογενών πλεονασμάτων 
στο 3,5% τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Στο Βερολίνο αντιλαμβάνονται πως την πα-
ρούσα στιγμή, έναν μήνα πριν από τις εθνικές 
εκλογές, δεν θα πρέπει οι δανειστές να αναμει-
χθούν στον προεκλογικό αγώνα, όμως κάποια 
σημεία πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα, ενώ οι συμ-
φωνίες που έχουν γίνει θα πρέπει να εφαρμο-
στούν και να ισχύσουν και για τις επόμενες ελ-
ληνικές κυβερνήσεις.

Η πρόσφατη μεταμνημονιακή έκθεση των 
θεσμών έχει μπει στο μικροσκόπιο του γερμα-
νικού υπουργείου Οικονομικών, όπως μας εί-
πε στέλεχός του. «Για εμάς είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό να επιτυγχάνεται ο στόχος του πρω-
τογενούς πλεονάσματος στο 3,5%. Υπάρχουν, 
όμως, κινήσεις στην Ελλάδα που θέτουν τον 
στόχο αυτόν σε κίνδυνο. Επίσης, ο στόχος αυ-
τός δεν έχει αλλάξει και ούτε πρόκειται να αλ-
λάξει. Είναι βασικό στοιχείο της βιωσιμότητας 
του ελληνικού χρέους».

Ρωτήσαμε το ίδιο στέλεχος του γερμανικού 
ΥΠΟΙΚ να μας πει τι θα γίνει σε περίπτωση που 
ο στόχος των υψηλών πλεονασμάτων δεν κατα-
στεί εφικτός ή εάν κάποια στιγμή η Αθήνα -τώ-
ρα ή στο μέλλον- επιχειρήσει να μεταβάλει τη 
σχετική συμφωνία.

Η απάντησή του ήταν η εξής: «Οπως σας εί-
πα, το 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος είναι 

ένα πολύ βασικό στοιχείο για εμάς. Πρέπει 
επίσης να θυμίσουμε πως το υπουργείο Οι-
κονομικών ελέγχεται και εκτελεί εντολές του 
γερμανικού Κοινοβουλίου. Το γερμανικό Κοι-
νοβούλιο έχει εγκρίνει τις συμφωνίες με την 
Ελλάδα, με απαραίτητη προϋπόθεση τη λε-
πτομερή τήρηση των όσων έχουν συμφωνη-
θεί. Μια αλλαγή ή παρέκκλιση από τις συμ-
φωνίες αυτές δεν θα έχει την έγκριση του 
γερμανικού Κοινοβουλίου και κατ’ επέκταση 
του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών».

Και ποια θα μπορούσε να είναι η αντίδρα-
ση του Βερολίνου σε τέτοιες παρεκκλίσεις από 

Το γερμανικό υπουργείο 
Οικονομικών καλεί την 
Ελλάδα να μη θέσει σε 
κίνδυνο τον στόχο του 
πρωτογενούς πλεονάσματος 
και επισημαίνει ότι
«ο στόχος του 3,5% 
δεν έχει αλλάξει και ούτε 
πρόκειται να αλλάξει»

τα συμφωνηθέντα; «Οπως ανέφερα, και το 
Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
σε κάτι τέτοιο και είναι γνωστό πως θα μπο-
ρούσαν να ανασταλούν τα μέτρα ελάφρυν-
σης του ελληνικού χρέους που έχουν συμ-
φωνηθεί, αλλά να μην πραγματοποιηθεί και 
η επιστροφή των κερδών των ελληνικών ομο-
λόγων από την ΕΚΤ», απάντησε το στέλεχος 
του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών.

Συνεπώς, το μήνυμα και του Βερολίνου 
είναι σαφές και δεν περιλαμβάνει μόνο τη 
σημερινή ελληνική κυβέρνηση, αλλά και τις 
μελλοντικές.

Ανταπόκριση, Βερολίνο

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

«Τηρήστε όσα 
συμφωνήσαμε»
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το μηνυμα του Βερολίνου είναι 
σαφές και δεν απευθύνεται μόνο 
στη σημερινή ελληνική κυβέρνηση, 
αλλά και στις μελλοντικές

η ελλαδα βρίσκεται πλέον και επίσημα 
αντιμέτωπη με μια δυνητική τρύπα από 2 έως 6 
δισ. ευρώ, ανάλογα με το αν, πώς και πότε θα 
εφαρμοστούν οι προεκλογικές εξαγγελίες

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες 

Του Θάνου άΘάνάσίου 

 Aυστηρη προειδοποί-
ηση πως δεν υπάρχουν πε-
ριθώρια για λάθη και πως η 
επιστροφή της Ελλάδας στις 
αγορές είναι μια εύθραυ-
στη και ευαίσθητη άσκηση 
έστειλε από τις Βρυξέλλες η 
Κομισιόν διά στόματος του 
αντιπροέδρου της Βάλντις 
Ντομπρόβσκις, μετά τη δη-
μοσιοποίηση της τρίτης έκ-
θεσης για τη μεταμνημονι-
ακή εποπτεία, που δείχνει 
ότι ο στόχος των πρωτο-
γενών πλεονασμάτων στο 
3,5% το 2019 και το 2020 χάνεται εξαιτίας των 
προεκλογικών παροχών. Η προειδοποίηση συ-
νοδεύεται από την υπόμνηση ότι το ελληνικό 
χρέος είναι μεγάλο και η διατήρηση της βιω-
σιμότητάς του εξαρτάται από την τήρηση των 
συμφωνηθέντων. 

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον και επίσημα αντι-
μέτωπη με μια δυνητική τρύπα από 2 έως 6 
δισ. ευρώ, ανάλογα με το αν, πώς και πότε θα 
εφαρμοστούν οι προεκλογικές εξαγγελίες. Συ-
γκεκριμένα, οι παροχές του 2019 αγγίζουν το 
1,1%-1,4% του ΑΕΠ και το 2020 το 1,2%-1,5% 
του ΑΕΠ, ενώ -όπως πρώτη είχε αποκαλύψει η 
Realnews- γίνεται ευθεία μομφή για τον τρόπο 
επίτευξης των στόχων μέχρι τώρα, μέσω υπο-
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και εκμηδενι-
σμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων, γεγονός που έχει σοβαρές συνέπειες στην 
ανάπτυξη, η οποία έτσι κι αλλιώς συνεχίζει να εί-
ναι αναιμική και χαμηλότερη των προβλέψεων. 

Το Εurogroup
Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος να χαθούν οι 
θυσίες των πολιτών είναι ορατός, όπως επι-
σημαίνει ο αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις. Το 
Εurogroup της ερχόμενης Πέμπτης θα στείλει 
ξανά το ίδιο ηχηρό μήνυμα. Το Εurogroup φυ-
σικά έχει ήδη πει «όχι» στη μείωση των στόχων, 
ενώ έχει ήδη γνωματεύσει ότι, αν και εφόσον η 
οικονομία είχε περιθώρια για θετικά μέτρα, τό-
τε αυτά θα έπρεπε να κατευθυνθούν σε φιλικές 
προς την οικονομία μειώσεις φόρων στην ερ-
γασία και στις επιχειρήσεις ή να δοθεί μεγαλύ-
τερο βάρος στους άπορους και στους νέους. 

Σοβαρά προβληματική είναι η διάγνωση και 
για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά και για τις 
προσλήψεις στο Δημόσιο με τους 1.550 υπερά-
ριθμους. Την ίδια ώρα, στην Αθήνα ορισμένοι 
υπερθεμάτιζαν και παρουσίαζαν την Κομισιόν 
να κάνει λόγο για δήθεν «διπλά βιβλία» στην 
έκθεσή της, κάτι που, όπως λένε κοινοτικοί αξι-
ωματούχοι, απέχει από την πραγματικότητα. 

Απαντώντας στις ερμηνείες μερίδας του Τύ-
που, κύκλοι των ελεγκτών σημείωναν τα εξής:

«Η φράση “διπλά βιβλία” 
αποτελεί ερμηνεία και στην 
πραγματικότητα σημαίνει, 
με την αυστηρή νομική έν-
νοια της φράσης, στο πλαί-
σιο του κρατικού Προϋπο-
λογισμού, παραβίαση του 
οργανικού νόμου για τον 
Προϋπολογισμό. Δεν είναι 
αυτό που έχουμε κατά νου 
και δεν εκτιμούμε ότι αυτή 
η πρακτική συμβαίνει», ξε-
καθαρίζουν. «Οι δημοσιονο-
μικές πράξεις τις οποίες σχο-
λιάζουμε στην έκθεση συνε-
πάγονται ανακατανομή των 
δαπανών που αρχικώς προ-
βλεπόταν να διοχετευθούν 
εκτός της γενικής κυβέρνη-

σης (και ως εκ τούτου να θεωρηθούν ως δημό-
σιες μη χρηματοοικονομικές δαπάνες) σε χρη-
ματοδοτικές επιχορηγήσεις σε φορείς της γενι-
κής κυβέρνησης, όπως κρατικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες εξ ορισμού δεν θεωρούνται δημό-
σιες μη οικονομικές δαπάνες», διευκρινίζουν. 

«Με τον τρόπο αυτόν μειώνονται οι δημό-
σιες δαπάνες και δημιουργείται δημοσιονομι-
κός χώρος που θα μπορούσε να χρησιμοποι-
ηθεί για άλλες δαπάνες της γενικής κυβέρνη-
σης», εξηγούν. «Ωστόσο, η πράξη αυτή βασί-
ζεται στην υπόθεση ότι οι αποδέκτριες οντότη-
τες δεν θα χρησιμοποιήσουν τις πρόσθετες επι-
δοτήσεις για δαπάνες τις οποίες θα μπορούσαν 
κατ’ αρχάς να κάνουν και στην περίπτωση αυ-
τή το πρωτογενές αποτέλεσμα να επιδεινωθεί 
ανάλογα», σημειώνουν. 

«Με αυτή την ευρύτερη έννοια, αναφέρου-
με τον κίνδυνο “διπλής κράτησης-καταγραφής” 
(double booking) των δαπανών», καταλήγουν.

Κοινώς, «διπλά βιβλία» είναι μόνο τα greek 
statistics του 2006-2009, τα οποία και οδήγη-
σαν στη χρεοκοπία της χώρας και στην έξοδο 
από τις αγορές. 

Τέλος, κοινοτικοί αξιωματούχοι καθιστούν 
σαφές ότι στις Βρυξέλλες δεν υπάρχουν «συ-
ντηρητικοί κύκλοι» και ότι δεν έχει ανοίξει κα-
νενός η όρεξη μετά τις ευρωεκλογές. «Κάθε άλ-
λο, στις Βρυξέλλες έγινε και συνεχίζει να γίνεται 
μια γιγαντιαία προσπάθεια να κρατηθούν εξαι-
ρετικά χαμηλά οι τόνοι για την ελληνική οικο-
νομία, προπαντός για το καλό της χώρας. Η γι-
γαντιαία προσπάθεια ξεκινά από τον ίδιο τον 
πρόεδρο Γιούνκερ, συνεχίζεται με τον επίτρο-
πο Μοσκοβισί και το επιτελείο του, αλλά και 
στο Eurogroup υπό την προεδρία του Μάριο 
Σεντένο, ενώ τη συνυπογράφει και ο Γερμανός 
υπουργός Οικονομικών Oλαφ Σoλτς. Ολοι οι 
παραπάνω, με την εξαίρεση του Γιούνκερ, που 
είναι υπεράνω κομμάτων, είναι ενεργοί Σοσια-
λιστές και σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται 
με τη “Δεξιά”, τη Νέα Δημοκρατία, ή τη συντη-
ρητική παράταξη (που δεν είναι το EPP, αλλά 
το ECR στο ευρωπαϊκό πεδίο)», επισημαίνουν. 
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Πέμπτη οι υπουργοί 
οικονομικών της 
ευρωζώνης θα 
στείλουν το ίδιο 
ηχηρό μήνυμα

Η Κομισιον δεν έχει συναινέσει στην κατάργηση του 
μέτρου της μείωσης του αφορολόγητου το 2020, όπως 
σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση, και υπενθυμίζει στην 
Αθήνα τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει βάσει της 
δανειακής σύμβασης. 

Οπως επισημαίνουν κοινοτικοί αξιωματούχοι, στη βάση 
της δέσμευσης αυτής το ελληνικό Δημόσιο έλαβε ήδη 
δάνεια για τον σχηματισμό δημοσιονομικού μαξιλαριού 
και σημαντική ελάφρυνση του χρέους της χώρας, με 
αναδιάρθρωση, μετάθεση πληρωμών, περίοδο χάριτος και 
μηδενικά επιτόκια.

Η Κομισιόν προειδοποιεί μάλιστα ότι η κατάργηση του 
μέτρου, που είναι διαρθρωτικό και όχι δημοσιονομικό, 
αναστρέφει δεσμεύσεις σε σχέση με τη διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης και τη δημιουργία φορολογικού χώρου 
για ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα.

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

«δεν έχουμε εγκρίνει 
την κατάργηση της 
μείωσης του αφορολόγητου»

«Καμπανάκι» και 
από το Eurogroup για 
το κόστος των παροχών


