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Ι
σχυρό μήνυμα προς την κυβέρνηση που 
θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιου-
λίου και προς σύσσωμο το ελληνικό πολι-

τικό σύστημα, ότι η κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας είναι εύθραυστη, υπάρχει κίνδυ-
νος δημοσιονομικού εκτροχιασμού και ότι τα 
συμφωνηθέντα πρέπει να τηρηθούν, θα στεί-

λει το Eurogroup που συνεδριάζει στις Βρυξέλ-
λες τη Δευτέρα. 

Το Eurogroup, όπως έχουν ενημερώσει εγκαί-
ρως κοινοτικοί αξιωματούχοι, θα λάβει τα συ-
μπεράσματα της αρνητικής για την ελληνική οι-
κονομία τρίτης έκθεσης της ενισχυμένης επο-
πτείας, τα οποία ετέθησαν νωρίτερα στο τρα-
πέζι του EWG. Σύμφωνα με αυτά καθίσταται 
σαφές ότι η τήρηση των στόχων και η βιωσι-
μότητα του χρέους κρέμονται από μια κλω-
στή. Οι εκπρόσωποι των υπουργείων Οικο-
νομικών που συνεδρίασαν στη Βαρσοβία εί-
ναι εξαιρετικά θορυβημένοι από τα ευρήμα-
τα, που δείχνουν πως ο στόχος του 3,5% χά-
νεται και το 2019 και το 2020, την υπαναχώ-
ρηση σε μεταρρυθμίσεις και γενικώς την προ-

Επίσης, οι επόμενες ελληνικές κυβερνήσεις, 
όπως και η απερχόμενη, μπορούν να ελπίζουν 
σε συνεργασία, όχι όμως και σε πολιτικές «χά-
ρες», που υποτίθεται ότι βασίζονται σε πολιτι-
κές συγγένειες. Ούτε τα μέτρα ούτε τα νούμε-
ρα είναι τιμωρητικά. Τα μέτρα είναι ελληνικής 
έμπνευσης και τα νούμερα είναι τα ελάχιστα 
για να βγαίνει η εξίσωση του χρέους - που ως 
γνωστόν έχει ρυθμιστεί με τον πλέον αποδο-
τικό τρόπο, δεν κοστίζει στον Προϋπολογισμό 
τίποτα και η χώρα κερδίζει μέσω της ρύθμισης 
περί τα 12 δισ. ανά έτος (2019) από τη διαφο-
ρά στο κόστος χρηματοδότησης. 

Κατέρρευσε ο μύθος της 
«γερμανικής» Ευρώπης
Αν κάτι έγινε όμως απόλυτα σαφές τις προη-
γούμενες ημέρες, είναι πως κατέρρευσε ο μύ-
θος της «γερμανικής» Ευρώπης, που σύμφω-
να με τις αρμόδιες υπηρεσίες διαρρέει κυρίως 
το Κρεμλίνο μέσω των υβριδικών απειλών του 
προς την Ε.Ε. και έχει ρίζες στον εγχώριο λαϊ-
κισμό. Η Γερμανία απέτυχε, όπως και το ΕΛΚ, 
να επιβάλει τους υποψηφίους που πραγματικά 
ήθελε, καθώς τα κράτη-μέλη διέγραψαν στην 
πράξη τις συμφωνίες Μέρκελ, Τουσκ, Μακρόν 
από το G20 για Τίμερμανς - Γκεοργκίεβα. Υπό 
το ίδιο πρίσμα διέγραψαν τους Βέμπερ και Βά-
ιντμαν και απέδειξαν ότι δεν υπάρχει ένας που 
κάνει κουμάντο στην Ε.Ε. Οι 72 ώρες των δια-
βουλεύσεων απέδειξαν πόσο μεγάλη ισχύ έχει 
η ψήφος και του μικρότερου κράτους-μέλους 
και κατέληξαν σε ένα αποτέλεσμα σύνθεσης 
και όχι διάσπασης. 

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Χριστιανοδη-
μοκρατικό κόμμα Γερμανίας) είναι προϊόν της 
γαλλικής σχολής σκέψης, με ελάχιστη απήχηση 
στο Βερολίνο. Η οικογένεια του συζύγου της 
έλκει τίτλο ευγενείας που της απέδωσε ο Να-
πολέων Βοναπάρτης το 1813, είναι τέκνο της 
συνοικίας Ιξέλ των Βρυξελλών και δεύτερη γε-
νιά στους ευρωθεσμούς. Η Φον Ντερ Λάιεν εί-
ναι η επιλογή που αναγκάστηκε να κάνει η Γερ-
μανία και όχι η επιλογή που ήθελε. 

Το ίδιο ισχύει και για τον Ζοζέπ Μπορέλ 
(HRVP), τη Λαγκάρντ (που η δυσανεξία της 
στη γερμανική σχολή σκέψης ήταν πάντα έκ-
δηλη) και τον Σαρλ Μισέλ (επίσης δεύτερη γε-
νιά στους θεσμούς) που ανήκει στην ανερχόμε-
νη παράταξη των Φιλελευθέρων, η οποία έχει 
πλέον σχεδόν όσες κυβερνήσεις έχουν το ΕΛΚ 
και οι Σοσιαλιστές. 

Κατά συνέπεια, μάλλον οι 28 παρατάχθηκαν 
πίσω από τον άξονα Μακρόν - Σάντσες, παρά 
επιβεβαίωσαν τους μύθους περί γερμανικής 
κυριαρχίας, η οποία δεν ίσχυε ούτε στην προ-
ηγούμενη προγραμματική περίοδο. Μπορεί 
πολλοί να το ξεχνούν, αλλά Ταγιάνι, Μογκερίνι, 
Ντράγκι, και σε δεύτερο βαθμό Μπούτι (γενι-
κός διευθυντής ECFIN), Tζιουντίτσε (ελεγκτής 
ελληνικού προγράμματος), Γκολτιέρι (πρόεδρος 
Επιτροπής Οικονομικών E.K.) και πάρα πολλοί 
άλλοι ήταν Ιταλοί. Ούτε Γάλλοι, ούτε Γερμανοί. 
Και ήταν αποτέλεσμα της τότε στρατηγικής Ρέ-
ντζι. Οι δε θεσμοί που δημιουργήθηκαν (ΕFSF, 
ESM, SRF κ.λπ), οι μέθοδοι που χρησιμοποιή-
θηκαν (QE) και αυτά που έρχονται (προϋπο-
λογισμός ευρωζώνης BICC, EDIS, εγγύηση κα-
ταθέσεων κ.λπ.) δείχνουν ότι η Γερμανία μάλ-
λον ήταν σε θέση οπισθοφυλακής, παρά στην 
ηγεμονία της Ε.Ε. 

εκλογική αποσύνθεση της καλής εικόνας που δημιουρ-
γούσε η πρώτη και η δεύτερη έκθεση. 

Το μήνυμα που ετοιμάζεται και θα σταλεί από τους 19 
ΥΠΟΙΚ έχει τρία σκέλη: 
f Ολα τα κόμματα, όλο το πολιτικό σύστημα, γνωρίζουν 
την κατάσταση και τα περιθώρια της οικονομίας. 
f Τα συμφωνηθέντα είναι δεσμεύσεις της χώρας και όχι 
μιας κυβέρνησης, η χώρα έχει λάβει χρήματα για αυτά 
και οι συμφωνίες πρέπει να τηρηθούν, περιλαμβανομέ-
νου του στόχου για 3,5% πλεόνασμα και τη μείωση του 
αφορολόγητου για το 2020.
f Επιπλέον δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. 

Αυτό δεν σημαίνει πως η επόμενη κυβέρνηση δεν θα 
μπορέσει να χαράξει τη δική της επιμέρους πολιτική, να 
αλλάξει και να τροποποιήσει μέτρα, να διορθώσει το δη-

μοσιονομικό μείγμα. Φυσικά, αλλά όχι μέσα στο 2019, 
όχι χωρίς συζήτηση και όχι χωρίς να βγαίνουν τα νούμε-
ρα και για τις δύο πλευρές. Τον στόχο του 3,5% δεν μπο-
ρεί να τον αλλάξει ούτε το 2019, ούτε το 2020. Το 2021 
και το 2022 θα κριθεί από την επίδοση του 2019 και του 
2020. Για το 2023, έτσι κι αλλιώς, το ποσοστό πέφτει με-
σοσταθμικά στο 2,2% (που είναι απλώς το όριο για την 
Ελλάδα, βάσει της συνθήκης σταθερότητας και ανάπτυ-
ξης), άρα τα περιθώρια βελτιώνονται σημαντικά. 

Βεβαίως, το Eurogroup δεν θα πάρει αποφάσεις για 
εκταμιεύσεις και μηδενισμό επιτοκίων για το επόμενο 
εξάμηνο, καθώς αυτά συνδέονται με την τέταρτη έκθεση. 

Ενα τέταρτο μήνυμα, περί ακυβερνησίας, επαναληπτι-
κών εκλογών και συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών κομ-
μάτων, δεν θα δοθεί για ευνόητους λόγους. Είναι όμως 
στο μυαλό όλων. 
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