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Ο πρωθυπουργός θέλει να εκμεταλλευτεί τη θετική οικονομική συγκυρία που υπάρχει 
σήμερα βάζοντας τη χώρα ξανά σε πλήρη αναπτυξιακή τροχιά και στις διαδοχικές 
συναντήσεις με τους Εμανουέλ Μακρόν, Αγκελα Μέρκελ και Μαρκ Ρούτε αναμένεται να 
προσέλθει με την ατζέντα της μείωσης των φόρων και της προσέλκυσης επενδύσεων
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Του ΓιώρΓου Σιαδήμα

M
αραθώνιο διεθνών επαφών ξεκινά 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης με σκοπό 
να ανακτήσει τη χαμένη εμπιστοσύ-

νη και να βάλει ξανά την Ελλάδα στον παγκό-
σμιο χάρτη ως μια αξιόπιστη χώρα, όπως υπο-
στηρίζουν κυβερνητικά στελέχη. Ουσιαστικά ο 
πρωθυπουργός σε αυτά τα ταξίδια θα επιδιώ-
ξει να θέσει τις πρώτες βάσεις για τον μεγάλο 
στόχο της μείωσης των πρωτογενών πλεονα-
σμάτων την κατάλληλη στιγμή. Οταν δηλαδή 
η χώρα θα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της, 
τότε θα έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συν-
θήκες και θα μπορεί να ανοίξει και η συζήτηση 
για τα πλεονάσματα. 

Ο Κυρ. Μητσοτάκης στα τέλη της εβδομάδας 
θα βρεθεί στη Γαλλία, πιθανότατα την Πέμπτη 
22 Αυγούστου, στις 29 Αυγούστου στη Γερμα-
νία και στις 2-3 Σεπτεμβρίου στην Ολλανδία.

Το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 
ο πρωθυπουργός θα μεταβεί και στις ΗΠΑ, με 
αφορμή την προγραμματισμένη Σύνοδο της Γε-
νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (17-30 Σεπτεμβρί-
ου), που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη. 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα παραμεί-
νει περίπου μία εβδομάδα και θα έχει συναντή-
σεις με ξένους ηγέτες, καθώς το ενδιαφέρον για 
επαφές με τον Ελληνα πρωθυπουργό είναι με-
γάλο, από χώρες μεταξύ των οποίων ο Καναδάς 
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και η Αυστραλία, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Εκεί αναμένεται, μεταξύ 
άλλων, να έχει τετ α τετ και με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρωθυπουργός θέλει να εκμεταλλευτεί τη θε-
τική οικονομική συγκυρία που υπάρχει σήμερα και να βάλει τη χώρα ξα-
νά σε πλήρη αναπτυξιακή τροχιά. Ο Κυρ. Μητσοτάκης στις διαδοχικές 
συναντήσεις με τους Εμανουέλ Μακρόν, Αγκελα Μέρκελ και Μαρκ Ρού-
τε, σε Παρίσι, Βερολίνο και Χάγη αντίστοιχα, αναμένεται να προσέλθει με 
την ατζέντα της μείωσης των φόρων και της προσέλκυσης επενδύσεων.

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει στα ραντεβού του ο πρωθυπουρ-
γός προκειμένου «η χώρα να παραμείνει πάνω στο κύμα», όπως σχολία-
ζαν κυβερνητικές πηγές, είναι στη λογική «χτίζουμε αξιοπιστία, για να μπο-
ρούμε να διεκδικούμε δυνατά», η οποία εφαρμόζεται και στο ζήτημα της 
μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. 

Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός στις συναντήσεις αυτές θα θέσει τις προ-
τεραιότητες της νέας κυβέρνησης, όπως αυτές ξεκίνησαν να αναπτύσσο-
νται, με στόχο την υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων 
και καλά αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινω-
νικής συνοχής. Για το ταξίδι στο Παρίσι και στο Ελιζέ, πριν από λίγες ημέ-
ρες στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική συνάντηση του 
πρωθυπουργού με τον Μπρούνο Λεμέρ. Αμέσως μετά ο Γάλλος υπουρ-
γός Οικονομικών έδωσε το στίγμα της συνάντησης, αναφέροντας πως εί-
χε «πολύ καλή συνομιλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το μέλλον της 
ευρωζώνης και την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής και χρηματοοικο-
νομικής σχέσης μας».

Παράλληλα, μέσα στον Σεπτέμβριο ο Πιερ Μοσκοβισί, λίγο πριν ολο-
κληρωθεί η θητεία του ως επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων, προγραμ-
ματίζει να βρεθεί στη χώρα μας. Η επικείμενη παρουσία στην Αθήνα του 
Γάλλου επιτρόπου μόνο τυχαία δεν είναι, ενώ δεν ξεχνά κανείς τις αντιπα-

ραθέσεις που είχε με τη Ν.Δ. όταν ήταν στην 
αντιπολίτευση. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας χα-
ρακτηρίζεται ήδη δημόσια «κορυφαίο ζήτημα» 
από κυβερνητικά στελέχη, που σημειώνουν μά-
λιστα ότι το κυβερνητικό σχέδιο είναι σε γνώση 
«και των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών 
και των μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών και 
των δανειστών μας». Αλλωστε, ο Κυρ. Μητσο-
τάκης, αρκετό διάστημα πριν αναλάβει τη δι-
ακυβέρνηση της χώρας, είχε αναπτύξει το σχέ-
διό του στους εταίρους.

Εκτός, όμως, από τους Ευρωπαίους ηγέτες ο 
πρωθυπουργός ενισχύει τις συμμαχίες του και 
με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών οργανι-
σμών, όπως η νέα πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν. Η νέα επικεφαλής, μάλι-
στα, μετά την επικοινωνία που είχε με τον Κυρ. 
Μητσοτάκη όταν εκλέχθηκε, είχε δηλώσει ευ-
τυχής για το γεγονός ότι η έναρξη της θητείας 
της συνέπιπτε με την ανάληψη της διακυβέρ-
νησης στην Ελλάδα από μια μεταρρυθμιστική 
πολιτική παράταξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν είχε επισκεφθεί σε ανύποπτο χρόνο 
την Αθήνα. Τον περασμένο Μάρτιο συμμετείχε 
μαζί με τον Κυρ. Μητσοτάκη σε εκδήλωση της 
Ν.Δ., όπου τον συνεχάρη γιατί «επέδειξε ρεα-
λιστική και τολμηρή μεταρρυθμιστική ατζέντα 



5Realnewswww.real.gr

to θεμα

κυριακη 18 αυΓΟυΣΤΟυ 2019

ο ΚυριαΚοσ ΜητσοταΚησ έχει ξεκαθαρίσει πως 
πυξίδα για τις σχέσεις με την Τουρκία παραμένουν 
το Διεθνές Δίκαιο και η διάθεση φιλικής 
συνεργασίας, χωρίς ρητορικούς παροξυσμούς

στο βερολινο περιμένουν να δουν συνέχιση 
της προσπάθειας της κυβέρνησης για ανάπτυξη, με 
προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία θέσεων 
εργασίας, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις

 Ως ιδιαιτερα σημαντική κρίνεται η επί-
σκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερο-
λίνο στις 29 Αυγούστου. Πέρα από το γεγο-
νός ότι θα έχει το πρώτο του τετ α τετ με την 
Αγκελα Μέρκελ στην καγκελαρία ως πρω-
θυπουργός, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένε-
ται να ανοίξει μια βεντάλια θεμάτων πρώ-
της γραμμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτή τη 
συνάντηση με τη Γερμανίδα καγκελάριο 
ο Ελληνας πρωθυπουργός σχεδιάζει να θί-
ξει ζητήματα που αφορούν κυρίως τις διε-
θνείς πολιτικές, χωρίς αυτό να σημαίνει πως 
δεν θα υπάρξει και αναφορά στο οικονομι-
κό πρόγραμμα και στην ανάγκη για μείωση 
των πρωτογενών πλεονασμάτων. Εξάλλου, 
η Γερμανία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ενώ δεν έκρυψε από 
την πρώτη στιγμή ότι ήθελε την ολοκλήρω-
ση της συμφωνίας των Πρεσπών, στην οποία 
αντιδρούσε έντονα η Ν.Δ.

Η ανάπαυλα της εβδομάδας του Δεκαπε-
νταύγουστου, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυ-
πουργός διέκοψε τις ολιγοήμερες διακοπές 
του στα Χανιά λόγω της πυρκαγιάς στην Εύ-
βοιας, δεν εμπόδισε τους συνεργάτες του να 
προετοιμάσουν το ταξίδι του στο Βερολίνο.  

Ο πρώτος φάκελος θα αφορά τη θέση της 
χώρας στα Βαλκάνια ενόψει της ενταξιακής 
πορείας στην Ευρωπαϊκή Ενωση τόσο της 
Αλβανίας όσο και της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο δεύτερος φάκελος θα αφορά τη συμ-
φωνία των Πρεσπών, που ουσιαστικά εί-
ναι αλληλένδετη με την ένταξη της γείτονος 
στην Ευρώπη. Πρέπει να σημειωθεί πως η 
Ν.Δ. από την πρώτη στιγμή ήταν αρνητι-
κή στη συμφωνία, ενώ ο Κυρ. Μητσοτάκης 
έχει ξεκαθαρίσει ότι «από τη συμπεριφορά 
και την καλή συνεργασία των γειτόνων μας 
θα κριθεί και η πορεία τους προς την Ευρω-
παϊκή Ενωση».

Ο τρίτος φάκελος θα 
αφορά το μεταναστευ-
τικό. Είναι ένα θέμα που 
ενδιαφέρει και τη Γερ-
μανία, με τον πρωθυ-
πουργό να τονίζει ότι εί-
ναι υπέρ της αυστηρής 
προστασίας των συνό-
ρων μας, που είναι και 
ευρωπαϊκά σύνορα. Βέ-
βαια αναμένεται να συ-
ζητηθεί και ο ρόλος της 
Τουρκίας, που απειλεί 
με κλείσιμο των συνό-
ρων της, παρά τις δε-
σμεύσεις της για το με-
ταναστευτικό. 

Ο τέταρτος φάκελος θα αφορά την τουρ-
κική προκλητικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ και 
συνολικά τη στάση των γειτόνων μας. Ο Κυρ. 
Μητσοτάκης είχε υποστηρίξει από την πρώ-
τη στιγμή πως πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις 
στην τουρκική πλευρά, εάν συνεχιστούν οι 
προκλήσεις, με την Τουρκία να προσπαθεί 
να συνδέσει το θέμα με το μεταναστευτικό. 

Στον αντίποδα η Αγκυρα, αντιδρώντας στις 
κυρώσεις που επέβαλε η Ε.Ε. λόγω των δρα-
στηριοτήτων της στην κυπριακή ΑΟΖ, απει-
λεί να σταματήσει την εφαρμογή της συμ-
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του με την αγκελα 
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με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, που μπορεί να 
αποτελέσει πρότυπο για την οικογένεια του ΕΛΚ». 
Γεγονός που δείχνει πως στα ανώτατα αξιώματα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης βρίσκονται πρόσωπα που δι-
άκεινται θετικά προς τη Ν.Δ. και τον πρωθυπουρ-
γό, υποστηρίζουν από την κυβέρνηση. 

Η γενικότερη αλλαγή κλίματος, όμως, είχε ξε-
κινήσει πριν από τις κάλπες του Ιουλίου, όταν εί-
χε προεξοφληθεί η νίκη της Ν.Δ., και συνεχίστη-
κε αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές, με τα πρώτα 
δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης, σημειώ-
νουν κυβερνητικά στελέχη. Η αποφασιστικότητα 
για μεταρρυθμίσεις που επέδειξε το κυβερνητικό 
σχήμα της Ν.Δ. με την κατάθεση των πρώτων νο-
μοσχεδίων και οι αλλαγές στο κράτος που δρομο-
λόγησε αμέσως έφεραν μια σειρά από ιδιαίτερα 
θετικά δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, επισημαί-
νουν οι ίδιες πήγες.

Τα άρθρα των μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρω-
σης αναφέρονται τόσο στο μεταρρυθμιστικό προ-
φίλ, προσωπικά, του Κυρ. Μητσοτάκη όσο και στις 
τεράστιες προοπτικές που έχει η Ελλάδα για ανά-
πτυξη και επενδύσεις. Προς την κατεύθυνση αυ-
τή λειτούργησε ενισχυτικά και το ιστορικά χαμη-
λό επιτόκιο 1,9% (το χαμηλότερο μετά την ένταξη 
της Ελλάδας στην ευρωζώνη) με το οποίο δανεί-
στηκε η νέα κυβέρνηση από τις αγορές δέκα ημέ-
ρες μετά τις εκλογές.

φωνίας, με την οποία υποχρεούται να δέχεται πί-
σω και να επαναπροωθεί στις πατρίδες τους μετα-
νάστες από ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα. 

Πάντως, ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει 
πως πυξίδα για τις σχέσεις με την Τουρκία παρα-
μένουν το Διεθνές Δίκαιο και η διάθεση φιλικής συ-
νεργασίας χωρίς ρητορικούς παροξυσμούς και αυ-
τό θα επαναλάβει και στην Αγκ. Μέρκελ.

Πλεονάσματα 
Οσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα και τα πρω-
τογενή πλεονάσματα, η ελληνική πλευρά γνωρίζει 
πως στο Βερολίνο, παρά τα πρώτα θετικά μηνύματα 
που υπάρχουν από τον γερμανικό Τύπο για την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, είναι επιφυλακτικοί. Και αυ-
τό διότι περιμένουν να δουν συνέχιση της προσπά-
θειας της κυβέρνησης για ανάπτυξη, με προσέλκυ-
ση επενδύσεων και δημιουργία  θέσεων εργασίας, 
σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η ελληνική αποστο-
λή δεν θα αναφερθεί στην ανάγκη για μείωση των 
πλεονασμάτων, αν και ο πρωταρχικός στόχος είναι 
η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας. Αλλωστε ο 
Κυρ. Μητσοτάκης έχει αναλύσει και στο παρελθόν 
το οικονομικό του σχέδιο στην Αγκ. Μέρκελ, κατά 
τη συνάντηση που είχαν στη γερμανική πρεσβεία 
στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2019, προτάσσο-
ντας τα πλεονάσματα.

Η συνάντηση εκείνη, μάλιστα, έδειξε την καλή 
σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο ηγετών, αφού 
στα περίπου 40 λεπτά που διήρκεσε το κλίμα ήταν 
ιδιαίτερα καλό. Πέρα από τις διαφορετικές από-
ψεις που είχαν για τη συμφωνία των Πρεσπών, η 
καγκελάριος επιβεβαίωσε σε Γερμανούς δημοσιο-
γράφους πως υπήρξαν συγκλίσεις στην οικονομία. 
Και ο φάκελος που έχουν ετοιμάσει οι συνεργάτες 
του πρωθυπουργού έχει όλα εκείνα τα οικονομικά 
στοιχεία και τις στοχεύσεις που μπορούν να οδη-
γήσουν σε μείωση των πλεονασμάτων.

Ομως, ακόμα δεν έχουν «κλειδώσει» όλες οι συ-
ναντήσεις που θα έχει ο πρωθυπουργός στη Γερ-
μανία. Δηλαδή εάν οι επαφές θα είναι μόνο θεσμι-
κές ή θα περιλαμβάνουν και ραντεβού με ανθρώ-
πους της αγοράς. Ανάλογα με τον χαρακτήρα των 
συναντήσεων που θα έχει στο Βερολίνο ο πρωθυ-
πουργός, θα τον συνοδεύσουν και τα αντίστοιχα 
στελέχη στο ταξίδι του.  
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