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Μ
ε αυξημένες αξιώσεις και με ισχυρό 
οπλοστάσιο διεκδικεί η ελληνική κυ-
βέρνηση από τους Ευρωπαίους εταί-

ρους τη συναίνεσή τους ώστε να μειωθούν τα 
πρωτογενή πλεονάσματα στο 2% το 2021 και 
το 2022. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορί-
ες της Realnews, η ομάδα κρούσης που απο-
τελείται από τον υπουργό Οικονομικών Χρή-
στο Σταϊκούρα και από υψηλόβαθμα στελέχη 
του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται σε ανοιχτή 
γραμμή με τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων 
(τα υπουργεία Οικονομικών της ευρωζώνης), 
που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εθνική 
υπόθεση, και οικοδομούν αθόρυβα και βήμα-
βήμα όλες τις αναγκαίες συνθήκες για να «κλει-
δώσει» η απόφαση τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 
2020. Οπως εκτιμάται από την ελληνική πλευ-
ρά, εάν δεν υπάρξει κάποια απρόβλεπτη διε-
θνής συγκυρία, οι εταίροι αναμένεται να δώ-
σουν τα περιθώρια στην κυβέρνηση να ενι-
σχύσει την ανάπτυξη, χαλαρώνοντας τον στε-
νό δημοσιονομικό κορσέ που δεν την αφήνει 
να ξεδιπλώσει το σύνολο της στρατηγικής της. 
Εάν ο στόχος πέσει στο 2%, από 3,5% που εί-
ναι σήμερα, θα εξοικονομηθεί δημοσιονομι-
κός χώρος 1,5% του ΑΕΠ, ήτοι 3 δισ. ευρώ το 
2021 και το 2022, και θα είναι τέτοιος που θα 
δημιουργήσει το απαραίτητο έδαφος για ανα-
πτυξιακά μέτρα, αλλά και νέες παρεμβάσεις 
ελάφρυνσης -στο μέτωπο της φορολογίας- και 
στήριξης μισθωτών και συνταξιούχων. Εάν μά-
λιστα η συμφωνία για πλεονάσματα 2% επε-
κταθεί και για τη χρονική περίοδο από το 2023 
έως το 2060, όταν και προβλέπεται η υποχρέ-
ωση επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος 
2,2% του ΑΕΠ, το ετήσιο όφελος, σύμφωνα 
με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτε-
λείου, θα είναι τουλάχιστον 400 εκατομμύρια 
ευρώ. Αναμφισβήτητα, «ένα διόλου αμελητέο 
μαξιλάρι, που θα μπορούσε να χρησιμοποιη-
θεί σε ετήσια βάση για ενίσχυση ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων», όπως αναφέρουν στην «R» 
κυβερνητικές πηγές που παρακολουθούν από 
κοντά τις εξελίξεις.

Οι δανειστές
Πληροφορίες από ευρωπαϊκές πηγές, που είναι 
σε γνώση της ελληνικής πλευράς, αναφέρουν 
ότι η νέα ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους 
από την Κομισιόν που θα δημοσιοποιηθεί μα-
ζί με την έκθεση για την τέταρτη μεταμνημο-
νιακή εποπτεία στις 20 Νοεμβρίου, θα ανοίξει 
τον δρόμο προκειμένου να ξεκινήσουν οι επί-
σημες συζητήσεις.

 Για πρώτη φορά το αίτημα που προωθεί η 
κυβέρνηση αναμένεται να συζητηθεί σε επί-
πεδο κορυφής στο Eurogroup του Δεκεμβρί-
ου. Κορυφαία στελέχη του οικονομικού επιτε-
λείου εκτιμούν ότι η διαπραγματευτική θέση 
της Ελλάδας είναι ήδη ενισχυμένη μετά την πα-
ραδοχή των Ευρωπαίων -όπως κατεγράφη στις 
φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν- ότι ο 
στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του 
ΑΕΠ επιτυγχάνεται τόσο φέτος όσο και το 2020. 

Σε ανοιχτή γραμμή 
Αθήνα - δανειστές
για τη μείωση 
του πλεονάσματος
Εντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με τους υπουργούς 
Οικονομικών της ευρωζώνης πραγματοποιούν στελέχη του 
οικονομικού επιτελείου και του Μεγάρου Μαξίμου για τον 
περιορισμό του στόχου, από το 3,5%, στο 2% ή στο 2,2% από 
το 2021. Τα 4 όπλα της ελληνικής πλευράς


