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Πολιτική Ενημέρωση, 24 Ιανουαρίου 2016 

Επανεκκίνηση των συζητήσεων για τα δημοσιονομικά μεγέθη 

Εβδομάδα εξελίξεων είναι αυτή που ξεκινάει σήμερα, καθώς από αύριο αναμένεται να 

αρχίσουν στην Αθήνα οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο για τα δημοσιονομικά μεγέθη και 

αν όλα κυλήσουν ομαλά θα καταφθάσουν στην Αθήνα και οι επικεφαλής των θεσμών 

προς τα τέλη της εβδομάδας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών θα εξετάσουν αυτές τις 

ημέρες το κατά πόσο η καλύτερη επίδοση του περυσινού προϋπολογισμού (προβλέπεται 

μικρό πλεόνασμα αντί στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ), καθώς και η 

διαφαινόμενη βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας φέτος (εκτιμάται ότι η 

ύφεση θα περιοριστεί στο μισό από ότι προβλεπόταν και θα κινηθεί κοντά στο 0,7%), 

έχουν θετικές επιπτώσεις στον φετινό προϋπολογισμό και στους επόμενους. 

Επί της ουσίας, αυτό που θα εξεταστεί είναι εάν τα βελτιωμένα μεγέθη θα μπορέσουν να 

«ρίξουν» τον πήχη των μέτρων που ζητούν οι δανειστές και κατά πόσο. Υπενθυμίζεται ότι 

ήδη Ευρωζώνη και ΔΝΤ διαφωνούν στις αρχικές τους προβλέψεις για το δημοσιονομικό 

κενό, με την Ευρωζώνη να το εκτιμά στο 0,5% του ΑΕΠ και το Ταμείο κοντά στο 1% του 

ΑΕΠ. Πλέον, τα ποσά αυτά φαίνεται πως μειώνονται και απομένει να συμφωνήσουν οι 

δανειστές μεταξύ τους πόσο μειώνεται το κενό και σε ποιο επίπεδο διαμορφώνεται, 

καθώς η διαφορά που τους χωρίζει είναι ήδη μεγάλη (κοντά στα 900 εκατ. ευρώ). 

Εφόσον καταλήξουν οι θεσμοί μεταξύ τους σε μία κοινή θέση (όχι μόνο για τα 

δημοσιονομικά, αλλά και για άλλα ζητήματα όπως το ασφαλιστικό στο οποίο και πάλι η 

Ευρωζώνη εμφανίζεται πιο διαλλακτική από το Ταμείο), θα έρθουν στην Αθήνα και οι 

επικεφαλής των εκπροσώπων των δανειστών. Οι συζητήσεις με τους υπουργούς θα 

ξεκινήσουν είτε στα τέλη της εβδομάδας, είτε στις αρχές της επόμενης. Δεν αποκλείεται να 

αναχωρήσουν από την πρωτεύουσα μετά από έναν σύντομο κύκλο διαβουλεύσεων και 

να επιστρέψουν μετά από λίγες ημέρες για να κλείσει ο έλεγχος. 

 

 

Flash News 

Σφοδρή, προσωπική επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο 

πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τον «ένα χρόνο κυβέρνησης της 

Αριστεράς», που έγινε το βράδυ της Κυριακής στο Τάε Κβο Ντο. Η ομιλία του κ. Τσίπρα 

προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, που κατηγόρησε τον 

πρωθυπουργό για «επικίνδυνο ερασιτεχνισμό, απόλυτη αναποτελεσματικότητα,  
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αλαζονεία και αυταρχισμό» και χαρακτήρισε τα όσα είπε ως «κακοστημένη προπαγάνδα, 

με προσωπικές επιθέσεις και ύβρεις». Ο κ. Τσίπρας προειδοποίησε ότι το ασφαλιστικό 

σύστημα είτε θα μεταρρυθμιστεί είτε θα καταρρεύσει, υποστηρίζοντας ότι «δεν 

ευθυνόμαστε εμείς για το PSI, δεν ευθυνόμαστε για αύξηση των άνεργων και για το 

δημογραφικό. Πρέπει να σταθούμε με ευθύνη σε ένα μείζον εθνικό πρόβλημα και αυτό 

πρέπει να το κατανοήσουν όλοι». 

Συμπληρώνεται αύριο ένας χρόνος από την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Πως 

αλήθεια να αποτιμήσει κανείς τον πρώτο χρόνο αριστερής διακυβέρνησης; Για πολλούς 

η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση εγκλωβισμένη μεταξύ των 

πρώτων λόγων της και των εκ διαμέτρου αντίθετων πράξεών της. Είναι αιχμάλωτη αυτής 

της μεγάλης αντίφασης που την οδηγεί σε ταχεία φθορά. Αυτή είναι μια γενική αποτίμηση 

του ενός έτους κυβέρνησης του κ. Αλ. Τσίπρα. Αν όμως επιχειρήσει να δει κανείς την 

κυβέρνηση με βάση τα πρόσωπα που τη συγκροτούν, η κρίση γίνεται χειροπιαστή. 

Παρά τις κυβερνητικές εξάρσεις, στους κύκλους της κυβερνητικής πλειοψηφίας αρχίζουν 

και πάλι να διαφαίνονται ρήγματα και ανησυχία καθώς τα σχέδια που έχει καταθέσει η 

κυβέρνηση για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα φέρνουν απέναντί της τη μάζα 

των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών, οι οποίοι εν πολλοίς είχαν εναποθέσει 

ελπίδες στον ΣΥΡΙΖΑ κατά τις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. 

Αντιμέτωπη για πρώτη φορά – και σε διάστημα πολύ σύντομο από την πρόσφατη 

εκλογική της νίκη – με μαζικές κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση Τσίπρα δέχεται πλέον 

σημαντική πολιτική πίεση και από την αντιπολίτευση, όπου η εκλογή του Κυρ. Μητσοτάκη 

στην ηγεσία της ΝΔ έχει προκαλέσει ήδη αλυσιδωτές αντιδράσεις και έχει διαμορφώσει 

δυναμική στο πολιτικό σκηνικό. 

Πρεμ Γουάτσα, Γουίλμπορν Ρος και Τζον Πόλσον αυτή την εβδομάδα θα βρεθούν 

εκτάκτως στην Αθήνα για λιγότερο από 48 ώρες. Το γεγονός, από μόνο του, συνιστά 

είδηση πρώτου μεγέθους, καθώς σπάνια τρεις κορυφαίοι head managers, παγκοσμίως, 

βρίσκονται ταυτόχρονα σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα – πολύ δε περισσότερο στην 

ελληνική. Ο λόγος της εδώ παρουσίας τους –τον άτυπο συντονισμό της οποίας έχει ο κ. 

Γουάτσα– θα είναι κυρίως να ενισχύσουν την εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού 

προορισμού. Ως γνωστόν, άλλωστε, οι ίδιοι έχουν επενδύσει εδώ πολλά εκατομμύρια 

δολάρια τα τελευταία χρόνια, αν και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν 

καταγράψει ζημίες. Στην ατζέντα τους υπάρχουν συναντήσεις με κυβερνητικούς και 

άλλους παράγοντες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, πέραν όλων των άλλων, θα 

ασχοληθούν και με τις ελληνικές τους επενδύσεις. Βασική αποστολή τους, ωστόσο, θα 

είναι να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα όπου επιμένουν να επενδύουν, και 

βεβαίως να τη «διαφημίσουν» προς τα έξω, μέσω της παρουσίας τους. 
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Ξεκινά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της ΝΔ, ο νέος εκπρόπωπος Τύπου του 

κόμματος Γιώργος Κουμουτσάκος. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και μοχλό πίεσης 

στην Όλγα Γεροβασίλη η οποία, σε αντίθεση με τον προκατοχό της Γαβριήλ Σακελλαρίδη, 

δεν έχει αποφασίσει ακόμα να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία.  

Η πρεμιέρα του Αλ. Τσίπρα στη σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο 

Νταβός είχε αποτέλεσμα. Όπως όμως φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο τα 

διαχειρίστηκε επικοινωνιακά η κυβέρνηση, δεν είναι βέβαιον πως τα συμπεράσματα των 

επαφών του ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο στον στενό κύκλο του Μεγάρου Μαξίμου και 

στις ξένες πρωτεύουσες. Η ελληνική κυβέρνηση αναζητεί για μία ακόμη φορά «ρήγματα» 

στις γραμμές των δανειστών και επιχειρεί να παίξει και πάλι το αμερικανικό χαρτί. Όπως 

σημείωναν και αναλυτές του διεθνούς Τύπου, η συζήτηση για «Το μέλλον της Ευρώπης» 

ανέδειξε πολλά προβλήματα ως προς την απόσταση που χωρίζει την Αθήνα από τις 

λοιπές πρωτεύουσες. Η Κριστίν Λαγκάρντ έθεσε στον Αλ. Τσίπρα το ζήτημα του νέου 

Μεσοπρόθεσμου, το οποίο αναμένεται να σημάνει νέα χρηματοδότηση αλλά και νέους 

όρους. 

Υπήρξε και έμμεσος διάλογος μεταξύ του Πρωθυπουργού και του γερμανού υπουργού 

Οικονομικών, όπου φάνηκε πως δεν υπάρχει επί της ουσίας κώδικας επικοινωνίας. Η 

περίφημη φράση του κ. Σόιμπλε «it’s the implementation, stupid» ήταν σαφές σε όλους 

τους παριστάμενους ότι δεν απευθυνόταν ευθέως στον κ. Τσίπρα. Ήταν όμως μια 

επιβεβαίωση του ισχύοντος γερμανικού δόγματος για την Ευρώπη: «Ή συμφωνούμε κάτι 

και το τηρούμε ή πρέπει να αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού». 

Η επικεφαλής του Ταμείου επισήμανε στον κ. Τσίπρα το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

κληθεί να ενεργήσει η κυβέρνηση βάσει της υπάρχουσας συμφωνίας, ενώ έθεσε και το 

ζήτημα του νέου Μεσοπρόθεσμου, το οποίο αναμένεται να σημάνει νέα χρηματοδότηση, 

αλλά και νέους όρους. Έτσι, μεταξύ των άλλων τονίστηκε ότι:  -η μεταρρύθμιση του 

Ασφαλιστικού είναι βασική προτεραιότητα αλλά όχι επαρκής για την αξιολόγηση, - η 

εφαρμογή ενός πλέγματος άλλων μεταρρυθμίσεων θα κρίνει την πορεία του 

προγράμματος, - όλα αυτά αποτελούν προϋποθέσεις μιας συζήτησης για την 

ελάφρυνση του χρέους. 

Μπροστά στην επιμονή της κυβέρνησης να μην κοπούν τουλάχιστον οι κύριες συντάξεις, 

οι ασκήσεις που έγιναν ώστε να καταστεί βιώσιμο το σύστημα μετατοπίστηκαν στους 

συντελεστές αναπλήρωσης των νέων συντάξεων. Αυτό που ζήτησαν οι ξένοι 

εμπειρογνώμονες είναι να μειωθούν κι άλλο οι συντελεστές αναπλήρωσης για όλους 

όσοι έχουν λίγα χρόνια ασφάλισης και να αυξηθούν τα ποσοστά για όλους όσοι 

παραμένουν στην εργασία έπειτα από 35 και 40 χρόνια ασφάλισης. 

Την Παρασκευή εστάλησαν στο κουαρτέτο επιπλέον ποσοτικοποιημένα στοιχεία και την 

Τρίτη αναμένονται στην Αθήνα εξειδικευμένα κλιμάκια για το Ασφαλιστικό και τα  
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δημοσιονομικά. Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής 

υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης αναμένουν στο τέλος της εβδομάδας ή το αργότερο 

στις αρχές της επομένης την έλευση των επικεφαλής του κουαρτέτου Ντέκλαν Κοστέλο 

(ΕΕ), Ντέλια Βελκουλέσκου (ΔΝΤ), Ράσμους Ρέφερ (ΕΚΤ) και Νικόλα Τζιαμαρόλι (ESM). Η 

διαπραγμάτευση με τους επικεφαλής στο ξενοδοχείο «Χίλτον» αναμένεται να «σπάσει» σε 

δύο φάσεις μέσα στον Φεβρουάριο με στόχο να ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα. 

Άλλωστε, όπως τονίζει ο κ. Τσακαλώτος, κάθε καθυστέρηση κοστίζει: «Το πρόβλημα είναι 

ότι κάθε μήνα που καθυστερείς δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν έχει αλλάξει σελίδα αυτή 

η χώρα και με όλα αυτά που έχουμε κάνει τους τελευταίους έξι μήνες αυτό το θεωρώ 

μεγάλο κρίμα. Είναι μεγάλη αδικία και θεωρώ ότι τουφεκίζουμε το πόδι μας και εμείς και οι 

εταίροι μας». 

Μετά τους «τυφώνες» του Ασφαλιστικού και του Αγροτικού που από την περασμένη 

εβδομάδα ενώθηκαν, δημιουργώντας μια πρωτοφανή πολιτική καταιγίδα, η ελληνική 

κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη, εκπέμποντας μάλιστα αντιφατικά μηνύματα: στη 

δημοσκόπηση της Κάπα Research οι περισσότεροι είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων αλλά 

και υπερ της διατήρησης των κεκτημένων στο Ασφαλιστικό! Αν σήμερα είχαμε εθνικές 

εκλογές στην Ελλάδα, θα τις κέρδιζε οριακά η αξιωματική αντιπολίτευση. Η ΝΔ επικρατεί 

με 20,8% έναντι 19,5% του ΣΥΡΙΖΑ  ενώ μετά την αναγωγή της αδιευκρίνιστης ψήφου η ΝΔ 

φθάνει το 30,9%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί στο 29%. Η μετωπική σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ 

όμως προκαλεί και άλλα αποτελέσματα στο πολιτικό σκηνικό. Από όλα τα άλλα κόμματα 

της αντιπολίτευσης, μόνο η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ φαίνεται να μην επηρεάζονται από 

τον διπολισμό, ενώ Ποτάμι, Ανεξάρτητοι Έλληνες και Ένωση Κεντρώων εμφανίζονται 

κάτω από το όριο του 3% που διασφαλίζει την είσοδο στη Βουλή. Ακόμη και μετά την 

αναγωγή της αδιευκρίνιστης ψήφου, το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρώων εμφανίζουν 

ισχυρές καθοδικές τάσεις, ενώ τα πράγματα δείχνουν λίγο καλύτερα για το κόμμα του 

Πάνου Καμμένου.  

O κ. Θεοδωράκης συναντήθηκε την Πέμπτη με τον νέο πρόεδρο της ΝΔ σε πολύ καλό 

κλίμα. Δεν ήταν μόνο η συμφωνία για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά και η 

διαβεβαίωση, όπως λένε στη Σεβαστουπόλεως, του κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα αναμειχθεί 

στο εσωτερικό άλλων κομμάτων και δεν θα προσεγγίσει στελέχη τους για τυχόν 

μεταγραφές καθώς δίνει προτεραιότητα στην ανασύνταξη του κόμματος του. Στη 

συνάντηση κύριο θέμα ήταν ο εκλογικός νόμος, ενώ στη συνάντηση με την κυρία 

Γεννηματά, την επόμενη ημέρα, ήταν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και η σύσταση 

εξεταστικής επιτροπής μετά τις αποκαλύψεις Βαρουφάκη. Παρά τον διμέτωπο αγώνα του 

ΠαΣοΚ και του Ποταμιού, μοιάζει να εκκολάπτεται ένα άτυπο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο.  

Στη συνάντηση του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κοινοτικό επίτροπο 

Δημήτρη Αβραμόπουλο «κλείδωσε» η επιλογή του Βασίλη Κικίλια στη θέση του ειδικού 

Συντονιστή Μεταναστευτικής Πολιτικής του κόμματος. Ο κ. Αβραμόπουλος συμφώνησε  
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με την ιδέα του κ. Μητσοτάκη, καθώς έχει καλή εικόνα για τον κ. Κικίλια από τη 

συνεργασία τους όταν ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά, ως υπουργοί Άμυνας και 

Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα. Με το δικό του πράσινο φως, ο κ. Μητσοτάκης 

οριστικοποίησε την απόφασή του. Να σημειωθεί ότι ο προβληματισμός του αρχηγού της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν έντονος τις τελευταίες δέκα μέρες για το πρόσωπο στο 

οποίο θα ανέθετε τον νεοσυσταθέντα τομέα του κόμματος, καθώς μετά την οικονομία, το 

Μεταναστευτικό – Προσφυγικό είναι το θέμα που απασχολεί περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο τη χώρα μας. Ο κ. Κικίλιας ανήκει στη γενιά των στελεχών που θέλει 

να αξιοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης και θεωρείται εργατικός, μετριοπαθής, αλλά και 

αποτελεσματικός. Η μεταναστευτική πολιτική θα υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο της 

ΝΔ, κάτι που σηματοδοτεί και την αναβάθμιση του κ. Κικίλια στο κομματικό στερέωμα. 

Σειρά ευρωπαίων αξιωματούχων αναγνωρίζει ότι η ανταπόκριση της Άγκυρας στο 

Προσφυγικό δεν είναι μέχρι σήμερα η αναμενόμενη. Από την άλλη πλευρά, ο ρεαλισμός 

οδηγεί σε μια αναγκαιότητα συνεργασίας μαζί της – μια στάση που εκπορεύεται κυρίως 

απο το Βερολίνο, όπου βρέθηκε πάλι την Παρασκευή ο Αχμετ Νταβούτογλου. Ο έλεγχος 

των ελληνοτουρκικών θαλασσίων συνόρων χαρακτηρίζεται επίσης ως μείζονα 

προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή/Ακτοφυλακή θεωρείται μεγάλο βήμα προς 

αυτή την κατεύθυνση, αλλά δύσκολα θα λειτουργήσει άμεσα. Επομένως, η προσοχή 

στρέφεται σε δύο ζητήματα: στην αντιμετώπιση των λαθροδιακινητών και στην 

επιστροφή των οικονομικών μεταναστών στις χώρες προέλευσης. Και αν το πρώτο 

ζήτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, στο δεύτερο πρέπει να υπάρξουν θεαματικές κινήσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα ήταν μερικές μαζικές επιστροφές μεταναστών από το 

Μαγκρέμπ, οι οποίοι εισέρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος μέσω Τουρκίας.   

Είναι πιθανή η αλλαγή των ευρωπαϊκών συσχετισμών προς τα αριστερά, η οποία 

εκλαμβάνεται ως απειλή από τους συντηρητικούς κύκλους που επιβάλλουν σήμερα την 

ατζέντα καταρχάς στη Γερμανία και δι’αυτής στην Ευρωζώνη. Πηγές που συνομιλούν με 

τραπεζικούς κύκλους οι οποίοι έχουν γνώση των εσωτερικών ισορροπιών στο γερμανικό 

υπουργείο Οικονομικών, έλεγαν ότι οι ακραίοι κύκλοι βλέπουν στην αξιολόγηση του 

ελληνικού προγράμματος μια καλή ευκαιρία να οδηγήσουν τα πράγματα σε αδιέξοδο, 

να πληξουν την κυβέρνηση και να προκαλέσουν έτσι πολιτικές αλλαγές οδηγώντας σε 

νέο κυβερνητικό σχήμα. Οι κύκλοι αυτοί θεωρούν την Ελλάδα την πιο ευάλωτη χώρα 

αυτή τη στιγμή και εκτιμούν ότι εάν δημιουργηθούν και πάλι συνθήκες κρίσης και ύφεσης, 

με προβλήματα χρηματοδότησης και αναζωπύρωση της κινδυνολογίας για Grexit, το 

πρόβλημα θα χρεωθεί στις δυνάμεις της Αριστεράς, αποτελώντας τη χαριστική βολή γι’ 

αυτές, καθώς και ένα αντιπαράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Τέτοια σενάρια πάντως 

εμπεριέχουν πολλά ρίσκα για το σύνολο της Ευρωζώνης και την παγκόσμια οικονομία 

και κινητοποιούν αντίθετες δυνάμεις από την πλευρά των μετριοπαθών, τόσο στο 

εσωτερικό της Γερμανίας, όσο και στην Ευρώπη (Κομισιόν, ΕΚΤ) αλλά και διεθνώς. 


