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Βάλντις Ντομπρόβσκις: Η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε τους φόρους 

Η ισχυρή προτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να αυξηθούν οι φόροι και όχι να 

μειωθούν οι δαπάνες. Και αυτό επέλεξε. Με αυτόν τον κατηγορηματικό τρόπο ο 

αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, υπεύθυνος για τα 

θέματα οικονομίας στην Ευρωζώνη, ξεκαθαρίζει –σε συνέντευξή του στην «Κ»- πως 

φτάσαμε στη συνταγή του νέου σκληρού πακέτου μέτρων, αν και ο ίδιος ήταν εναντίον 

αυτής της συνταγής, θεωρώντας ότι οι μειώσεις δαπανών θα επηρέαζαν λιγότερο την 

ανάπτυξη.  

Ο κ. Ντομπρόβσκις τονίζει, επίσης, ότι τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για 

το χρέος δεν θα είναι ολοκληρωμένα μέχρι τις 24 Μαϊου. Και εκεί διευκρινίζει ότι για να 

εξασφαλιστεί η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, θα χρειαστεί 

προηγουμένως ένας οδικός χάρτης για την ελάφρυνση του χρέους. Σημειώνει, ωστόσο, 

και πάλι ότι από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών η συμφωνία για το χρέος δεν 

συνδέεται με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οικονομική αστάθεια που προκλήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 

2015 είχε έναν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Το αποτέλεσμα; «Τώρα 

βλέπουμε ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται είναι πολύ μεγαλύτερη από 

ότι αν έκλεινε επιτυχώς η δεύτερη αξιολόγηση». 

Τέλος, στέλνοντας ένα μήνυμα στην Αθήνα, σημειώνει ότι «δεν μπορούμε να ελέγχουμε 

κάθε βήμα της ελληνικής κυβέρνησης». Συνεπώς, είναι ευθύνη των Ελλήνων να τηρήσουν 

τη συμφωνία και να βάλουν πάλι την οικονομία στον σωστό δρόμο ώστε να μη χρειαστεί 

τέταρτο πρόγραμμα. 

 

 

Flash News 

Με τη συμφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους να απoδεικνύεται πιο δύσκολη 

από ότι αναμενόταν, δεν είναι λίγοι εκείνοι στις Βρυξέλλες που αρχίζουν να πιστεύουν ότι 

η απόφαση για το χρέος και κατ’ επέκταση η συμμετοχή του ΔΝΤ μένουν μετέωρες στο 

άμεσο μέλλον. Και έτσι από την ευφορία που εξέπεμπε το τελευταίο Eurogroup –ότι 

βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία και ότι το ΔΝΤ συμφωνεί στα αρχικά μέτρα για το 

χρέος- τρεις μέρες αργότερα «ήταν σαν να είχε “εξατμιστεί” αυτό το θετικό κλίμα και να 

έχουμε κάνει πάλι βήματα πίσω», όπως λέει Ευρωπαίος Αξιωματούχος. 

Με το θέμα του χρέους να διχάζει τόσο τις χώρες της Ευρωζώνης όσο και την Ευρωζώνη 

με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), αλλά ταυτόχρονα και με τους πάντες να  
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επιθυμούν την εκταμίευση της δόσης προς την Ελλάδα έως τις αρχές Ιουνίου, το 

καλύτερο που περιμένει η Αθήνα από το Eurogroup της 24ης Μαΐου είναι ένα αόριστο 

περίγραμμα της ελάφρυνσης του χρέους. Εκτιμάται ότι αυτό θα είναι αρκετό για να πει το 

ΔΝΤ μια «καλή κουβέντα», ώστε να εγκριθεί χωρίς προβλήματα η δόση από τα «δύσκολα» 

κοινοβούλια της Ευρωζώνης. 

Έτσι, το Eurogroup θα μπορέσει να εγκρίνει την εκταμίευση της δόσης, η οποία, όπως 

όλα δείχνουν, θα περιλαμβάνει τα 5,7 δισ. ευρώ που προβλέπονταν ούτως ή άλλως και 

την παροχή επιπλέον κεφαλαίων για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

Δημοσίου. Το δεύτερο μέρος της δόσης θα αφορά συνολικά 3-5 δισ. ευρώ και θα 

σπάσει σε υποδόσεις που θα εκταμιεύονται με όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 

όρος θα είναι η αποπληρωμή των οφειλών. Δηλαδή, θα εκταμιευτεί ένα ποσό (για 

παράδειγμα 800 εκατ. ευρώ) για την εξόφληση των χρεών και, μόλις συμβεί, τότε θα 

εκταμιευτεί άλλο ένα ίδιο ποσό (800 εκατ. ευρώ). Επίσης, οι δανειστές έχουν ζητήσει την 

ύπαρξη σαφούς χρονοδιαγράμματος για τις αποπληρωμές των οφειλών, ώστε να 

εγκρίνουν τις δόσεις. 

Παρότι όμως ο ανασχηματισμός θεωρούνταν από καιρό τώρα δεδομένος για αμέσως 

μετά την αξιολόγηση, οι τελευταίες πληροφορίες θολώνουν αυτή την εικόνα, 

μεταφέροντας παρέμβαση του πρωθυπουργού για αργότερα, πιθανόν ακόμη και τον 

Σεπτέμβριο. Και τούτο διότι υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, οι 

οποίες λένε ότι ο κ. Αλέξης Τσίπρας πρέπει να κρατήσει το χαρτί του ανασχηματισμού για 

επόμενη στιγμή και να μη χαθεί η αξία του ρπιν από μια νεκρή πολιτικά περίοδο όπως το 

καλοκαίρι. Κάποιοι συνδέουν τη συζητούμενη καθυστέρηση του ανασχηματισμού με την 

ανάγκην να ολοκληρωθεί η επιχειρούμενη αλλαγή στο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς πρόκειται 

για κεντρικής σημασίας θέμα που χειρίζεται ο Νίκος Παππάς, ο οποίος μέχρι να 

τελειώσουν οι σχετικές διαδικασίες δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σημερινό του πόστο. 

Το «να αρχίσει ο κόσμος να αγαπάει την κυβέρνηση» οριοθετείται από το περιβάλλον του 

Μεγάρου Μαξίμου ως ο βασικός στόχος για την επομένη της ολοκλήρωσης της 

αξιολόγησης. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι το κλείσιμο αυτού του κύκλου δίνει στην 

κυβέρνηση μια «πολυτέλεια» που μέχρι τώρα δεν είχε: να λειτουργήσει σε συνθήκες 

πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας για πρώτη φορά από την έλευση του κ. Τσίπρα 

στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2015. Το «να αγαπήσει ο κόσμος την κυβέρνηση» δεν 

είναι μια τυχαία επιλεγμένη έκφραση. Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι το όχημα τους προς την 

εξουσία ήταν εν πολλοίς η ψήφος διαμαρτυρίας προς το παραδοσιακό πολιτικό 

σύστημα και η ψήφος ελπίδας ότι μια μη μνημονιακή πολιτική είναι εφικτή. Ενάμιση χρόνο 

μετά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μείωση της εκλογικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν αυτή η 

κατάσταση παγιωθεί, θα επιδιωχθεί να κερδίσει η κυβέρνηση την εμπιστοσύνη των 

πολιτών. Οι κίνησεις που σχεδιάζονται αφορούν ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων στην 

κυβέρνηση και στο κόμμα. Αρχής γενομένης από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στα τέλη 

Ιουνίου-αρχές Ιουλίου, θα επιχειρηθεί η ανασυγκρότηση του κόμματος, με έμφαση στην  
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εξωστρέφεια και στην υιοθέτηση από την κομματική βάση του κυβερνητικού αφηγήματος 

για την πορεία της χώρας. Ουσιαστικά, ο κ. Τσίπρας θα επιχειρήσει να ολοκληρώσει τον 

μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα διαμαρτυρίας σε κόμμα εξουσίας και στην 

προσπάθεια αυτή θα πρέπει να διαμορφωθούν οι ισορροπίες εκείνες που δεν θα 

επιτρέπουν σε κρίσιμες στιγμές να αιωρείται κλίμα αβεβαιότητας γύρω από την 

υποστήριξη του κόμματος σε κεντρικές κυβερνητικές επιλογές. 

Οι αποφάσεις του Eurogroup και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, παρά τις 

εκκρεμότητες για τη διευθέτηση του χρέους και τον ρόλο του ΔΝΤ, διαμορφώνουν ένα νέο 

τοπίο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Άμεσες εξελίξεις δύσκολα θα υπάρξουν, αντιθέτως 

προδιαγράφεται πολύμηνο σύρσιμο που θα δοκιμάσει τις αντοχές κομμάτων, 

οικονομίας και κοινωνίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρότι είχε προβλέψει ορθά τις 

εξελίξεις, εμφανίστηκε αιφνιδιασμένος, γεγονός που δείχνει ότι η στρατηγική της ΝΔ δεν 

έχει βάθος. Η Φώφη Γεννηματά και ο Σταύρος Θεοδωράκης μπορούν πλέον να 

χρησιμοποιήσουν τον χρόνο ως άλλοθο για να μην πάρουν αποφάσεις συμπόρευσης. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνει το οικονομικό επιτελείο της ΝΔ στη χρηματοδότηση και 

μεταδίδουν ότι η χώρα θα πρέπει να λάβει πλέον των 15 δις. ευρώ σύμφωνα με το 

πρόγραμμα εκταμίευσης του ESM ως το πρώτο εξάμηνο 2016. «Και αυτό για τις θυσίες 

του ελληνικού λαού που επέφεραν τα σκληρά, φορομπηχτικά μέτρα που επέβαλε το 

δίδυμο Τσίπρα – Καμμένου. Οτιδήποτε λιγότερο δεν είναι για πανηγυρισμούς αλλά για 

κλάματα» αναφέρει χαρακτηριστικά η ηγετική ομάδα της ΝΔ. 

Η ημέρα του Κυρ. Μητσοτάκη αρχίζει και τελειώνει με τον Στυλιανό Πέτσα. Ποιος είναι 

αυτός που βρίσκεται συνεχώς κοντά στον πρόεδρο; Είναι, πρόσωπο-«κλειδί» στο 

επιτελείο του προέδρου της ΝΔ και το στέλεχος (με πολυετή πείρα σε κομβικές θέσεις – 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπουργείο Όικονομικών κ.α.) που έχει ως αποστολή την 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Μνημονίου (ο κ. Μητσοτάκης τον πήρε 

από τον Χρ. Σταϊκούρα). 

Η αδύναμία της Ευρώπης να πάρει σοβαρές πρωτοβουλίες προβληματίζει τον κ. 

Βενιζέλο. «Ένα μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πολιτικής 

εναλλαγής. Οι 28 εθνικοί εκλογικοί κύκλοι διαπλέκονται και το αποτέλεσμα είναι ένας 

μεγάλος κυλιόμενος συνασπισμός μεταξύ συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατικών 

δυνάμεων, ο οποίος συσκοτίζει τα πράγματα, δεν επιτρέπει να τεθούν τα πολιτικά 

δηλήμματα με καθαρό τρόπο ενώπιον των κοινωνιών, και ξεσπάει ένας 

ευρωσκεπτικισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή γίνεται αποδεκτός θεσμικά στην ΕΕ με το 

Brexit, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου» παρατηρεί. Επίσης, πιστεύει ότι η Ευρώπη ως 

ιστορικό κεκτημένο είναι μια ήπειρος σοσιαλδημοκρατική, άρα η κρίση της Ευρώπης είναι 

κρίση της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. «Η Σοσιαλδημοκρατία είναι πάντα μια 

επιπλέον επεξεργασία, ιδεολογική, θεσμική, αξιακη, πολιτιστική, ενώ το Λαϊκό Κόμμα, η 

ευρωπαϊκή Δεξιά, διέπεται από μια εμπειρική αντίληψη περί πολτικής και η κρίση της δεν 

είναι τόσο εμφανής». 


