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Πολιτική Ενημέρωση, 10 Ιουλίου 2016 

«Αλλαγή στόχων», αλλιώς καθυστέρηση 

Για ένα μπρα ντε φερ πολιτικών εντυπώσεων μέχρι εξαντλήσεως των ταμειακών 

αποθεμάτων του Δημοσίου και με φόντο την αβεβαιότητα εξαιτίας του Brexit, 

προετοιμάζονται η κυβέρνηση και οι πιστωτές ενόψει της δεύτερης διαπραγμάτευσης. Στο 

Euroworking Group της περασμένης Δευτέρας, το οποίο προετοίμασε την ατζέντα του 

αυριανού Eurogroup, ο Ελληνας εκπρόσωπος κ. Γιώργος Χουλιαράκης έθεσε δύο 

θέματα: την αλλαγή των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα μετά το 2018 και την 

αλλαγή του νόμου για τις διοικήσεις των τραπεζών. 

Η στάση των εκπροσώπων των κρατών-μελών στο EWG ήταν αρνητική. Αν και 

Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε την Παρασκευή ότι δεν θα συζητηθεί ελληνικό θέμα στο 

Eurogroup, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών Ε. Τσακαλώτος 

προτίθεται να θέσει τα δύο αυτά θέματα και κυρίως το πρώτο. «Πρέπει να ανοίξουμε το 

θέμα των στόχων», σημειώνει αρμόδια πηγή του υπ. Οικονομικών. 

Η κυβέρνηση επιδιώκει να πάρει το ταχύτερο δυνατόν το «πράσινο φως» από τους 

πιστωτές, ώστε αυτό να αποτυπωθεί στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2017 – 2021. Η 

πρόταση της Αθήνας είναι να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί στόχοι του 

Μνημονίου έως το 2018, να φτάσει δηλαδή το πρωτογενές πλεόνασμα έως το 3,5% του 

ΑΕΠ εκείνη τη χρονιά και στη συνέχεια να αρχίσει η σταδιακή αποκλιμάκωσή τους. Να 

μειωθεί, δηλαδή, στο 2,5% του ΑΕΠ για την τριετία 2019 - 2021 και να κλειδώσει στο 2% του 

ΑΕΠ από το 2022 και μετά. Παρουσιάζοντας την πρόταση της Αθήνας στους 

Ευρωπαίους ομολόγους του, ο κ. Χουλιαράκης υποστήριξε ότι και με αυτούς τους 

χαλαρότερους δημοσιονομικούς στόχους, δεν τίθεται εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα του 

χρέους, καθώς οι ετήσιες ακαθάριστες ανάγκες εξυπηρέτησής του διατηρούνται κάτω 

από το όριο του 15% του ΑΕΠ και μάλιστα σε απόσταση ασφαλείας. Τουλάχιστον μέχρι 

το 2022. Στη συνέχεια θα εφαρμοστούν τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, για την οποία 

έχει επί της αρχής συμφωνήσει το Eurogroup. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 

οικονομικού επιτελείου, το Μεσοπρόθεσμο θα είναι έτοιμο σε μορφή νομοσχεδίου έως τις 

18 Ιουλίου. 

 

Ασκήσεις ισορροπίας Μητσοτάκη με funds 

«Βεβαίως και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τη χώρα». Μια 

τέτοια απάντηση από την πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο 

αγωνιώδες ερώτημα επενδυτών, αν πρέπει να επενδύσουν στην Ελλάδα ή όχι, δεν είναι 

καθόλου αυτονόητη. Κι ας συνοδεύτηκε από την έκφραση του σχετικού προβληματισμού 

για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτονόητες δεν είναι ούτε οι συναντήσεις με  
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περισσότερους από 200 επενδυτές που είχε τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Λονδίνο ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης. Ούτε, όμως, και η παρουσίαση ενώπιον των επενδυτών των 

βασικών αξόνων του κυβερνητικού προγράμματος της Ν.Δ. στην οικονομία. 

O φάκελος με τις 40 σελίδες, που μοιράστηκε σε όλους τους συνομιλητές του κ. 

Μητσοτάκη στο Λονδίνο και περιέχει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής 

που προτείνει η Ν.Δ., ήταν η τεκμηρίωση των κυβερνητικών προθέσεων της νέας ηγεσίας 

της Συγγρού απέναντι σε ένα απαιτητικό ακροατήριο που ξέρει τι θέλει και γνωρίζει τι 

συμβαίνει στη χώρα. Στόχος η αξιοπιστία, καθώς η εικόνα της χώρας πάσχει σοβαρά 

στο εξωτερικό και πλέον εκφράζονται ανοικτά οι αμφιβολίες για το πόσο μακριά μπορεί 

να πάει η κυβέρνηση Τσίπρα. 

Ούτως ή άλλως, το συγκεκριμένο ακροατήριο δεν είναι ξένο στον κ. Μητσοτάκη και δεν 

έκανε δίκη προθέσεων. Εξέφρασε, όμως, τον προβληματισμό του για την πορεία της 

οικονομίας, για την αβεβαιότητα που δημιουργεί το Brexit, καθώς και για τον 

προωθούμενο εκλογικό νόμο. Το ερώτημα επανήλθε πιεστικά στις περισσότερες 

συναντήσεις: «Αν το μέλλον είναι η πολιτική αστάθεια, γιατί να επενδύσει κανείς στην 

Ελλάδα;». 

 

 

Flash News 

Ο επαγγελματισμός και η τεχνοκρατική αύρα της παρουσίασης των προτάσεων της Ν.Δ. 

δεν σημαίνουν ότι οι συζητήσεις έμειναν στους οικονομικούς δείκτες και στα ποσοστά 

των πλεονασμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια πολιτική εισαγωγή για να εξοικειώσει 

τους συνομιλητές του με το βασικό σκεπτικό των προτάσεών του και στη συνέχεια 

δεχόταν ερωτήσεις. Οι περισσότερες ήταν πολιτικού περιεχομένου. Κάποιες συνδέονταν 

με τις αποκαλύψεις του Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ για το Σχέδιο Β΄ ή Σχέδιο Χ που έφθασαν μέχρι 

το Λονδίνο. Κάποιες άλλες, προερχόμενες από funds που έχουν ήδη επενδύσει στην 

Ελλάδα, κυρίως στον τομέα των NPLs και της ακίνητης περιουσίας, ήταν ιδιαίτερα 

επικριτικές προς την κυβέρνηση. Οι επενδυτές διαμαρτυρήθηκαν στον πρόεδρο της Ν.Δ. 

για το θεσμικό πλαίσιο. 

Ο μαραθώνιος με τους επενδυτές οργανωνόταν αθόρυβα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ο 

κ. Μητσοτάκης συνάντησε περισσότερους από 200 επενδυτές και εκπροσώπους funds 

στο Λονδίνο. Η πλειονότητα προερχόταν από την Deutsche Bank και την Goldman 

Sachs, αλλά και από την Blacrock, καθώς και από εκπροσώπους εταιρειών που έχουν 

ήδη επενδύσει στην Ελλάδα. Τα ραντεβού οργανώθηκαν σε ομάδες τριών, πέντε, δώδεκα 

και δεκαπέντε ατόμων, ενώ στην πολυπληθέστερη συμμετείχαν πενήντα. 
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Την ευθύνη για την προετοιμασία του 40σέλιδου φακέλου, που μοιράστηκε σε όλους 

τους συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη, είχε ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος και ήταν 

παρών σε όλες τις συναντήσεις. Ο μαγικός φάκελος περιείχε τους βασικούς άξονες του 

κυβερνητικού προγράμματος της Ν.Δ. Αυτοί περιστρέφονται γύρω από την εκτίμηση ότι 

οι στόχοι ανάπτυξης της τάξεως του 4% είναι εφικτοί εφόσον υλοποιηθούν διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποιήσεις, ενισχυθεί η ρευστότητα μέσω εμπροσθοβαρούς 

αξιοποίησης του πακέτου Γιούνκερ και άλλων μέτρων και κυρίως, μέσω της μείωσης των 

φορολογικών συντελεστών. Το επιχείρημα του προέδρου της Ν.Δ. είναι ότι η 

δημοσιονομική πειθαρχία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των συντελεστών, καθώς και ότι 

είναι εφικτός ο στόχος για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018. 

Βασικός άξονας της πρότασης της Ν.Δ. είναι ακόμη ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό 

σχέδιο για τη χώρα, το οποίο δεν θα περνά μόνο μέσα από την οικονομία, αλλά και μέσα 

από την υγιή λειτουργία των θεσμών. 

Ξένοι δεν ήταν οι συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη ούτε στο αρχηγείο της ΕΚΤ στη 

Φρανκφούρτη. Ο Μπενουά Κερέ, ο οποίος ήταν παρών στη συνάντηση με τον Μάριο 

Ντράγκι, είχε συναντήσει τον κ. Μητσοτάκη στην πρόσφατη ετήσια συνεδρίαση της 

Λέσχης Μπίλντερμπεργκ στη Δρέσδη. Στη συνάντηση που κράτησε 50΄, ο πρόεδρος της 

Ν.Δ. έκανε αναγνωριστική συζήτηση για την πρότασή του για χαμηλότερα πλεονάσματα 

της τάξεως του 2% μετά το 2018. Η πρόταση για χαμηλότερα πλεονάσματα έχει 

διατυπωθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο από τον Γιάννη Στουρνάρα και φέρεται να έχει τις 

ευλογίες του επικεφαλής της ΕΚΤ. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. παρουσίασε στους συνομιλητές 

του –παρόντες ήταν ακόμη ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ στο Κουαρτέτο Φραντσέσκο 

Ντρούντι και ο σύμβουλος του κ. Ντράγκι Φρανκ Σμετς– το σκεπτικό του ότι μια αξιόπιστη 

κυβέρνηση μπορεί να πετύχει τους στόχους και, άρα, να είναι πιο ευέλικτη στο μείγμα 

πολιτικής που θα ακολουθήσει και να πετύχει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. 

«Εμείς εννοούμε αυτά που λέμε», ήταν το βασικό μήνυμα που εξέπεμψε ο κ. Μητσοτάκης, 

καθώς θεωρεί ότι το ζήτημα της αξιοπιστίας –και το πλήγμα που έχει δεχθεί από την 

κυβέρνηση Τσίπρα– είναι κορυφαίο. Συζήτηση έγινε και για την πορεία του 

προγράμματος. Σε αυτήν ο πρόεδρος της Ν.Δ .εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις 

στοχεύσεις της κυβέρνησης. 

Μπορεί τα ανώτατα κυβερνητικά στελέχη να επιμένουν ότι οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν 

καμία σημασία, γιατί πέφτουν συνήθως έξω στην Ελλάδα και διεθνώς, το Μαξίμου όμως 

καταστρώνει τη στρατηγική του με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Δεν 

δίνει τόσο σημασία στα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου, τα οποία και αυτά είναι 

αρνητικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο στα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε φτάσει στο 

σημείο το 80% - 85% των ερωτηθέντων να θεωρεί ότι η κυβέρνηση κινείαι σε λάθος 

κατεύθυνση, το 55% - 60% να εκτιμά ότι η κατάστασή του ήταν καλύτερη στα τέλη του 

2014 απ’ ότι είναι σήμερα και το 65% έως το 75% ανάλογα με τη δημοσκόπηση, να 

περιμένει επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής του κατάστασης στη διάρκεια του 

επόμενου εξαμήνου. 
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Με την συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων και την αναλυτική προσέγγιση σωρείας 

νομικών επιχειρημάτων που προβλήθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας του, το Συμβούλιο 

της Επικρατείας (ΣτΕ) αναμένεται, προσεχώς, να αποφανθεί για τη νομιμότητα ή μη των 

κυβερνητικών χειρισμών για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο πρόεδρος του ΣτΕ, Νίκος 

Σακελλαρίου, που προήδρευσε στις αρχές της εβδομάδος της κρίσιμης Ολομέλειας και 

άλλοι 30 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, μεταξύ των οποίων και τρεις αντιπρόεδροι του 

ΣτΕ, συγκροτούν τον δικαστικό σχηματισμό που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και θα 

κρίνει, αν ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες και το νομοθετικό πλέγμα που τον 

περιβάλλει, προσκρούουν ή όχι σε συνταγματικές και κοινοτικές αρχές. Η απόφαση του 

δικαστηρίου, για την οποία προς το παρόν, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον ακριβή χρόνο 

που θα εκδοθεί, αναμένεται να λύσει κρίσιμα θέματα, καθορίζοντας παράλληλα και τα 

ακριβή όρια των κυβερνητικών πρωτοβουλιών.  

Οσο και να μετρούν στο Μαξίμου τα κουκιά των βουλευτών, μάλλον δεν τους βγαίνουν 

για να επιβληθεί η απλή αναλογική από τις επόμενες εκλογές. Ολα δείχνουν ότι την 

επίμαχη διάταξη θα καταψηφίσουν τουλάχιστον 102 βουλευτές, και συγκεκριμένα οι 75 

της Ν.Δ., οι 15 του ΠΑΣΟΚ, οι 10 του Ποταμιού και οι ανεξάρτητοι κ. Χ. Θεοχάρης, Λ. 

Γρηγοράκος, ενώ «παρών» δήλωσε ότι θα πει ο Στ. Παναγούλης. Αυτό με απλά λόγια 

σημαίνει ότι η απλή αναλογική θα υπερψηφισθεί μεν, αλλά όχι από 200 βουλευτές που 

απαιτεί το Σύνταγμα για την άμεση εφαρμογή της και επομένως θα πρωτοδοκιμαστεί στις 

μεθεπόμενες εκλογές. Αν όπως όλα δείχνουν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ καταψηφιστεί, οι 

επόμενες εκλογές θα είναι κρισιμότατες. Και τούτο διότι μόνον αν η Ν.Δ. φτάσει στην 

αυτοδυναμία θα μπορεί να ξαναλλάξει το εκλογικό σύστημα, επαναφέροντας την 

ενισχυμένη αναλογική που ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Η οποία, σε μια τέτοια 

περίπτωση, θα ξαναεφαρμοσθεί αφότου δοκιμαστεί στην πράξη έστω μία φορά απλή 

αναλογική που επιβάλλει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για τις μεθεπόμενες εκλογές και καταδειχθεί στην 

πράξη ότι το εν λόγω σύστημα οδηγεί τις περισσότερες φορές σε ακυβερνησία ή 

θνησιγενείς κυβερνήσεις. 

Ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να αποκρύψει μια 

«λεπτομέρεια» στη μείωση του εκλογικού ορίου ηλικίας, το οποίο θα αλλάξει από τις 

επόμενες εκλογές, καθώς αρκούν γι’ αυτό 151 ψήφοι. Λίγοι ήξεραν ότι και με το σημερινό 

σύστημα ψήφιζαν ήδη και οι 17χρονοι, φτάνει να είχαν τα 18α γενέθλιά τους τη χρονιά 

των εκλογών. Τούτο, λοιπόν, τώρα υποχωρεί κατά ένα έτος, με συνέπεια να δίνεται 

δικαίωμα ψήφου και σε 16άρηδες μαθητές της Β΄ Λυκείου. Προφανώς, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, 

οι τελευταίοι έχουν αποκτήσει την απαραίτητη εκλογική ωριμότητα από τη συμμετοχή 

τους σε εκλογές για τα 15μελή συμβούλια... 


