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η ελληνική πλευρά, που στην πράξη χρειάστηκε έναν χρόνο για να λάβει έστω 
και τα πρώτα χρήματα από το προκαταρκτικό κλείσιμο της αξιολόγησης». Πη-
γή της Κομισιόν που σχολίασε αυτή την πληροφορία υπενθύμισε ότι «η δεύτε-
ρη αξιολόγηση δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν κλείσουν τα προαπαιτούμενα 
της πρώτης», τα οποία, όπως είπε, «δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η 
Ελλάδα έλαβε χρήματα συμφωνώντας ότι τα πράγματα θα γίνουν έτσι». Το πα-
ραπάνω κλίμα περιγράφει ουσιαστικά και το τι ειπώθηκε 
στο Euro Working Group της προηγούμενης Δευτέρας. 

«Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν διορίζουν από την πλευ-
ρά τους μέλη στο Εποπτικό Συμβούλιο του Ταμείου Απο-
κρατικοποιήσεων, τι στιγμή που η Κομισιόν έχει προ-
τείνει τα δικά της και ο τρόπος λήψης αποφάσεων δεν 
πρόκειται να αλλάξει», αναφέρει πηγή της ευρωζώνης. 
Παρομοίως, η Κομισιόν έχει απογοητευτεί από την αρ-
γοπορία στο κομμάτι που αφορά την αγορά ενέργει-
ας, οι αλλαγές στην οποία έχουν καθοριστική θετική 
επίπτωση στο ελληνικό ΑΕΠ και την απασχόληση. Για 
όλα τα άλλα προαπαιτούμενα (13 από 15) η αίσθηση 
στις Βρυξέλλες ήταν πως «δεν είναι τόσο δύσκολα πολιτικά όσο τα δύο πρώ-
τα». Πάντως, χωρίς ολοκλήρωση των 15 προαπαιτούμενων δεν θα ξεκινήσει η 
δεύτερη αξιολόγηση και δεν θα οριστικοποιηθούν-ποσοτικοποιηθούν οι απο-
φάσεις για το ελληνικό χρέος, που μαζί με τη συμμετοχή του ΔΝΤ αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της επιστροφής της χώρας πρώτα στην κανονικότητα 
και μετά στις αγορές. 

Η Ελλάδα δεν θα έχει ρόλο 
Στις συζητήσεις, βεβαίως, για το χρέος, που, όπως γνωρίζει η «R», ήδη διεξά-
γονται σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ στελεχών των κοινοτικών οργανισμών (Κομι-
σιόν-ΕSM) και ανθρώπων του ΔΝΤ στην Ευρώπη, αφενός δεν πρέπει να αναμέ-
νονται θαύματα και αφετέρου δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας (σε 
κανένα επίπεδο σε αυτές). Η ρύθμιση θυμίζει την παλιά συνήθη φράση του τό-

Σ
τον αέρα βρίσκεται από αυτή την εβδο-
μάδα το χρονοδιάγραμμα για τη δόση 
των 2,8 δισ., τη δεύτερη αξιολόγηση, 

το χρέος και το θέμα της συμμετοχής του ΔΝΤ 
στο πρόγραμμα, καθώς οι καθυστερήσεις του 
Αυγούστου προκαλούν αλυσιδωτές αντιδρά-
σεις, που θα φανούν στο Εurogroup της 9ης 
Σεπτεμβρίου. 

Ανώτερη πηγή της ευρωζώνης είπε στη 
Realnews ότι «δεν ετοιμάζεται» η εκταμίευση 
στο Εurogroup της Μπρατισλάβας στις 9 Σε-
πτεμβρίου και πως «θέλει πολλή δουλειά» για 
να καταστεί αυτό δυνατό έστω στο Εurogroup 
της 10ης Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Ωστό-
σο, επεσήμανε ότι «εδόθη το μήνυμα στην ελ-
ληνική πλευρά», η οποία επισπεύδει την προ-
ετοιμασία. 

Ακόμα, όμως, και έτσι, το Euro Working 
Group έχει ετοιμάσει μια καταγραφή, η οποία 
θα παρουσιαστεί στους υπουργούς και θα λέ-
ει ότι «ο χρόνος που ορίστηκε για τα 15 προ-
απαιτούμενα το καλοκαίρι χάθηκε χωρίς απο-
τέλεσμα» και πως «κανένας από τους όρους 
δεν έχει εκπληρωθεί». Η πηγή που ενημέρω-
σε την «R» επέστησε την προσοχή στο γεγονός 
ότι «αυτά είχαν αποκοπεί από τον κύριο όγκο 
της πρώτης αξιολόγησης για να διευκολυνθεί 
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«Οχι» από τις Βρυξέλλες 
στα ελληνικά αιτήματα
Στον αέρα το χρονοδιάγραμμα για δεύτερη αξιολόγηση και χρέος.  
Τον Οκτώβριο το νωρίτερο η εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ.  
Οι Ευρωπαίοι θέλουν πλεόνασμα 3,5% για άλλα οκτώ χρόνια

τε υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα 
(«εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογεί, 
τώρα είναι η σειρά των εταίρων»), με μία όμως 
διαφορά: το ύψος του πρωτογενούς πλεονά-
σματος για την επόμενη δεκαετία μετά το 2018. 

Ζητούν σκληρότερα μέτρα
Στις Βρυξέλλες έχει καταστεί σαφές ότι «η Κο-
μισιόν και ο ESM θα πάνε στη διαπραγμάτευ-
ση για το χρέος με πρόταση για 3,5% για του-
λάχιστον 8 χρόνια μετά το 2018». Ο ESM, σύμ-
φωνα με πηγές του Λουξεμβούργου, θεωρεί 
το ποσοστό εφικτό και την άποψη αυτή συμ-
μερίζονται ο Τόμας Βίζερ και ο Κλάους Ρέ-
γκλινγκ, οι δύο άνθρωποι που θα φέρουν εις 
πέρας τις συζητήσεις. 

Καθώς μάλιστα η δεύτερη αξιολόγηση δεν 
περιέχει δημοσιονομικό σκέλος (μέτρα και δη-
μοσιονομικά στοιχεία), αλλά μόνο διαρθρω-
τικά, στην πραγματικότητα οι Βρυξέλλες λένε 
ότι δεν υπάρχει καμία ατζέντα σε κανένα ση-
μείο μέσα στο 2016 για να συζητηθεί ένα τέ-
τοιο θέμα - ενώ μετά θα ισχύει η δέσμευση με 
την οποία θα έχουν γίνει οι υπολογισμοί του 
χρέους. Η δε Ελλάδα, όπως λένε οι ίδιες πηγές, 
δεν έχει κανένα συμφέρον να «συμμαχήσει» με 
το ΔΝΤ, που ίσως θέσει εν αμφιβόλω το 3,5% 
στο μακροπρόθεσμο επίπεδο, διότι έχει πολύ 
σκληρότερη ατζέντα σε άλλα θέματα του προ-
γράμματος και όχι μόνο, όπως λέγεται, στα ερ-
γασιακά. Επιπλέον, το Ταμείο δέχθηκε, υποστη-
ρίζουν στις Βρυξέλλες, τον «κόφτη», ακριβώς 
για να υπάρχει αξιοπιστία ότι τα δημοσιονομι-
κά θα βγαίνουν τα επόμενα χρόνια. 

Τέλος, στην επιχειρηματολογία των Ευρω-
παίων υπάρχει και το γράφημα των πρωτο-
γενών πλεονασμάτων που είχε η Ελλάδα πα-
λαιότερα και το οποίο δείχνει σταθερά υψη-
λά πρωτογενή πλεονάσματα, 4,9% το 1994, 
2,4% το 1995, 3,7% το 1996, 4,5% το 1997 και 
το 1998, 3,7% το 1999, 2% το 2000 και 0,8% 
το 2001 (οπότε και μετά η χώρα είχε σταθε-
ρά πρωτογενή ελλείμματα από 0,7% το 2002 
ως 10,1% το 2009). Παρόμοια υψηλά ποσο-
στά για χρόνια -εκτός από τη δεκαετία- έχουν 
πετύχει, μεταξύ άλλων, το Βέλγιο και η Ιταλία 
(κοντά στο 4,5%). 

Το θέμα της ΕΛΣΤΑΤ 
Τέλος, στην ατζέντα του Εurogroup της Παρα-
σκευής έχει μπει και το θέμα των στατιστικών 
στοιχείων της περιόδου 2010-2015, το οποίο 

έχει εκνευρίσει ήδη 
πολλά υπουργεία Οι-
κονομικών, διότι κά-
ποιοι ουσιαστικά υπο-
νοούν ότι η Ελλάδα 
δανείστηκε χρήματα 
που δεν ήταν απαραί-
τητα. Καθώς οι μόνοι 
αρμόδιοι να κρίνουν 
τα στοιχεία είναι η Κο-
μισιόν και η Eurostat 
και καθώς αυτές τις 

κρίνει μόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (εκ της 
Ευρωπαϊκής Συνθήκης, καθώς η Ελλάδα είναι 
μέλος της Ε.Ε.), οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι η 
υπόθεση δεν θα φτάσει στο ακροατήριο και 
οι Ελληνες δικαστές, αργά ή γρήγορα, θα στεί-
λουν στο Δικαστήριο προδικαστικό ερώτημα 
για τη Eurostat. Καθώς, όμως, όλα αυτά είναι 
γνωστά, οι Βρυξέλλες εκφράζουν ικανοποίηση 
για τις δηλώσεις του Γιώργου Χουλιαράκη για 
το θέμα και έντονη δυσαρέσκεια για τις δηλώ-
σεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αμ-
φισβητούν το έλλειμμα - κάτι το οποίο θα έχει 
συνέχεια, όπως λένε, και στο επίπεδο του ΕΛΚ. 
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