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Της Δήμητρας Καδδά
Μίαεξαιρετικά σύνθετη και πυκνή σε μέτωπα -που αφορούν στην Ελλάδα -συνεδρίαση του
EuroWorking Group, πρόκειται να λάβει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες. Η ελληνική πλευρά θα
πρέπει από την μία πλευρά να αναχαιτίσει τις διπλές ενστάσεις περί καθυστερήσεων και
αντιρρήσεων στα πεπραγμένα της (για την προ και μετά μνημονίου εποχή) και από την άλλη
πλευρά να αποφύγει μεγάλους σκοπέλους που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας αναφορικά με
τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και με το χρέος και με τη μεταμνημονιακή εποπτεία.
Σχετικάμε τα δύο "ελληνικά" μέτωπα, οι δανειστές θα ζητήσουν από τον Έλληνα εκπρόσωπο
(τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη) αφενός διευκρινίσεις επί του
σχεδίου της επόμενης μέρας και αφετέρου "λογαριασμό" για την πορεία της τέταρτης
αξιολόγησης και για τα προαπαιτούμενα που παραμένουν ανοικτά:
1. Το πρώτο "ελληνικό" μέτωπο είναι το σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Η δυνατότητα της
κρατικής μηχανής να εφαρμόσει - διατηρήσει τις μεταρρυθμίσεις, είναι σύμφωνα με πληροφορίες
μία από τις βασικές ανησυχίες/παρατηρήσεις των θεσμών επί του ελληνικού σχεδίου που εστάλη
προ ημερών στις έδρες των δανειστών. Αντιρρήσεις καταγράφονται και σε άλλα πεδία όπως είναι
οι ιδιωτικοποιήσεις και το εργασιακό και απαντήσεις θα ζητηθούν σήμερα κατά τη συνεδρίαση του
EuroWorking Group από την ελληνική αποστολή.
Τοπρώτο σχέδιο της ελληνικής στρατηγικής σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπερνά τις 70 σελίδες
αλλά θεωρείται από τους θεσμούς ως γενικόλογο (σ.σ. έχουν προαναγγελθεί πάντως
παραρτήματα που θα εξειδικεύουν τις δράσεις).
Έχουν ήδη διατυπωθεί αντιρρήσεις οι οποίες σχετίζονται κυρίως με ασάφειες στην αναφορά των
δεσμεύσεων της επόμενης μέρας, ειδικά σε θέματα που αφορούν το χρονοδιάγραμμα των
ιδιωτικοποιήσεων (και το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια). Ανησυχίες εκφράζονται για το πώς
θα επηρεαστεί η ελληνική αγορά εργασίας από τις αναφορές που υπάρχουν για την αύξηση του
κατώτατου μισθού (την οποία έχει προαναγγείλει και δημοσίως η κυβέρνηση), αλλά και με τις

αλλαγές στο εργασιακό και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
2. Εξηγήσεις όμως θα ζητηθούν και για το δεύτερο "μέτωπο", αυτό των 88 προαπαιτούμενων.
Η ελληνική πλευρά θα πρέπει να δώσει στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύει ότι έχει ήδη
αρχίσει να επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης των 88 προαπαιτούμενων (επισήμως
περίπου 12 έχουν γίνει), ούτως ώστε να γίνει εφικτή μία τεχνική συμφωνία είτε μέσα στο Μάιο - ή
τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου - και να μην ανατραπεί το χρονοδιάγραμμα.
Αποκάλυψη θέσεων ΔΝΤ - χρέος και εποπτεία
Στη σημερινήΣύνοδο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την πλευρά των δανειστών αναμένεται
να υπάρξει μία πρώτη ένδειξη των θέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το οποίο τις
επόμενες μέρες θα δώσει στη δημοσιότητα τις νέες εκτιμήσεις του για την πορεία της παγκόσμιας
οικονομίας περιλαμβάνοντας (ενδεχομένως) και επικαιροποιημένα στοιχεία για το ΑΕΠ και για τα
πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή τα στοιχεία τα οποία θα καθορίσουν με βάση τη θέση του
ως υπερεπόπτη, αν θα απαιτηθεί η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του αφορολόγητου (μείωση από
το 2019) και αν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν τα αντίμετρα.
Θαγίνει και η πρώτη αποκάλυψη των θέσεων της γερμανικής κυβέρνησης, αν και ο υπουργός
οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε ήδη αναγγείλει ταξίδι στο Βερολίνο προκειμένου να
μιλήσει με τον ομόλογό του Όλαφ Σόλτς.
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν και τα τελευταία δεδομένα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και
τις τεχνικές συζητήσεις που διαμορφώνονται για την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους και για το
"γαλλικό κλειδί", αλλά και για τις "αιρεσιμότητες" που θα συνδεθούν με αυτό.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

