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Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εφαρμοστεί τα συμφωνηθέντα, θα επικυρώσει πολιτικά το
Eurogroup της Πέμπτης την επιτυχή ολοκλήρωση της τέταρτης και της τελικής αξιολόγησης και θα
συζητήσει για το πακέτο εξόδου, όπως αναφέρεται στην ατζέντα της συνεδρίασης. Και τούτο όταν
ακόμη υπάρχουν "ουρές" που επιχειρείται να κλείσουν το αργότερο έως και την Τετάρτη εν όψει
και της έκτακτης συνόδου του EWG που βρίσκεται στα "σκαριά" για να προετοιμάσει την μεγάλη
διαπραγμάτευση των ΥΠΟΙΚ την Πέμπτη για το ελληνικό ζήτημα.
Η ατζέντα της συνόδου
Στην επίσημη ατζέντα για την 2πλή σύνοδο της Πέμπτης αναφέρεται ότι το Eurogroup "θα προβεί
σε απολογισμό της προόδου για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων της 4ης και τελευταίας
επικαιροποίησης του προγράμματος".
Επισημαίνεταιότι "εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα, το Eurogroup θα
αποφασίσει για όλες τις παραμέτρους που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας" τον
Αύγουστο. Αναφορά γίνεται στο ίδιο κείμενο στην τεχνική συμφωνία του Μαίου αλλά και στην
συζήτηση που γίνεται "σχετικά με ορισμένα βασικά στοιχεία για την στήριξη της επιτυχημένης
εξόδου από το πρόγραμμα" που συνδέονται με "το χρέος και το πλαίσιο εποπτείας μετά το
πρόγραμμα".
ΤοΣυμβούλιο αναφέρει σε άλλο σημείο του υλικού που έχει διαμορφώσει για την σύνοδο της
Πέμπτης ότι η τέταρτη αξιολόγηση ταυτίζεται με την τελική αλλά και ότι είναι αυτή που θα επιτρέψει
στους υπουργούς να λάβουν απόφαση για το πακέτο εξόδου που περιλαμβάνει το πλαίσιο
επιτήρησης που θα εφαρμοστεί μετά το πρόγραμμα, το ύψος της τελικής δόσης και τα πιθανά
μέτρα για το χρέος.
Ησύνοδος του Eurogroup θα έχει πολλά άλλα θέματα (προτεραιότητες νέων κυβερνήσεων σε
Ισπανία και Πορτογαλία, οικονομική κατάσταση σε Κύπρο και Ισπανία, έκθεση ΔΝΤ για την
ευρωζώνη κλπ) ενώ θα λάβει χώρα μία ακόμη "διευρυμένη" σύνοδος των 27 κρατών μελών για τα
επόμενα βήματα της οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ.

Οι δηλώσεις για τις "ουρές"
Το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε ένα νομοσχέδιο στην κατεύθυνση της εξόδου από το πρόγραμμα,
στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της τέταρτης αξιολόγησης. Απομένει να γίνει ορισμένη δουλειά
ακόμα σε κυβερνητικό επίπεδο για να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα αλλά γενικά μιλώντας η
δουλειά αυτή φαίνεται να είναι σε τροχιά, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Β. Ντομπρόβσκις
μιλώντας στο ραδιόφωνο του 9.84. Αλλά και ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ σε κοινές
δηλώσεις με τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο την προηγούμενη Παρασκευή αναφέρθηκε σε
ορισμένα follow ups που πρέπει να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα για την υλοποίηση των
προαπαιτούμενων. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ διευκρίνισε ότι πρόκειται για δευτερογενή νομοθεσία και
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που πάντα ακολουθούν την ψήφιση ενός νομοσχεδίου.
Τα διαθέσιμα, το χρέος και η επιτήρηση
Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την μεγάλη συμφωνία βρίσκονται δεσμεύσεις για
διατήρηση συγκεκριμένων πρωτογενών πλεονασμάτων για 10ετίες (3,5% του ΑΕΠ έως και το
2022 και πάνω από 2% του ΑΕΠ στη συνέχεια), ρητές διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τη μη
αναστροφή των μεταρρυθμίσεων (σε ασφαλιστικό, αφορολόγητο και διαρθρωτικά μέτρα), αλλά και
αυστηρός έλεγχος για την εφαρμογή συγκεκριμένων "αιρεσιμοτήτων".
Όσοναφορά το περίφημο "γαλλικό κλειδί", δηλαδή τη γαλλική πρόταση για σύνδεση των
παρεμβάσεων στο χρέος με το ΑΕΠ, φέρεται η σημασία του να έχει πλέον μειωθεί. Επίσης, ο
"ορατός" μέχρι στιγμής μοχλός πίεσης για την εφαρμογή των μεταμνημονιακών μέτρων είναι τα
έσοδα τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ από τα ANFAs και τα SMPs. Προτείνεται να κατανεμηθούν σε
εύρος τετραετίας (1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο την περίοδο 2019-2022).
Αναφορικάδε με την ενισχυμένη επιτήρηση (Enhanced Surveillance) θα ενεργοποιηθεί με
απόφαση της Κομισιόν πριν τις 20 Αυγούστου. Θα ανανεώνεται ανά έξι μήνες επίσης με απόφαση
της Κομισιόν και θα περιλαμβάνει τριμηνιαίους ελέγχους (στους οποίους όμως θα μετέχουν όλοι οι
δανειστές και θα περνούν από την κρίση του Eurogroup). Εκτίμησε, δε, ότι μπορεί να διαρκέσει 2 ή
3 έτη.
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