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Ραντεβούγια να βρουν συμβιβαστική λύση στο ελληνικό δημοσιονομικό ζήτημα έχουν δώσει για
την προσεχή Πέμπτη οι εκπρόσωποι των Θεσμών και των υπουργών Οικονομικών της
Ευρωζώνης. Η σύνοδος του Euroworking Group - η οποία θα προετοιμάσει το Eurogroup της 19ης
Νοεμβρίου – έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, ως βασικό θέμα την Ελλάδα και το "αίτημα" της
κυβέρνησης για τη μη μείωση των συντάξεων και για τη θέσπιση πακέτου παροχών.
Στόχοςόλων είναι να βρεθεί άμεσα λύση. Ωστόσο, ακόμη παραμένουν ανοικτά ζητήματα.
ΣτηνΣύνοδο θα παρουσιαστεί η θέση της Κομισιόν (όπως θα αποτυπώνεται και επισήμως στην
έκθεσή της για τον ελληνικό Προϋπολογισμό που θα ανακοινωθεί στις 21/11) με πρώτη ένδειξη τις
επισημάνσεις των Φθινοπωρινών Εκτιμήσεων .
Μεγάλοςάγνωστος "Χ" παραμένει η στάση της Γερμανίας και των χωρών που ελέγχει. Προς το
παρόν οι ενστάσεις φέρεται να παραμένουν και ξεδιπλώνονται παράλληλες διαβουλεύσεις σε
πολιτικό επίπεδο.
Όμως, εξηγήσεις αναμένεται να ζητηθούν πλέον και από τον Έλληνα εκπρόσωπο αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη για την παροχολογία των τελευταίων ημερών. Ο λόγος
για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα την Πέμπτη αναφορικά με παροχές κατά 200
εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από αυτές που εγγράφονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού
(δηλαδή έως 950 εκατ. ευρώ για το 2019 αντί για 750 εκατ. ευρώ), αλλά και κυρίως για τις 10.000
προσλήψεις στο δημόσιο δημοσιονομικού κόστους 200 εκατομμυρίων ευρώ από το 2020 και για
το θέμα των αναδρομικών των συνταξιούχων.
Και 2ο μέτωπο μεταρρυθμίσεων
Στοτραπέζι όμως μοιραία αναμένεται να τεθεί και το 2ο μέτωπο, αυτό των μεταρρυθμίσεων που
παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο λόγος για την 1η μεταμνημονιακή αξιολόγηση της Ενισχυμένης
Εποπτείας που διενεργείται παράλληλα και το πόρισμά της θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες
(πιθανόν στις 21/11).

Έχουν"ακουστεί" εδώ και καιρό οι ενστάσεις ακόμη και από την Επιτροπή για τις καθυστερήσεις
στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων, των παρεμβάσεων στις αγορές, στο θέμα του κατώτατου μισθού,
του δημοσίου, της διαφάνειας. Όλων γενικά των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο
της Ενισχυμένης Εποπτείας.
Αυτόπου επιθυμούν οι δανειστές είναι να φανεί η προσπάθεια της κυβέρνησης να τηρήσει τα
συμφωνηθέντα.
Ηέκθεση θα διενεργείται κάθε τρίμηνο, με το επόμενο ορόσημο να προσδιορίζεται προς το παρόν
για το Φεβρουάριο του 2019. Αυτή η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης αναμένεται να καθορίσει και το
κατά πόσο θα ενεργοποιηθούν οι παρεμβάσεις στο χρέος που συνδέονται με προαπαιτούμενα.
Ηεν λόγω έκθεση έχει ειδική σημασία και για τις αγορές στις οποίες επιθυμεί να επιστρέψει η
Ελλάδα. Μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες αν οι δανειστές θα ζητήσουν διαβεβαιώσεις και σε
αυτό το "διαρθρωτικό" επίπεδο για να συναινέσουν στην αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος
του 2019.
Στοδημοσιονομικό πεδίο, το βασικό πλέον στοιχείο είναι η έλλειψη χρόνου. Η απόφαση που
επιχειρείται να ληφθεί στις 19 Νοεμβρίου συνδέεται και με τη θέση της Αθήνας να καταθέσει στις
21 του μηνός στη Βουλή (σ.σ. τότε λήγει η προθεσμία που δίδει το Σύνταγμα) Προϋπολογισμό με
ένα μόνο σενάριο για το 2019 (δηλαδή με μη περικοπή συντάξεων και πακέτο παροχών).
Αν, λοιπόν, η λύση δεν βρεθεί και το θέμα παραπεμφθεί για την αρχική ημερομηνία που είχε δοθεί
(την 3η Δεκεμβρίου), η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί "μονομερώς" με ό,τι αυτό συνεπάγεται....
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