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Της Δήμητρας Καδδά
Εκτός"ραντάρ" του σημερινού Eurogroup είναι επιθυμητό - από όλες τις πλευρές - να παραμείνει
το θέμα "Ελλάδα". Και τούτο καθώς αφενός στόχος του είναι να βρεθεί λύση στα μεγάλα
ευρωπαϊκά ζητήματα για την εμβάθυνση της ONΕ και αφετέρου διότι το θέμα της μη περικοπής
των συντάξεων επιχειρείται να πιστοποιηθεί σε πολιτικό επίπεδο τις επόμενες ημέρες με απόλυτα
"ομαλό" τρόπο.
Σήμερα, στο ολοήμερο Eurogroup που συνεδριάζει σε επίπεδο όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε.
και όχι απλά της Ευρωζώνης, συζητείται η τραπεζική Ένωση, η νέα μορφή του ESM, αλλά και οι
διάφορες προτάσεις κοινού προϋπολογισμού που έχουν πέσει στο τραπέζι. Προφανώς θα τεθεί –
ατύπως - το θέμα του ιταλικού προϋπολογισμού το οποίο "βράζει", όπως και το Brexit.
Αντιθέτως, μετά τη συμφωνία της προηγούμενης Πέμπτης για τον ελληνικό προϋπολογισμό αυτό
που επιχειρείτο ήταν να οριστικοποιηθούν ποσοτικά οι παρεμβάσεις / παροχές των 900
εκατομμυρίων ευρώ το 2019, αλλά και οι πηγές πρόσθετων περικοπών.
Οπροϋπολογισμός θα κατατεθεί στη Βουλή την Τετάρτη. Την ίδια ημέρα η Κομισιόν αναμένεται να
ανακοινώσει δύο εκθέσεις για την Ελλάδα: μία για την ενισχυμένη εποπτεία και μία για τον Κρατικό
προϋπολογισμό.
Μίαημέρα μετά, την Πέμπτη, το Εuroworking Group συνεδριάζει εκ νέου για να προετοιμάσει τη
Σύνοδο του Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου, η οποία θα δώσει την πολιτική έγκριση στον Ελληνικό
Προϋπολογισμό αλλά και στην έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας.
Χαμηλές πτήσεις
Έωςότου λοιπόν πραγματοποιηθεί αυτή τη Σύνοδος, η Ελλάδα θα επιχειρηθεί να μείνει χαμηλά
στο ραντάρ των κρατών-μελών. Πηγές των θεσμών μιλούν για μία "οριστική εγκατάλειψη" του
μέτρου αλλά δεν θέλουν αυτή να εγγραφεί ως "ακύρωση", για να μην υπάρξουν αντιδράσεις από
τα κράτη μέλη.

Έτσι, αυτό που επιχειρείται είναι να βρεθεί ένας τρόπος παρουσίασης/λεκτικής περιγραφής της
αλλαγής στάσης, ο οποίος να είναι κοινά αποδεκτός στις επόμενες πολιτικές συναντήσεις.
Οι περικοπές
Όσοναφορά στην σιωπηρή αποδοχή από πλευράς των εκπροσώπων των υπουργών
Οικονομικών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης η οποία επιτεύχθηκε την προηγούμενη Πέμπτη
αναφορικά με το σχέδιο Προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2019, σημείο-κλειδί είναι το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ηνέα περικοπή του ΠΔΕ, μαζί με άλλες παρεμβάσεις βοήθησε στο να κλείσει το δημοσιονομικό
κενό και να βρεθεί ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος (το προσχέδιο Προϋπολογισμού προέβλεπε
766 εκατομμύρια ευρώ παροχές το 2019). Πάντως, πέρα από το πακέτο του 2019 συζητούνται και
τα περιθώρια παροχής μερίσματος για το 2018 (με βασικό επιχείρημα τα στοιχεία που δείχνουν
πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισ. ευρώ στο 10μηνο).
Το μέτωπο των μεταρρυθμίσεων- έρευνα για ανισορροπίες
ΤηνΤετάρτη η Κομισιόν θα ανοίξει ένα νέο "μέτωπο" αυτό της μεταμνημονιακής εποπτείας της
Ελλάδας. Αναμένεται η ανακοίνωση της 1ης Έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας για τις επιδόσεις
έως και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.
Πληροφορίεςαπό τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν "αστερίσκοι" αλλά και ότι θα
προταθεί η διενέργεια έρευνας για πιθανές μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Ελλάδα. Ο λόγος
για την διαδικασία in-depth reviews (IDRs). Προβλέπεται στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου και από το 2015 ενεργοποιείται κάθε χρόνο για αρκετά κράτη – μέλη για τα οποία
υπάρχουν "υποψίες" για ανισορροπίες στην οικονομία (όχι μόνο δημοσιονομικές αλλά και πχ στο
εξωτερικό ισοζύγιο ή στις τράπεζες).
Ηέρευνα θα "τρέξει" μαζί με την 2η μεταμνημονιακή αξιολόγηση που ξεκινά τον Δεκέμβριο. Θα
πρέπει, βάση των αποφάσεων του Eurogroup να οδηγήσει στην ενεργοποίηση (ή όχι) των
παρεμβάσεων στο χρέος που συνδέονται με προαπαιτούμενα (σ.σ. με τις παρεμβάσεις στο χρέος
συνδέονται 2 από τις 4 αξιολογήσεις που θα γίνονται ανά έτος, μία κάθε εξάμηνο). Αυτή η 2η
αξιολόγηση θα καλύπτει τις επιδόσεις της Ελλάδας έως και τον Δεκέμβριο περιλαμβάνει
δεκάδες προαπαιτούμενα και υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019 (σ.σ.
αρχικά ήταν να ολοκληρωθεί τις πρώτες εβδομάδες του 2019). Έχει ειδική σημασία και για τις
αγορές, αλλά και γιατί παράλληλα το ΔΝΤ σχεδιάζει να ανακοινώσει την δική του έκθεση.

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

