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Τιςεκκρεμότητες που πρέπει να λυθούν πριν αλλάξει ο χρόνος έχουν ήδη θέσει επί τάπητος
κυβέρνηση και δανειστές. Επιχειρείται, σε πρώτη φάση, να υπάρξει συμφωνία πριν λάβει χώρα η
τελευταία "τακτική" σύνοδος των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης, στις 3 Δεκεμβρίου. Και τούτο πάντα με
γνώμονα την πάγια τακτική των τελευταίων εβδομάδων να μείνει η Ελλάδα στην γωνία του...
"κάδρου".
Τοένα μέτωπο είναι το μέρισμα που επιχειρεί να διανείμει και φέτος η κυβέρνηση, με την Κομισιόν
όμως να βλέπει πολύ μικρότερο δημοσιονομικό χώρο στην έκθεσή της για τον ελληνικό
Προϋπολογισμό. Αναμένεται επίσημη κατάθεση προτάσεων και επιχειρημάτων από το ΥΠΟΙΚ και
διαβουλεύσεις εξ αποστάσεως.
Τοδεύτερο μέτωπο είναι αυτό του v. Κατσέλη και της διάδοχης κατάστασης που πρέπει να τεθεί σε
εφαρμογή βασισμένη, κατά πάσα πιθανότητα, στο Κυπριακό Μοντέλο. Ειδικά σε αυτό το πεδίο,
πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις που πρέπει να προηγηθούν είναι πιο
πολύπλοκες και ο βαθμός ωρίμανσης χαμηλός.
Έτσι, αν δεν βρεθεί λύση έως την 3η Δεκεμβρίου, υπάρχει και μία άλλη ευκαιρία για "ζυμώσεις",
αυτή τη φορά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Στοετήσιο συνέδριο Invest in Greece Forum που θα γίνει την 10η Δεκεμβρίου στην Νέα Υόρκη
κεντρικός Ομιλητής είναι ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ ομιλητές είναι ο αναπληρωτής
ΥΠΟΙΚ Γιώργος Χουλιαράκης αλλά και ο επικεφαλής της αποστολής της Κομισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο, και ο επικεφαλής για την Ελλάδα της ΕΚΤ Φραντζέσκο Ντρούντι, μαζί με
πολλούς άλλους εκπροσώπους των τραπεζών και του επιχειρηματικού κόσμου.
Ηπροβολή της χώρας στις αγορές είναι ο στόχος του Forum. Ωστόσο, στο περιθώριο, όπως
εξηγούν αρμόδιες πηγές, δίδεται η δυνατότητα για δια ζώσης άτυπες επαφές μεταξύ του
οικονομικού επιτελείου και των δανειστών.
Ταυπόλοιπα "αγκάθια" που σχετίζονται με τις εκκρεμότητες της Ενισχυμένης Εποπτείας που
παρουσιάστηκαν στο EWG της προηγούμενης Πέμπτης θα αποτελέσουν θέμα στο προσεχές

Eurogroup αλλά ουσιαστικά θα τεθούν επί τάπητος στην κάθοδο των θεσμών στην Αθήνα το 2ο
15ήμερο του Ιανουαρίου.
Αυτόπου θέλουν να μάθουν οι υπουργοί είναι πόσο σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις και
σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή θα παρουσιάσει επικαιροποίηση της κατάστασης έως τη
σύνοδο της 3ης Δεκεμβρίου.
Στοδημοσιονομικό πεδίο τώρα οι θεσμοί φέρεται να δέχονται σε γενικές γραμμές τις παραδοχές
της Επιτροπής με πιο μεγάλη "ανησυχία" αυτή των δικαστικών αποφάσεων και της αβεβαιότητας
που προκαλούν στην δημοσιονομική πίεση που μπορεί να δεχθεί η χώρα τους επόμενους μήνες.
Πάντως, η Επιτροπή υπολογίζει διαφορετικά την αξία των παροχών από ότι η κυβέρνηση. Το
πραγματικό κόστος για τον Προϋπολογισμό (και όφελος για την οικονομία) από τα αντίμετρα του
2019, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, δεν είναι 910 εκατομμύρια ευρώ (όπως αναφέρει
το Σχέδιο του Προϋπολογισμού), άλλα το πολύ 400 εκατομμύρια ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ. Με αυτόν
τον πολύ πιο χαμηλό υπολογισμό της αξίας τους που έγινε από τις υπηρεσίες της Κομισιόν, γίνεται
εφικτός ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% την επόμενη 2ετία. Μάλιστα για να βγει
αυτό το ποσό "κουρεύεται" εκ νέου εμμέσως το ΠΔΕ καθώς εντάσσεται σε αυτό το μεταφορικό
ισοδύναμο.
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