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Σε νέα συνεδρίαση του Euroworking Group η οποία έχει αποφασιστεί σύμφωνα με πληροφορίες
να λάβει χώρα στις 31 Ιανουαρίου (σ.σ. αμέσως δηλαδή μετά την ολιγοήμερη κάθοδο των
δανειστών στην Αθήνα) αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους για το ελληνικό ζήτημα οι
εκπρόσωποι των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και οι Θεσμοί.
Στο εν λόγω ραντεβού αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το διπλό ζήτημα των τραπεζών: ο
"διάδοχος" του Νόμου Κατσέλη, αλλά και το σχέδιο που θα πρέπει έως τότε να έχει παρουσιάσει ο
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφορικά με την ταχύτερη μείωση των NPLs.
Πέρα από το τραπεζικό πεδίο, στην εν λόγω σύνοδο του EWG θα μπορεί πλέον να γίνει μία
αποτίμηση σε όλα τα μέτωπα της δεύτερης αξιολόγησης.
Οι δανειστές περιμένουν να δουν αν η κυβέρνηση έχει όντως υλοποιήσει (όπως η ίδια δεσμεύεται)
τα 16 προαπαιτούμενα τα οποία συνδέονται με την ΑΑΔΕ, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του
Δημοσίου, με τις ιδιωτικοποιήσεις, με την αγορά ενέργειας, με τη συγκράτηση των δαπανών
υγείας, αλλά και με το Δημόσιο το οποίο ίσως αναχθεί στο δεύτερο πιο μεγάλο μέτωπο του 2019
για την οικονομία (μετά από τις τράπεζες).
EWG – κάθοδος Θεσμών
Οι δια ζώσης διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο ξεκινούν με τη κάθοδο των επικεφαλής των
κλιμακίων των Θεσμών στις 21 Ιανουαρίου (σ.σ. λίγες ημέρες πριν είναι πιθανόν να έρθουν τα
τεχνικά κλιμάκια).
Ατύπως, οι επαφές ξεκίνησαν χθες, στη Σύνοδο του Euroworking Group στην οποία μετείχε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Xουλιαράκης. Αν και δεν υπήρχε επίσημο θέμα για
την Ελλάδα (θα προετοιμάσει το Eurogroup της 21ης Ιανουαρίου), στο περιθώριο της Συνόδου

αναμενόταν να συζητηθεί η πρόοδος και οι παράμετροι της αξιολόγησης και των δύο εκθέσεων
που συντάσσει η Κομισιόν για τη χώρα. Ως το τελικό ορόσημο παραμένει η πολιτική έγκριση των
εκθέσεων από το Eurogroup του Μαρτίου.
Κάθοδος Μοσκοβισί
Μία ακόμη ευκαιρία για πολιτικές διαβουλεύσεις λαμβάνει χώρα την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη
με την έλευση του Επιτρόπου Μοσκοβισί στην Αθήνα. Θα είναι ομιλητής σε συνέδριο του
Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Ο Επίτροπος Μοσκοβισί θα έχει
επαφές με την πολιτική ηγεσία του τόπου αλλά και με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Αναμένεταινα μεταφέρει τα μηνύματα των Βρυξελλών για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων,
αλλά και να γίνει κομιστής των προτάσεων της κυβέρνησης, ειδικά για το τραπεζικό ζήτημα.
Νέα μέτωπα
Οι θεσμοί δείχνουν ειδικό ενδιαφέρον και για τα νέα μέτωπα που έχουν προκύψει αναφορικά με τις
δικαστικές αποφάσεις για αναδρομικά οι οποίες εγείρουν φόβους για δημοσιονομικές πιέσεις.
Ενδιαφέρον δείχνουν και για τις δικαστικές εκκρεμότητες σχετικά με τον πρώην πρόεδρο της
ΕΛΣΤΑΤ και με τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ που διώκονται.
Επίσηςπεριμένουν να μάθουν στοιχεία για το δημοσιονομικό "κλείσιμο" του 2018 (μία πρώτη
εικόνα θα είναι διαθέσιμη την επόμενη εβδομάδα), αλλά και για την πορεία αποπληρωμής των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς ιδιώτες. Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος παραδέχθηκε για το θέμα ότι υπάρχουν προσκόμματα σε φορείς του
ευρύτερου Δημόσιου ειδικά στους ΟΤΑ και στα νοσοκομεία. Την ίδια εικόνα αποδεικνύουν τα
τελευταία στοιχεία για το μήνα Νοέμβριο που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Πάντως,
στοιχεία για το μήνα Δεκέμβριο θα είναι αργότερα διαθέσιμα (σ.σ. μέσα στο Φεβρουάριο),
μεταφέροντας για τότε και το βάρος απόδειξης της εκπλήρωσης ή όχι του εν λόγου
προαπαιτούμενου της μεταπρογραμματικής ενισχυμένης εποπτείας.
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