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Οιδιαφωνίες για τον διάδοχο του νόμου Κατσέλη συνεχίζονται στις εξ αποστάσεως
διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τους θεσμούς. Αλλά και ο μέχρι στιγμής
"απολογισμός" για την πορεία υλοποίησης των υπολοίπων προαπαιτούμενων της δεύτερης
αξιολόγησης δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ακόμα δεν έχει φτάσει η κυβέρνηση στο
επιθυμητό σημείο.
Ηκατάσταση αποτυπώνεται σε ένα βαθμό στις επίσημες χθεσινές δηλώσεις και παρατηρήσεις των
δανειστών όπως αυτές ξεδιπλώθηκαν και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
ΤοΔιεθνές Νομισματικό Ταμείο έκρουσε τον κώδωνα για τις τράπεζες χθες μέσω του εκπροσώπου
του, ενώ η προειδοποίηση ότι η διασφάλιση της ανάπτυξης και της ανάκαμψης περνά μέσα από
την πιστή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ήταν σαφής στην έκθεση της Κομισιόν για τις
χειμερινές εκτιμήσεις.
Τα πορίσματα
Και οι 2 θεσμοί γράφουν ήδη τα πορίσματά τους για την Ελλάδα. Από πλευράς Κομισιόν, οι 2
εκθέσεις προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στις 27 Φεβρουαρίου. Όσο για τις τελικές απαντήσεις
της Ελληνικής πλευράς και για τις τράπεζες αλλά και για τα υπόλοιπα μέτωπα αναμένονται στις
έδρες των δανειστών (σ.σ. αφού το χρονικό τελεσίγραφο που έχει τεθεί λήγει περί τις 15/2).
Έωςτότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - αλλά και οι θεσμοί γενικότερα – δείχνουν ότι δεν θέλουν να
σηκώσουν ιδιαίτερα τους τόνους, εξηγούν αρμόδιες πηγές.
Την ίδια τακτική άλλωστε ακολούθησαν και στις παρατηρήσεις τους για την ελεύθερη πτώση στο
ΑΕΠ των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών: τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες αποκάλυπταν
την πραγματικότητα, αλλά το κείμενο ήταν προσεκτικά γραμμένο. Με μόνη "δυσοίωνη"
διαπίστωση ότι η εν λόγω προβλέψεις έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο αναθεώρησης προς τα χείρω
σε επόμενο χρόνο...
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Η Κομισιόν, έστω και με αυτή την "προσεκτική" γραφή έκανε χθες σαφές ότι η κατάσταση στην
Ελλάδα επιβαρύνεται ήδη από τα σύννεφα στην Ευρώπη. Προς το παρόν πάντως, άφησε
αμετάβλητη την πρόβλεψή της για ρυθμό ανάπτυξης κατά 2,2% φέτος (έναντι 2,5% που
προβλέπει ο προϋπολογισμός) και κατά 2,3% το 2020 (σ.σ. η σύγκριση γίνεται όπως είχε
προαναγγελθεί με την 1η έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας ενώ προηγουμένως έβλεπε ρυθμό 2%).
Ωστόσοεπισημάνθηκε ότι οι εξαγωγές θα επηρεαστούν από την επιβράδυνση των οικονομιών της
ευρωζώνης. Επιπλέον, ο τουρισμός θα δεχθεί πλήγμα όχι μόνο από την οικονομική αναταραχή
αλλά και από τον παράγοντα Τουρκία και την υποτίμηση της λίρας η οποία είναι σαφές πλέον ότι
καθιστά την γειτονική αγορά πάρα πολύ ελκυστικό προορισμό. Οι παραπάνω προβλέψεις για τις
δύο βασικές κινητήριες δυνάμεις της Ελληνικής ανάπτυξης συνδυάζεται με την εκτίμηση ότι οι
επενδύσεις παραμένουν υποτονικές.
Αλλάκαι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χθες μέσω του εκπροσώπου του Τζέρι Ράις απεύθυνε
συστάσεις προς την Ελληνική πλευρά αποκαλύπτοντας και μία αλλαγή σχεδίου: ενώ σύμφωνα με
πληροφορίες η αρχική ημερομηνία ανακοινώσεων της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου για την Ελλάδα τοποθετούν στις 25 Φεβρουαρίου, πλέον προαναγγέλθηκε η παρουσίασή
της το Μάρτιο.
Μένεινα φανεί πως θα συνδυαστεί με την απόφαση του Eurogroup (που αναμένεται προς το
παρόν την 11η Μαρτίου) αναφορικά με το αν είναι ικανοποιητική η εφαρμογή των δεσμεύσεων της
μετά - προγραμματικής Ενισχυμένης Εποπτείας ούτως ώστε να αποδεσμευτούν οι παρεμβάσεις
το χρέος που συνδέονται με προαπαιτούμενα.
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