Κρας τεστ σε Ουάσιγκτον,
Βρυξέλλες, Γερμανία για τα 973
εκατ. ευρώ και το χρέος
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Τα "φώτα" στρέφονται από σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και το ελληνικό οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί να "προωθήσει" την νέα έξοδο στις
αγορές και την αποπληρωμή μέρους του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παράλληλα
όμως άλλα δύο μέτωπα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, διαμορφώνοντας το "πλαίσιο" των
οικονομικών διαπραγματεύσεων, αλλά και των πολιτικών κινήσεων της κυβέρνησης τις επόμενες
ημέρες.
Στην Αθήνα η "δουλειά" του οικονομικού επιτελείου που έχει μείνει "πίσω" συνεχίζεται για την
ολοκλήρωση των δύο νέων πακέτων δεσμεύσεων που θα πρέπει να σταλούν στις Βρυξέλλες την
άλλη εβδομάδα. Ο λόγος για τις εκθέσεις του οικονομικού επιτελείου με τις οποίες θα ανακοινώνει
τη δημοσιονομική πορεία αλλά και τις μεταρρυθμίσεις των επόμενων ετών, στο πλαίσιο των
υποχρεώσεών του έναντι της ΕΕ.
Παράλληλα, η απόφαση για τις παρεμβάσεις των 973 εκατ. ευρώ στο χρέος ετοιμάζεται να
"περάσει" από τα εθνικά κοινοβούλια της Γερμανίας, της Ολλανδίας και άλλων κρατών που
προβλέπουν ανάλογη διαδικασία (θα ακολουθήσει η τελική έγκριση από τον ESM).
Η διαδικασία θεωρητικά είναι τυπική. Ωστόσο, πλέον η συζήτηση που θα διεξαχθεί κατά την
κοινοβουλευτική διαδικασία, συνδέεται με τις ενστάσεις για την εξόφληση του ΔΝΤ, αλλά και με τις
"ανταποκρίσεις" για τις ελληνικές προθέσεις περί νέας ρύθμισης οφειλών και αναστροφής της
απόφασης για μείωση του αφορολόγητου.
Η σύνοδος του ΔΝΤ
Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και η ομάδα του θα παραμείνει στις ΗΠΑ έως και το Σάββατο.
Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, σχεδιάζεται ραντεβού με την επικεφαλής του ΔΝΤ
Κριστίν Λαγκάρντ αύριο Παρασκευή.

Ουσιαστικά από σήμερα κορυφώνεται η σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της
Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι εκπρόσωποι των μεγάλων οικονομιών του πλανήτη επικεντρώνουν την
προσοχή τους στους ισχυρούς τριγμούς που έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στους δείκτες
ειδικά της Ευρωζώνης.
Τα νέα για την Ελλάδα από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναμένεται να έρθουν
τον Ιούνιο, όταν θα ολοκληρώσει το ετήσιο report που ήδη συντάσσεται (με βάση το Άρθρο 4 του
καταστατικού του). Αναμένεται μαζί με την 3η έκθεση για την Ενισχυμένη Εποπτεία και αποτελεί το
επόμενο ορόσημο για τις αγορές στις οποίες επιθυμεί να επιστρέψει η κυβέρνηση με νέα έκδοση
ομολόγου.
Ο λόγος για μία από τις "αποστολές" του οικονομικού επιτελείου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Ο δεύτερος στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόωρης αποπληρωμής μέρους του
δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος πάντως την
Τετάρτη παραδέχθηκε ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από κράτη-μέλη αναφορικά με την αποπληρωμή,
τις οποίες πάντως εκτιμά ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει η κυβέρνηση. Ανέφερε ότι "πάντα ελπίζεις
ότι και οι πολιτικοί θα έχουν μία βάση ορθολογισμού", παραδεχόμενος εμμέσως ότι υπάρχουν
αντιρρήσεις από κράτη – μέλη.
Πάντως χθες Τετάρτη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση Fiscal Monitor που δόθηκε στη
δημοσιότητα, καταγράφει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων αλλά και τα μεγάλα βάρη που
έχει επωμισθεί ο ιδιωτικός τομέας. Αποτυπώνει νέα αύξηση των εσόδων γενικής Κυβέρνησης το
2018 στα 7α υψηλότερα επίπεδα μεταξύ των 35 ανεπτυγμένων οικονομικά κρατών που
εξετάζονται.
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