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ΗΕλλάδα επισήμως είναι "εκτός" της επίσημης ατζέντας του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα
στις Βρυξέλλες. Η "ατζέντα" της συνόδου είναι εξαιρετικά λιτή, λόγω της τελικής ευθείας στην
οποία εισέρχεται ο εκλογικός "κύκλος" ανά την Ευρώπη και της προσπάθειας να διατηρηθούν έως
τότε "χαμηλοί τόνοι".
Ωστόσο, εξηγήσεις αναμένεται να ζητηθούν από την ελληνική αποστολή, στην οποία, σύμφωνα με
τον χθεσινό σχεδιασμό, θα υπάρχει μία ηχηρή απουσία: δεν θα μετέχει ο υπουργός οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Οιυπουργοί Οικονομικών περιμένουν να "ακούσουν" τον απολογισμό της Κομισιόν, αλλά και την
"εξήγηση" της ελληνικής πλευράς (για την παροχολογία που συνεχίσθηκε και χθες, αλλά και για
την μείωση των πλεονασμάτων).
ΤτΕ: Μηδέν δημοσιονομικός χώρος
Οι ανησυχίες των Θεσμών εκφράστηκαν τις προηγούμενες μέρες και μέσω Ευρωπαίου
αξιωματούχου που ενημέρωνε για την σύνοδο, αλλά και από την ελληνική πλευρά. Χθες ο
κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας έκανε σαφές, ότι πρέπει να υπάρχει συναίνεση σε μία
κίνηση μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Αμφισβήτησεότι υπάρχει έστω και ελάχιστος δημοσιονομικός χώρος για το νέο πακέτο παροχών
άνω του 1 δισ. που ψήφισε η κυβέρνηση. Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
αντέδρασε, αμφισβητώντας τη θέση του κεντρικού τραπεζίτη. Ο ΥΠΟΙΚ μίλησε επίσης από το
βήμα της Βουλής για επάρκεια υπερπλεονασμάτων, αλλά και για "μαξιλάρι" που εκτιμά ότι
δημιουργείται και θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που υπάρξουν τυχόν αποκλίσεις
"Ακορντεόν" η δημοσιονομική τρύπα
Σε κάθε περίπτωση, στις Βρυξέλλες και στις υπόλοιπες έδρες των Θεσμών η καταμέτρηση

συνεχιζόταν έως και σήμερα.
Σύμφωναμε τις πρώτες πληροφορίες, το δημοσιονομικό κενό που δημιουργείται το 2019 είναι
αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Ζητούνταιαπό την ελληνική πλευρά περαιτέρω στοιχεία για να τεκμηριωθεί η θέση της. Δηλαδή
ζητούνται στοιχεία που να αποδεικνύουν την πεποίθηση για το υπερπλεονασμα, αλλά και για την
απόδοση του μέτρου των 120 δόσεων (σ.σ. ο ΥΠΟΙΚ εκτιμά ότι θα έρθουν τουλάχιστο 200 εκατ.
ευρώ από τις ρυθμίσεις, ποσό στο οποίο βασίζει την κάλυψη του κόστους των συντάξεων χηρείας
αλλά και μέρους των υπόλοιπων παρεμβάσεων όπως είναι ο ΦΠΑ και η "13η σύνταξη").
Η σύνοδος του EWG
Ο τελικός απολογισμός για το δημοσιονομικό μέτωπο θα αποκαλυφθεί στο Εuroworking Group της
3ης Ιουνίου. Σε αυτό θα παρουσιαστεί η τελική θέση της Κομισιόν όπως θα εκφραστεί δημοσίως
δύο ημέρες αργότερα (στην τρίτη έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας στην οποία αναμένεται να
καταγράφονται μία προς μία οι αιτιάσεις των Θεσμών).
Σήμεραμένει να φανεί (κεκλεισμένων των θυρών) και η θέση κρατών - μελών όπως η Γερμανία
αλλά και η Ολλανδία. Ο λόγος για κράτη τα οποία φέρεται ότι μπορεί να εγείρουν ζήτημα το
επόμενο διάστημα.
Δηλαδήμπορεί να επιχειρήσουν να συνδέσουν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες με το ελληνικό
αίτημα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου του ΔΝΤ. Και τούτο καθώς σε αρκετά κράτη - μέλη
προβλέπεται κοινοβουλευτική διαδικασία έγκρισης της "παραίτησης" των κρατών από το δικό τους
"δικαίωμα" πρόωρης αποπληρωμής δανείων ίδιας αξίας. Ο λόγος για μία κίνηση η οποία, εξηγούν
αρμόδιες πηγές, θα αποφασισθεί αν θα γίνει, ζυγίζοντας και τις παρενέργειες που θα έχει στις
αγορές.
Άλλωστεαφ ενός η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει επίσημο αίτημα για τα πλεονάσματα και
αφετέρου το θέμα της πρόωρης εξόφλησης του δανείου προς το παρόν αποτελεί το μόνο επίσημο
"μοχλό πίεσης" της κυβέρνησης, εξηγούν αρμόδιες πηγές. Και τούτο δεδομένου ότι η επόμενη
αξιολόγηση η οποία συνδέεται με ενεργοποίηση παρεμβάσεων στο χρέος είναι η τέταρτη. Θα
διεξαχθεί από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές….
Η ατζέντα του Eurogroup
Η σημερινή σύνοδος είναι διπλή και ξεκινά το μεσημέρι με τακτική σύνθεση και μόνο επίσημο θέμα
την "μακροοικονομική κατάσταση και τις προκλήσεις πολιτικής". Αναφέρεται λιτά ότι "το Eurogroup
θα ανταλλάξει απόψεις για την οικονομική κατάσταση της ευρωζώνης και θα συζητήσει για τις
κύριες προκλήσεις πολιτικής με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής". Βασίζεται στις
εαρινές προβλέψεις που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 7 Μαΐου.
"Οιτακτικές συζητήσεις για την οικονομική κατάσταση και τις προκλήσεις πολιτικής διαμορφώνουν
τη βάση για τις προσπάθειες που καταβάλλει το Eurogroup προκειμένου να τονώσει την
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας", επισημαίνεται.

Θαακολουθήσει η σύνοδος σε "Διευρυμένη σύνθεση" με αντικείμενο το "Δημοσιονομικό μέσο
σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας" δηλαδή η συζήτηση για την εμβάθυνση της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).
Οιυπουργοί θα συζητήσουν πτυχές σχετιζόμενες με τα έσοδα και θα εξετάσουν μια επισκόπηση
όλων των χαρακτηριστικών του δημοσιονομικού μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας για τα
κράτη μέλη της ευρωζώνης και του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών II σε εθελοντική βάση.
Στόχος είναι το Eurogroup να προετοιμάσει ένα σχέδιο συμφωνίας για τον Ιούνιο.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

