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Μετάτις έντονες προειδοποιήσεις των εκπροσώπων των Θεσμών, τη "σκυτάλη" λαμβάνουν οι
ξένοι οίκοι και οργανισμοί. Προειδοποιούν ότι η κυβερνητική "παροχολογία" μπορεί να πλήξει τόσο
τη διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων και του δημοσιονομικού κύρους (που έχει
διατηρηθεί μέσα από τα σκληρά μέτρα λιτότητας), όσο και την εικόνα της χώρας έναντι των
αγορών και των επενδυτών.
Οιπροειδοποιήσεις ακούστηκαν σήμερα μέσα από την έκθεση του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια
οικονομία (στην οποία καταγράφεται πέρα από την επιβράδυνση του ΑΕΠ και μία πρώτη
προειδοποίηση για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του πολυνομοσχεδίου που πρόσφατα ψήφισε η
κυβέρνηση). Σε παρόμοιο τόνο δημοσίευμα του Spiegel αναφέρεται στην ασθενική ανάπτυξη, στην
πορεία των αγορών ομολόγων, στις μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν, στην παροχολογία, αλλά και
σε διορισμούς φίλων σε υψηλές θέσεις στην κρατική μηχανή.
Προηγήθηκεχθες η αναφορά του οίκου Fitch περί μεγάλων δημοσιονομικών κινδύνων που
προκαλούν οι κυβερνητικές επιλογές. Έκανε λόγο για μεγαλύτερη δημοσιονομική χαλάρωση από
αυτή που περίμενε λόγω εκλογών.
Εκτίμησεότι η ακύρωση της μείωσης του αφορολόγητου θα οδηγήσει σε νέα μέτρα και έκανε λόγο
για σενάριο κλιμάκωσης της έντασης της Αθήνας με τους επίσημους δανειστές της με
απρόβλεπτες προς το παρόν συνέπειες . Ανέφερε επίσης ότι είναι πιθανό να επηρεάσει την
πορεία της χώρας στον δανεισμό από τις αγορές.
Διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς
Όσοναφορά στη θέση των Θεσμών, αυτή δεν έχει αλλάξει. Απλώς oι επίσημες τοποθετήσεις και
δηλώσεις έχουν "παγώσει" λόγω της τελικής ευθείας προς τις εκλογές της Κυριακής, στην οποία
εισέρχεται η ΕΕ.
Ανεπισήμωςπάντως η δουλειά συνεχίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ιδιαίτερα έντονους

ρυθμούς. Και τούτο καθώς, αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές (δηλαδή στις 3 Ιουνίου στο πλαίσιο του
Euroworking Group), τα "χαρτιά" θα ανοίξουν.
Οιθεσμοί περιμένουν αναλυτικά στοιχεία από την ελληνική πλευρά με την αιτιολόγηση της θέσης
της για πολύ χαμηλότερο δημοσιονομικό κόστος των μέτρων (το υπολογίζει στο 1,2 δισ. ευρώ)
από ό,τι το εκτιμούν οι θεσμοί.
Υπενθυμίζεταιότι οι τελευταίες προβλέψεις των θεσμών (που τελούν από οριστικοποίηση) κάνουν
λόγο για πρωτογενές πλεόνασμα το 2019 χαμηλότερο του στόχου κατά 0,5% του ΑΕΠ περίπου.
Δηλαδή εκτιμούν ότι θα κινείται στο φάσμα περίπου του 3% του ΑΕΠ.
Οιελληνικές θέσεις και η τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται και στο Νέο πολυετή
Προϋπολογισμό 2020 - 2023, τον οποίο υποχρεούται να καταθέσει η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες
(στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου). Σε αυτόν θα αποκαλύπτονται οι προθέσεις της
κυβέρνησης έως και το 2023, με αναλυτική πλέον κοστολόγηση όλων των εξαγγελιών που θα
θελήσει να "αποκαλύψει".
Σημειώνεταιότι πέρα από την ανεπίσημη πληροφόρηση για το εύρος του δημοσιονομικού κενού
(το οποίο τελεί ακόμα υπό διαμόρφωση στα τεφτέρια των δανειστών), υπάρχουν και οι επίσημες
τοποθετήσεις οι οποίες ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με κύριο εκφραστή τους
επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ.
Αναφέρθηκε σε δημοσιονομική απόκλιση, η οποία θα φέρει μέτρα λιτότητας το 2020 μετά τη
Σύνοδο του Eurogroup. Πάντως "μάζεψε" λίγο αργότερα τις δηλώσεις του μιλώντας για πιθανό
δημοσιονομικό κενό το οποίο μένει να οριστικοποιηθεί.
Σεκάθε περίπτωση, επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στις 5 Ιουνίου. Προς το παρόν διαθέσιμες
είναι μόνο οι εκτιμήσεις ξένων οίκων και οργανισμών…
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