Αδύναμη η χώρα στην Ε.Ε. λόγω
άκρατης "παροχολογίας" Moratorium τέλος από Δευτέρα
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Απότη Δευτέρα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της "κάλπης", ένα είναι το δεδομένο: λήγει το
άτυπο "moratorium” χαμηλών τόνων που τήρησαν οι θεσμοί όλο το προηγούμενο διάστημα.
Περιορίστηκαν σε λεκτικές προειδοποιήσεις και απέφυγαν/ακύρωσαν "διά ζώσης" επαφές με την
ελληνική πλευρά.
Ωστόσο, πλέον, όλα αλλάζουν. Άμεσα.
Τοοικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πρέπει να ανοίξει τα "χαρτιά" του με νέο πολυετή
Προϋπολογισμό, με συμπληρωματικά στοιχεία για τα πακέτα "παροχών" που είτε εξήγγειλε είτε
εφάρμοσε (σ.σ.: με πρωτόγνωρες fast track διαδικασίες λόγω της "κάλπης"), ακόμη και με πιθανή
πίεση για συνολική γραπτή επανεπιβεβαίωση των προθέσεών του να τηρήσει τη συμφωνία που η
κυβέρνηση υπέγραψε με τους δανειστές.
Στις3 Ιουνίου συνεδριάζει το EWG ζητώντας "εξηγήσεις". Δύο ημέρες αργότερα δίδονται στη
δημοσιότητα τα πορίσματα των θεσμών που θα τεθούν προς πολιτική συζήτηση στις 13 Ιουνίου
στο "τερέν" του Eurogroup.
Ταεν λόγω πορίσματα, που περιμένουν με αγωνία οι αγορές, δεν θα περιορίζονται μόνο στην
καταμέτρηση της "παροχολογίας" που προκαλεί δημοσιονομική "τρύπα" από 500 έως 900 εκατ.
ευρώ φέτος, σύμφωνα με τη θέση των θεσμών (οι τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έως 0,5%
του ΑΕΠ απόκλιση από τον στόχο για πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ, η οποία προέρχεται από
0,7% του ΑΕΠ κόστος παρεμβάσεων σε συντάξεις και ΦΠΑ και από 0,5% κόστος των 120
δόσεων).
Ταπορίσματα θα εκτείνονται και σε πιο "δομικά" θέματα: στην αδυναμία της κυβέρνησης να
τηρήσει τα συμφωνηθέντα για τα προαπαιτούμενα (καθυστερήσεις σε ιδιωτικοποιήσεις, μείωση
"κόκκινων" δανείων κ.λπ.), αλλά και σε δομικά οικονομικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα.
Οι κίνδυνοι

Οι"κόκκινες" εκθέσεις για την Ελλάδα και τα "σχόλια" που θα τις συνοδεύουν αποδυναμώνουν τη
θέση της χώρας στην Ε.Ε. σε μια κρίσιμη περίοδο, εξηγούν διπλωματικές πηγές. Ενισχύουν ένα
σενάριο πολύμηνης διαπραγμάτευσης με επιπτώσεις στην "ψυχολογία" της αγοράς, αλλά και στις
υπόλοιπες ελληνικές "διεκδικήσεις".
Σύμφωναμε διπλωματικές πηγές από τις Βρυξέλλες, η κυβέρνηση με τη στάση της -όχι μόνο μέσω
της "παροχολογίας" αλλά και με τις νέες "γενιές" καθυστερήσεων στις μεταρρυθμίσεις- εισάγει τη
χώρα σε μια νέα "κρίση" διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Ο λόγος για μια κρίση η οποία -σε
κάποια σενάρια- εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει έως το 2020.
Επιπλέον, όλο αυτό το σκηνικό "παρέκκλισης" από τα συμφωνηθέντα έχει επίδραση και στις
αγορές ομολόγων, αλλά και στους επενδυτές τους οποίους επιθυμεί να προσελκύσει η χώρα. Οι
ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι την "επομένη" των ευρωεκλογών ανοίγουν τα μεγάλα θεσμικά θέματα
και ο μετασχηματισμός της Ε.Ε.
Επιπλέον, θα πρέπει να αποφασιστούν από το θέμα των κοινοτικών κονδυλίων της επόμενης
7ετίας (2021-2027) έως η θέση της χώρας σε ένα μελλοντικό "σχήμα" μιας Ευρώπης πολλών
ταχυτήτων. Παράλληλα, τίθεται θέμα θωράκισης της χώρας έναντι των νέων διεθνών τριγμών.
Κρίση στην Ε.Ε.
Τριγμοίείναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν, ακόμα και με ένα "συντεταγμένο" Brexit. Ωστόσο, είναι
φανερό ότι ακόμη κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ξεκάθαρα την οικονομική κατάσταση στην Ε.Ε.
τους επόμενους μήνες και χρόνια, εξηγούν αρμόδια διαπραγματευτικά στελέχη.
Οιεκτιμήσεις περί δυσμενών σεναρίων πλέον εισάγονται ξεκάθαρα στις προβλέψεις της Κομισιόν
και των άλλων οργανισμών. Η άνοδος του ΑΕΠ ανά την Ευρωζώνη επιβραδύνεται.
Επιπλέον, αναπτύσσονται τα σενάρια για τις πιθανές επιπτώσεις από ένα άτακτο Brexit, από την
ένταση του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ και όχι μόνο, από γεωπολιτικές συγκρούσεις ή από μια
ένταση του ευρωσκεπτικισμού. Και σε αυτό το σκηνικό προστίθενται οι αναταράξεις σε μεγάλες
οικονομίες όπως είναι η ιταλική και η γερμανική.
Οιεν λόγω αναταράξεις μπορεί να έχουν και άλλα αποτελέσματα: την αλλαγή στάσης ανά την Ε.Ε.
προς μια πιο "ευέλικτη" πολιτική πλεονασμάτων, αλλά και με έμφαση στο κοινωνικό κράτος και
στις δημόσιες επενδύσεις (σ.σ.: και τούτο όταν η κυβέρνηση έχει απορρίψει ήδη το σενάριο
αύξησης του ΠΔΕ τα επόμενα χρόνια).
"Ηθωράκιση της ελληνικής οικονομίας μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και του
'μαξιλαριού' διαθεσίμων των 49 δισ. ευρώ είναι ένα ατού. Μόνο που δεν λύνει αυτομάτως όλα τα
προβλήματα", εξηγούν οικονομικές πηγές της Ε.Ε. Επισημαίνουν, έτσι, την ανάγκη για επιτάχυνση
των μεταρρυθμίσεων μέσα από την πλήρη υλοποίηση όσων δεν έγιναν κατά τα τρία Μνημόνια
που πέρασαν, αλλά και τη "διάθεση" του δημοσιονομικού χώρου "με σύνεση και με τρόπο που να
στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη".
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