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Της Δήμητρας Καδδά
Το γεγονός -μετά από τις χθεσινές τοποθετήσεις σε Αθήνα και Βρυξέλλες- είναι ότι η
τρόικα δεν θα έρθει στην Αθήνα παρά μετά το Eurogroup της 27ης Ιανουαρίου με κύκλους
του ΥΠΟΙΚ να δηλώνουν ότι επιθυμούν να... συνταξιδέψουν για να κλείσουν μία
διαπραγμάτευση που πλέον μετρά έξι μήνες.
Η συνάντηση στο Eurogroup επιχειρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει έντονο
πολιτικό χαρακτήρα: η συμφωνία για την επικαιροποίηση του μνημονίου με τόσο έντονες
διαφορές μεταξύ Αθήνας και τρόικας (αλλά και μεταξύ της τρόικας) μπορεί να είναι
«κυρίως πολιτική» λένε αρμόδια στελέχη καθώς τα μέτρα που ζητούν οι δανειστές δεν
«βγαίνουν». Έτσι, επιχειρείται να προετοιμαστεί το έδαφος -το οποίο φαίνεται να έχει
αρχίσει να «στρώνεται» και στο περιθώριο των συναντήσεων των Ελλήνων αξιωματούχων
στο πλαίσιο της Προεδρίας.
Η χρονική συγκυρία καθόδου «περιπλέκεται», ενδεχομένως προς όφελος της Ελλάδας από
την έκθεση της ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου που φτάνει Αθήνα 29-30 Ιανουαρίου και
παρουσίασε το Capital.gr τον Δεκέμβριο. Ο ακριβής χρόνος καθόδου των δανειστών δεν θα
εξαρτηθεί μόνο από το αν θέλουν να βρεθούν στην Αθήνα μαζί με την ομάδα του
Αντιπροέδου του Ευρωκοινοβουλίου που κατά τη χθεσινή παρουσίαση της έκθεσης εξέδωσε
ανακοίνωση με τίτλο «Οι ευρωβουλευτές προβλέπουν το τέλος της Τρόικας» αλλά και από
σειρά άλλων παραγόντων:
* η κυβέρνηση ετοιμάζει τα πρόσθετα στοιχεία που έχουν ζητήσει oi δανειστές, αλλά και τα
στοιχεία που η ίδια θέλει να αναδείξει. Ο λόγος για τις νέες προβλέψεις για την πορεία
εσόδων, δαπανών, οφειλών γενικής κυβέρνησης και πρωτογενούς πλεονάσματος με τα
οποία επιχιερεί να «κλείσει» την τρύπα για το «κενό» του 2014 αλλά και για τα μέτρα που
ζητούνται να ονοματιστούν εκ των προτέρων για το 2015. Χαρακτηριστικό των
«διαφωνιών» είναι ότι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών (σημ. εφάπαξ κατά 3,9% φέτος
θέλει το ΥΠΟΙΚ) από ελληνικής πλευράς αποτιμάται σε 300-400 εκατ. ευρώ και από
πλευράς τρόικας σε 800 - 850 εκατ. ευρώ. Ομοίως τριπλάσια εκτιμάται η απώλεια από τη
μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Επίσης η Ελλάδα επιχειρηματολογεί ότι η εισπραξιμότητα
του φόρου ακινήτων έχει αυξηθεί τουλάχιστον στο 82% έναντι του 78% που δέχεται η
τρόικα.
* Και η ΕΕ αλλά και η Ελλάδα δεν θέλουν μία ακόμη «αποτυχία» καθώς οι Ευρωεκλογές
πλησιάζουν και η Ελληνική Προεδρία (σημ. και στο Ecofin) περιπλέκει την κατάσταση. Ετσι,
το Eurogroup της 17ης Φεβρουαρίου θεωρείται πλέον «ορόσημο» συμφωνίας, έστω και με
πολιτικά κριτήρια, έστω και με πολλά «βαριά» προαπαιτούμενα τα οποία θα πρέπει τους
επόμενους μήνες να εκπληρώνει η Ελλάδα για να έρθει ένα «επαρκές» ποσό δόσεων πριν
τη λήξη των ομολόγων του Μαίου...
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Το πρώτο πακέτο με τα αναλυτικά μέτρα - στοιχεία το έστειλε η κυβέρνηση στους
δανειστές την προηγούμενη Παρασκευή. Αρμόδια στελέχη αναφέρουν ότι δίδεται πλέον
έμφαση στο διαρθρωτικό πεδίο.
Στο επίκεντρο της νέας αυτής διαπραγμάτευσης αναμένεται ότι θα βρεθεί το νομοσχέδιο
για τις τράπεζες (με έντονους φόβους για τις αντιδράσεις που ενδέχεται να φέρει όταν
έρθει στη Βουλή), οι φόροι υπέρ τρίτων (σημ. προωθείται περιορισμένη παρέμβαση), οι
εργοδοτικές εισφορές (το ΥΠΟΙΚ επιθυμεί μείωση με αντιστάθμισμα κατάργηση του 2% που
προορίζεται για οικογενειακά επιδόματα, του 1% που αφορά στην επιστράτευση και του
0,8% που αφορά στον ΛΑΕΚ), οι ομαδικές απολύσεις (αρνείται η Ελλάδα παρεμβάσεις),
αλλά και η απελευθέρωση αγορών με το νομοσχέδιο που βασίστηκε στην έκθεση ΟΟΣΑ να
αναμένεται άμεσα.
Παράλληλα «τρέχει» και μία λίστα με περισσότερες από 100 εκκρεμότητες που πρέπει να
έρθουν με εφαρμοστικούς νόμους και με υπουργικές πράξεις.
Κυβερνητικά στελέχη πάντως, ήδη έχουν αρχίσει την «μοιρασιά» ενός ποσού που
υπολογίζουν χονδρικά περί τα 700 εκατ. ευρώ από το υπερβάλλον πλεόνασμα. Χθες
ακούστηκαν και πάλι στη Βουλή εξαγγελίες για διόρθωση αδικιών στους ενστόλους,
παραμένουν οι δεσμεύσεις για ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους, και στελέχη θυμίζουν
τα πρόσφατα μέτρα για την Αιθαλομίχλη τα οποία πρέπει επίσης να χρηματοδοτηθούν...
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