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Κομισιόν: Σε επαφή οι θεσμοί με τις ελληνικές Αρχές σε όλα τα επίπεδα
Οι θεσμοί βρίσκονται σε επαφή με τις ελληνικές Αρχές σε όλα τα επίπεδα, σε συνέχεια του Eurogroup της
περασμένης εβδομάδας, δήλωσε σήμερα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μίνα
Αντρέεβα. Ερωτηθείσα σχετικά με την επιστολή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη
Τσακαλώτου, απάντησε πως η ανταλλαγή επιστολών αποτελεί μέρος της «συνήθους διαδικασίας».
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ΤτΕ: Στα 93δις€ οι οφειλές των νοικοκυριών σε στεγαστικά-καταναλωτικά δάνεια
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2015, έναντι μειώσεως 2,1% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιος 16 Μάρτιος 15).
Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2016, ήταν
θετική κατά 118 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 224 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,0%, από 1,4% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων
διαμορφώθηκε στο -0,6%, από -0,9% το Μάρτιο του 2016, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους
ήταν θετική κατά 175 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 263 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -7,7% τον Απρίλιο του 2016, από -8,7% τον προηγούμενο
μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 57 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής
καθαρής ροής 40 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές
επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 46 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,3%, από -1,0% τον προηγούμενο μήνα.
Το χρέος των νοικοκυριών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε κατά 3% σε σύγκριση με πέρυσι
και διαμορφώθηκε στα 93,1 δισ. ευρώ.
Το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων υποχώρησε στα 66,4 δισ. ευρώ καταγράφοντας μείωση σε ετήσια βάση
κατά 3,3%, ενώ εκείνο σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες μειώθηκε κατά 1,6% σε σχέση με πέρυσι στα 25,3
δισ. ευρώ.
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Reuters: Προβλήματα αλλά και αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, Ελλάδα και πιστωτές έχουν αφήσει ακόμα ορισμένες εκκρεμότητες οι
οποίες όμως είναι και απαραίτητες για να εκταμιευθεί η επόμενη δόση των 10,3δις δισ. ευρώ. Ωστόσο, η
ελληνική κυβέρνηση, όπως πάντα αναφέρει το δημοσίευμα, αντιστέκεται λόγω των μεγάλων διαφωνιών που
υπάρχουν στο εσωτερικό της. «Είναι ένα θέμα της κοινοβουλευτικής αξιοπρέπειας. Δεν μπορούμε να ζητάμε
από τους νομοθέτες να ψηφίσουν για τα ίδια θέματα ξανά και ξανά» δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο
Reuters και πρόσθεσε:
«Ορισμένες από τις ενέργειες που απαιτούνται, επίσης, επιδεινώνουν τον αντίκτυπο των μέτρων που έχουν ήδη
υιοθετηθεί και πλήττουν περαιτέρω τις ευπαθείς ομάδες», τόνισε ο κυβερνητικός αξιωματούχος.
Για να καταφέρουν να ηρεμήσουν τα πνεύματα ορισμένα από τα εκκρεμή αυτά ζητήματα θα μπορούσαν να
αναβληθούν για το Σεπτέμβριο σχολίασε επίσης ο αξιωματούχος
«Είμαστε κοντά στην επίτευξη συμφωνίας» δήλωσε.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διαδοχικές ψηφοφορίες έχουν βάλει σε δοκιμασία την κυβέρνηση, ενώ κάποιες
από τις αλλαγές που ζητούν οι δανειστές αφορούν την αναδρομική περικοπή του ΕΚΑΣ, το «πάγωμα» μισθών,
η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και η πώληση «κόκκινων» δανείων με εγγύηση Δημοσίου.
Αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι δανειστές εξετάζουν τα ζητήματα που έθεσε η ελληνική
κυβέρνηση. Άλλη πηγή του Reuters από τους δανειστές ανέφερε ότι τα εκκρεμή ζητήματα δεν μπορούν να
χαλάσουν τη συμφωνία και να διακοπεί η διαπραγμάτευση. Ωστόσο, πηγές κοντά στους δανειστές και τους
κυβερνητικούς αξιωματούχους δηλώνουν αισιόδοξοι ότι παρά τις όποιες διαφωνίες η συμφωνία θα επιτευχθεί
σύντομα και η ΕΚΤ αυτή την εβδομάδα θα δεχθεί τα ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείων
στις ελληνικές τράπεζες.
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Guardian: Πωλούνται νησιά, ξενοδοχεία και ιστορικές τοποθεσίες
Το κύμα ιδιωτικοποιήσεων που έρχεται προσελκύει το ενδιαφέρον των ξένων μέσων ενημέρωσης με τη βρετανική εφημερίδα Guardian
να αναφέρει ότιη δημιουργία του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων «φέρνει την εκποίηση δημόσιας περιουσίας σε νέα ύψη».
Στο δημοσίευμα τονίζεται αναφέρει επίσης ότι η υποχρέωση σύστασης του υπερταμείου αντιμετωπίζεται από τους οργισμένους
Έλληνες ως το χαμηλότερο σημείο της επικής μάχης της χώρας να παραμείνει στην ευρωζώνη και από κάποιους ως η ύστατη λεηλασία
και
πλήγμα
στην
αξιοπρέπεια
της
χώρας.
Ωστόσο, ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας αντιτείνει μιλώντας στην εφημερίδα ότι αν και «κατά κάποιους τρόπους οι
επικριτές έχουν δίκιο, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση».
Συνεχίζει λέγοντας ότι υπάρχει ένα πολύ χειρότερο πλήγμα στην αξιοπρέπεια των Ελλήνων, η συνεχής λιτότητα: «Αν θέλουμε, ως
αληθινό αριστερό κόμμα, να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους, αν θέλουμε να σταματήσουμε τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και
τις αυξήσεις των φόρων, πρέπει να βρούμε χρήματα από κάπου, πρέπει να αναπτύξουμε την οικονομία μας».
Αναφερόμενος στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων ο κ. Πιτσιόρλας ρωτά γιατί δε θα έπρεπε να βελτιωθεί η άθλια
κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. «Δε θα ανήκουν για πάντα (στη Fraport) και όταν επιστρέψουν σε εμάς θα είναι σε πολύ καλύτερη
κατάσταση»,
δηλώνει
χαρακτηριστικά.
Απορρίπτει επίσης τα περί «ξεπουλήματος των ασημικών», λέγοντας ότι δημόσιες κοινωφελείς υπηρεσίες όπως η ΕΥΔΑΠ δε θα
αποκρατικοποιηθούν. «Υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις και παρερμηνείες. Για παράδειγμα, έχουμε στα βιβλία μας ξενοδοχεία που έχουν
κατασχεθεί από τράπεζες. Γιατί θα έπρεπε το κράτος να είναι ξενοδόχος;» ρωτά ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ.
Στο δημοσίευμα με τίτλο «Πωλούνται: ελληνικά νησιά, ξενοδοχεία και ιστορικές τοποθεσίες», ο Guardian αναφέρει πως πάνω από
71.000 κομμάτια κρατικής περιουσίας θα μεταφερθούν στο διάρκειας 99 ετών υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων, στο πλαίσιο του
μεγαλύτερου σύγχρονου προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New York Times: Το μόνο που δεν έχει χρεοκοπήσει στην Ελλάδα είναι το όνομά της
Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα των New York Times, μόνο ασαφείς υποσχέσεις για την ελάφρυνση τους χρέους της έλαβε η Ελλάδα
από τους Ευρωπαίους ηγέτες στο τελευταίο Eurogroup, όπως σχολιάζουν σε δημοσίευμά τους στο Editorial οι New York Times,
επισημαίνοντας πως η χώρα έχει χρεοκοπήσει σε όλα εκτός από το... όνομα.
Το δημοσίευμα, αναφέρεται στην κόντρα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ ΔΝΤ και Ευρωπαίων για το ελληνικό χρέος επισημαίνοντας πως
έχοντας αγγίξει αυτό τα 300 δισ. ευρώ ή περίπου το 180% του ΑΕΠ είναι απίθανο η Ελλάδα να καταφέρει τα επιστρέψει το ποσό αυτό
στο ακέραιο στους δανειστές της.
Όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος, η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί περαιτέρω πιέσεις. Αλλά οι υπουργοί Οικονομικών ζητούν ακόμα
περισσότερες περικοπές δαπανών και αύξηση των φόρων με σκοπό να καταγράψει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το
2018. Ωστόσο, ένας τέτοιος στόχος θεωρείται εφικτός μόνο για μια σταθερή και ταχέως αναπτυσσόμενη χώρα. Για την Ελλάδα όμως
κάτι τέτοιο είναι παράλογο.
Η καθυστέρηση της ελάφρυνση του ελληνικού χρέους μέχρι το 2018 θα βλάψει περαιτέρω την ελληνική οικονομία. Αλλά παρά τις
φωνές του ΔΝΤ πως η Ελλάδα δεν θα πιάσει το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος, η Γερμανία, η χώρα που έχει δανείσει τα
περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα επιβάλλει περισσότερη λιτότητα για την επίλυση της κρίσης, σύμφωνα με τους New York Times.
Και αυτό γιατί κυβέρνηση της καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ δεν θέλει να δεσμευτεί για κάτι τέτοιο πριν τις γερμανικές εκλογές το
2017.
Από την πλευρά του το ΔΝΤ θα πρέπει να πείσει τους Ευρωπαίους πως η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους είναι μονόδρομος διότι
δίνοντας συνέχεια σε πολιτικές που έχουν αποτύχει επαλειμμένα, η κρίση στην Ελλάδα δεν θα τελειώσει ποτέ.
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Το ΔΝΤ και το αδύνατο σημείο του
Όπως έγραφε προσφάτως ο Guardian, αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) είναι η
προάσπιση της ανάπτυξης και η μείωση της φτώχειας, αλλά οι κοινωνικές επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων
που προάγει στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχουν δεχθεί αυστηρή κριτική. Εντούτοις, το ΔΝΤ φαίνεται να έχει
αλλάξει, όπως προκύπτει από στοιχεία, μελέτες και δημόσιες ανακοινώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη όλη αυτή την
κριτική για τις πρακτικές του, το Ταμείο αποφάσισε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις: θωρακίζονται οι
κοινωνικές δαπάνες, τίθενται σε προτεραιότητα η υγεία και η παιδεία και παρέχεται στήριξη στα προγράμματα
 η ιστορία δεν είναι εξ ολοκλήρου σωστή. Πράγματι, το ΔΝΤ ενσωματώνει στόχους κοινωνικών
πρόνοιας. Αυτή
δαπανών σε όλο και περισσότερα δανειοδοτικά προγράμματα που αφορούν χώρες χαμηλού εισοδήματος. Αυτοί
οι στόχοι θεωρητικά εξασφαλίζουν τη διασφάλιση δαπανών στην υγεία, στην παιδεία και σε άλλες παρεμφερείς
προτεραιότητες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής λιτότητας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αλλά
δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πράξη. Πραγματοποιήθηκε νέα μελέτη που περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία για τις δικλείδες ασφαλείας του ΔΝΤ στις κοινωνικές δαπάνες των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής.
Από το 1995 έως το 2014 υπολογίζεται πως ελήφθησαν 475 μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα στα προγράμματα
του ΔΝΤ, συχνά ανά τρίμηνο ή εξάμηνο. Εάν οι στόχοι αυτοί είχαν υλοποιηθεί, τότε θα είχε σημειωθεί πρόοδος
για τη βιώσιμη χρηματοδότηση των κοινωνικών πολιτικών σε αυτές τις χώρες. Σχεδόν το ήμισυ των στόχων
για κοινωνικές δαπάνες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Η τάση αυτή ήταν
ιδιαίτερα αισθητή στη Δυτική Αφρική, όπου βρίσκονται κάποιες από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Γιατί
δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι αυτοί; Μέρος της εξήγησης αφορά την αυστηρή λιτότητα των προγραμμάτων του
ΔΝΤ. Καθώς οι χώρες αυτές δεσμεύονται με την εφαρμογή μιας αυστηρής οικονομικής πολιτικής, δεν
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για κοινωνικές δαπάνες. Οι ελλείψεις στη χρηματοδότηση του κοινωνικού
κράτους υποδεικνύουν ότι δίνεται δευτερεύουσα σημασία από το ΔΝΤ στους στόχους για την υγεία και την
παιδεία. Η Γουινέα, για παράδειγμα, έχει λάβει οικονομική βοήθεια από το 2012. Στόχος των δανείων αυτών
είναι η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών παράλληλα με την αύξηση των επενδύσεων στην κοινωνική
πολιτική. Ομως, η χώρα δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τους κοινωνικούς στόχους της όσο εκτελούσε το
δανειοδοτικό πρόγραμμα λιτότητας του Ταμείου. Το 2014, οι Αρχές της Γουινέας έγραψαν ότι «δυστυχώς,
λόγω της μείωσης των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων επενδύσεων, δεν ήταν πιθανό να
σεβαστούμε αυτούς τους στόχους δαπανών». Από τα στοιχεία αυτά προκαλείται κάποιος προβληματισμός. Υπό
την κηδεμονία του ΔΝΤ, κάποιες από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου δεν παρείχαν επαρκή χρηματοδότηση
στα συστήματα τους κοινωνικής πρόνοιας. Κατά συνέπεια υπήρξαν μεγάλα εμπόδια στην παροχή πρόνοιας
στους φτωχότερους ανθρώπους του κόσμου. Πέραν των κοινωνικών δαπανών, η άποψη του ΔΝΤ για την
κοινωνική προστασία δεν «στέκεται στο ύψος» πολιτικών που συζητούνται για μια γενικότερη παροχή τέτοιας
\
φύσεως υπηρεσιών.
Εχουν τεθεί ξεκάθαροι στόχοι για τη χάραξη μιας ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το
2030. Με βάση τη συζήτηση αυτή που διεξάγεται διεθνώς για την ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης, το ΔΝΤ μπορεί
να βοηθήσει δημιουργώντας τα δημοσιονομικά θεμέλια για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών. Αυτό, όμως,
προϋποθέτει να αφεθούν τα προσχήματα για μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων που στηρίζει το ΔΝΤ
και να ξεπεραστεί η θεσμική αδράνεια.
ALEXANDER KENTIKELENIS, THOMAS STUBBS, LAWRENCE KING / THE GUARDIAN
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