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Το νέο μνημόνιο τώρα για το 2018 με μέτρα ύψους 5,2 δισ. ευρώ
Ενα προσχέδιο νέου μνημονίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τους δανειστές για το 2018 διέρρευσε το Σάββατο από
τους Θεσμούς.
Το προσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα ύψους 5,2 δισ. ευρώ και πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για το
2018 και η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να το υπογράψει.
Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας της Ελλάδας με στόχο το πρωτογενές πλεονάσμα του 3,5%
του ΑΕΠ για το 2018 θα επιτευχθεί με τον συνδυασμό μεταρρυθμίσεων δημοσιονομικού χαρακτήρα, στις οποίες
θα περιλαμβάνονται αλλαγές και στον ΦΠΑ, τη φορολογία και το ασφαλιστικό και ενός προγράμματος
διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου, αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναφέρεται στο
κείμενο.
Το προσχέδιο προβλέπει εντός του Ιουνίου την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή πρακτικών
που θα προσαρμόσουν τη φορολογία με βάση την οικονομική κατάσταση των πολιτών, καθώς και την
αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους, με τη διαγραφή προστίμων και υπέρογκων προσαυξήσεων.
Τον ίδιο μήνα θα γίνει και έλεγχος για την επαλήθευση των στοιχείων που αφορούν στη λίστα των
ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2016, ενώ θα προβλέπεται η μεταφορά των απαιτήσεων σε
έναν ενιαίο λογαριασμό. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσαρμοστεί η νομοθεσία που αφορά τις υπέρογκες
οφειλές, ώστε να θεσπιστούν συγκεκριμένα κριτήρια για την εισπραξιμότητά τους.
Εξάλλου, θα δημιουργηθεί Μονάδα Μεγάλων Οφειλετών, στη λίστα της οποίας θα ενταχθούν όσοι οφείλουν
ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 80% της συνολικής οφειλής προς το κράτος. Οι
προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των εργαλείων και στην ικανότητα της φορολογικής διοίκησης
για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Εως το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 θα ετοιμαστεί
λίστα ταξινόμησης των μεγαλοοφειλετών ανάλογα με το ύψος του χρέους, τις οικονομικές τους δυνατότητες και
την οικονομική κατάσταση.
Το προσχέδιο του μνημονίου μπορεί να εκληφθεί ως ένα συμβιβαστικό κείμενο, το οποίο προβλέπει ότι μπορούν
να ληφθούν μέτρα αν το πρόγραμμα αποκλίνει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτό μπορεί να είναι η λύση για μία
συμβιβαστική συμφωνία και η νομοθέτησή του θα οδηγήσει στην εκταμίευση της πρώτης δόσης. Όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο προσχέδιο του νέου μνημονίου, «η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει τα όποια
μέτρα κριθούν απαραίτητα για αυτόν το σκοπό και προσαρμοζόμενα στις εκάστοτε συνθήκες».
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Τσακαλώτος προς Eurogroup: Δεν μπορούμε να περάσουμε πρόσθετα μέτρα
Επιστολή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του αποκαλύπτει το γερμανικό πρακτορείο MNI. Σε αυτήν, ο υπουργός απευθύνει
έκκληση να μην επιμείνουν στα πρόσθετα μέτρα των 3,6 δισ. ευρώ καθώς όπως αναφέρει «δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει από την παρούσα κυβέρνηση ή –για
ό,τι αυτό σημαίνει- από καμία δημοκρατική κυβέρνηση που μπορώ να φανταστώ».
Ο κ. Τσακαλώτος διερωτάται μάλιστα, αν «Μπορείτε να φανταστείτε να πάμε στο κοινοβούλιο με πακέτο 9 δισεκατομμυρίων ευρώ αντί για αυτό των 5,4 δισ.;» και
τονίζει πως η ελληνική κυβέρνηση έκανε ήδη περισσότερα από όσα της ζητήθηκαν και καλεί τους εταίρους να δεσμευθούν για το χρέος.
Ολόκληρη η επιστολή, σύμφωνα με το MNI:
«Αγαπητοί
συνάδελφοι,
Σας γράφω πριν από την συνάντησή μας τη Δευτέρα για να ξεκαθαρίσω τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε ότι αφορά τόσο το κλείσιμο της πρώτης
αξιολόγησης, όσο και τη συζήτηση για το χρέος.
Υπάρχει, νομίζω, μια γενική αναγνώριση ότι η κυβέρνησή μου έχει κρατήσει τόσο το πνεύμα, όσο και το γράμμα της καλοκαιρινής συμφωνίας μας. Είναι αλήθεια
ότι το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης έχει πάρει περισσότερο χρόνο απ' όσο αναμένονταν αλλά αυτό, σε μεγάλο βαθμό, αντανακλά το μεγάλο μέγεθος των
μεταρρυθμίσεων που έγιναν τους τελευταίους δέκα μήνες.
Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις χρειάζονταν πολύ πολύπλοκη νομοθέτηση και απαίτησαν τη βοήθεια όχι μόνο της γενναιόδωρης τεχνικής υποστήριξης που
παρασχέθηκε, αλλά και χρονοβόρες διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς για να γίνει η νομοθέτηση σωστά από την αρχή.
Αντανακλά, όμως επίσης, ότι έχουμε εμπλακεί όχι μόνο σε δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και σε σοβαρές δομικές μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν πολλές
από τις χρόνιες αδυναμίες του οικονομικού και δικαστικού συστήματος, τη φορολογική διοίκηση (περιλαμβανομένης μιας νέας αυτόνομης και ανεξάρτητης αρχής
συλλογής εσόδων) και πιθανόν, περισσότερο σημαντικό απ' όλα, τη ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Η μεταρρύθμιση στις συντάξεις που συζητείται αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο, αντιμετωπίζει με ριζοσπαστικό τρόπο τη βιωσιμότητα του συστήματος
μακροπρόθεσμα ενοποιώντας όλα τα Ταμεία σε ένα, προσφέροντας ίδιους κανόνες για όλους τους συνταξιούχους και μειώνοντας τα ποσοστά αναπλήρωσης.
Εχουμε τώρα συμφωνήσει με τους τέσσερις Θεσμούς όσα περιλαμβάνονται στην πρώτη αξιολόγηση, όχι μόνο το δημοσιονομικό πακέτο του 3% του ΑΕΠ αλλά και
όλες τις δομικές μεταρρυθμίσεις. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν το άνοιγμα του συνόλου της αγοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), εκτός από κάποια
προσωρινή προστασία δανείων που σχετίζονται με πρώτη κατοικία, και το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων.
Από την οπτική μας έχουμε παραδώσει όσα υποσχεθήκαμε – σε κάποιες πτυχές περισσότερα. Και όλα αυτά έχοντας ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες και
αντιμετωπίζοντας μια απίστευτα περίπλοκη και σοβαρή προσφυγική κρίση.
Ωστόσο, όπως ξέρετε υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ των Θεσμών για το αντίκτυπο του δημοσιονομικού πακέτου, καθώς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και εμείς, είμαστε
πεπεισμένοι ότι το πακέτο είναι αρκετό για να πιαστεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018, ενώ το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι αρκεί μόνο για να
πιαστεί 1,5% του ΑΕΠ.
Αυτή η εκτίμησή του, πρέπει να σημειωθεί, βασίζεται στην ίδια μεθοδολογία που παρήγαγε μια υποεκτίμηση το 2015 του μεγέθους των δυο δισεκατομμυρίων
ευρώ! Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαφορά των δυο ποσοστιαίων μονάδων για το 2018 είναι εξαιρετικά μεγάλη. Και αυτό κάνει την πρόταση για επιπλέον
2% του ΑΕΠ παραμετρικά προληπτικά μέτρα νομοθετημένα εκ των προτέρων πολύ προβληματική.
Πρώτον, δεν υπάρχει συνταγματικά τρόπος να ψηφιστούν προληπτικά μέτρα στην Ελλάδα και με συζητήσεις που είχα με συναδέλφους, αυτό ισχύει και σε ορισμένα
άλλα κράτη μέλη. Ετσι θα πρέπει απλά να νομοθετήσουμε τα μέτρα και «απλώς» να υποσχεθούμε ότι θα ακυρωθούν το 2018 αν δεν χρειαστούν. Επικαλούμενος
τόσο στην οικονομική, όσο και την πολιτική εμπειρία σας, μπορείτε να φανταστείτε να πάμε στο κοινοβούλιο αντί για ένα αναμενόμενο πακέτο 5,4 δισ. ευρώ ένα 9
δισ. ευρώ;
Πράγματι, κάθε πακέτο άνω των 5,4 δισ. είναι καταδικασμένο να αντιμετωπιστεί από τους έλληνες πολίτες και τους οικονομικούς αναλυτές, εντός και εκτός
Ελλάδος ως κοινωνικά και οικονομικά αντιπαραγωγικό. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιο πακέτο να περάσει από την παρούσα κυβέρνηση ή –για ότι αυτό σημαίνειαπό καμία δημοκρατική κυβέρνηση που μπορώ να φανταστώ.
Παρά τα ανωτέρω, και με μεγάλο κόστος για εμάς από τη στιγμή που η πρότασή μας είναι όντως πολύ σκληρή, συνεργαστήκαμε εποικοδομητικά με τους θεσμούς
για να καλύψουμε τις τέσσερις λέξεις-κλειδία, που αναφέρθηκαν τόσο από την Κριστίν Λαγκάρντ όσο και από τον Γερούν Ντάισλμπλουμ στο τελευταίο Eurogroup:
νομοθέτηση, αντικειμενικότητα, αυτοματισμός, αξιοπιστία.
Προτείναμε έναν αυτόματο μηχανισμό αναπροσαρμογής των δαπανών του προϋπολογισμού –με αναφορά σε κάθε υπουργείο και λίγες συγκεκριμένες εξαιρέσεις για
λόγους εθνικής ασφάλειας και προστασίας των ασθενέστερων στρωμάτων- ώστε να παράσχουμε την πρόσθετη διασφάλιση που απαιτούν χώρες-μέλη ότι θα
είμαστε σε τροχιά για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018.
Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μάς έκαναν πολλές προτάσεις για βελτίωση του μηχανισμού σε ευθυγράμμιση με την απόφαση του Eurogroup, τις οποίες έχουμε
συμπεριλάβει. Θα έχετε λάβει την πρότασή μας στην τελική της μορφή μέχρι τη Δευτέρα. Θεωρώ ότι ένας τέτοιος μηχανισμός, σε συνδυασμό με το πακέτο
μεταρρυθμίσεων, είναι υπεραρκετός για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση.
Και έρχομαι στο ζήτημα του χρέους, που αποτελεί επίσης μέρος της συμφωνίας του καλοκαιριού. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι μια ξεκάθαρη
δήλωση για μέτρα άμεσης εφαρμογής και μέτρα που θα ληφθούν μελλοντικά, κάτι που θα βοηθήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανάκαμψη της χώρας και
ότι το ρίσκο χώρας απομακρύνεται (επιτέλους!) από την ατζέντα.
Οι επενδυτές χρειάζονται μια ξεκάθαρη εικόνα για να επενδύσουν, κάτι που απαιτεί κατ' ελάχιστον μια ξεκάθαρη ανακοίνωση από το eurogroup ότι η Ελλάδα είναι
στο σωστό δρόμο, βοηθώντας μας έτσι να μετατρέψουμε τον φαύλο κύκλο των δημοσιονομικών μέτρων -ύφεσης- περισσότερων μέτρων, σε έναν ενάρετο κύκλο με
βάση την ανάπτυξη. Και δεν είναι ζήτημα μόνο επενδύσεων και ανάπτυξης. Εχουμε μπροστά μας και τη μεταρρυθμιστική κόπωση των Ελλήνων, που βρίσκονται
αντιμέτωποι με έξι χρόνια κρίσης και έχουν χάσει το 25% του ΑΕΠ.
Η επιστροφή στην ανάπτυξη λογικά θα μετριάσει την ανάγκη ενός ακόμη γύρου νέων δημοσιονομικών μέτρων, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα βοηθήσει μια
νέα μεταρρυθμιστική προσπάθεια με στόχο τα πολλά δομικά μας προβλήματα. Αυτό σίγουρα είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των
δανειστών μας.
Οπότε, θεωρώ ότι τα στοιχεία για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης και την παροχή της ελάφρυνσης χρέους, υπάρχουν. Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει από το
καλοκαίρι τη δέσμευσή της για μεταρρυθμίσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει αποτελέσει πηγή γεωπολιτικής σταθερότητας σε μια πολύ προβληματική περιοχή, με τον
τρόπο που αντιδράσαμε στην προσφυγική κρίση.
Κανείς δεν θα πρέπει να πιστεύει ότι μια ακόμη ελληνική κρίση, οδηγώντας ίσως σε ένα ακόμη αποτυχημένο Κράτος στην περιοχή (failed state), είναι επωφελής για
οποιονδήποτε.
Η κυβέρνησή μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια συνολική λύση. Όμως μια τέτοια λύση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη όχι μόνο για τους πιστωτές
μας και τους θεσμούς, αλλά και για τους Έλληνες πολίτες, που σε τελική ανάλυση πρέπει να έχουν την «ιδιοκτησία» του προγράμματος και να μπορούν να το
διατηρήσουν. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είμαστε τόσο κοντά, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσω το «αλλά τόσο μακριά».
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Ευκλείδης Τσακαλωτος.»
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Guardian: Το ΔΝΤ απειλεί να αποσυρθεί από το ελληνικό πρόγραμμα
επανάληψης του περσινού δράματος

…. Κίνδυνος

«Οι ελπίδες να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και τους δανειστές της δείχνουν να
εξανεμίζονται, μετά από μία αιφνιδιαστική παρέμβαση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», γράφει ο
Guardian. «Σε μία επανάληψη του δράματος που κυριάρχησε στην ευρωζώνη πέρυσι, η Αθήνα αντιμετωπίζει
το φάσμα της χρεοκοπίας αν αποτύχει να καλύψει τα ομόλογα της ΕΚΤ που λήγουν και τα δάνεια του ΔΝΤ τον
Ιούλιο», υπογραμμίζει το δημοσίευμα του ο Guardian. Η βρετανική εφημερίδα αναφέρεται στην επιστολή της
Κριστίν Λαγκάρντ η οποία, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η γενική διευθύντρια του Ταμείου έστειλε την πιο
σαφή προειδοποίησή της: είτε οι δανειστές συμφωνούν να αναδιαρθρώσουν το ελληνικό χρέος, είτε το ΔΝΤ
αποσυρθεί από το ελληνικό πρόγραμμα. «Για εμάς, για να υποστηρίξουμε την Ελλάδα με έναν νέο διακανονισμό
του ΔΝΤ, είναι βασική η χρηματοδότηση και η ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας
που θα βασίζεται σε δημοσιονομικούς στόχους που είναι ρεαλιστικοί, γιατί στηρίζονται από αξιόπιστα μέτρα
για να επιτευχθούν», γράφει στην επιστολή της η Λαγκάρντ, δείχνοντας τη λύπη της για την έλλειψη
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο αποτυχημένο πρόγραμμα προσαρμογής της Αθήνας έως τώρα, σχολιάζει ο
Guardian. Η παρέμβαση της γενικής διευθύντριας του Ταμείου ήρθε μετά από την αιφνιδιαστική απόφαση της
ελληνικής κυβέρνησης να θέσει προς ψήφιση τις αντιδημοφιλείς αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και το
φορολογικό την Κυριακή, αναφέρει ακόμη η βρετανική εφημερίδα. Οσο οι δανειστές θα μάχονται για τα
προληπτικά μέτρα, η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην Αθήνα θα επιδεινώνεται, εκτίμησε ο Μουϊτάμπα
Ράχμαν, επικεφαλής του Eurasia Group. «Ο χρόνος τελειώνει για να καταλήξουν σε μία συμφωνία»,
προειδοποίησε.
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«Πόλεμος» για την εξαγορά πορτογαλικών τραπεζών
Οι πορτογαλικές τράπεζες παραμένουν στα πρωτοσέλιδα. Σχεδόν 14 δις ευρώ έχει κοστίσει, μέχρι στιγμής, η
διάσωσή τους. Πρώην κορυφαία στελέχη τους είτε έχουν προφυλακιστεί, είτε περιμένουν τη δίκη τους
κατηγορούμενοι για εγκληματικές ενέργειες, είτε διαφεύγουν ακόμα της σύλληψης. Και τώρα Ισπανοί και

Αγκολέζοι ερίζουν
για τον έλεγχο της Πορτογαλικής Τράπεζας Επενδύσεων BPI, η οποία, από ό,τι όλα
δείχνουν, βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ορισμένοι πορτογάλοι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι τράπεζες
αποτελούν σημαντικό εργαλείο καθορισμού της οικονομικής πορείας μιας χώρας. Ανάμεσά τους και ο
καθηγητής Φρανσίσκο Λούκα, ο οποίος εξηγεί: «Για τον λόγο αυτό Γαλλία και Γερμανία δεν επιτρέπουν την
εξαγορά τραπεζών τους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Μια τέτοια εξάρτηση θα
δημιουργούσε προβλήματα και στην Πορτογαλία». Ο πορτογάλος ειδικός αναφέρεται κυρίως στην εξαγορά
αρκετών πορτογαλικών τραπεζών από ισπανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πρόσφατα η παραπαίουσα
τράπεζα BANIF, με έδρα την Μαδέρα, πέρασε στον έλεγχο του ισπανικού ομίλου Santander. Όπως υποστηρίζει
ο Φρανσίσκο Λούκαν αυτό έγινε λόγω των πιέσεων που άσκησαν στη Λισαβόνα ΕΚΤ και οι Βρυξέλλες. Εδώ
και εβδομάδες εξεταστική επιτροπή της πορτογαλικής βουλής προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να σχηματίσει εικόνα
για το πως έγινε η εξαγορά.
Θεωρία συνωμοσίας ή πραγματικότητα;
Oι κακοί Ισπανοί αναλαμβάνουν δηλαδή με τη βοήθεια της ΕΕ πορτογαλικές τράπεζες; Πρόκειται για θεωρία
συνωμοσίας ή μήπως είναι απλά μια πραγματικότητα; Η υπόθεση BPI δίνει τροφή και στις δύο ερμηνείες.
Στην Πορτογαλική Τράπεζα Επενδύσεων τις αποφάσεις λαμβάνει η επιχειρηματίας και κόρη του προέδρου της
Αγκόλας Ισαβέλ ντος Σάντος, κι ας κατέχει τις περισσότερες μετοχές ο ισπανικός όμιλος Caixa. Επειδή όμως η
BPI κατέχει μερίδιο σε τράπεζα της Αγκόλας, που ελέγχεται από την ντος Σάντος, η επιχειρηματίας διαθέτει
δεσμεύουσα μειοψηφία στην Πορτογαλική Τράπεζα Επενδύσεων. Όλα αυτά όμως θα αλλάξουν, μιας και οι
Βρυξέλλες ζητούν τον περιορισμό της επιρροής της Αγκόλας, η οποία κατά την άποψή τους εγκυμονεί
οικονομικούς κινδύνους. Ως συνέπεια η Λισαβόνα ψήφισε νόμο, με τον οποίο αναιρείται η δεσμεύουσα
μειοψηφία της ντος Σάντος, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια εξαγορά της BPI από τους Ισπανούς. Η μάχη
για τον έλεγχο της BPI έχει χαθεί, εκτιμά ο καθηγητής Φρανσίσκο Λούκα: «Ο πόλεμος ωστόσο για τον έλεγχο
των πορτογαλικών τραπεζών συνεχίζεται. Και οι Πορτογάλοι έχουν να επιλέξουν μόνο μεταξύ Ισπανών και
Αγκολέζων επενδυτών, δηλαδή μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης. Αν όλες οι άλλες επιλογές πλήττουν πάντως τα
συμφέροντα της χώρας, τότε οι Πορτογάλοι δεν έχουν παρά να κρατήσουν υπό τον έλεγχο του δημοσίου
\
μεγάλες τράπεζες,
όπως την Novo Banco. Είναι ωστόσο αμφίβολο αν ΕΕ και ΕΚΤ δώσουν πράσινο φως σε μια
τέτοια πολιτική. Μέχρι στιγμής ωστόσο κανείς άλλος δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις πορτογαλικές
τράπεζες».
Deutsche Welle
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