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Το αυστηρό πλαίσιο μεταμνημονιακής εποπτείας που σχεδιάζεται
Tο σχέδιο των δανειστών, όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα, φέρνει στο προσκήνιο ένα πλαίσιο αυστηρής
μεταμνημονιακής
εποπτείας
με
τριμηνιαίες
αξιολογήσεις,
ευλαβική
τήρηση
των
πρωτογενών πλεονασμάτων, δυνατότητα επιβολής πρόσθετων μέτρων αν χρειαστεί και πιέσεις για λήψη μιας
υβριδικού τύπου γραμμής χρηματοδότησης.
Σύμφωνα με το CNN Greece, στο μέτωπο της εποπτείας, το παζλ αρχίζει να συμπληρώνεται. Η Κομισιόν στην
τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup υπέβαλε σχέδιο «ενισχυμένης εποπτείας», διαγράφοντας οριστικά κάθε
αφήγημα για καθαρή έξοδο ή για ήπια επιτήρηση, όπως συνέβη για παράδειγμα στην Πορτογαλία ή την Κύπρο.
Ο Κανονισμός 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιγράφει τις συνθήκες
ενισχυμένης εποπτείας. Βάσει αυτού:
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να θέσει υπό ενισχυμένη εποπτεία ένα κράτος - μέλοςτο οποίο αντιμετωπίζει ή
απειλείται από σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα, που ενδέχεται να
έχουν δυσμενείς δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη - μέλη της ζώνης του ευρώ.
Κάθε έξι μήνες, η Επιτροπή αποφασίζει αν θα παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία επί του εν λόγω κράτους μέλους.
Το κράτος - μέλος, ορίζει το άρθρο 3, που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία, ύστερα από διαβούλευση και σε
συνεργασία με την Επιτροπή – η οποία ενεργεί σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τις εποπτικές Αρχές και όπου είναι
σκόπιμο με το ΔΝΤ – εγκρίνει μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των πηγών των δυσκολιών.
Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ και τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές, και όταν είναι σκόπιμο το ΔΝΤ,
πραγματοποιεί τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος - μέλος που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία
προκειμένου να επαληθεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στην εφαρμογή των μέτρων.
Η Επιτροπή κοινοποιεί ανά τρίμηνο την εκτίμησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην οποία εξετάζει ειδικότερα αν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει, με
βάση τις αποστολές επιθεώρησης, ότι χρειάζονται περαιτέρω μέτρα, το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία μπορεί
να συστήσει στο κράτος - μέλος να λάβει προληπτικά διορθωτικά μέτρα ή να καταρτίσει σχέδιο προγράμματος
μακροοικονομικής προσαρμογής.
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Γερμανικός Τύπος: Η Αθήνα σε αναζήτηση οράματος
Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να αναπτυχθεί για να μειωθούν ανεργία και χρέος, σημειώνει η εφημερίδα Die
Presse σε άρθρο με τίτλο «Η Αθήνα σε αναζήτηση οράματος για ένα νέο ξεκίνημα». Και σημειώνει ότι «τα
σχέδια της Αθήνας είναι συγκεχυμένα με τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα να προσπαθεί ανταποκριθεί σε πολλές
και διαφορετικές προσδοκίες.
Η αυστριακή εφημερίδα παρατηρεί ότι ενώπιον των υπουργών της Ευρωζώνης ο υπ. Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος παρουσίασε στις Βρυξέλλες μια αναπτυξιακή στρατηγική για τα επόμενα χρόνια που δίνει
προτεραιότητα στην διασφάλιση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Μερικές μέρες αργότερα, την Πρωτομαγιά, ο
πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια στρατηγική που θέτει στο επίκεντρο των εργαζόμενο. Και
υποσχέθηκε σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού μετά την εκπνοή του τρίτου προγράμματος.
Είναι σαφές ότι ο έλληνας πρωθυπουργός προσπαθεί να παίξει ταυτόχρονα σε πολλά ταμπλό. Από τη μια
πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας υποχρεούται να εφαρμόσει τις υπάρχουσες συμφωνίες, αν επιθυμεί η χώρα να βγει
από το μνημόνιο και να διασφαλίσει ελάφρυνση του χρέους. Έχει ακόμα μπροστά του 88 προαπαιτούμενα.
Παράλληλα φιλοδοξεί να πείσει διεθνούς επενδυτές ότι τα ελληνικά ομολόγα είναι ασφαλής επένδυση. Από την
άλλη πλευρά όμως θέλει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν το αργότερο το φθινόπωρο του
2019. Προς το παρόν στις δημοσκοπήσεις προηγείται η Νέα Δημοκρατία.
Για να αλλάξει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να παρουσιάσει στους ψηφοφόρους ένα success story. Κι αυτό
είναι φυσικά το τέλος των μνημονίων. Παράλληλα όμως χρειάζεται απτές αποδείξεις για τη βελτίωση της
καθημερινότητας μετά τον Αύγουστο, οι οποίες θα έχουν, όπως όλα δείχνουν τη μορφή μισθολογικών
αυξήσεων. Η Κομισιόν από την πλευρά της δεν έχει λόγο να ανησυχεί για εκτροχιασμό των ελληνικών
δημοσιονομικών. Υπάρχουν περιθώρια στον προϋπολογισμό. Το 2017 η Ελλάδα πέτυχε όχι μόνο ένα πρωτογενές
πλεόνασμα γύρω στο 4%, αλλά και ένα πραγματικό πλεόνασμα της τάξης του 0,8%. Ποιος θα το περίμενε αυτό
από την Ελλάδα; διερωτάται η αυστριακή εφημερίδα.
Πηγή: Deutsche Welle
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ΥΠΟΙΚ Λουξεμβούργου: Η ελάφρυνση χρέους έχει αποφασιστεί
Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα διάσωσης φαίνεται πως θα προχωρήσει τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών
του Λουξεμβούργου, Pierre Gramegna.
Μιλώντας στο Reuters, ο κ. Gramegna είπε πως η Ελλάδα έχει υλοποιήσει όλες τις απαιτήσεις των πιστωτών, μετά από μια σειρά
μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια.
«Η οικονομία αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό και το πρωτογενές πλεόνασμα του Ελληνικού προϋπολογισμού είναι υψηλότερο
από το πολύ υψηλό όριο που έχει τεθεί», τόνισε.
Όπως επισήμανε, ετοιμάζεται να ανάψει το «πράσινο φως» για το κλείσιμο αυτού του δύσκολου κεφαλαίου στην ιστορία της Ελλάδας
και της ευρωζώνης. Συνέχεια…
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Η πρόσβαση στην ελάφρυνση χρέους θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για να παραμείνει εντός
τροχιάς του προγράμματος ανάκαμψής της η Αθήνα. «Πάντα βρίσκονταν στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι
κάτι πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση χρέους», ανέφερε. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό
και δεν έχει αποφασιστεί, όμως η αρχή έχει συμφωνηθεί».
Ο κ. Gramegna πρόσθεσε πως η ευρωζώνη ελπίζει επίσης να συμφωνηθούν μια σειρά ευρύτερων μέτρων για
την ενίσχυση των συστημάτων που διαθέτει για την αντιμετώπιση κρίσεων, στη Σύνοδο του Ιουνίου.
«Ένα από τα πράγματα για τα οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη είναι η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας, αν και όχι ακόμα ως προς το πόσο θα πρέπει να ενισχυθεί», σημείωσε.
«Το δεύτερο πράγμα στο οποίο μπορεί να υπάρξει σύμφωνη γνώμη είναι ως προς τον Ενιαίο Μηχανισμό
Επίλυσης (SRM)».
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Ντομπρόβσκις σε Αθήνα: Συνεχίστε τις μεταρρυθμίσεις
Μήνυμα στην Αθήνα ότι θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και τις υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές
στέλνει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, μιλώντας στα ΝΕΑ.
«Πιστεύω ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν τον ίδιο πολιτικό στόχο, ο οποίος είναι η επιτυχής
ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος τον Αύγουστο. Φυσικά η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές είναι
μια ευαίσθητη άσκηση, αλλά είναι απολύτως εφικτή υπό τον όρο ότι όλες οι πλευρές θα επιδείξουν ευθύνη.
Από την ελληνική πλευρά αυτό σημαίνει να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων κα των υγιών
δημοσιονομικών πολιτικών. Θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η τέταρτη
αξιολόγηση, η οποία θα ενισχύσει επιπλέον την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία« δηλώνει ο κ.
Ντομπρόβσκις.
Αναφορικά με το πρόγραμμα ολιστικής ανάπτυξης που σχεδιάζει η κυβέρνηση ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν
επισημαίνει, μεταξύ άλλων, «όπως πάντα η Επιτροπή στηρίζει την Ελλάδα στις προσπάθειές της όποτε και
όπου μπορεί. Συνεχίζεται επίσης η δουλειά για την τελειοποίηση και την οριστικοποίηση της ελληνικής
στρατηγικής ανάπτυξης και είναι σημαντικό η στρατηγική αυτή να είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και να
κατευθύνεται από την Ελλάδα».
Σχετικά με το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους ο κ. Ντομπρόβσκις αναφέρει ότι «συνεχίζεται επίσης η δουλειά
με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σε δέσμη δεσμεύσεων για την ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας, εντός της
περιμέτρου που έχει ορίσει το Eurogroup».
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Apple: Η πρώτη -εταιρεία που πιάνει το 1τρις κεφαλαιοποίηση..
Ένα βήμα πριν καταστεί η πρώτη εταιρεία, με χρηματιστηριακή αξία άνω του 1 τρισ. δολαρίων, βρίσκεται η
Apple, δηλαδή περίπου 5 φορές το ελληνικό ΑΕΠ!
Η αμερικανική εταιρεία παρουσιάζει ετήσια έσοδα, ύψους 229 δισ. δολαρίων, υπερβαίνοντας το ΑΕΠ αρκετών
χωρών, όπως για παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Νέας Ζηλανδίας.
Την Πέμπτη, η κεφαλαιοποίηση της Apple άγγιξε το ποσό – ρεκόρ των 934 δισ. δολαρίων, ως απόρροια του
προγράμματος επαναγοράς μετοχών, ύψους 100 δισ. δολαρίων, και της αύξησης του ποσοστού του
μεγαλοεπενδυτή Γουόρεν Μπάφετ.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, πολύ γρήγορα η κεφαλαιοποίηση του τεχνολογικού κολοσσού θα υπερβεί το 1 τρισ.
δολαρίων, αγγίζοντας το 1,03 τρισ. δολάρια.
Τον δρόμο της Apple εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει και η Amazon, της οποίας η χρηματιστηριακή αξία αυτή

τη στιγμή ανέρχεται
στα 780 δισ. δολάρια.
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Ντράγκι: Η Ευρωζώνη χρειάζεται νέο «δημοσιονομικό εργαλείο» για καταπολέμηση κρίσεων
Στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου, κοινού «δημοσιονομικού εργαλείου», προκειμένου να διατηρείται η
συνοχή των χωρών – μελών της Ευρωζώνης ακόμη και όταν δέχονται επιθέσεις από χρηματοπιστωτικές
αγορές, στάθηκε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι.
Μιλώντας σε εκδήλωση στη Φλωρεντία, ο Ντράγκι τάχθηκε υπέρ ενός μέσου για τη βοήθεια των πιο
αδύναμων χωρών, εάν αυτές τιμωρούνται υπερβολικά από τους επενδυτές σε περιόδους κρίσεων χρέους.
«Χρειαζόμαστε ένα πρόσθετο δημοσιονομικό μέσο για να διατηρήσουμε τη σύγκλιση κατά τη διάρκεια
μεγάλων σοκ, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνουμε πολύ τη νομισματική πολιτική», είπε ο Ντράγκι. «Στόχος
του θα ήταν η δημιουργία ενός επιπλέον επιπέδου σταθεροποίησης που θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη στις
εθνικές πολιτικές» πρόσθεσε.
Η πρόταση του Ντράγκι δεν συνοδευόταν από πολλές λεπτομέρειες και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το όποιο τέτοιο
μέσο δεν είναι «εύκολο να σχεδιασθεί εννοιολογικά» λόγω και των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη
χρηματοδότηση των κυβερνήσεων.
Αντίστοιχες
\ ιδέες, που είχαν προωθηθεί μετά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης την περίοδο 2010-12, είχαν
τορπιλισθεί από τη Γερμανία, η οποία έχει ισχυρό ταμείο και η κυβέρνησή της φοβάται ότι θα πρέπει να
καλύψει τον λογαριασμό των πιο χρεωμένων χωρών της Ευρωζώνης, όπως της Ιταλίας.
Αυτές οι ανησυχίες ενισχύθηκαν πιθανόν από τις συζητήσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού του
κατά του κατεστημένου κόμματος των Πέντε Αστέρων και της ακροδεξιάς Λέγκα. Και τα δύο αυτά κόμματα
έχουν εκφράσει σε διαφορετικό βαθμό επιφυλάξεις για το εγχείρημα του ευρώ τα τελευταία χρόνια.
Ο διοικητής της ΕΚΤ ανέφερε εξάλλου ότι το ενιαίο νόμισμα χαίρει της εμπιστοσύνης των πολιτών της
Ευρωζώνης, αλλά όπως υπογράμμισε, «θα πρέπει να αποφέρει τη σταθερότητα και τα οφέλη που έχει
υποσχεθεί».
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