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Το σχέδιο των Ευρωπαίων ΥΠΟΙΚ για το ελληνικό χρέος -Μικρότερη ελάφρυνση, μεγάλο
«μαξιλάρι» ασφαλείας
Ελαφρύνσεις του χρέους και ένα «μαξιλάρι» δισεκατομμυρίων για την Ελλάδα σχεδιάζουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης.
Aυτό γράφει η λαϊκή γερμανική εφημερίδα «Bild» της Τετάρτης επικαλούμενη εμπιστευτικό έγγραφο των υπουργών Οικονομικών της
Ευρωζώνης το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή της.
Το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:
- Τα παλαιά δάνεια από τον προσωρινό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM) θα παραταθούν κατά
τουλάχιστον
τρία
χρόνια
και
τα
επιτόκια
αυτών
των
δανείων
θα
μειωθούν.
- Η Ελλάδα θα λάβει περί τα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα ελληνικά ομόλογα.
Ως αντιστάθμισμα θα συνεχιστεί ο ενισχυμένος έλεγχος της εφαρμογής των συμφωνηθεισών με την ελληνική κυβέρνηση
μεταρρυθμίσεων, ο οποίος όμως σε καμία περίπτωση δεν θα ισοδυναμεί με επιβολή κυρώσεων, όπως έλεγαν κύκλοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
τονίζει
η
γερμανική
συντηρητική
εφημερίδα.
- Επίσης, η Ελλάδα θα συνεχίσει να λαμβάνει δάνεια κατά την περίοδο, μετά το τρίτο σχέδιο διάσωσης, δηλαδή 15 δισ. ευρώ από το
εκπνέον πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM), τα οποία θα εγγυηθούν την φερεγγυότητα του ελληνικού κράτους.
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Κοστέλο: Ενισχυμένη εποπτεία με τρίμηνες αποστολές και εξάμηνη ανανέωση
Ο Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής των θεσμών εκ μέρους της Κομισιόν ανέφερε μιλώντας στο συνέδριο του Economist ότι η ενισχυμένη
εποπτεία μετά το μνημόνιο θα ανανεώνεται ανά 6 μήνες με απόφαση της Κομισιόν και θα περιλαμβάνει τριμηνιαίους ελέγχους. Εκτίμησε
δε, ότι μπορεί να διαρκέσει 2 ή 3 έτη.
Τα πρώτα χρόνια μετά το μνημόνιο, ανέφερε ότι θα εμπλακεί η Επιτροπή στο πρόγραμμα ενισχυμένης επιτήρησης. Επικεντρώνεται, όπως
εξήγησε, στα πρώτα χρόνια μετά το τέλος του προγράμματος. Η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων θα κριθεί τους επόμενους μήνες έως τον
επόμενο χρόνο, είπε. Δεν θα είναι πρόγραμμα, διευκρίνισε, αλλά επιτήρηση σε τριμηνιαία βάση.
Η λήξη αυτής της ενισχυμένης επιτήρησης θα φανεί πότε θα γίνει, είπε. Η απόφαση της Κομισιόν θα ανανεώνεται κάθε έξι μήνες.
Εκτίμησε ότι αυτό ενδεχομένως θα συζητηθεί 2 ή 3 χρόνια μετά το τέλος του προγράμματος.
Δημοσιονομικός χώρος
Ζήτησε να γίνει και ένα βήμα επιπλέον, πέραν όσων προβλέπονται στο πρόγραμμα. Μίλησε για μείωση φορολογικών συντελεστών και για
αύξηση δαπανών.
Πρέπει πλέον να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις, εξήγησε. Για το δημοσιονομικό περιθώριο είπε ότι υπάρχει ώθηση που μπορεί να δοθεί
από την παραγωγικότητα, από τη συλλογή εσόδων και από το ασφαλιστικό.
Αυτά τα πεδία, θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό περιθώριο 7% του ΑΕΠ και μετά το 2022 .
Μίλησε για τα 100 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών προς το δημόσιο, και για μόνο 10 με 20 δισ. ευρώ που είναι πραγματικά
εισπράξιμα. Το υπόλοιπο είναι μύθευμα, είπε. Έδωσε έμφαση στην καλύτερη είσπραξη των φόρων.

Συνέχεια…
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Το eurogroup
Ανέφερε ότι σε μία εβδομάδα οι ΥΠΟΙΚ θα συναντηθούν για μία συμφωνία-πακέτο με τρία συστατικά:
1. Ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης και εκταμίευση ενός επαρκούς ποσού δόσεων
2. Αποφάσεις για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους για τα οποία η Κομισιόν υποστηρίζει την ανάγκη για ένα
πακέτο εμπροσθοβαρούς εφαρμογής.
3. Ένα πλαίσιο μεταμνημονιακής επιτήρησης.
Για τη μεταμνημονιακή εποχή αναφέρθηκε και πάλι στα προβλήματα αποθεματικού (εξαγωγών, κόκκινων
δανείων κλπ) και στις βαθιές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Η νομοθεσία έχει γίνει αλλά βρίσκεται 1
χρόνο ή 18 μήνες πίσω στην υλοποίησή των μεταρρυθμίσεων. Και τούτο γιατί όπως είπε είναι πολυετείς και
πρέπει να ολοκληρωθούν. Χαιρέτησε τη δήλωση Χουλιαράκη για συνέχιση μεταρρυθμίσεων
Ανέφερε ότι σε κάποιες μεταρρυθμίσεις τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω βήματα
σε τομές όπως στο Κτηματολόγιο ή στην αδειοδότηση (την οποία χαρακτήρισε είναι ένα σχέδιο πολλών ετών).
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ΣΕΒ: Μικρά βήματα προόδου σε φορολογία και επιχειρηματικό περιβάλλον
Μικρά βήματα προόδου σε θέματα φορολογίας και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και σοβαρές
εκπτώσεις σε κρίσιμα πεδία όπως η αγορά εργασίας που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
και τις επενδύσεις διαπιστώνει ο ΣΕΒ στο πολυνομοσχέδιο για την τέταρτη αξιολόγηση.
Σε ανάλυση που περιλαμβάνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων ο ΣΕΒ δηλώνει επίσης
αντίθετος με την παράταση του clawback για τα έτη 2019 - 2022, καθώς και με την επαναφορά της ενιαίας
τιμής του βιβλίου ενώ ζητά την κατάργηση του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα «που χωρίς να προσφέρει τίποτα
στα κρατικά έσοδα οδήγησε σε σημαντική αβεβαιότητα και κατ' επέκταση μείωση των τιμών στοιχείων
ενεργητικού νοικοκυριών και επιχειρήσεων αλλά και της αξίας ενεχύρων».
Αναφερόμενος στα θέματα αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων ο Σύνδεσμος επισημαίνει την
περίπτωση εταιρείας - μέλους, στην οποία μέρος του υφιστάμενου για δεκαετίες εργοστασίου χαρακτηρίστηκε
ως χρήση οικίας με αποτέλεσμα νέα καινοτόμα επένδυση επέκτασης με μεγάλη δαπάνη να πρέπει να γίνει εκτός
του εργοστασίου, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
Τέλος ο ΣΕΒ επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην ενίσχυση της υποχρεωτικής διαιτησίας παρά - όπως
αναφέρει - την αντίθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.
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Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα πρέπει να μείνει προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις
Το μενού ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους παρουσίασε στο συνέδριο του Economist ο επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ, εστιάζοντας στην ανάγκη συνέχισης των
μεταρρυθμίσεων.
Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης δήλωσε αρχικά αισιόδοξος πως σήμερα το απόγευμα το
ΔΣ του ESM θα εγκρίνει την καταβολή της υπό - δόσης του 1 δις ευρώ προς την Ελλάδα.
Ο Κλάους Ρέγκλινγκ έκανε αναφορά στις αποφάσεις που θα λάβει το Eurogroup στις 21 Ιουνίου εστιάζοντας
στη δόση για το αποθεματικό ασφαλείας και στο ζήτημα του χρέους.
Όπως είπε, το αποθεματικό ασφάλειας θα καλύπτει τις ανάγκες της Ελλάδος για μεγάλο διάστημα πέραν του
δωδεκαμήνου και θα πείσει τους επενδυτές πως η Ελλάδα διαθέτει πολλά χρήματα για τη μετά το Μνημόνιο
εποχή.
Όπως είπε, η ελάφρυνση του χρέους θα στηριχθεί στις αποφάσεις του Eurogroup και θα περιλαμβάνει την
επέκταση της περιόδου χάριτος και αποπληρωμής των δανείων του EFSF, τη ρύθμιση τόκων των δανείων του
EFSF, την επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) στην
Ελλάδα και την εξαγορά των ακριβών δανείων άλλων πιστωτών (σ.σ. ΔΝΤ).
Ο ίδιος είπε πως οι αγορές ξέρουν πως ο ESM είναι μακροχρόνια δεσμευμένος στην Ελλάδα και πως η Ελλάδα
είναι μέρος της οικογένειας του ευρώ.
«Αν και είμαστε υπομονετικός δανειστής θέλουμε να πληρωθούμε μια ημέρα», είπε ο Γερμανός επικεφαλής του
ESM προσθέτοντας πως η αλληλεγγύη της ευρωζώνης προς την Ελλάδα δεν θα πάψει τον Αύγουστο.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως μετά το Μνημόνιο η εποπτεία της Ελλάδος θα είναι σφικτή και ολοκληρωμένη και πιο
αυστηρή σε σχέση με τις άλλες χώρες που εξήλθαν προγράμματος.
«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να παραμείνει προσηλωμένη στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων κατά και μετά
την υλοποίηση του προγράμματος», ανέφερε.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, λαμβάνοντας το λόγο μίλησε για ένα
αποθεματικό ασφαλείας που θα καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος έως και 22 μήνες μετά τη
λήξη του προγράμματος και το τοποθέτησε στα 18 δις ευρώ.
Ο ίδιος είπε πως το πακέτο για την ελάφρυνση του χρέους βρίσκεται υπό παραμετροποίηση, αλλά δεν θέλησε
να κάνει ειδική αναφορά στις λεπτομέρειες λέγοντας πως είναι υπό συζήτηση.
Για την έξοδο της Ελλάδος στις αγορές είπε πως θα ακολουθηθεί το τι έγινε και σε χώρες όπως η Πορτογαλία
και η Ιρλανδία και ξεκαθάρισε πως δεν έχει ματαιωθεί κάποια έκδοση ομολόγων λόγω των πολιτικών
αναταράξεων στην Ιταλία.
Ο ίδιος είπε πως θα ήταν μεγάλο λάθος να υπάρξει πισωγύρισμα στο δημοσιονομικό πεδίο με το πρόγραμμα
και ξεκαθάρισε πως οι πολιτικές δυνάμεις το ξέρουν. Υποστήριξε δε πως το κυβερνητικό πρόγραμμα προβλέπει
δημοσιονομικό χώρο για μια έξυπνη μείωση φόρων.
Ο Παύλος Μυλωνάς, acting CEO της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε πως τα φορολογικά βάρη επιδρούν αρνητικά
στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και δυσκολεύουν την αποπληρωμή των δανείων τους.
Στη βάση αυτή παρουσίασε προτάσεις για αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
φυσικών και νομικών προσώπων.
Πάντως υποστήριξε πως αναμφίβολα υπάρχει μεγάλη δυναμική για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,
χωρίς τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα να είναι εμπόδιο.
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Ντομπρόβσκις: Η Οδύσσεια της Ελλάδας τελειώνει
«Η Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος ενός πολύ μεγάλου ταξιδιού, μίας Οδύσσειας θα έλεγε κανείς» ανέφερε ο
αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις.
Μιλώντας στοσυνέδριο του Economist ο κ. Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι η Ελλάδα μετά το τέλος του μνημονίου
θα πρέπει να παραμείνει σε τροχιά μεταρρυθμίσεων εάν θέλει η οικονομία να τεθεί σε τροχιά βιώσιμης
ανάπτυξης, αλλά και να τηρήσει τη συμφωνία για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022.
Μετά την ημερομηνία αυτή τα πρωτογενή πλεονάσματα μπορούν να μειωθούν, αν και δεδομένων των επιπέδων
του χρέους, τα περιθώρια ελιγμών είναι περιορισμένα, σημείωσε.
Η ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ ήταν 1,4% το 2017, θύμισε, ενώ φέτος η οικονομία αναμένεται να
αναπτυχθεί 2% και η ανεργία να μειωθεί σταδιακά.
Ανάκαμψη καταγράφεται και στις επενδύσεις και ειδικά σε κλάδους, στους οποίους έγιναν μεταρρυθμίσεις,
σημείωσε ο κ. Ντομπρόβσκις.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι παρεμβάσεις στο χρέος θα πρέπει
να είναι εμπροσθοβαρείς μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος (σ.σ. οι αποφάσεις να
ληφθούν τώρα και να μην παραπεμφθούν στο μέλλον ή να μη συνδεθούν με ρήτρες).
Αναφορικά με το ζήτημα των κόκκινων δανείων, ο κ. Ντομπρόβσκις αναγνώρισε ότι έχει γίνει πρόοδος, αλλά
υπογράμμισε την ανάγκη να ενταθεί η προσπάθεια, καθώς το ποσοστό τους στην Ελλάδα παραμένει το
υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Στο -4,08% το Χ.Α. από τις αρχές του χρόνου
Relative Strength Index (44.0921)
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