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Πρόβλεψη για πλεόνασμα άνω του 1,8% του ΑΕΠ το 2017
Με επιχείρημα τη διατήρηση της υπεραπόδοσης των εσόδων, το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζεται να καταθέσει
στη Βουλή τη Δευτέρα το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού του 2017 με πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασμα
που ενδεχομένως να είναι υψηλότερη εκείνης του προσχεδίου.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής, αυτή τη στιγμή, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε διαρκή
επικοινωνία με την τρόικα για την οριστικοποίηση των μεγεθών του προϋπολογισμού και στο ελληνικό
στρατόπεδο κυριαρχεί η αισιοδοξία ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών θα αποδεχθούν τα στοιχεία των εσόδων
και τη θετική επίπτωση αυτών στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως
της πορείας των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος,
θα πρέπει να καταθέσει στη Βουλή το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού του 2017. Σύμφωνα με πληροφορίες,
το οικονομικό επιτελείο έχει δώσει στοιχεία στους εκπροσώπους των δανειστών για το τι μέρος της
υπεραπόδοσης των εσόδων είναι μόνιμου χαρακτήρα. Και βάσει αυτών των στοιχείων εκτιμά πως το πρωτογενές
πλεόνασμα του 2017 θα μπορούσε τελικά να είναι υψηλότερο του 1,8% του ΑΕΠ που προβλεπόταν στο
προσχέδιο του προϋπολογισμού. Υπενθυμίζεται πως πριν από την παρουσίαση του προσχεδίου του νέου
προϋπολογισμού, το υπουργείο Οικονομικών είχε επεξεργαστεί σενάριο που ανέβαζε το πρωτογενές πλεόνασμα
του 2017 στα επίπεδα του 2% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση, όμως, είχε αποφασίσει τότε να εγγράψει επιπλέον
δαπάνες στον προϋπολογισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ για κοινωνική πολιτική, μειώνοντας την εκτίμηση του
πρωτογενούς πλεονάσματος στο 1,8% του ΑΕΠ. Σημειώνεται πως ο μνημονιακός στόχος είναι ακόμα
χαμηλότερος και προβλέπει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 1,75% του ΑΕΠ. Εκτοτε, στο υπουργείο
Οικονομικών διαπίστωσαν ότι η πορεία των φορολογικών εσόδων ξεπέρασε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο
τους στόχους. Ετσι, θεωρούν ότι έχει δημιουργηθεί ένα «μαξιλάρι» για τον προϋπολογισμό του 2017. Πάντως,
σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της τρόικας συνεχίζουν να εξετάζουν τα στοιχεία για την υπεραπόδοση
των εσόδων, ώστε να διαπιστώσουν τι μέρος της μεταφέρεται και στο 2017. Πέραν αυτών, οικονομικό επιτελείο
και τρόικα έχουν μπροστά τους και τη δύσκολη συζήτηση για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Για να
οριστικοποιηθεί το Μεσοπρόθεσμο θα πρέπει να συμφωνηθεί ο τρόπος χρηματοδότησης του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) τόσο για το 2017 όσο κυρίως για το 2018. Το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών
παραδέχεται ότι για το 2018 υπάρχει «κενό» στη χρηματοδότηση του ΚΕΑ και προτείνει την κάλυψή του από
περικοπές αμυντικών δαπανών και από τις εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από την επισκόπηση δαπανών
(spending review) ολόκληρου του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, οι θεσμοί επιμένουν στην περικοπή κοινωνικών
επιδομάτων και φοροαπαλλαγών.
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Μείωση κατά 200 εκατ. ευρώ του ανώτατου ορίου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω
ΕLA
Mειώθηκε περαιτέρω το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του μηχανισμού παροχής
έκτακτης ρευστότητας (ΕLA).
Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον
καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες
στο ποσό των 50,9 δισεκ. ευρώ έως και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 200 ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών
τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του
ιδιωτικού τομέα.
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Για τις εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα ενημερώθηκε η “Τρόικα” …..
Για τις διοικητικές εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα και τη θέση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας για το θέμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στο ίδρυμα, ενημερώθηκαν χθες οι επικεφαλής
των θεσμών από τον πρόεδρο του ΤΧΣ Γιώργο Μιχελή και από τον υπουργό Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πριν τη χθεσινή συνάντηση με τους θεσμούς ο υπουργός Οικονομικών είχε για το
σχετικό ζήτημα επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη. Σύμφωνα πάντα με τις
δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι επικεφαλής του «Κουαρτέτου» (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ και ESM) ζήτησαν να
πληροφορηθούν από τον πρόεδρο του ΤΧΣ το εάν ο ίδιος θεωρεί «μη επαρκή» τη Διοίκηση της Εθνικής κάτι
στο οποίο ο κ. Μιχελής δεν απάντησε ευθέως, αναφέροντας πως στην περίπτωση της εκλογής προέδρου δεν
επιδείχθηκε σεβασμός στη βούληση του βασικού μετόχου που στη συγκεκριμένη περίπτωση εκπροσωπεί το
Ελληνικό Δημόσιο και τα συμφέροντα των Ελλήνων φορολογουμένων.
Σύμφωνα πάντα με τις συγκεκριμένες πληροφορίες κ. Μιχελής έκανε μια αναλυτική περιγραφή του ιστορικού
της υπόθεσης για το πώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας με προτροπή του Διευθύνοντα
Συμβούλου Λεωνίδα Φραγκιαδάκη αμφισβήτησε την πρόταση του ΤΧΣ για τον πρόεδρο της τράπεζας, παρά το
γεγονός ότι εγκαίρως είχαν καταστεί γνωστές οι προτιμήσεις του βασικού μετόχου.
Όπως γράφει το CNN Greece, ο κ. Μιχελής φέρεται να ανέφερε στους θεσμούς πως το Γενικό Συμβούλιο του
ΤΧΣ θα συγκληθεί εκ νέου την προσεχή Δευτέρα και έχοντας προετοιμαστεί νομικά και τεχνικά θα εξετάσει το
αιτιολογικό της σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Να τονιστεί πως οι παρατηρητές της ΕΚΤ και της Κομισιόν στο ΤΧΣ στο προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο του
ΤΧΣ είχαν παρέμβει ζητώντας να μην υπάρξει γενική συνέλευση, αλλά τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου με
ψήφους 5 υπέρ και 4 κατά επέμειναν στην απόφαση αυτή.
Συνέχεια…
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Χθες οι επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών δεν έθεσαν ζήτημα μη σύγκλησης έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, κάτι που επιβεβαίωσαν και συνεργάτες του Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Πηγές του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν πως οι θεσμοί δεν αμφισβήτησαν το δικαίωμα του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – ουσιαστικά του Ελληνικού Δημοσίου- να συγκαλέσει έκτακτη Γενική
Συνέλευση για την αλλαγή διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.
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Citi: Δεν πρόκειται να αλλάξει την απόφαση των ευρωπαίων η επίσκεψη Ομπάμα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Citi σε ανάλυση της, ο Μπαράκ Ομπάμα υποστήριξε την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
και το τέλος της λιτότητας κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Citi Bank, ο Πρόεδρος
Ομπάμα δήλωσε ότι όταν η οικονομία συρρικνώνεται τόσο γρήγορα και η ανεργία είναι τόσο υψηλή πρέπει επίσης να
υπάρχει μία ατζέντα ανάπτυξης που να συνοδεύει αυτή την κατάσταση και είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς το
είδος της στρατηγικής της ανάπτυξης που χρειάζεται, χωρίς κάποιο μηχανισμό ελάφρυνσης του χρέους.
Οι παρατηρήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου κινήθηκαν στα ίδια πλαίσια με τις δηλώσειw του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
είπε ότι μετά από επτά χρόνια ύφεσης, η Ελλάδα δεν μπορεί να λάβει περισσότερη λιτότητα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός
φέρεται να ζήτησε από τον Ομπάμα να πιέσει τους πιστωτές της Ελλάδας για μία ταχεία ολοκλήρωση της δεύτερης
αναθεώρησης και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ελάφρυνση του χρέους.
Όπως επισημαίνει η Citi, σύμφωνα με τον ελληνικό Τύπο, μια συμφωνία για την β’ αξιολόγηση σε staff-level αναμένεται
στο Euro Working Group στις 28 Νοεμβρίου, έτσι ώστε το Eurogroup στις 5 Δεκεμβρίου να σημειώσει πρόοδο σχετικά με
τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.
Όπως σχολιάζει η Citi, η επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ μπορεί να ενισχύσει οριακά την διαπραγματευτική θέση της
Ελλάδας στην επερχόμενη δεύτερη αξιολόγηση και στις συνομιλίες ελάφρυνση του χρέους.
Ωστόσο, όπως προειδοποιεί, αν και ορισμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης μπορεί να συμφωνηθούν στο τέλος του
έτους, όπως συμφωνήθηκε και στο Eurogroup του Μαϊου, η ίδια αμφιβάλει για το κατά πόσο μία ουσιαστική
αναδιάρθρωση των επίσημων δανείων, για τη βελτίωση της ανάλυσης βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, είναι δυνατή
πριν από τα μέσα του 2018.

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

Ρέντσι: Δεν θα συμμετάσχω σε μεταβατική κυβέρνηση εάν χάσω στο δημοψήφισμα
Κάθε ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε προσπάθεια σχηματισμού μεταβατικής κυβέρνησης ή
κυβέρνησης τεχνοκρατών σε περίπτωση που χάσει στο δημοψήφισμα της 4ης Δεκεμβρίου για τη συνταγματική
αναθεώρηση απέκλεισε ο ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι. Καθώς η πλειονότητα των δημοσκοπήσεων
δείχνει να επικρατεί το «όχι» και ο ιταλός πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να παραιτηθεί σε αυτήν την
περίπτωση, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επόμενη μέρα.
Συνέχεια…..
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Αρκετοί πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μετά την 4η Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει ο σχηματισμός μίας
μεταβατική κυβέρνησης ή μίας κυβέρνησης τεχνοκρατών χωρίς κομματική ταυτότητα. Σε αυτά τα σενάρια ο
ιταλός πρωθυπουργός επιμένει ότι δεν θα έχει καμία ανάμειξη. «Δεν μπορώ να είμαι κάποιος που
διαπραγματεύεται μία συμφωνία με τα άλλα κόμματα για τη δημιουργία μία βραχύβιας κυβέρνησης ή μίας
κυβέρνησης με περιορισμένο στόχο (την αλλαγή του εκλογικού συστήματος)», τόνισε για να προσθέσει τη
βεβαιότητά του ότι το εκλογικό σύστημα θα αλλάξει ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το
ισχύον σύστημα προωθήθηκε στο Κοινοβούλιο από τον ίδιο τον Ρέντσι, το 2015, και δεν έχει ποτέ τεθεί σε
εφαρμογή.

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



Γ. Στουρνάρας: Δεν φτάνει μόνο το χρέος για να βγούμε από την κρίση
Για ανάγκη έγκαιρης ρύθμισης του χρέους αλλά και μείωσης του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα στο 2%,
έτσι ώστε να μειωθεί το φορολογικό βάρος κάνει λόγο ο Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος εξηγεί ότι έτσι θα
ενισχυθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και θα διευκολυνθεί η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΤτΕ, με δήλωσή του στο liberal.gr, τονίζει πως πρέπει να υπάρξουν και άλλες
πρωτοβουλίες, όπως η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, που σε
συνδυασμό με τη διευθέτηση του χρέους θα οδηγήσουν τη χώρα σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής και
δημοσιονομικής σταθερότητας και σε οριστική έξοδο από την κρίση.
Ακολουθεί η δήλωση του κ. Στουρνάρα:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εντάξει στις προτάσεις της την έγκαιρη ρύθμιση του χρέους στο πλαίσιο των
σχετικών αποφάσεων του Eurogroup. Έγκαιρη, προκειμένου ο δανειζόμενος (δηλαδή η Ελλάδα) να
επωφεληθεί από τα πολύ χαμηλά επιτόκια που επικρατούν σήμερα στη διεθνή αγορά. Μάλιστα, στην
Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής του περασμένου Ιουνίου, η Τράπεζα της Ελλάδος συνέδεσε
συγκεκριμένες προτάσεις ελάφρυνσης του χρέους με την ανάγκη ελάφρυνσης του τελικού δημοσιονομικού
στόχου μετά το 2018, από πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ σε 2%, προκειμένου:
Α. Να δημιουργηθεί, μεσομακροπρόθεσμα, δημοσιονομικός χώρος ώστε να μειωθεί το φορολογικό βάρος και
να ενισχυθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας,
Β. Να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους σύμφωνα με το νέο ορισμό της
ικανότητας ετήσιας εξυπηρέτησης του,
Γ. Να διασφαλιστεί ότι τα ελληνικά ομόλογα θα περιληφθούν στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ (QE) και να
διευκολυνθεί έτσι η έξοδος του δημοσίου στις αγορές.
Αυτά, σε συνδυασμό με επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας
μέσω της κατάλληλης
νομοθεσίας για τις χρήσεις γης, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τις υγιείς
\
δυνάμεις του ανταγωνισμού σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και εκσυγχρονίζουν τον δημόσιο
τομέα, καθώς και τη μείωση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων σύμφωνα με τους στόχους που έχουν
τεθεί, μπορεί να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σε συνθήκες
χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας και για οριστική έξοδο από την κρίση».
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