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Bloomberg: Αυτά είναι τρία σενάρια για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
Αξιωματούχοι της Ευρωζώνης εξέτασαν χθες τρεις δυνατότητες για την ελάφρυνση του βάρους του ελληνικού χρέους,
μεταξύ των οποίων και την αγορά από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) των δανείων που είχε πάρει η
Ελλάδα απευθείας από τις χώρες της Ευρωζώνης, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.
Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των υπουργείων Οικονομικών συζήτησαν χθες το βράδυ σε τηλεδιάσκεψη τρόπους για να γίνει
βιώσιμο το ελληνικό χρέος, ύψους 321 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, αναφέρει το
δημοσίευμα.
Μία επιλογή θα ήταν να αγοράσει ο ESM τα δάνεια που είχαν δώσει οι χώρες της Ευρωζώνης στην Ελλάδα και να μειωθούν
οι δαπάνες για τόκους, δήλωσαν οι πηγές. Τα διμερή αυτά δάνεια ανέρχονται σε περίπου 52,9 δισ. ευρώ και δόθηκαν το
2010 και το 2011.
Ο ESM εξετάζει, επίσης, την αγορά των δανείων που έχει δώσει το ΔΝΤ στην Ελλάδα, καθώς οι δικοί του όροι δανεισμού
είναι καλύτεροι από του Ταμείου, σύμφωνα με έκθεση βιωσιμότητας του χρέους που συνέταξαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Η
εξαγορά των δανείων του ΔΝΤ «αντιστοιχεί σε ελάφρυνση χρέους», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε συνέδριο της Politico στις Βρυξέλλες.
Μία πηγή δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι των υπουργείων Οικονομικών εξέτασαν τρεις επιλογές κατά τη διάρκεια της
τηλεδιάσκεψης: Την αγορά από τον ESM των διμερών δανείων της Ελλάδας από τις χώρες της Ευρωζώνης, την αγορά από
τον ESM των δανείων του ΔΝΤ στην Ελλάδα καθώς και την επιμήκυνση των λήξεων του ελληνικού χρέους και την μείωση
των επιτοκίων. Η χθεσινή συζήτηση ήταν μία ανταλλαγή απόψεων σε τεχνικό επίπεδο και δεν ελήφθη καμία απόφαση,
δήλωσε μία πηγή. Οι αναπληρωτές των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν τις διαθέσιμες επιλογές
πριν τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 24 Μαΐου.
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«Κέρδος για την Ελλάδα αν η πρόταση του ΔΝΤ είχε περιληφθεί στις διαπραγματεύσεις»
«Ακόμη και με ανάπτυξη 3%, η Ελλάδα δεν θα μπορεί από μόνη της να εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος και,
κατά συνέπεια, η πρόταση του ΔΝΤ για παράταση εξόφλησης όλων των δανείων της Ελλάδας μέχρι το 2040 θα
έπρεπε να περιληφθεί στις διαπραγματεύσεις. Ενας τρόπος θα ήταν ακριβώς η παράταση αποπληρωμής του
χρέους μέχρι το 2010 και η μείωση του επιτοκίου των δανείων, που πρότεινε το ΔΝΤ. Αλλά πρέπει κανείς να
επισημάνει ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα πρέπει μόνη της να δημιουργήσει περισσότερες προϋποθέσεις ώστε να
μπορέσει να επιτύχει στο μέλλον αυτην την ανάπτυξη του 3%». Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του στη Deutsche
Welle ο Αλέξανδρος Κρητικός, διευθυντής Ερευνών Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Ινστιτούτου
Οικονομικών Μελετών (DIW) του Βερολίνου του οποίου προίστατται ο άτυπος σύμβουλος της γερμανικής
κυβέρνησης Μάρτσελ Φράτσερ.
Συνέχεια…
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Πάντως, η αύξηση
φόρων και η μείωση συντάξεων δεν είναι ο σωστός δρόμος για το ξεπέρασμα της κρίσης κατά την άποψη του
ελληνικής καταγωγής εμπειρογνώμονα, διότι φοβάται πως έτσι «βλάπτεται η ανάπτυξη για το 2016. Εν τούτοις, η αύξηση των ορίων του
χρόνου συνταξιοδότησης είναι αναγκαία».
Σε ερώτηση για την αναγκαιότητα ενός άμεσου κουρέματος, τη διαγραφή δηλαδή ενός μέρους των δανείων, ο Αλέξανδρος Κρητικός
απαντά ότι «από οικονομική άποψη, το άμεσο ή έμμεσο κούρεμα έχει σχεδόν την ίδια σημασία. Το ΔΝΤ προτείνει ένα έμμεσο κούρεμα.
Αυτό θα σήμαινε διαγραφή του χρέους κατά 20-30%. Αν μπορούσε κανείς να συμφωνήσει σε ένα τέτοιο έμμεσο κούρεμα, σίγουρα θα
ήταν κέρδος για την Ελλάδα. Νομίζω ότι ένα άμεσο κούρεμα είναι προς το παρόν πολιτικά πολύ δυσκολότερο».
Στο ερώτημα αν η Ελλάδα κινδυνεύει με πτώχευση, ο Αλέξανδρος Κρητικός είπε στη Deutsche Welle : «Είμαι εντελώς σίγουρος ότι στο
τέλος του μήνα θα έxει υπάρξει συμφωνία, θα δοθεί η επόμενη δόση και η Ελλάδα θα παραμείνει φερέγγυα… Ολες οι πλευρές έχουν
συμφέρον να αποφύγουν αυτή τη συζήτηση».`
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπερταμείο το νέο σχήμα αποκρατικοποιήσεων
Το νέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων θα έχει την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» και σε αυτό θα
μεταφερθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των ΤΑΙΠΕΔ, ΤΧΣ, ΕΤΑΔ, καθώς και της νεοϊδρυθείσας Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας,
θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 99 ετών και δεν θα ανήκει στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται
σε 40 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί στο σύνολό του από το Δημόσιο, που θα είναι και ο μοναδικός μέτοχος. Σκοπός του νέου Ταμείου,
σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, θα είναι η διαχείριση και αξιοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων
του κράτους που θα μεταβιβαστούν σε αυτό, προκειμένου να: (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της
χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και (β) συμβάλει στην απομείωση του
χρέους. Στο νέο Ταμείο σημαίνοντα ρόλο θα έχει το 5μελές Εποπτικό Συμβούλιο. Τα τρία μέλη του θα επιλέγονται από την κυβέρνηση,
κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) που ενεργούν από
κοινού, και τα δύο μέλη, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, θα επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τον ESM, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του υπουργού Οικονομικών. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου θα είναι 5ετής
και αυτό θα αποφασίζει, μεταξύ άλλων, και για την εκλογή και τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου. Για
να υπάρχει απαρτία στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον 4 μέλη του, ενώ οι αποφάσεις
θα λαμβάνονται κατόπιν θετικής ψήφου τουλάχιστον 4 μελών.
Στο νέο υπερταμείο περνούν, το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) -δηλαδή οι συμμετοχές του Δημοσίου στις τράπεζες- η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
(ΕΤΑΔ), και η νέα Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) που θα αφορά στις συμμετοχές του Δημοσίου στις ΔΕΚΟ. Το ΤΑΙΠΕΔ θα
συνεχίσει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που έχει θέσει σε διαδικασία, ενώ ιδιαίτερο ρόλο αποκτά η ΕΤΑΔ, σκοπός της οποίας θα
είναι να αξιοποιεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στην
κυριότητά της, τα περιουσιακά στοιχεία την διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει από άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και από δημόσιες επιχειρήσεις το μετοχικό
κεφάλαιο των οποίων κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο. Στην ΕΤΑΔ μεταβιβάζονται αυτομάτως η κυριότητα και νομή όλων των
κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο, με τις εξής εξαιρέσεις:
 Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,
 Περιοχές Ramsar,
 Περιοχές Natura,
 Αρχαιολογικοί χώροι
 Αμιγώς δασικές εκτάσεις
Επίσης, στην ΕΤΑΔ μεταβιβάζεται και η κυριότητα και νομή επί όλων των ακίνητων του ΤΑΙΠΕΔ. Όσον αφορά στη νέα Εταιρεία
Δημοσίων Συμμετοχών, σκοπός της θα είναι να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται
επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη
διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης
επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
των δημοσίων επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα, στο σύνολό τους ή εν μέρει στην ΕΔΗΣ, εκλέγονται από
τη συνέλευση των μετόχων τους, εκτός από ένα μέλος που θα προτείνεται προς εκλογή από τον υπουργό Οικονομικών. Στο
πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς και ρυθμίσεις για
την επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης της Rosco.
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Στο 25% του ΑΕΠ η παραοικονομία
Tο μέσο μέγεθος της παραοικονομίας αγγίζει το 25% του επίσημου ΑΕΠ στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του
καθηγητή Φρέντριχ Σνάιντερ, ο οποίος είναι ο κυριότερος από τους σύγχρονους μελετητές της παραοικονομίας.
Η εμπειρία του ερευνητή κ. Σνάιντερ είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει πραγματοποιήσει παρόμοιου μεγέθους
έρευνες σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία και έχει εκτιμήσει επίπεδα της διαφθοράς και της
παραοικονομίας σε 145 χώρες ανά τον κόσμο. Τα θέματα της παραοικονομίας, της διαφθοράς, των
ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη. Τα δεδομένα για το ελληνικό χρέος
και το ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα/πλεόνασμα θα μεταβάλλονται και τα δεδομένα της παραοικονομίας
θα προσαρμόζονται στις εκάστοτε μακροοικονομικές μεταβολές, οπότε η συνεχής παρακολούθηση της
συγκεκριμένης πράξης επιβάλλεται. Μπορεί να ενσωματωθεί ποσοστό της σκιώδους οικονομίας στο
πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα; Ποιες οι προτάσεις για την καταπολέμηση της σκιώδους οικονομίας προς την
ελληνική κυβέρνηση; Γιατί οι Ελληνες φοροδιαφεύγουν; Θα βοηθήσει την Ελλάδα μία μείωση της
παραοικονομίας να βγει από την κρίση; Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, μεταξύ άλλων, θα δοθούν κατά τη
διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business 2016» (20-22
Μαΐου 2016), που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel
Palace, στην οδό Μοναστηρίου 305, από τις 9.30 το πρωί της Παρασκευής 20 Μαΐου 2016.
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Spiegel: Ο Σόιμπλε θέλει να αναβάλει την ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας για το 2018
«Ελληνική κρίση: Ο Σόιμπλε θέλει ελάφρυνση του χρέους το 2018» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του
γερμανικού περιοδικού Spiegel που αναπαράγει ρεπορτάζ της Handelsblatt σχετικά με την εμπιστευτική
επιστολή του γερμανικού ΥΠΟΙΚ προς την επιτροπή προϋπολογισμού της γερμανικής Βουλής, που μεταξύ
άλλων αναφέρεται και στο ελληνικό ζήτημα.
«Ο υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε σχεδιάζει να αναβάλει την ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα, για το
2018, δηλαδή μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές, προκειμένου να αποφύγει την έγκρισή της από το κοινοβούλιο»
γράφει το γερμανικό περιοδικό και προσθέτει: «Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα επρόκειτο για αλλαγή στο
υφιστάμενο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα, καθώς ‘τα μέτρα αυτά θα προϋποθέτουν την πλήρη
εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος ως το 2018’, και δεν θα χρειαζόταν την έγκριση της Bundestag».
«Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι ‘η συμμετοχή του ΔΝΤ είναι απαραίτητη» σημειώνει το Spiegel.
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Γερμανοί εμπειρογνώμονες: Η ελάφρυνση του χρέους είναι πλέον πιθανότερη
«Η ελάφρυνση του χρέους είναι η βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ) στο τρίτο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα και έχει τεθεί τόσο σαφώς, ώστε θεωρώ απίθανο ότι θα
παραμείνει χωρίς να γίνει (ελάφρυνση)», δήλωσε στη Deutsche Welle ο Γιοργκ Ρόχολ, πρόεδρος της ιδιωτικής
Σχολής Oικονομίας και Mάνατζεμεντ του Βερολίνου (ESMT) του Βερολίνου.
Ο Ρόχολ , ο οποίος είναι και σύμβουλος του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, στην πρόσφατα
δημοσιευθείσα έρευνά του με τον τίτλο «Πού πήγαν τα λεφτά για την σωτηρία της Ελλάδας;», απέδειξε ότι
λιγότερο από  το 5% των χρημάτων που δόθηκαν ως βοήθεια στην Ελλάδα κατέληξαν στον ελληνικό
προϋπολογισμό, ενώ σχεδόν το 80% δόθηκε για την εξόφληση οφειλών, την πληρωμή τόκων και την
επανακεφαλαιοποίηση γαλλικών και γερμανικών τραπεζών.
O Γιοργκ Ρόχολ προβλέπει ότι «ο στόχος (των δανειστών) θα είναι να συμφωνηθεί μια ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους, με την οποία είτε να μειώνεται το επιτόκιο είτε να επιμηκύνεται ο χρόνος αποπληρωμής του
ή και τα δύο μαζί». Επισημαίνει όμως επίσης, ότι τα αποτελέσματα ενός τέτοιου κουρέματος θα εξανεμισθούν
αν η δημόσια διοίκηση δεν γίνει αποτελεσματικότερη και δεν καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, διότι «οι αιτίες
του προβλήματος βρίσκονται στην Ελλάδα».
O Γιούργκεν Κάιζερ, συντονιστής της πρωτοβουλίας «Ετος διαγραφής χρεών» («Erlassjahr.de»), επαινεί με
δηλώσεις του στη Deutsche Welle το ΔΝΤ, διότι «ανήκει στις φωνές της λογικής στο θέμα της ελληνικής
κρίσης».
Ο εμπειρογνώμονας για θέματα χρέους, ο οποίος αγωνίζεται από το 2000 για τη διαγραφή των χρεών των
φτωχών κρατών παγκοσμίως, λέει επίσης αυτό το οποίο παραδέχονται οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες,
δηλαδή ότι «αν οι δανειστές είχαν προβεί σε κούρεμα του χρέους από την αρχή της ελληνικής κρίσης, θα
μπορούσε να αντιμετωπισθεί». Ο Κάιζερ προσθέτει επίσης ότι «οι συνέπειες αυτής της λανθασμένης απόφασης
έγιναν ακόμα πιο παράλογες και ακόμα πιο ακριβές».
Deutsche Welle
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What country ETFs are performing the best this year? Peru and Brazil are up
more than 30%

Top Country ETFs YTD...
Peru $EPU: +52%
Brazil $EWZ: +35%
Russia $ERUS: +23%
Colombia $GXG: +20%
Canada $EWC: +14%
Thailand $THD: +14%

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

V

