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Το σχέδιο της μεταμνημονιακής εποπτείας – Όλο το κείμενο με τις δεσμεύσεις
Ενισχυμένη εποπτεία μετά τη λήξη του μνημονίου με πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις, χρονοδιαγράμματα, αλλά και με ποινές σε
περίπτωση που η Ελλάδα δεν τηρήσει τα συμφωνημένα, προβλέπει το σχέδιο του κειμένου που αποκαλύπτει σήμερα η «Κ». Στο κείμενο
αυτό αναμένεται να συμφωνήσουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Eurogroup της Πέμπτης, δεσμεύοντας τη χώρα σε μια
σειρά μεταρρυθμίσεων μέχρι και το 2022.
Είναι το πλαίσιο της νέας σχέσης Ελλάδας - θεσμών, το οποίο απέχει πολύ από την καθαρή έξοδο που πέτυχαν οι υπόλοιπες μνημονιακές
χώρες. Καθώς το έγγραφο είναι σχέδιο, αναμένονται λίγες, μικρές αλλαγές στο τελικό κείμενο της Πέμπτης.
Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι παρόλο που η Ελλάδα δεν καλείται να εφαρμόσει νέες μεταρρυθμίσεις πρέπει να τηρήσει τα ήδη
συμφωνημένα, τα οποία όπως αποκαλύπτει το έγγραφο είναι πολλά και δύσκολα, ιδιαίτερα στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων.
«Οι μεταρρυθμίσεις θα παρακολουθούνται σε τριμηνιαία βάση στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
συνεργαστεί με την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και τον ΕΜΣ», αναφέρεται στο κείμενο. Η συχνότητα των επισκέψεων των θεσμών μετά τη λήξη του
μνημονίου –με τη συμμετοχή ακόμη και του Ταμείου– παραμένει η ίδια όπως κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Και μπορεί να μην
επισκέπτονται τη χώρα οι εκπρόσωποι των θεσμών για να κρίνουν κατά πόσον η Ελλάδα τηρεί τα συμφωνημένα ώστε να λάβει η χώρα
την αντίστοιχη δόση, οι θεσμοί θα έρχονται για να συνεχίσουν να κρίνουν κατά πόσον η Ελλάδα τηρεί τους μεταμνημονιακούς όρους. Αντί
για δόση θα συντάσσουν μια έκθεση, που θα παρακολουθείται σίγουρα πολύ προσεκτικά από τις αγορές και θα κρίνει το οικονομικό
μέλλον της χώρας.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα αποκαλύπτει η Καθημερινή, αν η έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας είναι αρνητική, οι αγορές αναμένεται να
αντιδρούν δυσκολεύοντας την πρόσβαση της χώρας σε χρηματοδότηση. Αν η έκθεση είναι θετική, εκτός από την εμπιστοσύνη των
αγορών η χώρα θα κερδίζει και περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. «Η θετική έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας θα αποτελεί τη βάση για
το Eurogroup και το εκτελεστικό συμβούλιο του EFSF ώστε να προχωράει στην εφαρμογή των μέτρων για το χρέος που βασίζονται σε
συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις», λέει ειδικότερα το κείμενο.
Αυτά τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, τα οποία θα συνδέονται με την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων από την Ελλάδα, θα είναι
μόνο η επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών (SMP-ANFA) και η κατάργηση της προβλεπόμενης αύξησης επιτοκίου του
δανείου του EFSF. Συγχρόνως «οι εκταμιεύσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με ισόποσες ετήσιες δόσεις (περίπου 1,2 δισ.) τον
Ιούνιο κάθε έτους ή θα μπορούσαν να κατανεμηθούν σε δύο εξαμηνιαίες υποδόσεις, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο», σύμφωνα με το
έγγραφο.
Τα έξι βασικά σημεία στα οποία θα δεσμεύεται η χώρα μετά τις 21 Αυγούστου είναι τα παρακάτω:
1. Δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
«Η Ελλάδα θα σεβαστεί πλήρως τη δέσμευσή της να εξασφαλίσει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της θα επιτύχει μεσοπρόθεσμα ένα
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ».
Φορολογική πολιτική: «Η Ελλάδα πρέπει να αναπροσαρμόσει τις τιμές του φόρου ακίνητης περιουσίας για τον ΕΝΦΙΑ και άλλους
φόρους πλήρως, σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς έως τα μέσα του 2020».
Φορολογική διοίκηση: «Η Ελλάδα θα φθάσει στις συμφωνηθείσες μόνιμες θέσεις στελέχωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων
Εσόδων. 12.000 εργαζόμενοι έως τα τέλη του 2018 και 13.322 στα μέσα του 2021».
Δημόσια οικονομικά: «Η Ελλάδα θα αποφύγει τη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών και μέχρι τα μέσα του 2019 θα ολοκληρώσει
την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προσδιορίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο».
2. Κοινωνική πρόνοια.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, σε στενή συνεργασία με την
τεχνική βοήθεια που παρέχεται μέσω του SRSS.
Η δημιουργία του ενιαίου ταμείου συντάξεων ΕΦΚΑ θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020.
Υγεία: Ανοιγμα τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέχρι τα τέλη του 2018 και 240 μέχρι τα μέσα του 2020. Το κύριο
όργανο που είναι υπεύθυνο για τις κεντρικές προμήθειες (ΕΚΑΠΥ) θα συσταθεί μέχρι το τέλος του 2018, με στόχο την επίτευξη μεριδίου
κεντρικών προμηθειών στις συνολικές δαπάνες νοσοκομείων κατά 30% στα μέσα του 2020 και κατά 40% στα μέσα του 2022.
Δίχτυ κοινωνικής πρόνοιας: «Εφαρμογή σε όλα τα επιδόματα αναπηρίας η νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αναπηρίας με βάση
τόσο την ιατρική όσο και τη λειτουργική αξιολόγηση έως τα μέσα του 2019», λέει το έγγραφο.
Συνέχεια….
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3. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Κόκκινα δάνεια: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η ηλεκτρονική κατάθεση νομικών έγγραφων θα
εφαρμοστεί
σε
όλα
τα
δικαστήρια
μέχρι
τα
τέλη
του
2019.
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Θα αναπτύξει μέχρι το τέλος του 2018 μια στρατηγική εξόδου για την πώληση των μεριδίων του στις συστημικές τράπεζες. «Η
ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα τηρηθεί πλήρως και θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό εμπορικούς όρους και χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση».
4. Αγορές εργασίας και προϊόντων.
Αγορά εργασίας: Η Ελλάδα θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα μέσω ετήσιας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2012, αρχής
γενομένης από το 2019.
Κτηματολόγιο: Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το έργο του κτηματολογίου επικυρώνοντας το σύνολο των κτηματολογικών χαρτών και δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2021.
Ως ενδιάμεσα βήματα θα ολοκληρώσει την κατάρτιση των υπόλοιπων δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2019 και θα δημιουργήσει πλήρως την κτηματολογική αρχή. Πρέπει
να ολοκληρώσει το 45% έως τα μέσα του 2020.
Ενέργεια: Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, η συμφωνηθείσα εκποίηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
λιγνίτη της Δημόσιας Επιχείρησης θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2018.
5. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και περιουσίας (HCAP) και ιδιωτικοποιήσεις.
«Η Ελλάδα επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ολοκληρώσει τις συναλλαγές για την παραχώρηση του αεροδρομίου “Ελ. Βενιζέλος” και του ΔΕΣΦΑ (τέλος 2018), των ΕΛΠΕ
(συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς υπολοίπων μετοχών στο HCAP) και της μαρίνας του Αλίμου (μέσα 2019), της Εγνατίας, των ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και των περιφερειακών
λιμανιών Αλεξανδρούπολης και Καβάλας (τέλος 2019)», αναφέρεται στο έγγραφο. Την πώληση των μετοχών της ΔΕΗ, του δικτύου ΔΕΠΑ, των περιφερειακών λιμένων
Ηγουμενίτσας και Κερκύρας και της υπόγειας αποθήκευσης της Καβάλας (μέσα 2021) και άλλων περιφερειακών λιμένων βάσει των συστάσεων των συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ.
6. Δημόσια διοίκηση.
«Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης θα διατηρηθεί», αναφέρει το έγγραφο. Μέχρι το τέλος του 2018 η Ελλάδα «θα ολοκληρώσει
τον διορισμό των γενικών γραμματέων και όλων των γενικών διευθυντών σύμφωνα με τον νόμο 4369/2016.
Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει έως το τέλος του 2019 το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ψηφιακό οργανισμό για όλους τους δημόσιους φορείς και σύνδεση με την
αρχή ενιαίας πληρωμής).
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Π. Μοσκοβισί: «Αναξιοπρεπές» να επιβληθεί στην Αθήνα μηχανισμός επαλήθευσης των
δεσμεύσεών της
Ο ευρωπαίος επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί κάλεσε τις χώρες της ευρωζώνης να μην επιβάλουν στην Ελλάδα ένα νέο «μεταμφιεσμένο» πρόγραμμα.
Οι δηλώσεις του αυτές έγιναν πριν από τη σύνοδο του Eurogroup την Πέμπτη κατά το οποίο πρόκειται να τερματισθεί το τρίτο πρόγραμμα αρωγής στην Ελλάδα, που
αποτελούνταν από διεθνή δάνεια σε συνδυασμό με αυστηρή λιτότητα.
«Το λέω κατηγορηματικά: δεν θα υπάρξει μεταμφιεσμένο τέταρτο πρόγραμμα για την Ελλάδα», τόνισε ο ευρωπαίος επίτροπος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι,
θεωρώντας πως θα ήταν «αναξιοπρεπές» να επιβληθεί στην Αθήνα ένας «σχολαστικός και παρεμβατικός» μηχανισμός επαλήθευσης των δεσμεύσεών της μετά το τέλος του
τρίτου προγράμματος.
Ο Μοσκοβισί παραδέχθηκε πως η ΕΕ οφείλει «να εξασφαλίσει πως οι μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται στην Ελλάδα και πως οι δημοσιονομικές πολιτικές συνεχίζουν να είναι
υγιείς», όμως πρότεινε μια λύση που να βρίσκεται στα μισά του δρόμου «ανάμεσα στο υπερβολικά λίγο και το υπερβολικό», υπενθυμίζοντας πως «η Ελλάδα σεβάστηκε αυτά
που της αναλογούσαν στο συμβόλαιο».
Πριν από τη σύνοδο του Eurogroup την Πέμπτη, ο επίτροπος ζήτησε για άλλη μια φορά «αξιόπιστα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που να είναι επαρκώς ισχυρά»,
εκτιμώντας πως οι αγορές πρέπει να είναι καθησυχασμένες.
Ο Μοσκοβισί δήλωσε «βαθιά πεπεισμένος» πως το Eurogroup θα τερματίσει το τρίτο ελληνικό πρόγραμμα. «Δεν είναι πιθανό να μην φθάσουμε σ' αυτή την λήξη»,
διαβεβαίωσε υπενθυμίζοντας το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση.
«Το να το αγνοήσουμε θα ήταν άδικο και εντελώς αναξιοπρεπές», τόνισε. «Πρόκειται για μια σελίδα που πρέπει να γυρίσει για τη χώρα και για όλη την ευρωζώνη», πρόσθεσε.
Έκκληση στο Eurogroup να λάβει τις αποφάσεις που είναι «απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος» απηύθυνε ο Π. Μοσκοβισί,
παρουσιάζοντας τα βασικά επιτεύγματα της χώρας μέχρι σήμερα
Έκκληση στο Eurogroup να λάβει τις αποφάσεις που είναι «απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος» απηύθυνε ο επίτροπος Οικονομικών
Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί μέσω Twitter, κάνοντας λόγο για «κρίσιμη» εβδομάδα για την Ελλάδα.
Ο Π. Μοσκοβισί με σειρά αναρτήσεων στο Twitter επισημαίνει τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών, με αριθμούς, λίγο πριν από τη λήψη των τελικών
αποφάσεων.
Αναλυτικά, αναφέρεται στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία βυθίστηκε σε ύφεση το 2008, συρρικνώθηκε κατά 9,1% το 2011, αναπτύχθηκε ελαφρά το 2014 και στη
συνέχεια παρέμεινε στάσιμη ξανά το 2015-16. «Το περασμένο έτος παρατηρήθηκε μια επιστροφή στην ανάπτυξη (1,4%) και προβλέπουμε ότι η οικονομία θα αυξηθεί κατά
1,9% φέτος και κατά 2,3% το 2019», υπογραμμίζει.
Αναφορικά με τα ελλείμματα, υπενθυμίζει ότι η κατάρρευση της εμπιστοσύνης στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας στα τέλη του 2009 «πάγωσε» τη χώρα από τις αγορές και
σήμανε την έναρξη της κρίσης χρέους, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι από έλλειμμα 15,1% του ΑΕΠ το 2009, η Ελλάδα επιτυγχάνει από το 2016 πλεόνασμα (0,8% πέρυσι).
Σε ό,τι αφορά την ανεργία, σημειώνει ότι από τα «αφόρητα» υψηλά επίπεδα του 27,5%, το 2013 μειώνεται «σταθερά», φτάνοντας το 21,5% το 2017, ενώ προβλέπεται να
μειωθεί στο 20,1% φέτος και στο 18,4% το 2019. «Στη σωστή τροχιά, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος», σημειώνει.
Εξάλλου, ο Π. Μοσκοβισί εξηγεί ότι η βασική προτεραιότητα του προγράμματος ήταν να υποστηρίξει τα πιο ευάλωτα άτομα. «Τουλάχιστον 290.000 νοικοκυριά απολαμβάνουν
τώρα το νέο εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 600.000 άτομα ή το 5,8% του ελληνικού πληθυσμού», αναφέρει.
Αναφερόμενος στο κτηματολόγιο σημειώνει ότι είναι μια από τις πιο ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και ότι ήδη καλύπτει το 29% των δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας. «Όταν
ολοκληρωθεί το 2021, θα διευκολύνει τη συλλογή φόρων ακίνητης περιουσίας και θα συμβάλει στην τόνωση των επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού και της βιομηχανίας»,
επισημαίνει.
Επιπλέον, αναφέρεται στην καθιέρωση της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, που ολοκληρώθηκε το 2016 και που είχε ως αποτέλεσμα «δύο εκατομμύρια ανασφάλιστοι
πολίτες να απολαμβάνουν τώρα την πλήρη πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες ως θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το νόμο».
View image on Twitter
Ο Π. Μοσκοβισί κάνει λόγο επίσης, για «πρωτοφανή αλληλεγγύη», καθώς από το 2010, έχουν διατεθεί 273,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (241,6 δισ. ευρώ από χώρες της ζώνης του
ευρώ και 32,1 δισ. από το ΔΝΤ). «Μέχρι το τέλος του προγράμματος που ξεκίνησε το 2015 η Ελλάδα θα έχει υλοποιήσει περισσότερες από 450 δράσεις (συμπεριλαμβανομένων
των 88 από την τέταρτη και την τελική αξιολόγηση). Η Ελλάδα συζητήθηκε σε 33 συναντήσεις του Eurogroup από τον Ιούλιο του 2015» σημειώνει ο Γάλλος επίτροπος και
καταλήγει:
«Εν ολίγοις, η Ελλάδα εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της και είμαι βέβαιος ότι τα κράτη-μέλη θα εκπληρώσουν τώρα τις δικές τους. Χρειαζόμαστε έναν ισορροπημένο συμβιβασμό
μεταξύ όλων των παραγόντων, διασφαλίζοντας ανάπτυξη και βιώσιμο χρέος για το μέλλον αυτής της χώρας που έχει περάσει τόσο πολλά».
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Επαφές επενδυτών με οίκους αξιολόγησης για την Ελλάδα & Γενική απογοήτευση
Αλλεπάλληλες είναι οι επαφές με επενδυτές και εκπροσώπους των Οίκων Αξιολόγησης εν αναμονή των αποφάσεων του
Eurogroup για το Χρέος, με στόχο να πειστούν ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, ωστόσο τα πρωτοσέλιδα κυρίως του
γερμανικού Τύπου προετοιμάζουν για μια «χλιαρή» συμφωνία.
Όπως γράφει to iefimerida.gr: «Είναι σαν να προσπαθούμε να πουλήσουμε πάγο σε Εσκιμώους» ανέφερε στο iefimerida
πηγή κοντά στη διαδικασία, σχολιάζοντας τις επαφές, εν είδη μασάζ, σε εκπροσώπους της Moody’s, λίγες ώρες πριν
δημοσιοποιηθούν οι παράμετροι της συμφωνίας για την μεταμνημονιακή επιτήρηση και την ελάφρυνση του Χρέους. Με
βάση τις πληροφορίες που συρρέουν από τα μέτωπα της διαπραγμάτευσης, το καλάθι που θα κρατά αύριο ο Έλληνας
υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να είναι μικρό, ενώ οι γκρίζες ζώνες στο σχέδιο συμφωνίας δείχνουν να προβληματίζουν
τους ανθρώπους των αγορών.
Κατ’ αρχάς το εύρος της επιμήκυνσης των δανείων του 2ου Μνημονίου όπως όλα δείχνουν θα απέχουν πολύ από τις
απαιτήσεις του ΔΝΤ, τις οποίες λίγο ως πολύ έχουν ενστερνιστεί επενδυτικές τράπεζες κατά την αξιολόγηση των
προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Από την 15ετία, που προσδοκούσε και η Αθήνα, πλέον η 7ετία θα πρέπει να
θεωρείται επιτυχία, χωρίς, ωστόσο, να έχει «κλειδώσει» ούτε αυτό.
«Κλειδί» της συμφωνίας χαρακτηρίζεται, επίσης, η εξαγορά των ακριβών δανείων του ΔΝΤ, ενώ για τα αντίστοιχα δάνεια
του 1ου Μνημονίου (διακρατικά) και τα ομόλογα που διακρατεί η ΕΚΤ, υπάρχουν νομικά ζητήματα που ουσιαστικά
καθιστούν αδύνατη μια ανάλογη απόφαση. Με βάση τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, τα δάνεια του ΔΝΤ αντιστοιχούν στο 3,04%
του συνολικού Χρέους ήτοι ανέρχονται σε περίπου 10,4 δις ευρώ. Προκειμένου να εξαγοραστούν αυτά τα δάνεια, θα πρέπει
να αντληθούν κεφάλαια από τα υπόλοιπα των 27,4 δις ευρώ που θα είναι διαθέσιμα στον ESM ως τις 20 Αυγούστου. Όπως
σημειώνουν αρμόδιες πηγές, πρόκειται για φτηνό χρήμα (επιτόκιο 1,6%- 1,7%), η χρήση του οποίου θα βελτίωνε
εντυπωσιακά τη δυναμική του Χρέους.
Πέρα από τα «εργαλεία» που θα χρησιμοποιηθούν για την ελάφρυνση του Χρέους, κρίσιμες χαρακτηρίζονται οι βασικές
παραδοχές, πάνω στις οποίες θα στηθεί η Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους, που εκπονούν παράλληλα και ξεχωριστά οι
Ευρωπαίοι, το ΔΝΤ και η ΕΚΤ (αυτή δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί). Σε μια συγκυρία, όπου η ΕΚΤ ετοιμάζεται να
βάλει τέλος στις αγορές κρατικών ομολόγων, όπου ήδη έχουν αρχίσει οι συζητήσεις και τα σχέδια για την αντιμετώπιση
της επόμενης κρίσης, ενδεχόμενες φιλόδοξες παραδοχές για τη δυναμική του ΑΕΠ και τα πρωτογενή πλεονάσματα, θα
χαρακτηριστούν ως ωρολογιακή βόμβα στο μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ελληνική οικονομία. Με αυτό
ακριβώς το σκεπτικό, είναι ενθαρρυντικό ότι γίνονται παζάρια για ελαφρώς χαμηλότερα πλεονάσματα από το 2024 και
μετά, έναντι του προηγούμενου σχεδιασμού για 3% το 2023, 2,5% το 2024 και 2,2% από το 2025 και εφεξής.
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Ημερήσια Νέα

Η CSU κατηγορεί τη Μέρκελ για συνδιαλλαγή στο προσφυγικό
Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μ. Ζέντερ απορρίπτει την πρόταση για έναν προϋπολογισμό της ευρωζώνης. Θεωρεί ότι η καγκελάριος δέχτηκε την πρόταση Μακρόν με
αντάλλαγμα τη στήριξή του για την πολιτική ασύλου που ακολουθεί.
Οι επιθέσεις της ηγεσίας των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών ενάντια στην καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ λόγω της πολιτικής ασύλου δεν έχουν τέλος. Με νεότερες δηλώσεις
του ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ καταλογίζει στην καγκελάριο ούτε λίγο ούτε πολύ συνδιαλλαγή με τον γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν.
Ότι δηλαδή ως αντάλλαγμα για την υποστήριξη που της παρέχει για την προσφυγική της πολική η καγκελάριος Μέρκελ αποδέχτηκε την πρόταση του προέδρου Μακρόν για
τη δημιουργία ενός προϋπολογισμού της ευρωζώνης. Όπως ενδεικτικά δήλωσε ο βαυαρός πρωθυπουργός: «Δεν γίνεται να δρομολογούμε επιπλέον σκιώδεις προϋπολογισμούς
ή να επιδιώκουμε την αποδυνάμωση της νομισματικής σταθερότητας ή ακόμη στο τέλος να προσπαθούμε με γερμανικά χρήματα να πετύχουμε κάποιες λύσεις.»
Κίνδυνος διάλυσης της Κ.Ο. CDU/CSU
Σύμφωνα με τον κ. Ζέντερ το CSU ζητά τη συνεδρίαση των ηγεσιών των κομμάτων που απαρτίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό στο Βερολίνο πριν από την Σύνοδο Κορυφής
της ΕΕ στις 28-29 Ιουνίου. Ανάλογο αίτημα έχει διατυπώσει και η πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών Αντρέα Νάλες, μόνο που ο λόγος είναι διαφορετικός από αυτόν του κ.
Ζέντερ. Το SPD θέτει υπό αμφισβήτηση ολόκληρο το σχέδιο για τη μετανάστευση που σκοπεύει να εφαρμόσει ο υπουργός Εσωτερικών και πρόεδρος των
Χριστιανοκοινωνιστών Χορστ Ζεεχόφερ και όχι μόνο το ένα σημείο που απορρίπτει η Άγκελα Μέρκελ και το οποίο αφορά την απαγόρευση εισόδου σε πρόσφυγες στα
γερμανικά σύνορα, οι οποίοι έχουν καταγραφεί κατά την είσοδο τους στην ΕΕ σε άλλο κράτος μέλος.
Το CSU έχει θέσει στην καγκελάριο τελεσίγραφο μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής να επιδιώξει μια από κοινού λύση με τους ευρωπαίους εταίρους ή τουλάχιστον διμερείς συμφωνίες
με κράτη πρώτης εισόδου στην ΕΕ όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία. Σε διαφορετική περίπτωση ο κ. Ζεεχόφερ έχει ανακοινώσει ότι θα θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο του.
Δεδομένου ότι το βήμα θα συνιστούσε αμφισβήτηση της καγκελαρίου Μέρκελ θα αναγκαζόταν εκ των πραγμάτων να τον παύσει από τα καθήκοντα του. Η αντιπαράθεση
ανάμεσα στα δύο χριστιανικά κόμματα έχει κλιμακωθεί σε τέτοιο βαθμό που πολιτικοί αναλυτές δεν αποκλείουν ακόμη και τη διάλυση της ενιαίας Κ.Ο. αλλά και την
αποχώρηση των Χριστιανοκοινωνιστών από την κυβέρνηση. Στο πρωϊνό μαγκαζίνο του 2ου προγράμματος της γερμανική τηλεόρασης (ZDF) ο πρόεδρος της Κ.Ο. των
Χριστιανικών Κομμάτων Φόλκερ Κάουντερ παραδέχτηκε ότι στα δεκαετρία χρόνια που ηγείται της Κ.Ο. δεν έχει ζήσει μια τόσο δύσκολη κατάσταση στις σχέσεις των δύο
κομμάτων.
Άτυπη σύσκεψη στις Βρυξέλλες
Στο μεταξύ κατά τη διάρκεια του σημερινού μπρίφινγκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ ανακοίνωσε ακόμη ότι την ερχόμενη Κυριακή η καγκελάριος Άγκελα
Μέρκελ αναμένεται να συμμετάσχει στις Βρυξέλλες σε άτυπη σύσκεψη που έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Σκοπός της συνάντησης, στην οποία θα συμμετέχει σειρά κρατών, θα είναι η προετοιμασία της επικείμενης Συνόδου Κορυφής λίγες ημέρες αργότερα αναφορικά με τη
πολιτική ασύλου της ΕΕ.
Deutsche Welle
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Γερμανικός Τύπος: Ο Τσακαλώτος ενδέχεται να απογoητευθεί
Στο επικείμενο Eurogroup της Πέμπτης (21 Ιουνίου) αναφέρεται ρεπορτάζ της Handelsblatt, η οποία επιχειρεί να αναλύσει
τις παραχωρήσεις που ενδέχεται να αποσπάσει η Ελλάδα από τους εταίρους της. Η οικονομική εφημερίδα του Ντύσελντορφ κάνει λόγο
για «παζάρεμα μέχρι τέλους» και προβαίνει στην εκτίμηση ότι «η συνάντηση (σ.σ. των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης)
ενδέχεται να ολοκληρωθεί με απογοητευτικό τρόπο για τον έλληνα υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Κυρίως ο γερμανός
υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς αντιτίθεται σε υπερβολικά εκτεταμένες παραχωρήσεις». Όπως υπενθυμίζει η HB, υπό συζήτηση
βρίσκεται η επέκταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων του δευτέρου προγράμματος για την Ελλάδα για ένα διάστημα έως και 15
χρόνια. «Ωστόσο η Γερμανία πατάει φρένο και δεν είναι μόνη της σε αυτό εντός του Eurogroup, λένε ευρωπαίοι διπλωμάτες», αναφέρει
το ρεπορτάζ.
Η εφημερίδα αναφέρει ότι το πρωί της Πέμπτης συνέρχεται για τελευταία φορά το Euroworking Group. Εάν δεν προκύψει
συμβιβασμός\ εκεί «τότε οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα έχουν μια μακρά νυχτερινή διάσκεψη».
Η Handelsblatt αναγνωρίζει στην ελληνική κυβέρνηση ότι έπραξε ότι ήταν σε θέση να κάνει «προκειμένου να καταστήσει πολιτικά
εφικτή την ελάφρυνση του χρέους. Ο Αλέξης Τσίπρας έφερε και πέρασε στο κοινοβούλιο το τελικό πακέτο μεταρρυθμίσεων. Και η
επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης με τη Μακεδονία για την ονομασία ενδέχεται να βοηθήσει τον Τσίπρα. Ναι μεν όλοι οι
εμπλεκόμενοι διαψεύδουν ότι υπάρχει κάποιος συσχετισμός. Όμως με τη συμφωνία στο ονοματολογικό, η οποία επιδοκιμάζεται

ευρέως στη Δύση, ο Τσίπρας απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ρεαλιστής πολιτικός».
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Τραπεζικός Δείκτης: Κλειδί η παραμονή υψηλότερα των 860 – 865
μονάδων
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