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Συνεχείς διαπραγματεύσεις για έναν
χρέους

«λειτουργικό» μηχανισμό ελάφρυνσης του ελληνικού

Μπορεί να έχουν περάσει περίπου 10 μήνες από τις 15 Ιουνίου του 2017, όταν και το Eurogroupαποφάσισε να υιοθετήσει τη
γαλλική πρόταση για ένα μηχανισμό που θα συνδέει την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους με την πραγματική ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας, ωστόσο κάποιες σημαντικές πτυχές του μηχανισμού αυτού παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Σύμφωνα με το CNN, ο μηχανισμός για την ελάφρυνση του χρέους με «ρήτρα ανάπτυξης» έχει μεγάλη τεχνική χρησιμότητα.
Ουσιαστικά έρχεται να στηρίξει την απομείωση του χρέους σε πραγματικά γεγονότα, καθώς για την ενεργοποίηση της
αναδιάρθρωσης των ομολόγων του EFSF κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι «στατικές»
αναπτυξιακές προβλέψεις της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους των θεσμών, αλλά «δυναμικές» προβλέψεις , ήτοι οι
πραγματικές εξελίξεις και οι πραγματικοί ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης.
Έτσι, η αλλαγή του προφίλ των ομολόγων του EFSF (π.χ. η επέκταση των διαρκειών τους έως και 15 έτη) θα γίνεται βάσει
του μηχανισμού αναπτυξιακής προσαρμογής του χρέους. Τι σημαίνει αυτό; Πως εάν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι αυξημένοι σε
σχέση με την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους που θα έχουν συντάξει οι θεσμοί, τότε το χρέος θα αποπληρώνεται
ταχύτερα, ενώ εάν οι ρυθμοί είναι πιο αργοί τότε θα γίνεται μεγαλύτερη παρέμβαση στο χρέος , ώστε οι ακαθάριστες
χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
Το ανακοινωθέν του Eurogroup του προηγουμένου Ιουνίου ανέφερε πως ο συγκεκριμένος μηχανισμός προσαρμογής στην
ανάπτυξη θα πρέπει να είναι λειτουργικός (operational). Σε αυτή την ιδιότητα «κολλάνε» μέχρι σήμερα οι διαβουλεύσεις
τόσο εντός του EuroWorking Group όσο και μεταξύ των θεσμών.
Πληροφορίες που μετέδωσε το CNN Greece από την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον ανέφεραν πως η ευρωζώνη
έχει καταλήξει σε μια κοινή πρόταση για το πώς θα μοιάζει ο μηχανισμός που θα συνδέει την ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους με την πραγματική ανάπτυξη, ωστόσο δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το πώς αυτός θα ενεργοποιείται.
Αν και το ΔΝΤ τάσσεται υπέρ της αυτόματης ενεργοποίησης του εν λόγω μηχανισμού, δηλαδή χωρίς να απαιτείται
απόφαση του Eurogroup, υπάρχουν κράτη μέλη που δεν το δέχονται αυτό και ζητούν να εφαρμοστεί η απόφαση του
Eurogroup του Μάιου 2016 που μιλούσε ρητά για ελάφρυνση του χρέους με «διαδοχική προσέγγιση», όπου το πακέτο
μέτρων για το χρέος θα μπορούσε να γίνεται σταδιακά και προοδευτικά.
Πηγές του Ευρωσυστήματος ανέφεραν στο CNN Greece πως εάν υιοθετηθεί το πνεύμα του ανακοινωθέντος της
Ευρωομάδας του προηγούμενου Ιουνίου, τότε δεν θα αμφισβητηθεί ο αυτοματισμός του μηχανισμού, καθώς χωρίς
αυτοματισμό δεν υφίσταται λειτουργικότητα.
Το ζήτημα είναι πως όσο καθυστερούν οι αποφάσεις για το μηχανισμό τόσο καθυστερούν να μπουν στη θέση τους και τα
λοιπά κομμάτια του πάζλ για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, όπως το τι θα γίνει με την επαναγορά των δανείων του
ΔΝΤ και με τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης.
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Μυτιληναίος: Το πρώτο υβριδικό έργο παραγωγής ενέργειας εκτός δικτύου στην Αφρική
Την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της θυγατρικής της METKA Power West Africa και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Νιγηρίας
για την πρώτη φάση του προγράμματος Energizing Education ανακοίνωσε η Μυτιληναίος.
Η τεχνολογία και η καινοτομία «συναντούν» την εκπαίδευση και στην περίπτωση της Νιγηρίας, «φωτίζουν» πανεπιστήμια. Η
Μυτιληναίος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση είναι περήφανη που μπορεί και προσφέρει λύσεις σε χώρες και ιδρύματα με
σημαντικές ενεργειακές ανάγκες, γι' αυτό και βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της
θυγατρικής της METKA Power West Africa και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Νιγηρίας για την πρώτη φάση του προγράμματος
Energizing Education.
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ενέργειας, Έργων και Οικισμού και υλοποιήθηκε
από τον Οργανισμό Ηλεκτροδότησης Αγροτικών Περιοχών (REA), με στόχο την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε μια σειρά
ομοσπονδιακών πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών νοσοκομείων σε όλη τη Νιγηρία.
Η METKA West Africa υπέγραψε συμφωνία για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC)
σε τέσσερα πανεπιστήμια, η οποία συμπεριλαμβάνει τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, τον οδικό φωτισμό και τα εκπαιδευτικά κέντρα,
καθώς επίσης και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης. Το αποτέλεσμα θα βοηθήσει πολλούς φοιτητές να έχουν μια ποιοτική
ακαδημαϊκή ζωή και ευκαιρίες για το μέλλον.
Και τα τέσσερα πανεπιστήμια θα τροφοδοτούνται από υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια, χρησιμοποιώντας
ανανεώσιμες πηγές, με ενσωματωμένες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και εφεδρική λειτουργία παραγωγής με καύσιμο ντίζελ.
Με τον τρόπο αυτό, τα πανεπιστήμια θα απολαμβάνουν αξιόπιστη παροχή ενέργειας με απόλυτη αυτονομία από το δίκτυο. Συνολικά, θα
εγκατασταθούν 7,5MW υβριδικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας εκτός δικτύου, που θα ενσωματώνουν τη βραβευμένη
τεχνολογία EXERON, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στον σχεδιασμό μικροδικτύων.
Η Damilola Ogunbiyi, Διευθύνουσα Σύμβουλος του REA, δήλωσε: «Τα οφέλη του Προγράμματος Energizing Education είναι
ανεκτίμητα, καθώς η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που προάγει τη
μάθηση, μέσω της πρόσβασης σε αξιόπιστη ηλεκτροδότηση, εκπαιδευτικά κέντρα και οδικό φωτισμό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία εξαίρετων αποφοίτων, επιδρώντας κατ' επέκταση θετικά σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Προσβλέπουμε στην υλοποίηση
αυτού του στόχου μέσω της στρατηγικής μας συνεργασίας με την METKA Power West Africa».
Ο Βαγγέλης Καμάρης, Διευθύνων Σύμβουλος της METKA Power West Africa, δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που είμαστε σε θέση
να στηρίζουμε την πρωτοβουλία Energizing Education του REA και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε συνεχή υποστήριξη για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών της Νιγηρίας και του λαού της».
Το πρώτο υβριδικό/εκτός δικτύου έργο στην Αφρική αποτελεί ένα έργο ορόσημο για τη MYTILINEOS, το οποίο επιβεβαιώνει τη
στρατηγική επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα παροχής ενέργειας σε περιοχές εκτός δικτύου με τη χρήση
υβριδικών συστημάτων, αξιοποιώντας παράλληλα την εδραιωμένη παρουσία μας στην περιοχή.
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Βάλντις Ντομπρόβσκις: Μεταρρυθμίσεις χωρίς πισωγυρίσματα
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για το ευρώ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, από τις εαρινές συναντήσεις
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον και ακριβώς τέσσερις μήνες πριν από την ολοκλήρωση του
ελληνικού προγράμματος τονίζει σε συνέντευξή του στην «Κ» την καθοριστική σημασία που θα έχει η «ξεκάθαρη
δέσμευση της ελληνικής πλευράς στη συνεχή εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην τήρηση των
δημοσιονομικών στόχων μετά τη λήξη του προγράμματος». Ο κ. Ντομπρόβσκις υπογραμμίζει ότι αυτό είναι που θα
κοιτάξουν οι αγορές μόλις η Ελλάδα βγει από το πρόγραμμα. «Αν υπάρχουν συζητήσεις για πισωγυρίσματα σε
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ή για έλλειψη δημοσιονομικής πειθαρχίας, τότε αυτό θα εξαλείψει την εμπιστοσύνη των
αγορών και η χρηματοδότηση του ελληνικού χρέους θα γίνει πιο δύσκολη και πιο ακριβή» λέει χαρακτηριστικά, ενώ
δηλώνει σίγουρος ότι θα υπάρξει επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης και του προγράμματος.
Συνέχεια…
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– Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια ολική συμφωνία που θα επιτρέψει την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα;
– Το ελληνικό πρόγραμμα φτάνει στο τέλος του και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο, προετοιμαζόμαστε για την τελευταία
αξιολόγηση του προγράμματος και την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές. Είναι πολύ σημαντικό οι αγορές να αποκτήσουν
εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπεριφερθούν
υπεύθυνα. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να μείνει στον σωστό δρόμο, εφαρμόζοντας μεταρρυθμίσεις και διατηρώντας τους
δημοσιονομικούς στόχους αλλά και το ΔΝΤ όσον αφορά το μήνυμα που θα στείλει στις αγορές. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο σημείο.
– Θεωρείτε ότι οι αγορές θέλουν τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα ως επιπλέον απόδειξη ότι το ελληνικό χρέος είναι
βιώσιμο;
– Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι αναμένουν οι αγορές, αλλά λέω ότι είναι μία πολύ ευαίσθητη άσκηση. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο
χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ στην Ε.Ε. και χρειάζεται πρώτα απ’ όλα η ελληνική κυβέρνηση να παραμένει στον «σωστό δρόμο» αλλά
και ξεκάθαρα σήματα από τους εταίρους της.
– Οσον αφορά την επιτήρηση της Ελλάδας μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, έχουμε ακούσει διαφορετικές απόψεις. Οι Γερμανοί
υποστηρίζουν ότι πρέπει η επιτήρηση να είναι αυστηρή και συνδεδεμένη με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Ποια είναι η δική σας
άποψη;
– Οπως κάθε χώρα που έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα προσαρμογής, έτσι και η Ελλάδα θα μπει σε μεταμνημονιακή επιτήρηση, λιγότερο
έντονη από όταν ήταν σε πρόγραμμα. Είναι ξεκάθαρο ότι η εφαρμογή μέτρων ελάφρυνσης του χρέους θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια
μετά τη λήξη του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι ένα από τα στοιχεία για να διατηρήσει αυτόν τον μηχανισμό είναι η Ελλάδα να
συνεχίσει να τηρεί τους μεταμνημονιακούς δημοσιονομικούς της στόχους, διατηρώντας υψηλά επίπεδα πρωτογενών πλεονασμάτων για
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό είναι 3,5% του ΑΕΠ και θα μειωθεί σταδιακά.
– Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι όταν η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται υπό την πίεση ενός προγράμματος
προσαρμογής θα μπορούσε να κάνει πισωγυρίσματα στις μεταρρυθμίσεις. Τι θα σήμαινε αυτό για την ελληνική οικονομία;
– Η Ελλάδα θα βρίσκεται υπό την κανονική ευρωπαϊκή επιτήρηση, αλλά αυτό που είναι σημαντικό για την ελληνική κυβέρνηση είναι να
εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Αν υπάρχουν συζητήσεις για πισωγυρίσματα σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ή για έλλειψη
δημοσιονομικής πειθαρχίας, τότε αυτό θα εξαλείψει την εμπιστοσύνη των αγορών και η χρηματοδότηση του ελληνικού χρέους θα γίνει
πιο δύσκολη και πιο ακριβή. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να στείλει το μήνυμα στις αγορές ότι θα συνεχίσει την τήρηση των
εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων και τους δημοσιονομικούς στόχους, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει το χρέος της με ευνοϊκές συνθήκες
της αγοράς. Αν υπάρχουν πισωγυρίσματα, η χρηματοδότηση του χρέους της χώρας θα είναι λιγότερη ευνοϊκή και με τόσο υψηλό χρέος
όπως της Ελλάδας μπορεί η κατάσταση να γίνει προβληματική.
– Το σχέδιο για ανάπτυξη της ελληνικής κυβέρνησης πόσο σημαντικό είναι για τα επόμενα χρόνια και σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να
κινηθεί;
– Είναι σημαντικό να γίνει μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο και να σέβεται τις δεσμεύσεις που έχουν αποφασιστεί. Η βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων είναι σημαντικές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να
τονώσουμε την οικονομία με δημόσιες επενδύσεις, ειδικά τώρα που ο χώρος για κάτι τέτοιο είναι πολύ περιορισμένος. Είναι σημαντικό
να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις και αυτό μπορεί να γίνει με βελτιώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
– Πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια ολοκληρωτική συμφωνία για τις 21 Ιουνίου;
– Στο παρελθόν υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στο κλείσιμο των αξιολογήσεων, αλλά σε αυτή την περίπτωση το περιθώριο για
καθυστερήσεις είναι πολύ περιορισμένο. Το πρόγραμμα έτσι και αλλιώς θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο, οπότε θα πρέπει να έχουμε
τελειώσει αρκετά πιο πριν.
– Αν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέχρι τον Αύγουστο τι θα γίνει;
– Υπάρχει μια καθαρή δέσμευση από την ελληνική κυβέρνηση να ολοκληρώσει την αξιολόγηση και το πρόγραμμα. Είμαι σίγουρος ότι
θα υπάρξει επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης και του προγράμματος.
– Στο προηγούμενο Euroworking Group κάποιες χώρες εξέφρασαν την επιθυμία η Ελλάδα να ζητήσει την προληπτική πιστωτική
γραμμή. Είναι έντονες οι πιέσεις;
– Αυτό πρέπει να το ζητήσει η ίδια η κυβέρνηση και δεν το επιθυμεί, γι’ αυτό επικεντρωνόμαστε στην επιτήρηση χωρίς την πιστωτική
γραμμή. Η γραμμή αυτή δίνει περισσότερη εμπιστοσύνη στις αγορές για την ελληνική οικονομία. Αν θυμάστε, αυτό είχε συζητηθεί το
2014 με την τότε ελληνική κυβέρνηση για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος. Τώρα, όμως, η ελληνική κυβέρνηση δεν
θέλει να ζητήσει τέτοια γραμμή. Αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντική την ξεκάθαρη δέσμευση της ελληνικής πλευράς στη συνεχή
εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην τήρηση των δημοσιονομικών στόχων μετά τη λήξη του προγράμματος.
– Τι θα κοιτάξουν οι αγορές όταν βγει η Ελλάδα από το πρόγραμμα;
– Οι αγορές θα εξετάσουν τις εξελίξεις σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους και τα μέτρα για το χρέος που συζητούνται στην Ε.Ε.,
μειώνοντας την επιβάρυνση της εξυπηρέτησής του. Ηδη, σήμερα οι προϋποθέσεις είναι θετικές. Η Ελλάδα μπορεί να έχει το υψηλότερο
επίπεδο χρέους στην Ε.Ε., περίπου 180% του ΑΕΠ, αλλά πληρώνει χαμηλότερα για την εξυπηρέτησή του από την Ιταλία και την
Πορτογαλία, που το ύψος του χρέους τους είναι στο 130% του ΑΕΠ. Δεύτερον, οι αγορές θα κοιτάξουν τη δέσμευση της ελληνικής
κυβέρνησης να ακολουθήσει τις εφαρμοζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τους δημοσιονομικούς στόχους μετά τη λήξη του
προγράμματος αλλά και ότι συνεχίζεται η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που θα
επιτρέψει τη σταδιακή μείωση του ελληνικού χρέους.
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ΕΛΣΤΑΤ: Πρωτογενές πλεόνασμα 4% για το 2017
Στο 4% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το 2017, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, όταν ο
στόχος του προγράμματος αφορούσε σε πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ. Το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης
για το έτος 2017, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 1,5 δισ. ευρώ (0,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος
του 2017 εκτιμάται στα 317,4 δισ. ευρώ, (178,6% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).
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Λεμέρ: Πρέπει να κρατήσουμε το μομέντουμ για την Ελλάδα
«Υποστηρίζω μια φιλόδοξη προσέγγιση η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να διατηρήσει την εμπιστοσύνη
στις αγορές», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ μετά την ολοκλήρωση της εαρινής
Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τον κύκλο επαφών που είχε στην αμερικανική πρωτεύουσα.
«Είμαστε σε μία σημαντική στιγμή» προσθέτει. «Φτάνουμε στο τέλος της τέταρτης αξιολόγησης, οι Έλληνες
έχουν κάνει
\ πολλές προσπάθειες και πρέπει να κρατήσουμε το μομέντουμ. Πρέπει να αρχίσουμε να μελετάμε το
μέλλον και τα μέτρα για το χρέος», συμπληρώνει ο Λεμέρ. Πηγές του περιβάλλοντος του γάλλου υπουργού
χαρακτηρίζουν στα Νέα «περίπλοκο, όπως πάντα» το θέμα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους, για το οποίο
όπως είναι γνωστό η Γαλλία έχει υποβάλει πρόταση σύνδεσης των μελλοντικών ελαφρύνσεων με τον ρυθμό
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι ίδιες πηγές του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν πως
γίνονται πολλές συζητήσεις «αλλά είναι ακόμα πρόωρο να μιλήσουμε για λεπτομέρειες». Οι ίδιοι κύκλοι όμως
δηλώνουν αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί συμφωνία.
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60% of the money made in the S&P 500 during the last four-plus years
came from only seven common stocks.
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