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«Οξυγόνο» 3,2 δισ. στην οικονομία το 2021 από το Ταμείο Ανάκαμψης
Σε αγώνα δρόμου για την κατάρτιση του σχεδίου της χώρας που θα αφορά τη χρήση των 32 δισεκατομμυρίων
ευρώ που της αντιστοιχούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης έχει εισέλθει η κυβέρνηση προκειμένου να
φέρει στην οικονομία το νωρίτερο δυνατόν κεφάλαια που, κατά μέσον όρο, αντιστοιχούν στο 2,5-3% του ΑΕΠ
ετησίως για τα επόμενα έξι έτη.
Χωρίς τιμολόγια
Όπως αναφέρει η Καθημερινή, όμως η αρχή αναμένεται να είναι δύσκολη καθώς για το 2021 δεν προβλέπεται
εκταμίευση πάνω από το 10% του συνολικού ποσού, δηλαδή της προκαταβολής που έχει συμφωνηθεί. Ενα
μάλλον ενθαρρυντικό χαρακτηριστικό του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πως η αποδέσμευση πόρων συναρτάται με
τη συμβασιοποίηση έργων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και όχι με τιμολόγια όπως συνήθως γίνεται με τις
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Αλλά ακόμα και αυτή η συμβασιοποίηση έργων, που ακόμα βρίσκονται στο
αρχικό στάδιο του σχεδιασμού τους, μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα αποτελεί μεγάλη
πρόκληση. Και αυτό διότι προβλέπεται πως το 70% των πόρων που δικαιούται η Ελλάδα θα πρέπει να έχουν
δεσμευθεί (και επομένως συμβασιοποιηθεί) μέχρι τα τέλη του 2022. Αυτά εξηγεί στην «Κ» ανώτατος
κυβερνητικός αξιωματούχος με επιτελική θέση στην ομάδα εργασίας που θα τρέξει το ελληνικό σκέλος του
Ταμείου Ανάκαμψης, προσθέτοντας πως το προσχέδιο θα κατατεθεί ώς τις 15 Οκτωβρίου και το τελικό σχέδιο
κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021. Και σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από τις 30 Απριλίου που είναι η
προθεσμία την οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή των εθνικών σχεδίων.
Η ίδια πηγή εξηγεί πως ο σχεδιασμός του Ταμείου αλλά και της κυβέρνησης προβλέπει δύο βασικούς άξονες
δράσεων σε δύο διαφορετικά επίπεδα: τον πράσινο και τον ψηφιακό πυλώνα. Και οι παρεμβάσεις σ’ αυτά τα δύο
μέτωπα θα γίνουν τόσο με επενδύσεις όσο και με μεταρρυθμίσεις. Ετσι πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιοποίηση
των κονδυλίων αυτόν έχουν ντε φάκτο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Ασφαλώς και άλλα υπουργεία όπως το υπουργείο Παιδείας θα περιλάβουν επίσης δράσεις τους.
«Ολα όμως πρέπει να σχεδιαστούν πολύ εύστοχα και προσεκτικά καθώς υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης του
εθνικού σχεδίου μόνον μία φορά, μετά ένα χρόνο και ειδικότερα το 2022, και έτσι δεν υπάρχουν περιθώρια για
προχειρότητες και αστοχίες», υπογραμμίζει ο ίδιος αξιωματούχος.
Συνέχεια….
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Κάθε έξι μήνες
Η προκαταβολή από τα 32 δισ. είναι όπως προαναφέρθηκε 10% και θα εκταμιευθεί εντός του 2021, ενώ οι
/
επόμενες εκταμιεύσεις
θα γίνονται κάθε έξι μήνες και με βάση τις συμβάσεις που θα έχουν κλείσει. Δεν θα
χρειάζεται δηλαδή η υποβολή τιμολογίων ολοκλήρωσης έργων. Και αυτό προκειμένου να επισπευσθεί η
απορρόφηση των πόρων. Προβλέπεται όμως πως θα υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιαγράμματα για
την υλοποίηση του σχεδίου, οι οποίοι βεβαίως θα πρέπει να τηρούνται ευλαβικά δεδομένης και της
περιορισμένης δυνατότητας αναθεώρησης. Συνολικά το 30% τουλάχιστον των πόρων πρέπει να αφορά το
λεγόμενο Πράσινο Ταμείο. Επίσης, επισημαίνεται πως τα εν λόγω κονδύλια δεν προορίζονται για «έργα με
μπετά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, σαν αυτά που έχει συνηθίσει η χώρα.
Πού θα κατευθυνθούν
«Αφορούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και σε ήπιες επενδύσεις και δράσεις όπως κατάρτιση εργαζομένων που θα
πρέπει να στραφούν σε διαφορετική απασχόληση μετά την εφαρμογή, για παράδειγμα, της απολιγνιτοποίησης.
Ή σε κίνητρα για την μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων. Ή σε κίνητρα για την
μετάβαση σε κεφαλαιοποιητικό ασφαλιστικό σύστημα. Ή στην ανάπτυξη επαγγελματικών σχολών για
συγκεκριμένες δεξιότητες της νέας οικονομίας που θα αναπτυχθεί». Ολα αυτά βεβαίως δεν αποτελούν παρά
κάποιες σκέψεις και υπάρχουν πολλά ακόμα που αυτή τη στιγμή προτείνονται ή τυχαίνουν ήδη επεξεργασίας
από τις αρμόδιες ομάδες εργασίας των υπουργείων αλλά και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το
πρόγραμμα εκτείνεται έως το 2023 αλλά οι εκταμιεύσεις μπορούν να γίνονται έως και το 2026. Επομένως, αν
διαιρεθούν τα 32 δισεκατομμύρια με τα έξι χρόνια στα οποία δύνανται να εκταμιευθούν, προκύπτει κατ’
εκτίμηση ο μέσος όρος της ενίσχυσης του ΑΕΠ κατά 2,5 με 3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.
Τα ποσά θα χορηγούνται ως επί το πλείστον στους δικαιούχους μέσω των υπουργείων, εξηγούν οι ίδιες πηγές,
που επαναλαμβάνουν διαρκώς πως υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει αλλά και πως η
προσπάθεια αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ομως πολλή δουλειά μένει να γίνει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, καθώς η σχετική δομή που θα διαχειριστεί το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί.
Ούτε το μοντέλο με το οποίο η δομή αυτή θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές επιτροπές. Οπως εξηγούν
από την κυβέρνηση, η Ελλάδα έχει στο μέτωπο αυτό προβάδισμα καθώς η εμπειρία και η τεχνογνωσία που
έχουν αποκτηθεί κατά την τελευταία δεκαετία και τη διαχείριση των αξιολογήσεων των μνημονίων είναι
πολύτιμη.
Σε ένα χρόνο
Πόσο γρήγορα όμως θα μπορούν να κινηθούν οι νέες ευρωπαϊκές δομές που θα συγκροτηθούν, όταν
συμφωνηθούν; Αυτό κι άλλα παρεμφερή ερωτήματα κάνουν πολλούς να πιστεύουν πως θα χρειαστεί στην
καλύτερη των περιπτώσεων ένας χρόνος από σήμερα έως ότου καταστούν δυνατές οι πρώτες μεγάλες
εκταμιεύσεις. «Σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια ήταν, είναι και θα παραμείνει να έρθουν και να μπουν όσο το
δυνατόν γρηγορότερα λεφτά στην πραγματική οικονομία», τονίζουν από την κυβέρνηση.
Πηγή: Καθημερινή
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Fitch: Υποβάθμισε σε αρνητικό το outlook της Τουρκίας
Σε αρνητικό από σταθερό αναθεώρησε το outlook της Τουρκίας ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings,
αιτιολογώντας την απόφαση αυτή λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η εξάντληση των συναλλαγματικών
αποθεμάτων και η έλλειψη αξιοπιστίας της νομισματικής πολιτικής, παράγοντες οι οποίοι έχουν «επιδεινώσει
τους κινδύνους εξωτερικής χρηματοδότησης».
Ο οίκος επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας σε «BB-», 3 βαθμίδες χαμηλότερα από το
επενδυτική διαβάθμιση, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με τη Βραζιλία, την Ιορδανία και την Αρμενία.
Σημειώνεται ότι η υποβάθμιση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν για ανακάλυψη κοιτασμάτων 320 δισ. κυβικών τόνων φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα.
«Υπήρξαν μεγάλες νομισματικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της τουρκικής λίρας», αναφέρει ο οίκος στην
αξιολόγησή του. «Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν υποβαθμίσει την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής της
κεντρικής τράπεζας», συμπληρώνει
Στην ανακοίνωσή του μάλιστα ο οίκος τονίζει ότι μία μείωση των επιτοκίων είναι αναγκαία για την αλλαγή του
outlook.
Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας έχει εξαντλήσει τα συναλλαγματικά αποθέματα για να περιορίσει την πτώση
της λίρας, ενώ εφάρμοσε μέτρα όπως με την αθρόα διοχέτευση πίστωσης στη αγορά. Επίσης, διατηρεί τα
επιτόκια σε επίπεδα κάτω από τον πληθωρισμό, αντί να συσφίξει τη ρευστότητα, στηριζόμενη σε λιγότερο
συμβατικές μεθόδους για την αύξηση του κόστους δανεισμού.
Η οικονομία των 750 δισ. δολαρίων αναμένεται να συρρικνωθεί κακά 4% φέτος, σύμφωνα με έρευνα του
Bloomberg που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα με τη συμμετοχή 23 οικονομολόγων.
Σε έκθεση που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, ο οίκος Fitch ανέφερε επίσης ότι η μείωση των συναλλαγματικών
αποθεματικών προκαλεί τριγμούς στην αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής, ενώ τα αρνητικά πραγματικά
επιτόκια εντείνουν τους κινδύνους για περαιτέρω εξωτερικές πιέσεις.

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

Spiegel: «Ερντογάν εναντίον όλων»
Το περιοδικό Spiegel αφιερώνει στην έντυπη έκδοσή του μακροσκελέστατο άρθρο για την κατάσταση στην
ανατολική Μεσόγειο και σημειώνει πως «ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να χαράξει νέα σύνορα στη Μεσόγειο και
διακινδυνεύει έναν πόλεμο με την Ελλάδα». Το δημοσίευμα που υπογράφει ο Μαξιμίλιαν Ποπ ξεκινάει
αναφέροντας ότι το 2006 ήταν ο Τσεμ Γκυρντενίζ, ο επικεφαλής σχεδιασμού του τουρκικού ναυτικού που
πρώτος έκανε λόγο για το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ένα δόγμα που προέβλεπε την αλλαγή των
συνόρων υπέρ της Τουρκίας ακόμα και με τα όπλα. Τότε όμως η Τουρκία επιθυμούσε ακόμα να γίνει μέλος της
ΕΕ κι έτσι «ο Ερντογάν δεν χρειαζόταν τύπους σαν και αυτόν».
Συνέχεια….

III

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

Στη συνέχεια όμως το άρθρο εξηγεί γιατί σήμερα ο Ερντογάν επανέρχεται σε αυτό το δόγμα: «Ο Ερντογάν
ακολουθεί το δόγμα του «Mavi Vatan» τόσο εξαιτίας ενός υπερβολικού εγωισμού όσο και λόγω εσωτερικών
πολιτικών υπολογισμών. Ο Τούρκος Πρόεδρος αισθάνεται ότι τον αγνοούν στην εκμετάλλευση των πρώτων
υλών στη Μεσόγειο… Η αντιπαράθεση στη Μεσόγειο προσφέρει στον Ερντογάν μια καλοδεχούμενη ευκαιρία
να παρακάμψει τις εσωπολιτικές δυσκολίες. Η οικονομία βρίσκεται εδώ και χρόνια σε κρίση, η οποία
επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η λίρα βρίσκεται με ισοτιμία σχεδόν 9:1 σε σύγκριση με το
ευρώ σε ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών. Τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις για τον Ερντογάν είναι επίσης
πολύ άσχημα, όπως σπάνια πριν στη θητεία του. Φοβάται πως δεν θα επανεκλεγεί στις προεδρικές εκλογές του
2023».
Και το Spiegel συνεχίζει με τη στάση της Ευρώπης: «Υπάρχει διαφωνία στην Ευρώπη για το πώς πρέπει να
χειριστεί τον όλο και πιο επιθετικό και απρόβλεπτο Τούρκο Πρόεδρο. Ειδικά ο Πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν
υποστηρίζει μια σκληρή στάση… Στο Βερολίνο υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι η κατάσταση θα ξεφύγει εκτός
ελέγχου στη Μεσόγειο ακόμα κι αν οφείλεται σε ατύχημα. Ο Ερντογάν έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν θα
αφήσει αναπάντητη μια επίθεση εναντίον του τουρκικού ερευνητικού σκάφους. Και στην Ελλάδα οι εθνικιστές
πιέζουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε καμία περίπτωση να μην ενδώσει στη διαμάχη με την
Τουρκία. Κανείς δεν θέλει ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των εταίρων του ΝΑΤΟ Ελλάδας και Τουρκίας, αναφέρει
το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο μέσω των αμοιβαίων εξοπλισμών μεγαλώνει κάθε μέρα ο
κίνδυνος πολέμου στην ανατολική Μεσόγειο».
Τα τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
Στις ανακοινώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τα τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου που
ανακάλυψε το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Φατίχ στη Μαύρη Θάλασσα αναφέρεται η TAZ του Βερολίνου. Η
εφημερίδα σχολιάζει:
«Εάν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν πραγματικά σε αυτό το εύρος, τότε ήρθαν την

κατάλληλη στιγμή για τον κλονισμένο Πρόεδρο. Όσον αφορά την εξόρυξη πρώτων υλών στη Μεσόγειο, ο
Ερντογάν έχει έναν μεγάλο συνασπισμό άλλων γειτονικών χωρών εναντίον του. Θα περάσει πολύς καιρός
προτού επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε εκείνη την περιοχή. Ο Ερντογάν χρειάζεται τώρα μια
επιτυχία, επειδή η τουρκική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και η αξία της τουρκικής
λίρας έναντι του δολαρίου και του ευρώ υποχωρεί απειλητικά. Οι εικασίες και μόνο σχετικά με τα κοιτάσματα
φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν την αύξηση της τιμής της λίρας για πρώτη φορά μετά από
εβδομάδες».
O ρόλος της Γαλλίας στη Μεσόγειο
Η Welt σε άρθρο της με τον τίτλο «Μάχη στη Μεσόγειο» επικεντρώνεται περισσότερο στο ρόλο της Γαλλίας
και γράφει: «Η Γαλλία έχει μόνο έναν στόχο, τονίζουν οι σύμβουλοι του Προέδρου Μακρόν: να ξεκαθαρίσει τις
εξαιρετικά περίπλοκες σχέσεις στην περιοχή. Πρόκειται λιγότερο για το φυσικό αέριο. Τα κοιτάσματα
βρίσκονται κάτω από τον βυθό, δεν υπάρχουν αγωγοί για την μεταφορά και η εμπορική εκμετάλλευση μπορεί
να μην είναι καθόλου κερδοφόρα. Πρόκειται περισσότερο για το ποιος έχει το πρόσταγμα στην ανατολική
Μεσόγειο – και πώς αντιδρά κανείς στις νεοοθωμανικές φιλοδοξίες του Ερντογάν. Ακόμα κι αν οι γαλλικές
ακτές βρίσκονται στη Δύση, οι Γάλλοι αισθάνονται ότι επηρεάζονται από τους Τούρκους. Η Μεσόγειος είναι
πιο κοντά στις ακτές τους από αυτές της Βαλτικής. Τα αποθέματα φυσικού αερίου είναι το καύσιμο αυτής της
σύγκρουσης. Και ο εθνικισμός το σπίρτο».
Πηγή:DW
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Πρώτη προτεραιότητα και αυτήν την εβδομάδα να μη χαθούνε οι
στηρίξεις στις 630 – 640 μονάδες …
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