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Πρόταση Αθήνας για αυτόματες περικοπές αν δεν πιαστούν οι στόχοι
Για πρόταση της Αθήνας να προχωρήσει αυτομάτως σε περικοπές δαπανών σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι
δημοσιονομικοί στόχοι κάνει λόγο το Reuters επικαλούμενο κυβερνητικό αξιωματούχο.
Για πρόταση της Αθήνας να προχωρήσει αυτομάτως σε περικοπές δαπανών σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι
δημοσιονομικοί στόχοι κάνει λόγο το Reuters επικαλούμενο κυβερνητικό αξιωματούχο.
Επισημαίνει μάλιστα ότι αυτό θα γίνει με χρησιμοποίηση των επίσημων οικονομικών στοιχείων και εφόσον οι
δημοσιονομικοί στόχοι του μνημονίου δεν πιαστούν.
Υπογραμμίζεται ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τους διεθνείς δανειστές της συνεχίζονται προκειμένου να
"ξεκλειδώσει" η δόση για την οικονομική ενίσχυση της χώρας, η οποία έχει… σκαλώσει στις διαφωνίες σχετικά με το αν οι
υφιστάμενες περικοπές είναι αρκετές ώστε η Ελλάδα να φτάσει στον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% του
ΑΕΠ μέχρι το 2018.
"Ο μηχανισμός θα περιληφθεί σε νομοθετική διάταξη που θα συνδέεται με την συμφωνία κλεισίματος της αξιολόγησης και
την οποία η κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθετήσει", σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος στο πρακτορείο.
Πρόσθεσε ότι η Αθήνα και οι πιστωτές της βρίσκονται "πολύ κοντά" στη σύναψη συμφωνίας σχετικά με το συνταξιοδοτικό
και το φορολογικό, ισοδύναμα του 3% του ΑΕΠ. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις δυο πλευρές ξεκίνησαν ξανά τη Δευτέρα.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, η πρόταση προβλέπει κατάθεση στη Βουλή νομοθετικής
διάταξης που θα προβλέπει ότι την άνοιξη του 2017 και την άνοιξη του 2018 ο υπουργός των Οικονομικών θα προχωράει σε
αυτόματη περικοπή των δημοσίων δαπανών εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους, αμέσως μετά τη δημοσίευση
των τελικών στοιχείων για το πρωτογενές πλεόνασμα από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat.
Η διάταξη μάλιστα θα προβλέπει και αυστηρές κυρώσεις για τον ίδιο τον υπουργό Οικονομικών σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης με τη νομοθετική ρύθμιση.
Επιπροσθέτως, η ίδια διάταξη θα προβλέπει ότι εξουσιοδοτείται ο υπουργός των Οικονομικών να προτείνει ισοδύναμα και
να μην προέλθουν οι περικοπές μόνο από το σκέλος των δαπανών αλλά και των εσόδων (πιθανώς νέοι φόροι).

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

Η ΕΚΤ θα δώσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό μετά την αξιολόγηση
Η ΕΚΤ θα δώσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό μετά την αξιολόγηση, σύμφωνα με το Reuters το οποίο
επικαλείται τραπεζικές πηγές. Η κίνηση αυτή της ΕΚΤ αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο θα προηγηθεί της
ποσοτικής χαλάρωσης.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ντάισελμπλουμ: «Εχουμε συμφωνία στο 95%» … πρόβλημα με τα προληπτικά μέτρα..
Η νομική φόρμουλα για το πακέτο των προληπτικών μέτρων ύψους 3,6 δισ. ευρώ και για την πρόβλεψη της άμεσης λήψης
κάποιων εξ αυτών σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ
το 2018, αποτελεί σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών.
Όπως δε αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στην περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία και στο συγκεκριμένο σημείο, είναι
εφικτή η σύγκλιση ενός έκτακτου Eurogroup την Μεγάλη Πέμπτη και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης που θα μπορούσε
να σηματοδοτήσει και την έναρξη των διαδικασιών για τη διευθέτηση του δημοσίου χρέους.
Η ελληνική πλευρά επιμένει στην ενεργοποίηση του Συμβουλίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, το οποίο θα αναλάβει την
παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και θα παρεμβαίνει με «αυτόματο» κόφτη στις δαπάνες, προκειμένου να μην
υπάρξουν αστοχίες στο πρόγραμμα. Μάλιστα, βάσει του συντάγματος, δεν μπορούν να νομοθετηθούν «προληπτικά μέτρα».
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των θεσμών φέρεται να εμμένουν στην κατάρτιση καταλόγου με συγκεκριμένα
μέτρα, ο οποίος, είτε θα νομοθετηθεί είτε θα υπάρχει ως επισυναπτόμενο έγγραφο στο κείμενο με την τελική συμφωνία για
την αξιολόγηση.
Κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρουν ότι η συζήτηση για το πακέτο των μέτρων, συνολικού ύψους 5,4 δισ. ευρώ, «έχει
ουσιαστικά ολοκληρωθεί», αν και δεν έχουν διαλυθεί οι φόβοι ότι οι επικεφαλής των κλιμακίων ενδέχεται να θέσουν
ακόμη και την τελευταία στιγμή ζήτημα περαιτέρω μείωσης του ύψους του αφορολόγητου ορίου. Παράλληλα, στο
ασφαλιστικό υπάρχουν ελάχιστες λεπτομέρειες για πλήρη συμφωνία, και στα «κόκκινα» δάνεια φαίνεται ότι υπάρχει έως
τώρα πολύ μεγάλη σύγκλιση, ενώ έχει συμφωνηθεί και το πακέτο των έμμεσων φόρων ύψους 1,8 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι, για να συνέλθει το Eurogroup τη Μεγάλη Πέμπτη, πρέπει να υπάρξει απόψε (ή έστω έως αύριο το
μεσημέρι το αργότερο) συμφωνία σε όλα τα πεδία, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην προπαρασκευαστική διαδικασία του
Euro Working Group. Μάλιστα, σύμφωνα με τηλεγράφημα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, ο πρόεδρος του
Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, δήλωσε ότι θα ληφθεί αύριο η απόφαση για το εάν θα πραγματοποιηθεί ένα έκτακτο
Eurogroup για την Ελλάδα, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για τα προληπτικά μέτρα. Ο ίδιος, σε
συνέντευξή του στην ολλανδική τηλεόραση, επισήμανε ότι αντιθέτως υπάρχει συμφωνία στο 95% του πακέτου των
μεταρρυθμιστικών μέτρων της Ελλάδας.

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

Έκθεση της Βουλής: Η παράταση της διαπραγμάτευσης πλήττει την οικονομία
«Όσο παρατείνεται η ύφεση, τόσο μετατίθενται στο μέλλον κάποιες δυνατότητες για αντικυκλικά μέτρα από
την πλευρά της ζήτησης» αναφέρεται στη νέα έκθεση του Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Η έκθεση αναφέρει ότι
είναι σημαντικό το κόστος για την ελληνική οικονομία από την παράταση της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς για την
πρώτη
αξιολόγηση,
που
κανονικά
έπρεπε
να
είχε
ολοκληρωθεί
το
Νοέμβριο
του
2015.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η εκκρεμότητα της διαπραγμάτευσης παγίωσε την απαισιοδοξία, δημιουργώντας
συνθήκες που αποτρέπουν τη βελτίωση των πραγμάτων αμέσως μετά την αξιολόγηση και απειλούν την επιστροφή στην
ανάπτυξη εντός του 2016.
Συνέχεια..
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Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προσθέτει ότι το μείγμα των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν, όπως συζητείται
αυτή
τη
στιγμή,
θα
ασκήσει
πιέσεις
στις
αναπτυξιακές
προοπτικές
της
οικονομίας.
Σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, αναφέρει ότι όσο καθυστερούν, τόσο μεγαλώνει ο λογαριασμός που θα πρέπει να
πληρωθεί,
όπως
έδειξε
το
παράδειγμα
του
ασφαλιστικού.
Καταλήγει ότι για να έρθει η ανάπτυξη χρειάζονται νέες επενδύσεις, οι οποίες θα έρθουν κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα,
με τις ξένες επενδύσεις να παίζουν τον κρισιμότερο ρόλο.
Το Γραφείο Προϋπολογισμού επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιλογή από το να εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο και
καθιστά σαφές ότι σ' ένα περιβάλλον αστάθειας και αβεβαιοτήτων, η χώρα θα πρέπει να αποφύγει ό,τι θα μπορούσε να
προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση.
H χώρα είναι αντιμέτωπη με συσσωρευμένες υστερήσεις δεκαετιών στα μεταρρυθμιστικά ζητήματα και με ένα σαθρό
υπόβαθρο της δημόσιας οικονομίας. Σημειώνει επίσης: «Όσο μετατίθενται οι αναγκαίες τομές, τόσο μεγαλώνει ο
λογαριασμός που θα πρέπει να πληρωθεί για να γίνει βιώσιμο και περιορίζονται τα περιθώρια για δίκαιη κατανομή των
βαρών της προσαρμογής του» αναφέρεται στη συνέχεια.
Σχετικά με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, καθιστά σαφές ότι η βιωσιμότητα του συστήματος είναι το μείζον κριτήριο
για την αξιολόγηση του νομοσχεδίου.
Όσον αφορά την ανεργία, εκτιμά ότι μέτρα, όπως η προσωρινά επιχορηγούμενη απασχόληση, ανακουφίζουν προσωρινά
μερικές χιλιάδες ανέργους, αλλά ουσιαστικά δεν λύνουν το πρόβλημα. «Η μείωση της ανεργίας θα είναι αποτέλεσμα της
οικονομικής μεγέθυνσης σε σταθερή βάση» τονίζει ενδεικτικά.
Αμφιβολίες εκφράζονται και για την απόδοση των μέτρων. Οπως τονίζεται: «Η κατάληξη ήταν νέα φορολογικά μέτρα που
όμως είναι αμφίβολο αν θα αποδώσουν. Η δρομολογημένη νέα συμφωνία με τους θεσμούς προβλέπει νέα φορολογικά
μέτρα 5,4 δισ. ευρώ και 3,6 δισ. ευρώ μέτρα υπό αίρεση όπως συζητείται αυτήν τη στιγμή, τα οποία θα ασκήσουν πιέσεις
στις αναπτυξιακές προοπτικές» σημειώνουν χαρακτηριστικά. Εκτός αυτού, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου περι
ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που -αν χρειαστεί να γίνει- είναι πιθανόν να συνοδευτεί με κούρεμα
καταθέσεων. «Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τείνει να εξουδετερωθεί από την εκκρεμότητα των μη
εξυπηρετούμενων δανείων» υπογραμμίζεται στην έκθεση για να προστεθεί: «Συχνά υποτιμάται ότι το τραπεζικό σύστημα
υποφέρει από τη χαμηλή ποιότητα των δανείων του («κόκκινα δάνεια») παρά την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε τον
περασμένο Νοέμβριο». Τέλος, υποστηρίζουν πως ένα νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους δεν μπορεί να υπάρξει.

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

Bloomberg: Τρία σενάρια για την εξέλιξη των ελληνικών διαπραγματεύσεων
Διάφορα σενάρια για το πώς πρόκειται να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση στο επόμενο χρονικό διάστημα
προκειμένου να απελευθερωθεί βοήθεια, παρουσιάζει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.
Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει υποσχεθεί στους
ψηφοφόρους ότι θα απορρίψει ακόμη και ένα ευρώ επιπλέον λιτότητας με βάση το πρόγραμμα διάσωσης της
χώρας. Οι διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας δηλώνουν ότι οι απαιτήσεις του προγράμματος ίσως περιλαμβάνουν
επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ σε περαιτέρω δημοσιονομική σύσφιξη για την οποία δεν έχει διαπραγματευτεί.
Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά, η νέα απαίτηση από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ, είναι μια πιθανή βόμβα για την
κυβέρνηση, αυξάνοντας την απειλή μιας νέας περιόδου αστάθειας στην Ελλάδα.
Το τωρινό δίλημμα του πρωθυπουργού προκύπτει από μια διαφωνία μεταξύ της ευρωζώνης και του ΔΝΤ. Ενώ οι Ευρωπαίοι πιστωτές
δηλώνουν ότι η κυβέρνηση στην Αθήνα έχει δεσμευτεί σε αρκετή λιτότητα ώστε να επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% το
2018, το ΔΝΤ προβλέπει ότι με τα υπάρχοντα μέτρα το πλεόνασμα που θα δημιουργηθεί θα ανέρχεται στο 1,5%.
Ενώ η Γερμανία επιμένει στο να παραμείνει το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, οι αντικρουόμενες προβλέψεις έχουν οδηγήσει τους
πιστωτές να ζητήσουν "προληπτικά μέτρα” ίσα με το 2% του ΑΕΠ. Αυτά θα εφαρμοστούν εάν η κυβέρνηση παρεκκλίνει από τους
δημοσιονομικούς στόχους, όπως προβλέπει το ΔΝΤ.
Επομένως, σχολιάζει το Bloomberg, ο Αλέξης Τσίπρας και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος αντιμετωπίζουν το
δύσκολο έργο να καθορίσουν τα μέτρα που να ικανοποιούν και τους πιστωτές, χωρίς να διαλύουν τη συμμαχία τους με τους
Ανεξάρτητους Έλληνες.

Συνέχεια..
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- εξισορρόπησης θα ήταν πρόκληση για κάθε ελληνική κυβέρνηση, πόσο μάλλον για μία με αντί-μνημονιακή βάση, με
"Αυτή η πράξη
βαθιά αντιπάθεια για το ΔΝΤ και με μόλις τρεις έδρες πλειοψηφία στην Βουλή”.
Παρακάτω παρουσιάζονται τρία σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να "παίξουν” τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες:
Επιλογή 1: Το πικρό χάπι
Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο Τσίπρας συνθηκολογεί. Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος και τη
έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ τον περασμένο Ιούλιο, εγκατέλειψε τις υποσχέσεις του για διακοπή της λιτότητας, αποδεχόμενος τις
απαιτήσεις των δανειστών με αντάλλαγμα ένα νέο πρόγραμμα βοήθειας.
Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία και με τα αποθέματα ρευστότητας να
εξαντλούνται, ο Τσίπρας ίσως αποφασίσει ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει ξανά τον ίδιο δρόμο.
"Ο 41χρονος ηγέτης θα μπορούσε να προσπαθήσει να πουλήσει την απόφαση στους βουλευτές και τους ψηφοφόρους υποστηρίζοντας
ότι αυτό θα άνοιγε τον δρόμο για το reprofiling του χρέους, κάτι που οι πιστωτές έχουν αφήσει να υπάρχει ως πιθανότητα από το 2012”,
αναφέρει το Bloomberg.
Ο Τσίπρας μπορεί επίσης να υποστηρίξει ότι, εξαιτίας του ότι τα επιπλέον μέτρα λιτότητας θα εφαρμοστούν μόνο εάν η Ελλάδα χάσει
τους δημοσιονομικούς στόχους, αυτό το μέρος του πακέτου είναι ακίνδυνο.
Και οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί με τους πιστωτές, θα είναι από τον Τσακαλώτο, τον "φημισμένο ηγέτη της εσωτερικής
αντιπολίτευσης του Τσίπρα, περιορίζοντας το πεδίο για αντιδράσεις”. Όσο λιγότερο λεπτομερή είναι αυτά τα μέτρα, τόσο περισσότερο
χώρο θα έχουν οι Τσίπρας και Τσακαλώτος για να επικοινωνήσουν το μήνυμα ότι είναι απλώς κάτι σαν "ασφάλεια”, χωρίς ουσιαστική
επίδραση.
Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αντιμέτωποι με την προοπτική εκλογών από τις οποίες μπορεί να χάσουν τη θέση τους, ίσως
δελεαστούν να δαγκώσουν για άλλη μία φορά την σφαίρα της λιτότητας, ελπίζοντας σε μια τόνωση της οικονομικής εμπιστοσύνης από
μια συμφωνία, προτού χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τους ψηφοφόρους ξανά. Οι επόμενες εκλογές είναι προγραμματισμένο να
διεξαχθούν το 2019.
Η αντίδραση της αγοράς στο περίγραμμα της συμφωνίας η οποία έχει προσφερθεί στον Τσίπρα από τους πιστωτές, είναι μέχρι στιγμής
ήρεμη, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές το θεωρούν αυτό ως το πιθανότερο σενάριο.
Δεύτερη επιλογή: Πρόωρες εκλογές
Μια αποτυχία ναέλθουν σε συμφωνία ή να πείσει τους βουλευτές του κυβερνώντος συνασπισμού για τα οφέλη της, μπορεί να οδηγήσει
τον Τσίπρα να διαλύσει την βουλή και να αφήσει τους ψηφοφόρους να αποφασίσουν. Αυτό είναι ένα χαρτί που έπαιξε πέρυσι όταν
ορισμένοι βουλευτές του αντέδρασαν στην απόφαση να αποδεχθεί τα αιτήματα των πιστωτών.
Ο Τσίπρας εμφανίστηκε ενισχυμένος από αυτή την πάλι ενώ η σκληροπυρηνική πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που τον εγκατέλειψε, δεν
κατόρθωσε να κερδίσει καμία έδρα στις πρόωρες εκλογές του Σεπτεμβρίου. Μπορεί να δυσκολευτεί να επαναλάβει αυτό το τρικ.
Το προηγούμενο καλοκαίρι ο Τσίπρας βρήκε στήριξη στα φιλοευρωπαϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης για να περάσουν τα σκληρά
μέτρα που συνδέονται με το πρόγραμμα. Αλλά αυτή την φορά έχουν δηλώσει πως δεν πρόκειται να στηρίξουν μια κυβέρνηση υπό τον
Τσίπρα.
Οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες συχνά έχουν αποδειχθεί λανθασμένες στην Ελλάδα, εμφανίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανακτήσει το
προβάδισμα μετά από περισσότερο από δύο χρόνια.
Μια νίκη της ΝΔ πιθανότατα θα οδηγούσε σε έναν συνασπισμό με μετριοπαθή κόμματα που δεσμεύονται να τηρήσουν την Ελλάδα στο
ευρώ ή να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Το ερώτημα σε αυτό το σενάριο, όπως και το 2012, είναι εάν θα ήταν αργά να μπει ξανά το πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας σε
τροχιά, ύστερα από τις πολιτικές συγκρούσεις της προεκλογικής εκστρατείας και τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό
κυβέρνησης.
Μια βουλή που δεν βγάζει κυβέρνηση και οδηγεί σε παρατεταμένη αστάθεια ή μια νίκη του Τσίπρα με ένα εισιτήριο κατά της
λιτότητας, είναι επίσης κάποιες πιθανότητες. Οποιοδήποτε από τα δύο αυτά ενδεχόμενα θα μπορούσαν να θέσουν την Ελλάδα σε ένα
μονοπάτι προς την χρεοκοπία τον Ιούλιο και την αποβολή από το ευρώ κάποια στιγμή αργότερα.
Επιλογή 3: Δημοψήφισμα
Ένα βήμα πριν από την πυρηνική τακτική των πρόωρων εκλογών, θα ήταν ένα ακόμη δημοψήφισμα.
Ο Τσίπρας θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι οι πιστωτές απαιτούν περισσότερα από ό,τι συμφωνήθηκε με το πρόγραμμα διάσωσης και ότι
χρειάζεται νέα εντολή για να εφαρμόσει τα μέτρα, περίπου όπως υποστήριξε τον περασμένο Ιούλιο.
Δημοσκόπηση της Kapa Research στις αρχές του μήνα, εμφάνισε ότι οι Έλληνες θα ψήφιζαν εναντίον περισσότερης λιτότητας, όπως
έκαναν και το περασμένο έτος, θέτοντας για άλλη μια φορά την θέση της χώρας στο ευρώ, υπό αμφισβήτηση.
Τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης θα μπορούσαν να ζητήσουν από τους Έλληνες ψηφοφόρους να απέχουν σε μια
προσπάθεια να αφαιρέσουν κύρος από το δημοψήφισμα, ενώ παράλληλα να μειωθεί το ρίσκο μιας αρνητικής ψήφου.
Εάν η προσέλευση ήταν χαμηλή, η θέση του Τσίπρα θα μπορούσε να γίνει αφόρητη. Ωστόσο, ένα δημοψήφισμα θα του έδινε
περισσότερο χώρο να "γυρίσει” το αποτέλεσμα παρά μια εκλογική διαδικασία.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
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