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Πολιτική Ενημέρωση, 19 Ιουνίου 2016 

«Κόσκινο» από τον ESM στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 

Υπό το «μάτι» του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) θα αρχίσουν σταδιακά 

να αποπληρώνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, μετά 

την απόφαση για την εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ. Τα πρώτα λεφτά, τα 

οποία θα δοθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες στην αγορά, σε συνδυασμό με την καλή 

επίδοση των εσόδων τον Μάιο έχουν δημιουργήσει «κλίμα βεβαιότητας» στο Μαξίμου και 

στο οικονομικό επιτελείο ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του 

2016 χωρίς να ενεργοποιηθεί ο «κόφτης».  

Στο αμέσως επόμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομικών θα βάλει σε συνεννόηση με 

την τρόικα τις τελευταίες «πινελιές» στο Μεσοπρόθεσμο 2017 – 2020, το οποίο σύμφωνα 

με πληροφορίες ξεπερνάει σε αισιοδοξία ακόμη και τους στόχους του Μνημονίου για τη 

διετία 2017 – 2018! Το χρονοδιάγραμμα για την εξόφληση των χρεών-«φέσια» του 

Δημοσίου προβλέπει την πληρωμή περίπου του 50% των οφειλών κατά την τρόικα. Το 

αναθεωρημένο τεχνικό Μνημόνιο προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί ένα ειδικός «κλειστός» 

λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδας, ο οποίος θα ελέγχεται από τον ESM, ώστε η 

ελληνική κυβέρνηση να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για άλλον 

σκοπό, όπως για την πληρωμή μισθών και συντάξεων. 

 

 

Ημέρα κρίσης για την Ε.Ε. η 23η Ιουνίου 

Η ενδεχόμενη αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) θα έχει 

δυσμενείς συνέπειες και για τις δύο πλευρές, όπως εκτιμούν αναλυτές. Ήδη η αβεβαιότητα 

ενόψει του δημοψηφίσματος της Πέμπτης έχει κλιμακωθεί τα μέγιστα, πλήττοντας τη 

στερλίνα και τις διεθνείς αγορές. Ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρηματικές ενώσεις –όπως 

η Συνομοσπονδία Βρετανικών Βιομηχανιών- προβλέπουν ύφεση και απώλεια 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο διεθνές σκηνικό. 

Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Τζόρτζ Οσμπορν, προειδοποιεί τους συμπολίτες του 

ότι επίκειται τρύπα 30 δισ. στερλινών στον προϋπολογισμό τα επόμενα 4 χρόνια, εάν 

προκρίνουν την έξοδο – τα στοιχεία προέρχονται από το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών 

Μελετών. Σε μια τέτοια προοπτική θα προχωρήσει σε περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες 

και θα αυξήσει τους φόρους, ώστε να καλύψει την τρύπα. Εν τω μεταξύ, οι 

δημοσκοπήσεις δείχνουν να ενδυναμώνεται η τάση του Brexit. Μία ημέρα πριν, ο 

πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον είχε αναφέρει ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ίσως η  
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κυβέρνηση να μην δύναται να περιφρουρήσει τις δαπάνες για συντάξεις, το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και τον στρατό. 

Η χρήση της «τρομοκρατίας» για να πεισθούν οι Βρετανοί και οι Βρετανίδες να 

υπερψηφίσουν την παραμονή στην Ε.Ε. έχει θεωρηθεί λανθασμένο επικοινωνιακό 

εργαλείο – όχι μόνον από τους θιασώτες της εξόδου αλλά και από όσους είναι αντίθετοι. 

Οι τελευταίοι εκτιμούν πως ενδεχομένως να επιφέρει ότι θα ήθελε να αποφύγει, δηλαδή να 

ενισχύσει το στρατόπεδο του Brexit. Εάν συμβεί όντως αυτό, τότε στις πρώτες 24 ώρες θα 

σημάνει συναγερμός και οι ηγέτες από το Βερολίνο μέχρι το Παρίσι και τις Βρυξέλλες θα 

αναλάβουν δράση για να αμβλύνουν τον αντίκτυπο. Ενδεχομένως να υπάρξουν μαζικές 

πωλήσεις στερλινών, με αποτέλεσμα εκτεταμένες αυξομειώσεις της ισοτιμίας της, 

επιθετικές παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελβετίας και όξυνση της αβεβαιότητας διεθνώς. 

 

 

Flash News 

«Γεμάτη» είναι η εβδομάδα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο μεταξύ 

άλλων περιμένει να δει και το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος. Την 

ερχόμενη Τρίτη, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) αναμένεται να 

εκταμιεύσει την υποδόση των 7,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα προς 

τους δύο ειδικούς λογαριασμούς που υπάρχουν για το λόγο αυτό. Ο ένας είναι για τα 

κεφάλαια που θα κατευθυνθούν προς την εξυπηρέτηση του χρέους και ο άλλος για τα 

ποσά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

Δημοσίου. 

Κλίμα έντονης ανησυχίας σε Βρυξέλλες και Αθήνα, με αφορμή το επικείμενο 

δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς ενδεχόμενο Brexit οδηγεί σε αχαρτογράφητα 

νερά την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται πως θα έχει σημαντικές παρενέργειες στη 

διεθνή αλλά και στην ελληνική οικονομία. Το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί υπό τη βαριά 

σκιά της δολοφονίας της βουλευτού των Εργατικών στη Βρετανία και, σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες δημοσκοπήσεις, θα είναι αμφίρροπο. Ωστόσο, ορατό Plan B, που θα 

εφαρμοστεί σε περίπτωση κατά την οποία οι Βρετανοί ψηφίσουν υπέρ της εξόδου, δεν 

φαίνεται να υπάρχει στα συρτάρια των αρμοδίων. Το σενάριο του Brexit προβληματίζει 

έντονα και την Αθήνα, που επενδύει σε κλίμα οικονομικής σταθερότητας για την 

επανεκκίνηση της οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ σε περίπτωση Brexit 

δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας Ευρώπης «πολλών ταχυτήτων» ή 

ενίσχυσης των δυνάμεων που πιέζουν για ιδιαίτερα αυστηρή δημοσιονομική πολιτική.  

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η χώρα γύρισε σελίδα με την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης, αλλά αυτό δεν αρκεί για να φύγει μπροστά. Χρειάζονται αναπτυξιακά 

μέτρα από το μείγμα πολιτικής της υπερφορολόγησης. Αυτό το μήνυμα που αναμένεται 

να στείλει ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας από το βήμα της ετήσιας τακτικής  
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γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου προς τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο της 

χώρας, την προσεχή Τρίτη. Στη φετινή γενική συνέλευση θα διεξαχθούν και αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και νέου γενικού συμβουλίου, με το 

σημερινό διοικητικό συμβούλιο να ανανεώνει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του κ. 

Φέσσα. 

Στο νέο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒ εκπροσωπείται το σύνολο των κλάδων του 

ελληνικού επιχειρείν, με εξαίρεση τον τουρισμό, με τη βιομηχανία να εξακολουθεί να 

αποτελεί τον βασικό πυλώνα. Παραμένει η παλαιά φρουρά (Γιώτης Ιωάννης,  

Θεοδωρόπουλος Σπύρος, Καλλιτσάντσης Αναστάσιος, Μυτιληναίος Ευάγγελος, 

Παπαλεξόπουλος Δημήτριος, Βασιλάκης Ευτύχιος, κ.α.), ενώ εισέρχονται πέντε νέα μέλη. 

Πρόκειται για τους κυρίους Μιχάλη Τσαμάζ (όμιλος ΟΤΕ), Οδυσσέα Αθανασίου (Lamda 

Development), Μιχάλη Στασινόπουλο (Βιοχάλκο) και τις κυρίες Ηρώ Αθανασίου (Unilever 

Ελλάς/Κύπρου) και Νέλλη Κάτσου (Pharmathen). 

Βασικός ομιλητής στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ θα είναι φέτος ο πρόεδρος της Ε.Ε. Ζαν-

Κλοντ Γιούνκερ. Η παρουσία του οριστικοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο κατά την 

επίσκεψη της διοίκησης του ΣΕΒ στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο των δράσεων που ξεκίνησαν 

με πρωτοβουλία του προέδρου Θεόδωρου Φέσσα. Το πρόγραμμα, μάλιστα, του κ. 

Γιούνκερ καθόρισε και την ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης του 

ΣΕΒ, η οποία πραγματοποιούνταν παραδοσιακά τον Μάιο. Η παρουσία του προέδρου 

της Ε.Ε. στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ θα ενθαρρύνει τους Έλληνες επιχειρηματίες και θα 

αναπτερώσει το ηθικό της ελληνικής κυβέρνησης, δείχνοντας σε όλους τον δρόμο της 

ανάπτυξης και της ευθύνης, για να μπορέσει η χώρα να επανέλθει ως ισότιμο μέλος της 

Ευρωζώνης στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση και το μήνυμα του ΣΕΒ προς 

τον πρόεδρο της Ε.Ε. θα είναι ότι η γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή του 

προγράμματος θα πρέπει να συνοδευθεί από δυναμικές κοινές πρωτοβουλίες της 

ελληνικής κυβέρνησης και της Κομισιόν σε τρεις άξονες: δραστική καταπολέμηση της 

φορολόγησης, σταδιακή ελάφρυνση της υπερφορολόγησης στην παραγωγή, σχέδιο 

ανάπτυξης με έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις και στα ΣΔΙΤ. 

Αποτελεί ιδεοληψία η μονότονη αναφορά των δανειστών για πλήρη εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων, τις οποίες όλες οι κυβερνήσεις της χώρας έχουν συμφωνήσει με την 

τρόικα, αλλά έχουν υλοποιήσει μερικώς; Την απάντηση δίνει ένα σοκαριστικό στοιχείο:  

Αν η Ελλάδα εφάρμοζε τις μεταρρυθμίσεις εγκαίρως, η ελληνική οικονομία θα είχε 

«γλιτώσει» περίπου 18 δισ. ευρώ από το σύνολο των 66 δισ. ευρώ που «έχασε» το ΑΕΠ το 

διάστημα 2008 – 2015. Αυτό προκύπτει από τα όσα δήλωσε ο κ. Νίκος Βέττας, γενικός 

διευθυνής του ΙΟΒΕ και καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε πρόσφατη 

εκδήλωση των Stanford Club of Greece & London Business School Greek Alumni 

Association. Σύμφωνα με τον κ. Βέττα η σημαντική ύφεση για την ελληνική οικονομία ήταν 

αναπόφευκτη μετά το 2009, λόγω των προηγούμενων ανισορροπιών και των  
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συστημικών στρεβλώσεων στην ελληνική οικονομία, που βρήκαν την έκφρασή τους 

τόσο στα περίφημα δίδυμα ελλείμματα όσο και στη συσσώρευση του χρέους. 

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και θα παρουσιαστεί το οικονομικό πρόγραμμα της Ν.Δ. Ο 

ίδιος, άλλωστε, μοιάζει να μη συμμερίζεται την άποψη αρκετών ότι η κυβέρνηση Τσίπρα – 

Καμμένου έχει τουλάχιστον ένα εννεάμηνο μπροστά της, εκτιμώντας ότι το βάρος της 

υπερφορολόγησης και της σημαντικής επιδείνωσης της καθημερινότητας θα καταστεί 

ασήκωτο από το φθινόπωρο. Σε πολτικό γεγονός αναδεικνύεται, πλέον, και η διαδικασία 

επανίδρυσης της ΟΝΝΕΔ, με το ιδρυτικό συνέδριο της νεολαίας να μετατίθεται πλέον για 

το φθινόπωρο, αντί για τον Ιούλιο που είχε αρχικώς επιλεγεί, προκειμένου η πρωτοβουλία 

α μη χάσει τη δυναμική της, λόγω της θερινής ραστώνης. Σε ένα παράλληλο μέτωπο 

προχωρά και η σταδιακή ενίσχυση του επιτελείου της Συγγρού, στο οποίο εντάχθηκε από 

την Τετάρτη και ο πρώην βουλευτής Ηλείας Γ. Κοντογιάννης, αναλαμβάνοντας ρόλο 

συμβούλου του κ. Μητσοτάκη επί θεμάτων Τύπου, χωρίς πάντως αυτή η κίνηση να 

προοιωνίζεται δεδομένα και άλλες αλλαγές. 


