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Της Δήμητρας Καδδά
Ηεπίσημη ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής για την ενισχυμένη εποπτεία αναμένεται να
γίνει την Τετάρτη στις Βρυξέλλες. Ουσιαστικά θα τίθεται σε ισχύ για πρώτη φορά ο κανονισμός
472/2013 της Ε.Ε. και θα εξειδικεύεται ο τρόπος με τον οποίo θα παρακολουθείται η Ελλάδα τα
επόμενα τέσσερα χρόνια αλλά και οι δεσμεύσεις με τις οποίες θα συνδέεται αυτή η εποπτεία. Η
πρόταση θα παρουσιαστεί την Τετάρτη από τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις
και τον Γάλλο Επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί.
Σύμφωναμε πληροφορίες, θα πρόκειται για ένα κείμενο 4-5 σελίδων, στο οποίο θα εξηγείται ότι
δεν είναι νέο "πρόγραμμα", αλλά θα παραπέμπει σε δύο κείμενα δεσμεύσεων της ελληνικής
κυβέρνησης με βάση τα οποία θα γίνεται η παρακολούθηση ανά τρίμηνο:
1. Στη δισέλιδη δέσμευση της κυβέρνησης της 21ης Ιουνίου προς το Eurogroup με τους
έξι άξονες της μεταμνημονιακής παρακολούθησης. Καταγράφει ρητά τη δέσμευση τήρησης
συγκεκριμένων δημοσιονομικών και διαρθρωτικών παρεμβάσεων και επιπλέον πράξεις, για
παράδειγμα στο πεδίο της συγκράτησης των δαπανών του clawback και στον ΕΝΦΙΑ.
2. Στο συμπληρωματικό μνημόνιο (SMοU) όπως αυτό άλλαξε μετά την 4η αξιολόγηση. Αφήνει
δεκάδες δράσεις με "ουρές" για τα επόμενα χρόνια. Περιλαμβάνουν από την περικοπή του
αφορολογήτου και των συντάξεων (μαζί με την εφαρμογή των αντίμετρων), έως το Δημόσιο, τις
ιδιωτικοποιήσεις και την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
ΤηνΤετάρτη, στο τελικό κείμενο, θα φανεί πόσο δεσμευτικές θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις αλλά
και πώς θα υποχρεώνεται η Ελλάδα να τις τηρεί στο μέλλον.
Τομόνο βέβαιο, είναι ότι ανά έξι μήνες και έως τα μέσα του 2022 η τήρηση των συμφωνηθέντων
θα συνδέεται με την καταβολή των κερδών ομολόγων (600 εκατ. ευρώ) και θα αποφασίζεται η
διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων step up (200 εκατ. το όφελος).
Τοκείμενο θα "μεταφερθεί" από την Πέμπτη στο Eurogroup. Στο περιθώριο της υπουργικής
συνόδου και σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του ESM (μία την Πέμπτη και μία την Παρασκευή) θα
ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για το "κλείσιμο" της συμφωνίας. Θα υπογραφούν τα κείμενα

του μνημονίου από όλες τις πλευρές και μετά θα αποφασιστεί η εκταμίευση του πακέτου δόσεων
των 15 δισ. ευρώ μαζί με τους όρους που θα τις διέπουν.
Ολόγος για τις κινήσεις που, όπως είπε τη Δευτέρα ο Μάριο Ντράγκι, περιμένει η ΕΚΤ για να
ολοκληρώσει με τη σειρά της την έκθεση βιωσιμότητας χρέους, η οποία αφήνει μία "χαραμάδα"
ένταξης στο QE μέχρι τις 20 Αυγούστου. Και τούτο, διότι μετά, η Ελλάδα, όπως είπε, δεν θα έχει
δυνατότητα παραμονής στο Waiver και άρα συμμετοχής στο QE.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

