Ολοήμερες επαφές κυβέρνησης Θεσμών για φοροελαφρύνσεις,
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Μεπρώτη προτεραιότητα να οριστικοποιηθούν οι θέσεις της κυβέρνησης και των Θεσμών
αναφορικά με το φορολογικό νομοσχέδιο πού οδεύει προς τη Βουλή αμέσως μετά τις
προγραμματικές δηλώσεις, αλλά και να διαμορφωθεί μία αποτίμηση της κατάστασης και των
μεγάλων εκκρεμοτήτων που έχει παραλάβει η κυβέρνηση και θα πρέπει να διαχειρισθεί μέσα στο
επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της 4ης αξιολόγησης, λαμβάνει χώρα σήμερα ένας διευρυμένος
γύρος επαφών των Υπουργών με τους επικεφαλής των τεσσάρων Θεσμών (περιλαμβανομένης
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο εκπρόσωπος της οποίας έφτασε για το λόγο αυτό στην
Αθήνα).
Γιατους πιο πολλούς υπουργούς πρόκειται για μία συνάντηση "γνωριμίας". Σύμφωνα με τον μέχρι
στιγμής προγραμματισμό οι θεσμοί αναχωρούν αύριο και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν εξ
αποστάσεως. Παράλληλα πάντως λαμβάνουν χώρα όλες αυτές τις ημέρες τεχνικές συναντήσεις
στις οποίες αναπτύσσεται ένα προς ένα τα μεγάλα ανοιχτά πεδία.
Γιασυνάντηση γνωριμίας που έγινε σε καλό κλίμα μίλησε αρμόδια πηγή του ΥΠΟΙΚ.
Απότο πρωί στο κτίριο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (σ.σ. στο οποίο έχει
εγκατασταθεί η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης) πραγματοποιούνται επαφές μεταξύ του
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (που θα αποτελεί και το κεντρικό πολιτικό πρόσωπο
στις επαφές με τους Θεσμούς). Η πρωινή συνάντηση ήταν παρουσία του υφυπουργού
Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.
Πέρααπό το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε και στο χθεσινό γύρο επαφών, τέθηκαν
επί τάπητος τα ανοιχτά θέματα στις σχέσεις με τους θεσμούς και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν.
Μεταξύαυτών και η υποχρέωση απομείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς
ιδιώτες: αυξήθηκαν με το προηγούμενο διάστημα και σύμφωνα με το σχέδιο της νέας κυβέρνησης
θα πρέπει να μειωθούν στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Το Σάββατο λύνεται ο γρίφος του φορολογικού
Στοφορολογικό πεδίο, σύμφωνα με πηγές της Κυβέρνησης, ο "γρίφος" που έχει δημιουργηθεί τις
τελευταίες ημέρες θα λυθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο το απόγευμα κατά την
έναρξη των Προγραμματικών Δηλώσεων της κυβέρνησης. Το πιο πιθανό σενάριο πλέον είναι η
κατάθεση των παρεμβάσεων που προωθεί η κυβέρνηση σε δύο φάσεις με την πρώτη να
περιλαμβάνει την φορολογία επιχειρήσεων, τις παρεμβάσεις στις 120 δόσεις και πιθανώς τον
ΕΝΦΙΑ.
Οιυπουργικές επαφές με τους θεσμούς θα συνεχιστούν σήμερα με επίκεντρο την αγορά ενέργειας,
το εργασιακό, την τόνωση των επενδύσεων και των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και το ζήτημα των
τραπεζών.
Σύμφωναμε πληροφορίες, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο θέμα των τραπεζών βρίσκεται η
τόνωση της ρευστότητας της οικονομίας. Κάτι που αποτελεί άλλωστε και μία από τις πιο μεγάλες
προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης.
Σεαυτό το πλαίσιο επιθυμητό είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης του σχεδίου απομείωσης
των κόκκινων δανείων το οποίο προωθεί το ΤΧΣ, όπως και το αντίστοιχο σχέδιο της Τράπεζας της
Ελλάδος. Επί τάπητος θα τεθούν επίσης τα ζητήματα του εξωδικαστικού, αλλά και του Νόμου
Κατσέλη όποιος θα πρέπει αναμορφωθεί βάσει της σχετικής μετά - προγραμματικής υποχρέωσης.
Πάντως, πηγές του ΥΠΟΙΚ για τις επαφές, που ουσιαστικά ξεκίνησαν την Δευτέρα με το
"ραντεβού" μεταξύ των κ.κ. Σταϊκούρα και Ρέγκλινγκ, δήλωσαν ότι "τα πάμε καλά, γιατί το πάμε
βήμα- βήμα", κάνοντας λόγο για ενθαρρυντικές δηλώσεις. Το "παράθυρο" για τη συζήτηση που
επιθυμεί να διεξάγει η κυβέρνηση με τους δανειστές αναφορικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα
άνοιξε, έστω και λίγο, όπως φάνηκε και από τις επίσημες τοποθετήσεις των Θεσμών, αλλά
συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη.
Ήδηξεκίνησε η αποστολή στοιχείων από την κυβέρνηση προς τους θεσμούς για το φορολογικό
νομοσχέδιο και όχι μόνο. Θα συνεχισθεί τις επόμενες ημέρες με στόχο να υπάρξει ένας πρώτος
απολογισμός της κατάστασης κατά το EWG της 5 ης Σεπτεμβρίου, το Eurogroup που θα
ακολουθήσει αλλά και την σχεδιαζόμενη για αμέσως μετά κάθοδο των θεσμών στην Αθήνα για την
4η αξιολόγηση.
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