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Σετελείως διαφορετικό κλίμα από αυτό της έκθεσης του ΔΝΤ, που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη
Παρασκευή, κινείται η έκθεση της Κομισιόν, για την 4η αξιολόγηση της χώρας, σε καθεστώς
ενισχυμένης εποπτείας. Σύμφωνα με αποσπάσματά της εν λόγω έκθεσης, που δημοσιεύει η
"REAL.GR", επισημαίνεται, ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ,
ανάλογη και εντυπωσιακή βελτίωση, καταγράφεται και στην αγορά ομολόγων.
Ηπρόκληση για τις ελληνικές αρχές είναι -όπως αναφέρεται- πλέον να διατηρηθεί αυτό το συνολικά
πολύ θετικό momentum. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η οποία θα ανακοινωθεί την
Τετάρτη), επιβεβαιώνεται η πρόβλεψή της για επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3% το
2020 (πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος τοποθετείται στο 1,2%).
Επισημαίνεταιότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη γίνει, αλλά μία σειρά από κινήσεις πρέπει
να συνεχίσουν, ώστε να διατηρηθεί το momentum. Σε βασικές προτεραιότητες, όπως στις
ιδιωτικοποιήσεις, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ψηφιακή
διακυβέρνηση, πέτυχαν σημαντική πρόοδο οι ελληνικές αρχές. Γίνεται λόγος για γενναίες
πρωτοβουλίες, οι οποίες υιοθετήθηκαν για τη διασφάλιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και
τη στήριξη του τραπεζικού τομέα.
Μάλιστα, αναφέρεται, ότι "σε αυτό το πλαίσιο οι ελληνικές αρχές έχουν προχωρήσει σε πιο πολλά
βήματα, σε σχέση με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν σε επίπεδο Eurogroup". Επίσης,
αναφέρεται ότι, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις, στους τομείς της
χρήσης γης, της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και της φορολογικής διοίκησης.
Επισημαίνεταιακόμη ότι οι αρχές έχουν αναπτύξει μία σειρά από μεταρρυθμιστικά πλάνα, για να
αντιμετωπίσουν τις καθυστερήσεις που υπήρχαν σε μία σειρά από δεσμεύσεις, έναντι των
Ευρωπαίων εταίρων. Για παράδειγμα, αναφορικά με την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Κράτους προς ιδιώτες, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τις παρεμβάσεις στην
αγορά ενέργειας.
Επίσης, οι ελληνικές αρχές είναι σε διαδικασία σύγκλισης με τους Ευρωπαίους, για τις
παρεμβάσεις στο πεδίο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, "αλλά τα εν λόγω σχέδια θα πρέπει

να προχωρήσουν με ταχύτερο ρυθμό", αναφέρεται. Επίσης επισημαίνεται ότι η διαρκής και
βιώσιμη εφαρμογή των εν λόγω μεταρρυθμίσεων θα παρακολουθείται στενά, μέσα από τις
εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας, ώστε να διασφαλιστεί, ότι οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από
το 2018, παραμένουν σε ισχύ.

Διασφάλισηπλεονασμάτων
Επαναλαμβάνεταικαι η πρόβλεψη για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου το 2020.
Αναφέρεται ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα καταστεί εφικτός τόσο φέτος, όσο και
το 2020.
Καταγράφονταιαναλυτικά οι δεσμεύσεις της Ελλάδος όχι μόνο για την παρούσα αξιολόγηση, αλλά
και για το υπόλοιπο διάστημα. Επαναπροσδιορίζεται για τα μέσα του 2020 το ορόσημο για την
επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών και την ανάλογη προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ, με στόχο,
όπως αναφέρεται, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης στον εν λόγω φόρο, κατά περισσότερο
από 20%.
Ασκείταιπάντως κριτική, για το γεγονός πως το μέτρο της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες
οικοδομές, για 3 χρόνια, με στόχο να στηριχθεί η οικοδομική δραστηριότητα, προκαλεί τον κίνδυνο
αύξησης του πεδίου της σκιώδους οικονομίας. Μάλιστα, η Κομισιόν επισημαίνει, ότι οι ευρωπαϊκές
αρχές συνέστησαν σε ελληνικές αρχές, να αναπτύξουν ελεγκτικά μέτρα για τη στήριξή του εν λόγω
κλάδου.
Προειδοποιείεπίσης ότι "τα ελληνικά δημόσια οικονομικά θα αντιμετωπίσουν σημαντικές
προκλήσεις σε σχέση με τις συντάξεις και τους μισθούς στο Δημόσιο”. Σε σχέση με τις συντάξεις
το ζήτημα τίθεται από τις αποφάσεις του ΣτΕ, ενώ για το μισθολόγιο του δημοσίου, το ζήτημα
τίθεται από τον υψηλό αριθμό προσωρινού προσωπικού και τη διεύρυνση των εξαιρέσεων στο
ενιαίο μισθολόγιο. Αν αυτοί οι κίνδυνοι υλοποιηθούν η δυνατότητα υπεραπόδοσης επί του στόχου
του 3,5% εξανεμίζεται, προειδοποιεί η Κομισιόν.

Κόκκιναδάνεια
Πάραπολύ υψηλή παραμένει η αναλογία κόκκινων δανείων, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην έκθεση της. Τα επόμενα χρόνια, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες σχεδιάζουν να μειώσουν τα
δάνειά τους κατά 26 δισ. ευρώ (στο 19,2% έως το τέλος του 2021). Επιπλέον προσπάθειες πρέπει
να γίνουν, για να καταστεί ο εν λόγω στόχος εφικτός, αναφέρεται.
Ειδικήαναφορά γίνεται στο σκέλος των ιδιωτικοποιήσεων. Για το Ελληνικό αναφέρεται ότι οι
ελληνικές αρχές καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια επιτάχυνσης και εκτιμάται πλέον ότι μπορεί
μέσα στους επόμενους μήνες να υπάρχει ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ειδική αναφορά γίνεται
και για τη Μαρίνα Αλίμου (η οποία παρά την πρόοδο δεν αναμένεται πλέον να ολοκληρωθεί έως
το τέλος του έτους), για τα ΕΛΠΕ, το Ελευθέριος Βενιζέλος, τη ΔΕΠΑ και για την Εγνατία.

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

