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Μετάτην πανηγυρική υποδοχή του σχεδίου "Ηρακλής" για την απομείωση των κόκκινων δανείων,
σειρά έχει το επόμενο -και ενδεχομένως δυσκολότερο- νομοθετικό βήμα. Αυτό της ολικής αλλαγής
του πτωχευτικού δικαίου την οποία ζητούν οι δανειστές και φέρεται να συνδέεται με τις πολιτικές
αποφάσεις για αλλαγή χρήσης των κερδών ομολόγων και όχι μόνο.
Επισήμωςη εν λόγω νομοθετική παρέμβαση δεν συνδέεται με την επόμενη -πέμπτη- αξιολόγηση η
οποία ξεκινά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου με την έλευση των θεσμών στην Αθήνα
και έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο για να λάβει πολιτική έγκριση στο
Eurogroup της 16ης Μαρτίου. Και αυτό διότι μετά την τετράμηνη παράταση που έλαβε το ισχύον
καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας (έως και το τέλος Απριλίου) υπάρχει θεωρητικά το
περιθώριο ολοκλήρωσης των νομοθετικών πρωτοβουλιών έως τότε. Άρα η επίσημη αποτίμηση
των εν λόγω αποφάσεων μπορεί να γίνει ως τα μέσα του επόμενου χρόνου (σ.σ. 6η αξιολόγηση
που συνδέεται με το επόμενο πακέτο "δόσεων" για το χρέος).
Ωστόσο, αρμόδιες πήγες επισημαίνουν ότι η σημασία που δίδεται από τους δανειστές στις
παρεμβάσεις στο τραπεζικό πεδίο και ειδικά στην προστασία της πρώτης κατοικίας είναι μεγάλη.
Ως εκ τούτου θα παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς η πρόοδος αναφορικά με το σχέδιο που
δρομολογεί η ελληνική πλευρά και οδηγεί (στο τέλος της διαδρομής) και σε μία ενιαία πλατφόρμα
ρύθμισης οφειλών κάθε είδους.

Ηδιαπραγμάτευση για τη χρήση κερδών ομολόγων
Σύμφωναμε αρμόδιες πηγές ένα εργαλείο πίεσης των δανειστών προς την ελληνική πλευρά είναι η
"τύχη" της αλλαγής χρήσης κερδών ομολόγων αξίας 640 εκατ. ευρώ ανά 6μηνο ή περίπου 4 δισ.
ευρώ έως και το 2022 ώστε να τροφοδοτήσουν επενδύσεις.
Στοπιο καλό σενάριο, η τεχνική συμφωνία θα γίνει τον Φεβρουάριο και η απόφαση θα επικυρωθεί
στη σύνοδο του Eurogroup που έχει ορισθεί για τις 16 Μαρτίου του 2020. Με άλλα λόγια οι δύο
διαπραγματεύσεις -για αξιολόγηση και για κέρδη ομολόγων- θα γίνονται παράλληλα.

Ανλοιπόν φανεί ότι η Ελλάδα ικανοποιεί τους όρους που επιβεβαιώθηκαν εκ νέου την
προηγούμενη εβδομάδα, τότε, εξηγούν διπλωματικές πηγές από τις Βρυξέλλες, θα ξεκλειδώσουν
και οι πολιτικές αποφάσεις για τα εν λόγω πρόσθετα επενδυτικά κονδύλια.
Στα4 ορόσημα που τέθηκαν λοιπόν από το Eurogroup περιλαμβάνεται το νέο πτωχευτικό δίκαιο
και η κατάργηση της προστασίας της α' κατοικίας από πλειστηριασμούς που πρέπει να λήξει
τελεσίδικα από την 1η Μαΐου...
Ηδέσμευση της κυβέρνησης να μην παρατείνει εκ νέου την προστασία α' κατοικίας ήταν σαφής
στο κείμενο του Eurogroup της προηγούμενης εβδομάδας. Το "μήνυμα" της σύνδεσης των εν
λόγω αποφάσεων με τις πολιτικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, έχει μεταφερθεί σύμφωνα με
πληροφορίες. Σημειώνεται ότι ενστάσεις για το εν λόγω ζήτημα (που δεν καταγράφονται στην
τελική απόφαση του Eurogroup) εκφράστηκαν τόσο από τη Γερμανία όσο και από την Ολλανδία
στις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν.
Πάντως, η πρώτη εικόνα για το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση ακούγεται θετική στα
"αυτιά" των θεσμών. Ωστόσο θα περιμένουν να το δουν στην πλήρη του μορφή στις κατ ιδίαν
διαβουλεύσεις που θα γίνουν στην Αθήνα

Τοραντεβού με την Λαγκάρντ
Μίαπρώτη ευκαιρία για ζυμώσεις σε κορυφαίο επίπεδο θα γίνει σε λίγες ημέρες. Στις
17 Δεκεμβρίου στη Φρανκφούρτη λαμβάνει χώρα το απoχαιρετιστήριο δείπνο για τον Μπερνουά
Κερέ.
Έχουνπροσκληθεί μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος
Σταϊκούρας, ο κεντρικός τραπεζίτης Γ. Στουρνάρας αλλά και πρώην τραπεζίτες και ΥΠΟΙΚ όπως ο
κ. Λ. Παπαδήμος και ο Γ. Χουλιαράκης. Με την ευκαιρία αυτή θα υπάρξει και ραντεβού της
ελληνικής πολιτικής ηγεσίας με την νέα επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Ησυμφωνία
Οισυστάσεις του Eurogroup συνδέονται πέραν των τραπεζών, με τις ιδιωτικοποιήσεις, τις
προσλήψεις στο δημόσιο και τις οφειλές προς ιδιώτες. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος για την
εκταμίευση της δεύτερης δόσης (αξίας 767 εκατ. ευρώ) των συναρτώμενων με πολιτικές μέτρων
για το χρέος που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018. Η εκταμίευση θα γίνει τον Ιανουάριο, ενώ
θεωρείται "ανοικτό" το ζήτημα της αλλαγής χρήσης και της εν λόγω δόσης ώστε να οδεύσει για
επενδύσεις. Σε κάθε περίπτωση ξανά "δόση" η Ελλάδα θα δικαιούται μετά από 2 αξιολογήσεις
δηλαδή το β' μισό του έτους αν όλα γίνουν κατά "γράμμα", χωρίς καθυστερήσεις στην
ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων.
ΤοEurogroup για τον τραπεζικό τομέα έκανε σαφή αναφορά στη δέσμευση της κυβέρνησης να μην
παραταθεί εκ νέου το πλέγμα προστασίας της α' κατοικίας. Αναφέρεται από το Eurogroup ότι

υπάρχει "η σταθερή δέσμευση των ελληνικών αρχών να μην επεκτείνουν πέραν του Απριλίου
2020 το ισχύον καθεστώς για την προστασία της α' κατοικίας". Επίσης το Eurogroup "χαιρετίζει την
πρόθεση να προχωρήσει σε ευρεία μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας έως το τέλος
Απριλίου του 2020". Επισημαίνεται μάλιστα ότι θα πρέπει να προχωρήσει και η ταχεία εκκαθάριση
των κρατικών εγγυήσεων, των διαδικασιών αφερεγγυότητας των νοικοκυριών που εκκρεμούν στα
δικαστήρια (σ.σ. από τον Ν. Κατσέλη) και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.
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