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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Σ.Ε.Ε., κου ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ESM ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
«...Η τελευταία δόση των 15 δις ευρώ καλώς ήρθε, αλλά το ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ κακώς
έφτασε το 190%. Η πέμπτη και τελευταία δόση, στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος, ύψους
15 δις ευρώ, εκταμιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για την Ελλάδα.
Από τα λεφτά αυτά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ESM, τα 9,5 δις θα χρησιμοποιηθούν για τη
δημιουργία του ταμειακού αποθέματος της Ελλάδας και 5,5 δις ευρώ υπέρ της δόσης για την
εξυπηρέτηση του χρέους. Μετά την εκταμίευση, το ταμειακό απόθεμα θα φτάσει περίπου τα 24
δις ευρώ και το ποσό αυτό θα μπορούσε να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για
περίπου 22 μήνες μετά το τέλος του Προγράμματος, στις 20 Αυγούστου 2018. Όμως, ο λόγος
χρέους προς ΑΕΠ, σύμφωνα με την ΕΚΤ, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 188,6% το 2018, στο
169,9% το 2020, στο 136,6% το 2030 και στο 127% το 2060. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος
που βρίσκονταν στο 181,9% του ΑΕΠ το 2017, θα ανέλθει στο 191,3% του ΑΕΠ το 2018, ενώ το
2019 θα υποχωρήσει στο 181,8% του ΑΕΠ. Το χρέος φθάνει συνολικά τα 343,73 δις ευρώ εκ των
οποίων τα 22,5 δις ευρώ αφορούν σε repos για εσωτερικό δανεισμό και «αξιοποίηση» των
διαθεσίμων που έχουν οι φορείς της γενικής κυβέρνησης και τα 14,33 δις ευρώ έντοκα γραμμάτια
του ελληνικού δημοσίου με μέγιστη διάρκεια ένα έτος τα οποία «ανακυκλώνονται». Σύμφωνα με
την ΤτΕ, το “ακαθάριστο εξωτερικό χρέος”, το πρώτο τέταρτο του 2018, καταγράφεται από τη
διεύθυνση στατιστικής στα 401,88 δις ευρώ. Η προσδοκία για ανάπτυξη ύψους 4,3 δις ευρώ
φέτος, έγινε "αέρας" μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις που
έδωσε το ΥΠΟΙΚ σε ΕΛΣΤΑΣΤ/Eurostat, η αξία του ΑΕΠ το 2018 πλέον υπολογίζεται σε 183,4 δις
ευρώ, έναντι 187,7 δις ευρώ εκτίμησης που περιλαμβανόταν, σχεδόν έναν χρόνο πριν, στο
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που ψήφισε η Βουλή. Η απότομη αυτή "προσγείωση" προσδοκιών
και εισοδημάτων πλέον έχει εξήγηση, το υπερπλεόνασμα 4,2% του ΑΕΠ για το 2017 που
ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ. Το υπερπλεόνασμα φαίνεται ότι έπληξε την ανάπτυξη το 2017 και έτσι
καταγράφεται αναπροσαρμογή προσδοκιών της φετινής χρονιάς κατά 3,4 δις ευρώ ή από ρυθμό
αύξησης ΑΕΠ 2,7% σε 1,4%. Πλέον, υπολογίζεται ότι θα είναι εφικτός ένας ρυθμός αύξησης του
ΑΕΠ κατά 2,3% φέτος, χαμηλότερος των προσδοκιών, που αυξάνει τις απώλειες σε αξία ΑΕΠ στα
4,3 δις ευρώ το 2018. Το υπερπλεόνασμα δυστυχώς “έφαγε” την ανάπτυξη...»
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