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Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group την Παρασκευή
Τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group (EWG) θα πραγματοποιηθεί σήμερα 1η Απριλίου με τη συμμετοχή
των Ντέκλαν Κοστέλο, Ράσμους Ρεφερ και Νίκολα Τζιαμαριόλι και ενδεχομένως της Ντέλια Βελκουλέσκου.
Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων της ευρωζώνης αναμένεται δώσει
συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς την Ελλάδα για το ποιες υποχωρήσεις πρέπει να γίνουν ώστε να κλειδώσει
αρχικά μια συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η οποία θα επιτρέψει εν συνεχεία τη συμμετοχή του ΔΝΤ σε
αυτή.
Το EWG θα ενημερωθεί από τους εκπροσώπους των θεσμών και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών
Γιώργο Χουλιαράκη για το μείγμα των μέτρων που θα οδηγήσουν σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως
το 2018 και τις παρεμβάσεις σε ασφαλιστικό και φορολογικό ύψους 5,25 δισ. ευρώ που θα καλύψουν το
δημοσιονομικό κενό.
Επιδίωξη όλων των πλευρών είναι να υπάρξει μια συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων έως τις 13
Απριλίου, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση των συζητήσεων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους,
συζητήσεις που θα γίνουν στην Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ μεταξύ 15-17 Απριλίου στην Ουάσιγκτον. Εάν το
χρονοδιάγραμμα τηρηθεί η κυβέρνηση θα καταθέσει πριν το Eurogroup της 22ας Απριλίου τα σχετικά
νομοσχέδια στη Βουλή.
Το Euro Working Group έχει προγραμματίσει έκτακτη διάσκεψη στις 7 Απριλίου για να αποτιμήσει την πρόοδο
των συζητήσεων μεταξύ Ελλάδος και θεσμών και να παρέμβει για να ξεπεραστούν πιθανά ακανθώδη ζητήματα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handelsblatt: Πιο κοντά από ποτέ Μέρκελ και Τσίπρας
Η προσφυγική κρίση έφερε κοντά τη Γερμανία με την Ελλάδα παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγο καιρό η
Άγκελα Μέρκελ ήταν η πιο αντιδημοφιλής ξένη πολιτικός στη χώρα μας, γράφει σήμερα η εφημερίδα
Handelsblatt.
Η προσφυγική κρίση έφερε κοντά τη Γερμανία με την Ελλάδα παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγο καιρό η
Άγκελα Μέρκελ ήταν η πιο αντιδημοφιλής ξένη πολιτικός στη χώρα μας, γράφει σήμερα η εφημερίδα
Handelsblatt.
Η στροφή του Αλέξη Τσίπρα έναντι της Άγκελα Μέρκελ είναι παραπάνω από εμφανής, σημειώνει. Και
προσθέτει πως ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήριζε τους τότε κυβερνητικούς πολιτικούς
ως "μερκελιστές" και τώρα έγινε ο ίδιος ένας από αυτούς.
Συνέχεια…
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/ πρωθυπουργικούς κύκλους τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα, ο Α. Τσίπρας "επικοινωνεί
Σύμφωνα με
συχνά με την καγκελάριο" ενώ από την πλευρά της Α. Μέρκελ επιβεβαιώνει ότι υπάρχει "μόνιμος δίαυλος
επικοινωνίας" με τον Α. Τσίπρα.
Γίνεται αναφορά στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Star όπου ο Α. Τσίπρας υπερασπίστηκε την
Γερμανίδα καγκελάριο στην κριτική που δέχεται για την πολιτική της στο προσφυγικό την οποία και
χαρακτήρισε "άδικη". Επισημαίνει η εφημερίδα πως για μεγάλο χρονικό διάστημα το Βερολίνο θεωρούσε την
οικονομική κρίση στην Ελλάδα και το προσφυγικό δύο απολύτως διακριτά ζητήματα όμως εν τω μεταξύ είναι
σαφές σε πολλούς ότι τα ζητήματα είναι αλληλένδετα.
Ο Αλέξης Τσίπρας ελπίζει ότι το Βερολίνο θα του δώσει περιθώρια στην εφαρμογή του συνταξιοδοτικού και
της λιτότητας, ενδεχόμενο στο οποίο φαίνεται να συνηγορεί πλέον και το Βερολίνο δεδομένου ότι η καγκελάριος
δεν επιθυμεί παράλληλα με τη δημόσια συζήτηση για το προσφυγικό στη Γερμανία και ένα πιθανό Brexit να
έχει να αντιμετωπίσει και μια αναζωπύρωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης, γράφει η εφημερίδα.
"Στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης ο Αλέξης Τσίπρας εξαρτάται από την Α. Μέρκελ όσο ποτέ άλλοτε.
Οι συνθήκες διαβίωσης χιλιάδων προσφύγων στην Ειδομένη και τον Πειραιά δείχνουν την αδυναμία
κυβέρνησης και δημοσίων υπηρεσιών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Το κλείσιμο των συνόρων και η
δημόσια συζήτηση για έναν αποκλεισμό της Ελλάδας από τη ζώνη Σέγκεν δείχνουν πόσο απομονωμένη είναι
πολιτικά η ελληνική κυβέρνηση. Στην Ευρώπη ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε ποτέ πολλούς φίλους. Με την
πολιτική της προώθησης προσφύγων προς τη δυτική Ευρώπη έχασε και τους λίγους υποστηρικτές που του
είχαν απομείνει. Συνεπώς, η στήριξη από την Α. Μέρκελ είναι, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ευπρόσδεκτη. Στα
μάτια πολλών Ελλήνων η ΓΑερμανίδα καγκελάριος μετατράπηκε από ψυχρή 'θηριοδαμάστρια' σε
υποστηρικτή της χώρας τους", αναφέρει επιπρόσθετα.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καλαντώνης: Εάν κλείσει η συμφωνία, θα έχουμε άρση των capital controls μέχρι το τέλος
του έτους
"Έως το τέλος του χρόνου θα έχουν εξαφανιστεί τελείως, ή σχεδόν ολοκληρωτικά, τα capital controls, εάν
κλείσει η συμφωνία (σ.σ. με τους εταίρους και δανειστές) μέσα στον επόμενο μήνα. Σταδιακά κάθε τρίμηνο θα
βλέπουμε χαλάρωση του μέτρου", δήλωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Θεόδωρος
Καλαντώνης, σε εκδήλωση όπου ανακοινώθηκε η στρατηγική συνεργασία της τράπεζας με την Εθνική
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για την χρηματοδότηση των μελών της με
ευνοϊκούς όρους και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Ο ίδιος σημείωσε ότι πιστεύει το καλό σενάριο για την πορεία της οικονομίας και εκτιμά ότι "στο επόμενο
σύντομο διάστημα θα βλέπουμε την οικονομία να ισορροπεί και αν όχι να καλυτερεύει άμεσα, ωστόσο να μην
χειροτερεύει η πορεία της".
Ο κ. Καλαντώνης συμπλήρωσε ότι το μήνυμα που λαμβάνει η τράπεζα από τους πελάτες της είναι ότι "αυτό
που περιμένουν οι επιχειρηματίες είναι να νοιώσουν ότι τα πράγματα, τουλάχιστον, δεν θα πάνε χειρότερα και
αυτό θα απελευθερώσει επιχειρηματικά σχέδια που είναι έτοιμα αλλά παραμένουν στα συρτάρια. Με βάση
λοιπόν αυτό το καλό σενάριο εστιαζόμαστε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ώστε να ορθοποδήσει.
Διαφορετικά το καλό σενάριο δεν θα λειτουργήσει και πρέπει να βάλουμε πλάτη όλες οι τράπεζες".
Συνέχεια…
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Σύμφωνα με τον ίδιο η επίτευξη της συμφωνίας, γεωμετρικά, θα αλλάξει και την εικόνα της οικονομίας και της
αγοράς που ταλαιπωρείται σήμερα από την έλλειψη ρευστότητας.
Σε ό,τι αφορά στις χρεώσεις μέσω συσκευών "pos" ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ανέφερε ότι όσα
αναφέρονται για υπέρογκες προμήθειες είναι εξωπραγματικά, καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το
μέσο ύψος χρεώσεων είναι στο 1,1% με 1% καθώς ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και οι χρεώσεις φαίνεται ότι
διαμορφώνονται από 0,7% έως 1,4%.
Τέλος, σημείωσε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι
έτοιμες για την επόμενη μέρα. "Χρειαζόμαστε επιχειρήσεις πιο σύγχρονες, εξωστρεφείς, που δεν βλέπουν μόνο
την στενή ελληνική περιφέρεια, που θα ταλαιπωρείται για χρόνια ακόμη, αλλά όλο τον κόσμο" όπως είπε.
Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα κάποιου είδους πρόβλημα, αλλά έξι στις δέκα μπορούν να
τα υπερβούν και να συνεχίσουν να λειτουργούν, σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης. Όπως
είπε, το 50% των επιχειρήσεων ζουν με το φόβο της επόμενης μέρας και το υπόλοιπο 50% διστάζει να
επενδύσει.
Αναφέρθηκε στη συνέχεια στη συμφωνία η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση ειδικών προνομίων
από την τράπεζα στα μέλη της ΕΣΕΕ με στόχο τη στήριξη της ρευστότητας τους και τη μείωση του
λειτουργικού τους κόστους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γ. Σταθάκης; Σαράντα δύο έργα, ύψους 5,6 δισ. ευρώ, στο «Πακέτο Γιούνκερ»
Άμεσα θα γίνει η ανάρτηση των έργων που έχει επιλέξει η Ελλάδα για να ενταχθούν στο «Πακέτο Γιούνκερ»,
όπως ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή
της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Βασίλη Κεγκέρογλου.
Πρόκειται για 42 έργα, συνολικού ύψους 5,6 δισ. ευρώ, που έχει επιλέξει η Ελλάδα για να ενταχθούν.
«Προσπαθησαμε να εντοπίσουμε περιοχές και έργα που μπορούν να ενταχθούν και προεπιλέξαμε 42 έργα, από
τα οποία 18 είναι αμιγώς ιδιωτικά και τα υπόλοιπα με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα» σημείωσε είπε
ο υπουργός Οικονομίας και επεσήμανε ότι το «πακέτο Γιούνκερ» δεν προβλέπει άμεση χρηματοδότηση, αλλά
είναι «μηχανισμός υποβοήθησης ιδιωτικών έργων», μέσω της παροχής εγγυήσεων και της προσφοράς χαμηλών
επιτοκίων.
Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε την υλοποίηση του
προγράμματος, ενώ από το 2014 είχαν επιλεγεί σε πρώτη φάση 174 έργα ύψους 41,5 δισ. ευρώ. Όπως τόνισε, το
«Πακέτο Γιούνκερ κινδυνεύει να μείνει κενό γράμμα» και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα λάμπει διά της απουσίας
της και είναι στις έξι ευρωπαϊκές χώρες, από τις 28, που δεν έχει υποβάλλει πρόγραμμα, ενώ ήδη έχουν δοθεί
εγκρίσεις 76 δισ. ευρώ για 200 έργα».
Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε επιφυλάξεις για τη δυνατότητα των τραπεζών να υποστηρίξουν χρηματοδοτικά τα
έργα που θα επιλεγούν και εκτίμησε ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στην υλοποίηση των έργων που θα
επιλεγούν.
Ο κ. Σταθάκης απάντησε ότι το 2015 ούτε ένα από τα 174 έργα, που είχαν κατατεθεί επί κυβέρνησης ΝΔ, δεν
είχε ωριμάσει ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί, και συμπλήρωσε: «Το μόνο που υπήρχε ήταν ένας
κατάλογος τίτλων. Κανένας βαθμός ωρίμανσης και καμία πιθανότητα υλοποίησης. Ξεκινήσαμε από το σημείο
μηδέν και καταλήξαμε σε έναν κατάλογο έργων που τηρούν τις προϋποθέσεις της ωριμότητας, της
συμβατότητας, της δυνατότητας και της ιδιωτικής χρηματοδότησης». Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των
τραπεζών, υπογράμμισε ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αποτελούσε προτεραιότητα της κυβέρνησης
μετά τη συμφωνία του περασμένου Αυγούστου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το τραπεζικό σύστημα είναι,
πλέον, σταθεροποιημένο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η Κύπρος αποχαιρετά το μνημόνιο
Μετά από τρία χρόνια θυσιών και σκληρών μέτρων λιτότητας η Κύπρος εξέρχεται και τυπικά σήμερα από το
πρόγραμμα δανειακής στήριξης που υπέγραψε. Θεωρείται η τέταρτη χώρα που ολοκληρώνει επιτυχώς το
πρόγραμμα προσαρμογής.

Οι Κύπριοι θυμούνται
πολύ καλά το σοκ που έζησαν πριν από τρία χρόνια. Ήταν Μάρτιος του 2013 όταν οι
ευρωπαίοι εταίροι ζητούσαν θυσίες και σκληρά ανταλλάγματα από την Κύπρο για να την βοηθήσουν να
επιβιώσει οικονομικά. “Bail in“ ήταν ο όρος, τη σημασία του οποίου οι Κύπριοι έμαθαν, αναγκαστικά, πολύ
γρήγορα. Ακόμα και οι πελάτες των τραπεζών έπρεπε να συμβάλουν στη σωτηρία της χώρας τους. Όσοι είχαν
καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ έχασαν το 47,5%, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ του ποσού κατάθεσης. Η
απόφαση αυτή ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα των προγραμμάτων στήριξης που αφορούσαν συνολικά
πέντε χώρες: την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία.
Τρία χρόνια αργότερα οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης εξέφραζαν την ικανοποίησή τους για την
πορεία του κυπριακού προγράμματος, το οποίο και τυπικά ολοκληρώνεται σήμερα. Όπως δήλωσε πρόσφατα
στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, η Κύπρος έκανε όσα έπρεπε και δεν
χρειάζεται οικονομική στήριξη από το εξωτερικό..
Απέδωσαν εν τέλει οι θυσίες των Κυπρίων
Ωστόσο το ξεκίνημα του προγράμματος προσαρμογής κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν. Αρχικά η κυβέρνηση του
Νίκου Αναστασιάδη προέβαλε αντίσταση. Όμως πολύ γρήγορα η Μεγαλόνησος αναγκάστηκε να αλλάξει
στάση, μιας και οι δανειστές δεν έδειχναν να υποχωρούν. Η ΕΚΤ έκλεισε την στρόφιγγα με αποτέλεσμα να
βάλουν, έστω και προσωρινά, λουκέτο οι κυπριακές τράπεζες. Στις τραπεζικές αναλήψεις επιβλήθηκαν
σημαντικοί περιορισμοί. Τότε, πολιτικοί, κόμματα, επιχειρηματίες και τραπεζίτες συναντήθηκαν στη
Λευκωσία και αποφάσισαν να υποχωρήσουν. Υπήρξαν βέβαια έντονες αντιπαραθέσεις για το ποιος φέρει την
ευθύνη της δεινής θέσης στην οποία περιήλθε η χώρα. Στο τέλος όμως υπήρξε ομοφωνία. Το τίμημα; Οι
καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου άνω των 100.000 υπέστησαν κούρεμα 47,5%. Η δεύτερη τράπεζα της χώρας,
η Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, διασπάστηκε. Ως αντάλλαγμα οι ευρωπαίοι εταίροι και το ΔΝΤ στήριξαν την
Κύπρο με 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμβολή των ίδιων των Κυπρίων ανήλθε σε 13 δις ευρώ.
Σε αντίθεση με τους Έλληνες, οι Κύπριοι επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή της λιτότητας και δεν ανέβαλαν
σημαντικές αποφάσεις. Την άνοιξη του 2013 επιβλήθηκαν έλεγχοι στη ροή κεφαλαίων. Παράλληλα
συρρικνώθηκε ο δημόσιος τομέας και προωθήθηκαν ιδιωτικοποιήσεις. Τον Απρίλιο του 2015, περίπου δύο
\ το ξέσπασμα της κρίσης, ήρθε η πρώτη επιτυχία με την άρση των capital controls.
χρόνια μετά
Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν επανέφεραν την Κύπρο σε αναπτυξιακή τροχιά, διαπίστωσε
ο Γερούν Ντάισελμπλουμ. Τελικά η Λευκωσία απορρόφησε από την οικονομική βοήθεια των εταίρων μόλις 6,5
δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία, η Κύπρος θεωρείται η τέταρτη
από τις πέντε χώρες με μνημόνιο που εξέρχεται επιτυχώς από το πρόγραμμα προσαρμογής.
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
LESS than a year ago, SUNE was a stock worth $32 per share.
Today, it trades at 56 cents
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