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Αναμένεται νέα προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ Κομισιόν – ΔΝΤ
Νέο δείπνο μεταξύ των θεσμών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το βράδυ, με θέμα την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Μετά
τις τελευταίες άκαρπες συναντήσεις που είχαν οι θεσμοί μεταξύ τους, αλλά και την συνεδρίαση του Euroworking Group που δεν κατέληξε
σε ημερομηνία επιστροφής των επικεφαλής της τρόικας στην Αθήνα για να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση, θα επιδιωχθεί αύριο να
συγκλίνουν Ευρωζώνη και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ώστε να ξεμπλοκάρει η αξιολόγηση.
Οι διαφορές της Κομισιόν με το ΔΝΤ στην αντιμετώπιση των θεμάτων της αξιολόγησης παραμένει σημαντική, σύμφωνα με πληροφορίες,
και αυτός είναι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι δανειστές δεν έχουν επιστρέψει στην Αθήνα.
Στο νέο δείπνο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη θα γίνει νέα προσπάθεια σύγκλισης των δύο πλευρών κυρίως για το θέμα του
δημοσιονομικού κενού, αλλά και στα ζητήματα της μεταρρύθμισης του φορολογικού και του ασφαλιστικού, με ξένους αξιωματούχους να
είναι αισιόδοξοι ότι θα οριστικοποιηθεί η ημερομηνία επιστροφής των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα.
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Bloomberg: Υποχωρούν οι Γερμανοί στο ζήτημα των περικοπών στις συντάξεις;
Ενα ευνοϊκό σενάριο για το ασφαλιστικό, φέρνει στο φως το πρακτορείο Bloomberg, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη σύσκεψη στις
Βρυξέλλες για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, και την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη πυρετός διαβουλεύσεων για να γεφυρωθεί
το χάσμα με το ΔΝΤ, η Γερμανία εμφανίζεται έτοιμη να δείξει ευελιξία σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, φοβούμενη
ότι το Προσφυγικό μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.
Συγκεκριμένα η Γερμανία προτίθεται να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία στο ασφαλιστικό, που παραμένει σημείο τριβής μεταξύ Ελλάδας και
δανειστών, αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή εξοικειωμένη με τις θέσεις της γερμανικής κυβέρνησης.
Ενώ στο παρελθόν η Γερμανία απαιτούσε μειώσεις συντάξεων, τώρα θα ήταν ικανοποιημένη με έναν συνδυασμό μέτρων τα οποία θα
εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ικανοποιώντας παράλληλα και τους όρους των δανειστών.
Το ΔΝΤ επιμένει ότι το ασφαλιστικό είναι μη βιώσιμο και χρειάζεται μείωση του προνοιακού κράτους, ωστόσο την ίδια στιγμή ο
εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΟΙΚ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Γερμανία δε θα σταθεί εμπόδιο σε οποιαδήποτε «λογική λύση» η οποία
εξασφαλίζει βιώσιμους προϋπολογισμούς για το ελληνικό κράτος.
Επίσημα η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος και του
προσφυγικού, ωστόσο οποιαδήποτε ελάφρυνση των οικονομικών απαιτήσεων θα ήταν μεγάλη βοήθεια για την Αθήνα.
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ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο
Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα επιδεινώθηκε τον Φεβρουάριο και "διόρθωσε" την αύξηση που είχε
σημειώσει τον Ιανουάριο, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.
Έτσι πλέον διαμορφώνεται στις 89 (από 91,6) μονάδες, καταγράφοντας επίδοση πολύ χαμηλότερη της αντίστοιχης
περυσινής (98,8 μονάδες).
Η πτώση του δείκτη είναι κυρίως αποτέλεσμα των αισθητά μειωμένων προσδοκιών στις Υπηρεσίες, αλλά και της
επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία πλέον διαμορφώνεται στο δυσμενέστερο επίπεδό της από τον
Σεπτέμβριο του 2013. Αντίθετα, σε Βιομηχανία, Λιανικό εμπόριο και Κατασκευές σημειώνεται μικρή βελτίωση. Η
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι τριβές στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι
φορολογικές επιβαρύνσεις, ενισχύουν την αβεβαιότητα και αναχαιτίζουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Ειδικά ως προς τους καταναλωτές, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του ΙΟΒΕ, "λογικά αρχίζει να αξιολογείται αρνητικά
πλέον και η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης ως παράγοντας που επηρεάζει δυσμενώς και τις προσδοκίες για το
οικονομικό περιβάλλον". Αναλυτικότερα:
- στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώνονται σημαντικά, το ισοζύγιο στις
εκτιμήσεις για τα αποθέματα δεν μεταβάλλεται, ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση
αυξάνονται.
- στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως και οι αντίστοιχες για την
τρέχουσα ζήτηση διευρύνονται, ενώ και στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, το σχετικό ισοζύγιο
επιδεινώνεται.
- στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις είναι θετικές για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες,
και οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους εξομαλύνονται, ενώ και τα αποθέματα αποκλιμακώνονται
και παραμένουν σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.
- στις κατασκευές, η βελτίωση του κλίματος εκπορεύεται από την ελαφρά ενίσχυση στις προβλέψεις για το τρέχον επίπεδο
εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως από την άνοδο του δείκτη προβλεπόμενης απασχόλησης.
- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η νέα κάμψη του δείκτη προέρχεται από την επιδείνωση στις προβλέψεις των
νοικοκυριών, αφενός για την οικονομική τους κατάσταση το επόμενο 12-μηνο, αφετέρου για την οικονομική κατάσταση
της χώρας συνολικά
Επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα σε ΕΕ και Ευρωζώνη
Το οικονομικό κλίμα επιδεινώνεται περαιτέρω τον Φεβρουάριο, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη, με το σχετικό
δείκτη να χάνει αντίστοιχα 1,5 και 1,3 μονάδες και να διαμορφώνεται στις 105,2 και τις 103,8 μονάδες1, πάνω από τα
επίπεδα του μακροχρόνιου μέσου όρου του.
Αναλυτικότερα στην Ευρωζώνη, η πτώση του δείκτη είναι αποτέλεσμα της επιδείνωσης των προσδοκιών σε όλους τους
τομείς, εκτός των κατασκευών, αλλά και της δυσμενέστερης καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, στη βιομηχανία
και τις υπηρεσίες, οι σχετικοί δείκτες σημειώνουν απώλειες κατά 1,3 και 0,9 μονάδες αντίστοιχα, ενώ στο λιανικό εμπόριο,
η πτώση του δείκτη κυμαίνεται στις -1,1 μονάδες.
Οι κατασκευές κερδίζουν έδαφος (+1,5), ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνεται σημαντικά, κατά 2,5 μονάδες. Σε
επίπεδο χωρών, το κλίμα χειροτερεύει σε όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης, ήτοι στην Γαλλία (-0,5), την Ολλανδία (2), την Ισπανία (-0,5), την Ιταλία (-1,4) και την Γερμανία (-0,6).
Στην ΕΕ, η ανάλογη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα με αυτήν της Ευρωζώνης, εκπορεύεται κυρίως από την έντονα
αρνητική μεταβολή στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (-2,4), τη Βιομηχανία (-1,6) και τις Υπηρεσίες (-0,6). Αντίθετα με την
Ευρωζώνη, στις κατασκευές καταγράφεται μικρή πτώση (-0,7), ενώ στο Λιανικό εμπόριο σταθερότητα. Στο επίπεδο των
μεγαλύτερων χωρών, οι προσδοκίες παρέμειναν αμετάβλητες στην Πολωνία, αλλά εξασθένησαν στο Ην. Βασίλειο (-1,6).
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Εξαγορά καταστήματος της Alpha Bank από θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία
Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνόλου των δραστηριοτήτων του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha
Bank από τη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD ("Postbank"), σε συνέχεια
λήψεως των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων ανακοίνωσαν σήμερα η Eurobank και η Alpha Bank. Με την
εξαγορά των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, η Postbank καθίσταται η τέταρτη
μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις και προσβλέπει στην
ισχυροποίηση της θέσεώς της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά, καθώς και στη διεύρυνση της πελατειακής
της βάσεως στους τομείς λιανικής τραπεζικής και τραπεζικής επιχειρήσεων.
Από την 1 Μαρτίου 2016 οι πελάτες που προέρχονται από το Κατάστημα Βουλγαρίας της Alpha Bank θα
εξακολουθούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από το ίδιο δίκτυο εξυπηρετήσεως, ενώ στο
προσεχές μέλλον και μετά την ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποιήσεως θα αποκτήσουν τη δυνατότητα
χρήσεως του ευρύτερου δικτύου της Postbank.
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WSJ: Πακέτο 700 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για ανθρωπιστική βοήθεια
Πακέτο, ύψους 700 εκατ. ευρώ ως ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, αναμένεται
να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall
Street Journal.
Πακέτο, ύψους 700 εκατ. ευρώ ως ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, αναμένεται
να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall
Street Journal.
Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ όπου επικαλούνται τρεις αξιωματούχοι με γνώση των συνομιλιών, το σχέδιο αυτό
θα υποβληθεί επίσημα αύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για
ανθρωπιστικές δράσεις εντός της ΕΕ, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή σε περιοχές συγκρούσεων στην Αφρική και
τη Μέση Ανατολή.
Τον Φεβρουάριο, ο επικεφαλής της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ υποσχέθηκε στον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα 500 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση και την ανθρωπιστική
κρίση που έχει ως συνέπεια, όπως αναφέρει αξιωματούχος στην Wall Street Journal.
Έλληνες αξιωματούχοι, αναφέρει το δημοσίευμα, εκτιμούν ότι το κόστος που σχετίζεται με την προσφυγική
κρίση θα φθάσει μόνο για φέτος το 1 δισεκ. ευρώ.
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Μέρκελ: Η διαμάχη για τους πρόσφυγες απειλεί το ευρώ
Η διαμάχη στην Ευρώπη για τους πρόσφυγες απειλεί το ευρώ, δήλωσε η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα
Μέρκελ, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας σε κομματική συγκέντρωση στην πόλη Φολκμάρσεν, όπως μεταδίδει
το πρακτορείο Bloomberg.
«Αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, με ορισμένες χώρες να τραβούν τον δικό τους δρόμο εις βάρος μίας
άλλης χώρας, όπως η Ελλάδα - αυτός δεν είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος», δήλωσε η καγκελάριος. Με τις χώρες
 λεγόμενης βαλκανικής διαδρομής να εμποδίζουν τους πρόσφυγες να μετακινηθούν βόρεια της
κατά μήκος της
Ελλάδας, η κ. Μέρκελ προειδοποίησε την Κυριακή άλλες χώρες της Ε.Ε. να μην επιτρέψουν να υπάρξει «χάος»
σε μία χώρα που ήδη «έχει πολλά προβλήματα», σημειώνει το δημοσίευμα του Bloomberg.
Οι ηγέτες των 28 χωρών της Ε.Ε. σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ
Νταβούτογλου την ερχόμενη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, σε μία προσπάθεια να ολοκληρώσουν τη συμφωνία για
τον περιορισμό του πλήθους των ανθρώπων που διασχίζουν το Αιγαίο για να φθάσουν στην Ελλάδα. Ο
πρωθυπουργός της Κροατίας Τίχομιρ Ορέσκοβιτς, η χώρα του οποίου βρίσκεται στη βαλκανική διαδρομή των
προσφύγων, θα συναντηθεί με την κ. Μέρκελ για συζητήσεις στο Βερολίνο αργότερα το βράδυ, αναφέρει το
δημοσίευμα.
Η κ. Μέρκελ, συνεχίζει το Bloomberg, στέλνει το μήνυμά της στους ψηφοφόρους τριών γερμανικών κρατιδίων,
στα οποία θα διεξαχθούν εκλογές στις 13 Μαρτίου. Οι μάχες στη Βάδη - Βυρτεμβέργη, τη Ρηνανία Παλατινάτο και τη Σαξωνία - Άνχαλτ θα είναι εν μέρει μία δοκιμασία της προσφυγικής πολιτικής της
καγκελαρίου, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν μείωση της υποστήριξης στην κεντροδεξιά Χριστιανική
Δημοκρατική Ένωση (CDU) και κέρδη για το δεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα «Εναλλακτική για τη
Γερμανία»
(AfD).
Οι δημοσκοπήσεις στη Βάδη - Βυρτεμβέργη δείχνουν σχεδόν ισοδύναμα το CDU και το οικολογικό,
κεντροαριστερό κόμμα των Πρασίνων, το οποίο κυβερνά το κρατίδιο αφού απομάκρυνε τους
Χριστιανοδημοκράτες από την εξουσία πριν από πέντε χρόνια σε μία περιοχή όπου έχουν την έδρα τους
επιχειρήσεις όπως η Daimler και η Porsche.
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