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Μέρκελ: Να ολοκληρωθεί σύντομα η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος ….. Θέλουμε το
ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα
To Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι «αποφασισμένο να συνεχίσει να βοηθά» την Ελλάδα, δήλωσε η γενική διευθύντρια του Ταμείου,
Κριστίν Λαγκάρντ, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με την καγκελάριο της Γερμανίας, 'Αγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο.
«Είμαστε δεσμευμένοι, συνεργαζόμαστε, είχαμε μία πραγματικά καλή συζήτηση νωρίτερα με την καγκελάριο και είμαστε αποφασισμένοι
να συνεχίσουμε να βοηθάμε», δήλωσε η Λαγκάρντ.
Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι «μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και η βιωσιμότητα του χρέους έχει σημασία
για τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα».
«Σαφώς, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε και ιδιαίτερα εκεί που πρέπει να είναι η Ελλάδα για να είναι σταθερή, ώστε να
ευημερεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ελλήνων», πρόσθεσε η Λαγκάρντ.
Μέρκελ: Να ολοκληρωθεί σύντομα η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος
Ένα «κούρεμα» του ελληνικού χρέους δεν είναι δυνατό στην Ευρωζώνη, δήλωσε η καγκελάριος της Γερμανίας, 'Αγγελα Μέρκελ,
προσθέτοντας ότι επιθυμεί μία γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος.
«Δεν είναι απαίτηση της ομοσπονδιακής (γερμανικής) κυβέρνησης να μην υπάρξει κούρεμα, αλλά κατά την άποψή μας αυτό δεν είναι
νομικά δυνατό στην Ευρωζώνη», δήλωσε η Μέρκελ στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με την επικεφαλής του ΔΝΤ, και
τους επικεφαλής άλλων διεθνών οικονομικών Οργανισμών.
«Η γερμανική θέση είναι να συμμετέχει το ΔΝΤ σε μία συμφωνία? Θέλουμε γρήγορη ολοκλήρωση των συζητήσεων», πρόσθεσε η κυρία
Μέρκελ.

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

Εβ. Νοβότνι: Το ΔΝΤ δεν είναι πλέον αναγκαίο για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της
Ελλάδας
Αρνητικός στην συμμετοχή του ΔΝΤ στο Ελληνικό πρόγραμμα εμφανίζεται ο Έβαλντ Νοβότνι, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, λέγοντας ότι το ζήτημα της ελληνικής οικονομίας πρέπει να το χειριστούν
μόνοι τους οι Ευρωπαίοι. Η δήλωση του Αυστριακού Κεντρικού τραπεζίτη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την
θέση που εξέφρασε το πρωί ο διοικητής της Bundesbank, Γενς Βάιντμαν ο οποίος είπε ότι το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο είναι ένα απαραίτητο κομμάτι των προγραμμάτων διάσωσης. Σε συνέντευξη στην
εφημερίδα Die Presse ο κ. Νοβότνι κλήθηκε να σχολιάσει την αντιπαράθεση για τις συνομιλίες του Πολ Τόμσεν
με την Ντέλια Βελκουλέσκου που διέρρευσαν τα Wikileaks. Ο πρόεδρος της Αυστριακής Κεντρικής Τράπεζας,
αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο αμφισβητώντας μάλιστα και την γνησιότητα της συνομιλίας.
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Σταθάκης: Βιώσιμο έως το 2022 το ελληνικό χρέος
Την άποψη ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο μέχρι το 2022 και ότι μετά θα χρειαστεί νέος γύρος συζητήσεων εξέφρασε
ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, ενώ σχετικά με την αξιολόγηση εκτίμησε ότι θα
ολοκληρωθεί γύρω στις 27 Απριλίου.
Μιλώντας στο Ελληνογερμανικό Business Forum «Restoring Confidence and Navigation for new trade, investment and
startups» του Economist, που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ο κ. Σταθάκης είπε πως «βλέπει» ισχυρή κυκλική ανάπτυξη
αυτή τη στιγμή, ενώ εκτίμησε πως το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα και ότι θα υπάρξει
οικονομική ανάπτυξη το β' εξάμηνο.
Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, είπε πως οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και το φορολογικό θα
περάσουν από τη Βουλή χωρίς μεγάλα προβλήματα, σημειώνοντας πως τα σχετικά νομοσχέδια θα πάνε στη Βουλή αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Αναφερόμενος στις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως ο αρχικός στόχος για έσοδα 50 δισ. ευρώ δεν ήταν ρεαλιστικός και τώρα ο
στόχος είναι τα 15 δισ. ευρώ, που όμως μπορεί να καταλήξει να είναι και μικρότερος.

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

Σε ιστορικό χαμηλό οι χορηγήσεις νέων δανείων

Ανύπαρκτη είναι η θετική επίδραση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη
χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας, που στενάζει υπό το βάρος της έλλειψης ρευστότητας των τραπεζών
και της αβεβαιότητας στην ελληνική οικονομία. Τα επιτόκια με βάση τα οποία δανείζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι
τρεις φορές πάνω από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, καθιστώντας τις λιγοστές πιστώσεις, που δίνονται από τις τράπεζες,
απαγορευτικές ως προς το κόστος εξυπηρέτησής τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, τα νέα δάνεια που οι τράπεζες χορήγησαν τον Φεβρουάριο έπεσαν σε ιστορικό χαμηλό, και οι πιστώσεις προς
τις επιχειρήσεις άγγιξαν το κατώτερο σημείο της δεκαετίας.
Συνέχεια…
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Τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις ανήλθαν μόλις σε 291 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι τον ίδιο μήνα είχαν δοθεί προς τις
επιχειρήσεις 408 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο του 2014 είχαν δοθεί 947 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο του 2013 τα νέα δάνεια ήταν 1,3 δισ. ευρώ, το 2012
είχαν δοθεί 1,5 δισ. ευρώ και το 2011 οι μηνιαίες πιστώσεις ήταν 3,2 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζενίθ στον μηνιαίο δανεισμό προς τις
επιχειρήσεις ήταν το 2009 (33,6 δισ. ευρώ). Η έλλειψη ρευστότητας πλήττει ευθέως τόσο τις μικρές όσο και τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς, σύμφωνα
με τα ίδια στοιχεία, τα νέα δάνεια που δόθηκαν έως 250.000 ευρώ, δηλαδή προς τις μικρές επιχειρήσεις, περιορίστηκαν τον Φεβρουάριο μόλις σε 23 εκατ.
ευρώ, ενώ 61 εκατ. ευρώ δόθηκαν προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μόλις 207 εκατ. ευρώ ήταν οι χορηγήσεις προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται οι διαγραφές δανείων ούτε οι αποπληρωμές, και αποτελούν τον καθαρό δανεισμό του
ιδιωτικού τομέα, αφού συνυπολογιστούν και οι αναδιαρθρώσεις που γίνονται, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνουν και φρέσκο χρήμα. Την
ίδια στιγμή το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων της χώρας είναι σε τριπλάσια επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και, παρά τη μικρή
μείωση που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο σε ορισμένες κατηγορίες δανείων, τα πραγματικά επιτόκια είναι αρκετά πάνω από τα ονομαστικά,
καθιστώντας αποτρεπτική την πρόσβαση στον δανεισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια έως 250.000 ευρώ διαμορφώθηκε τον
Φεβρουάριο στο 5,62% –το πραγματικό φθάνει το 8%–, όταν ο μέσος όρος στην Eυρωζώνη ήταν στο 3,16%. Για δάνεια από 250.000 έως και 1 εκατ.
ευρώ, το μέσο επιτόκιο στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 5,23%, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι μεταξύ 1,96% και 2,11%, ενώ για
δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ το μέσο επιτόκιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις φθάνει στο 4,83%, όταν για τις ευρωπαϊκές είναι μόλις 1,32%. Ανάλογη σε
ό,τι αφορά τις παρεχόμενες πιστώσεις είναι η εικόνα σε σχέση με τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, έχει
υποχωρήσει σε αντίστοιχα ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Τα δάνεια που δόθηκαν τον Φεβρουάριο για την αγορά ή την επισκευή κατοικίας ήταν μόλις 37
εκατ. ευρώ, έναντι 87 εκατ. ευρώ το 2015, 301 εκατ. ευρώ το 2014, 303 εκατ. ευρώ το 2013, κ.ο.κ. Τα νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά συνδέονται
περισσότερο με τη ζήτηση και όχι με το κόστος χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ευθυγραμμίζεται με αυτό της Ευρωζώνης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τα νέα δάνεια που χορηγούνταν για την αγορά κατοικίας κατά την προηγούμενη δεκαετία ήταν κατά μέσον όρο 1,2-1,5 δισ. ευρώ
κάθε μήνα, και έτσι η κατακόρυφη πτώση της ζήτησης είναι αποτέλεσμα της υψηλής ανεργίας, της αβεβαιότητας και της μείωσης του εισοδήματος. Σε
ό,τι αφορά στα δάνεια που δίνονται για καταναλωτικούς σκοπούς, η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία δεν θα μπορούσε να διαφοροποιείται από τη
γενικότερη τάση. Ετσι, τα νέα καταναλωτικά δάνεια που χορηγήθηκαν τον Φεβρουάριο ήταν μόλις 60 εκατ. ευρώ, με διαρκή φθίνουσα πορεία, από το
υψηλό των 862 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2008.
Καθημερινή
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«Plan B» με έκτακτο Eurogroup στις 29 Απριλίου
Έκτακτο Eurogroup για τη Μεγάλη Παρασκευή 29 Απριλίου έχουν ήδη σχεδιάσει ευρωζώνη, κυβέρνηση και θεσμοί ως εναλλακτικό
πλάνο, στην περίπτωση που έως τις 22 Απριλίου δεν θα έχουν προλάβει να ψηφιστούν οι παρεμβάσεις σε φορολογία, ασφαλιστικό και
κόκκινα δάνεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece το χρονικό αυτό ορόσημο που τελεί σε γνώση του Euro Working Group
επιβεβαιώθηκε στη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών Ντέκλαν Κοστέλλο (ΕΕ), Ράσμους Ρέφερ (ΕΚΤ),
Νικόλα Τζιαμαριόλι (ESM) και Ντέλια Βελκουλέσκου (ΔΝΤ).
Αυτό απλά σημαίνει πως στη χειρότερη των περιπτώσεων η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τη Μεγάλη
Πέμπτη το πολυνομοσχέδιο και τους εφαρμοστικούς νομούς που θα σχετίζονται με τα προαπαιτούμενα που θα προσδιορίσουν Ελλάδα
και ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ και ESM. Αυτό διότι το επόμενο προγραμματισμένο Eurogroup είναι στις 24 Μάιου και η ημερομηνία αυτή πέφτει
μακριά, σε σχέση με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.
Πάντως το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιθυμεί να ολοκληρώσει την αξιολόγηση και να ψηφίσει τα μέτρα μέχρι τη
συνάντηση του Eurogroup του Άμστερνταμ στις 22 Απριλίου, προκειμένου να εξασφαλίσει τη δόση των 6 δισ. ευρώ και την εκκίνηση
των συζητήσεων για την ελάφρυνση χρέους.
Μια γεύση των συζητήσεων αυτών θα δοθεί στο πλαίσιο του Washington Group, ήτοι στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών
κρατών της ευρωζώνης και των αξιωματούχων των ΕΕ, ΕΚΤ, ESM και ΔΝΤ κατά την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ 15 – 17 Απριλίου στην
Ουάσιγκτον.
Όπως εξηγούσε χθες στέλεχος κοντά στη διαπραγμάτευση «όλα τα μετρά ως πακέτο δεν έχουν κλείσει» και ενδεχομένως το κλείσιμο να
απαιτήσει και άλλο χρόνο, δεδομένου ότι μέρος της διαπραγμάτευσης θα μεταφερθεί στην Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ μετά τις 12
Απριλίου και έως τις 17 Απριλίου.
Σε κάθε περίπτωση τα τεχνικά κλιμάκια θα εξετάσουν σήμερα όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τις αλλαγές στη φορολογία
εισοδήματος, τις περικοπές δαπανών, τις παρεμβάσεις στους εμμέσους φόρους και τις αλλαγές στα κόκκινα δάνεια προκειμένου να
προετοιμάσουν το έδαφος για τις αυριανές συζητήσεις.
Στα μέτρα περικοπής δαπανών περιλαμβάνονται α) η εφαρμογή της αρχής 1 πρόσληψη για 5 συνταξιοδοτήσεις στο Δημόσιο το 2016, 1
πρόσληψη για 4 αποχωρήσεις το 2017, 1 πρόσληψη για 3 αποχωρήσεις το 2018 και 1 πρόσληψη για 2 αποχωρήσεις το 2019, 2) αλλαγές
στα ειδικά μισθολόγια του ΕΣΥ και των ένστολων, 3) η συγχώνευση και κατάργηση 1.800 φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 4)
η δημιουργία ταμείου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στόχος είναι αυτά και άλλα μέτρα να διασφαλίσουν εξοικονόμηση ή πρόσθετα έσοδα συνολικού ύψους 1% του ΑΕΠ ή 1,8 δισ. ευρώ,
δεδομένου ότι αυτό το ποσό λείπει για να γεφυρωθεί η απόσταση με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.
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Panama Papers: Το κλειδί στη διαφάνεια των συναλλαγών έχουν οι τράπεζες
Ο πολιτικός των Πρασίνων Σβεν Γκίγκολντ με αφορμή τις αποκαλύψεις των εγγράφων του Παναμά δήλωσε πως οι
τράπεζες μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω υπεράκτιων εταιρειών.
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις των λεγόμενων εγγράφων του Παναμά, τα οποία φέρουν επιφανείς
πολιτικούς, οικονομικούς και αθλητικούς παράγοντες της δημόσιας ζωής σε όλο τον κόσμο να είναι αναμεμειγμένοι στη
σύσταση υπεράκτιων εταιρειών με στόχο τη φοροδιαφυγή ή το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τα 11,5 εκατομμύρια
έγγραφα έφεραν στη δημοσιότητα δημοσιογράφοι από ολόκληρο τον κόσμο, μέλη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών
Δημοσιογράφων.
Εταιρεία-κλειδί σε αυτή την ιστορία είναι η εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά.

Φορολογικοί και δικαστικοί έλεγχοι έχουν ξεκινήσει σε πολλές χώρες του κόσμου. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε βλέπει την ιστορία των αποκαλύψεων σαν μια ευκαιρία για την ενίσχυση του διεθνούς αγώνα κατά
της φοροδιαφυγής. Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ανεξάρτητα από την υπόθεση των εγγράφων του Παναμά θέλει μέσα στον
Απρίλιο να παρουσιάσει νέες προτάσεις. Σύμφωνα με τον Μάρτιν Γέγκερ, εκπρόσωπο τύπου του Γερμανού υπουργού
Οικονομικών, η υπόθεση των λεγόμενων εγγράφων του Παναμά δεν αποτελεί κάτι πραγματικά καινούργιο ωστόσο
αυξάνει την πίεση στους φορολογικούς παραδείσους σε όλο τον κόσμο.
Οι ελίτ και το δίκαιο της αδιαφάνειας
Για μια τεράστια δημοσιογραφική επιτυχία έκανε λόγο ο πολιτικός των Πρασίνων Σβεν Γκίγκολντ. Mπορεί να μην είναι
μια πραγματικά καινούργια είδηση ωστόσο όπως επεσήμανε: «Το καινούργιο σε αυτό το σκάνδαλο είναι ότι τώρα έχουμε
ονόματα και ότι αυτά τα ονόματα επιβεβαιώνουν αυτό που φοβόμασταν εδώ και καιρό, ότι οικονομικές και πολιτικές ελίτ
θεωρούν πως για αυτούς ισχύει ένα διαφορετικό δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο της αδιαφάνειας».
Τον Οκτώβριο του 2014 πολλά κράτη υπέγραψαν στο Βερολίνο μια συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών σε τραπεζικό
επίπεδο με στόχο την αποφυγή της φοροδιαφυγής. Με τον τρόπο αυτό στην ουσία έμπαινε τέλος στο τραπεζικό απόρρητο.
Μέχρι στιγμής 80 χώρες έχουν υπογράψει τη συμφωνία ενώ συγχρόνως άλλα 16 κράτη προτίθενται να την υπογράψουν. Η
σύσταση υπεράκτιων εταιρειών είναι νόμιμη ωστόσο, όπως δήλωσε ο Σβεν Γκίγκολντ σχετικά:
«Δεν είναι παράνομο οποιοσδήποτε δεν έχει να κρύψει τίποτα να διαχειρίζεται τα χρήματά του στο όνομά του. Υπάρχουν
βέβαια και άνθρωποι που κέρδισαν νόμιμα χρήματα και θα ήθελαν να τα κρύψουν διότι δεν εμπιστεύονται το νομικό
σύστημα ενός κράτους. Εδώ όμως συμβαίνει το αντίστροφο. Άνθρωποι που βρίσκονται ψηλά και θέλουν να αποκρύψουν
τα εισοδήματά τους. Αυτό μπορεί να μας κάνει να υποπτευθούμε ότι τα έσοδα δεν προέρχονται από καθαρές πηγές.
Μπορεί να είναι προϊόν διαφθοράς ή παράνομων δραστηριοτήτων και αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουν αυτή τη διαφάνεια.
Σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς τα ποσά αυτά μπορεί να αγγίζουν έως και το 10% του ΑΕΠ μιας χώρας και φυσικά
τα χρήματα αυτά λείπουν από τα δημόσια ταμεία και τα πληρώνουν οι απλοί άνθρωποι».
Παράδειγμα οι ΗΠΑ
Για τον Γερμανό πολιτικό πάντως το κλειδί στη διαφάνεια κρατούν οι τράπεζες. Μέσω αυτών όπως λέει μπορεί να
υπάρξει «διαύγεια» στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Ωστόσο πολλές τράπεζες δεν φαίνονται πρόθυμες να συνδράμουν.
Ο Σβεν Γκίγκολντ παρατηρεί πως οι ΗΠΑ δίνουν ένα καλό παράδειγμα που θα μπορούσε να ακολουθήσει και η Ευρώπη:
«Οι ΗΠΑ προηγήθηκαν. Οι ΗΠΑ εισπράττουν από ξένες τράπεζες ένα χρηματικό πρόστιμο εάν αυτές δεν εγγυηθούν ότι
δεν συμπεριλαμβάνονται
Αμερικανοί πολίτες σε λογαριασμούς που διαθέτουν εταιρείες και τραστ στην τράπεζά τους. Με
\
την ίδια μέθοδο θα μπορούσε η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις υπεράκτιες εταιρείες. Αυτό θα σήμαινε ότι με τη βοήθεια
χρηματικών προστίμων θα μπορούσαμε να υποχρεώσουμε όλους τους πελάτες των τραπεζών να γνωρίζουν ποιοι
επωφελούνται από εταιρείες, τραστ, ιδρύματα με τα οποία συναλλάσσονται. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζητούμενο και ένα
εργαλείο για να εξυγιάνουμε το οικονομικό σύστημα».
Ντόρις Σίμον (DLF) / Μαρία Ρηγούτσου
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
S&P 500 SPX P/E RATIO Today - 23.8 Last year - 20.2 DOW DJIA P/E
RATIO Today - 18.1 Last year - 16.2
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