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Bloomberg: Οι Γερμανοί ετοιμάζονται για συμφωνία με την Ελλάδα
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι Έλληνες και Ευρωπαίοι εταίροι θα
καταλήξουν σε συμφωνία και ότι θα αποδεσμευτούν περισσότερα κεφάλαια, ότι θα αποφευχθεί ένα κούρεμα του χρέους και
ότι η απαίτηση της Μέρκελ για συμμετοχή του ΔΝΤ θα ικανοποιηθεί.
Η αλλαγή στάσης είναι φανερή από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν η κεντρική πολιτική σκηνή της Γερμανίας τασσόταν υπέρ
της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Τώρα, το Βερολίνο αναφέρει πως αναμένει μια συμφωνία. Και παρά το γεγονός ότι οι
καθυστερήσεις στο κλείσιμο της αξιολόγησης έχουν οδηγήσει σε εντεινόμενη φημολογία για μια νέα κρίση τον Ιούλιο, οι
Γερμανοί αναφέρουν ότι το ζήτημα της Ελλάδας μπορεί να επιλυθεί πολύ πιο εύκολα από το προσφυγικό ή την απειλή του
Brexit. «Η ΕΕ έχει τόσα θέματα στα οποία δεν συμφωνεί αυτές τις μέρες, όπως είναι το προσφυγικό», αναφέρει η Ingrid
Arndt-Brauer, των Σοσιαλδημοκρατών, προεδρεύουσα της Επιτροπής Οικονομικών της γερμανικής Κάτω Βουλής.
«Τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία. Πάντα τα καταφέρναμε να
φτάσουμε σε συμφωνία στο παρελθόν», αναφέρει.

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

Πώς τα capital controls στην Ελλάδα αύξησαν τη ζήτηση για 50ευρα στην ΕΕ
Στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επισημαίνεται ότι το 2015 ο αριθμός και η αξία των
τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία αυξήθηκαν κατά περίπου 7,8% και 6,6% αντίστοιχα. Στο τέλος του έτους ήταν
σε κυκλοφορία 18,9 δισεκ. τραπεζογραμμάτια ευρώ συνολικής αξίας 1.083 δισεκ. ευρώ.
Το τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ κατέγραψε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 11,8%
το 2015. Η ζήτηση για αυτή την ονομαστική αξία αυξήθηκε κατακόρυφα γύρω στα μέσα του έτους. Η πιο πιθανή εξήγηση
είναι ότι οι τουρίστες που επισκέπτονταν την Ελλάδα μετέφεραν μαζί τους περισσότερα μετρητά από ό,τι συνήθως, λόγω
των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών που επιβλήθηκαν στη χώρα (οι οποίοι όμως ίσχυαν μόνο για τους κατοίκους
Ελλάδος). Η παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ κατανέμεται μεταξύ των ΕθνΚΤ, οι οποίες συνολικά ήταν υπεύθυνες για
την παραγωγή 6,0 δισεκ. τραπεζογραμματίων το 2015. Εκτιμάται ότι, σε όρους αξίας, περίπου το 1/4 των
τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία διακρατείται εκτός της ζώνης του ευρώ, ιδίως σε γειτονικές προς τη ζώνη του
ευρώ χώρες. Τραπεζογραμμάτια ευρώ, κυρίως οι ονομαστικές αξίες των 500 και των 100 ευρώ, διακρατούνται εκτός της
ζώνης του ευρώ ως μέσο αποθησαυρισμού, αλλά και για διακανονισμό συναλλαγών στις διεθνείς αγορές.
Συνέχεια…
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Τα μετρητά /έχουν το πλεονέκτημα του άμεσου διακανονισμού, χωρίς να χρειάζεται η αξιολόγηση της φερεγγυότητας του
αντισυμβαλλομένου. Το 2015 ο συνολικός αριθμός των κερμάτων ευρώ σε κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 4,7% σε 116,1
δισεκ. τεμάχια στο τέλος του 2015. Στο τέλος του 2015 η αξία των κερμάτων σε κυκλοφορία διαμορφώθηκε σε 26,0 δισεκ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το τέλος του 2014
Πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ
Το 2015 το Ευρωσύστημα απέσυρε από την κυκλοφορία περίπου 899.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Σε σύγκριση με
τον αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, το ποσοστό των πλαστών παραμένει σε πολύ χαμηλό
επίπεδο. Δημοφιλέστερος στόχος των παραχαρακτών είναι τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ της πρώτης
σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ, τα οποία το 2015 αντιπροσώπευαν το 50,5% και 34,2% αντίστοιχα του συνόλου των
πλαστών.

Η ελαφρά αύξηση του συνολικού αριθμού των πλαστών τραπεζογραμματίων το 2015 οφειλόταν κυρίως στο αυξημένο
μερίδιο των πλαστών τραπεζογραμματίων ονομαστικής αξίας 50 ευρώ.

Η ΕΚΤ εξακολουθεί να συνιστά στο κοινό να επαγρυπνεί όσον αφορά την πιθανότητα απάτης, να μην ξεχνά τον τριπλό
έλεγχο (οπτικό, με την αφή και με εξέταση υπό γωνία)και να μη βασίζεται ποτέ σε ένα και μόνο χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Επίσης, παρέχεται διαρκής εκπαίδευση στους φορείς που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, εντός και εκτός
Ευρώπης, ενώ διατίθεται επικαιροποιημένο ενημερωτικό υλικό που βοηθά το Ευρωσύστημα στην καταπολέμηση της
παραχάραξης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Χούρικαν (Τρ. Κύπρου): Γιατί στοχεύουμε να μπούμε στο LSE και να φύγουμε απ' το ΧΑ
Το στόχο του για την εισαγωγή της Τράπεζας Κύπρου στο χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) ανέπτυξε σε συνέντευξη του
στο Bloomberg ο διευθύνων σύμβουλος της Τρ. Κύπρου, Τζον Χούρικαν. Ειδικότερα, όπως είπε σχετικά το ΧΑ και το
ΧΑΚ «παραείναι μικρά σε ρευστότητα. Θέλουμε να βρούμε μακροπρόθεσμους επενδυτές και το Λονδίνο μπορεί να μας το
προσφέρει αυτό». Τόνισε πως το ΔΣ θέλει να προσφέρει στους μετόχους όλες τις δυνατότητες για περισσότερη διαφάνεια
και πιο γρήγορες συναλλαγές και τα υψηλότερα «standards» και εμφανίστηκε σίγουρος ότι απ' την είσοδο στην αγορά του
Λονδίνου η Τράπεζα Κύπρου θα βρει αξιόπιστους επενδυτές. Στάθηκε δε στο γεγονός ότι η ιδιαίτερα μικρή ρευστότητα
στο ΧΑ και το ΧΑΚ σήμερα ουσιαστικά δεν επιτρέπει να γίνουν αξιοσημείωτες συναλλαγές στη μετοχή. «Οποιαδήποτε
μεγάλη συναλλαγή στη μετοχή θέλει να πάρει πάρα πολλές μέρες για να γίνει. Κάτι που δυσχεραίνει τους μετόχους»,
σημείωσε σχετικά. Ερωτηθείς πάντως εάν η κίνηση θα αποτελέσει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία αποεπένδυσης των
υφιστάμενων μετόχων, ο ίδιος εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτό γιατί όπως σημείωσε παρά τις
δυσκολίες των τελευταίων χρόνων η τράπεζα έχει σταθεροποιηθεί και έχει σημαντικές προοπτικές σε μία αγορά μάλιστα
στην οποία έχει ανταγωνιστική θέση. Σημείωσε ότι η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είναι ένα «value play» για τους
επενδυτές, αφού παρά τις καλές προοπτικές σήμερα η αποτίμηση της είναι πολύ χαμηλότερη ακόμα και απ' τη λογιστική
της αξία. Επίσης είναι σε θέση να παράγει επιστροφές προς τους μετόχους χάρη στην ανάκαμψη της και τη
σταθεροποίηση της κυπριακής αγοράς. «Πήραμε όλα τα μέτρα που έπρεπε πολύ γρήγορα. Τώρα η αγορά θα αποφασίσει
πότε θα αποκτήσουμε εκ νέου στο χρηματιστηριακό ταμπλό την λογιστική μας αξία», είπε σχετικά. Ο κ. Χούρικαν
επιβεβαίωσε ότι η Τράπεζα Κύπρου θα προχωρήσει σε επενδύσεις στο Real Estate ενώ ερωτηθείς σχετικά για την
κατάσταση στην Ελλάδα και μήπως φοβάται ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει επανέλθει η απειλή του Grexit αρκέστηκε να
δηλώσει πως η Τράπεζα ουσιαστικά έχει εξέλθει της ελληνικής αγοράς με την εξαίρεση κάποιων περιουσιακών στοιχείων.
Ωστόσο, όπως σημείωσε, «δεν μας επηρεάζει εάν η Ελλάδα θα είναι χειρότερα ή όχι μέχρι το καλοκαίρι».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ντάισελμπλουμ σε Γιούνκερ: Στο επόμενο ECOFIN πρέπει να συζητήσουμε για τα Panama
Papers
Στην ατζέντα του άτυπου ECOFIN που θα γίνει στις 22 Απριλίου θα βρεθούν οι πολύκροτες αποκαλύψεις των Panama
Papers.
Ο πρόεδρος του Eurogroup και προεδρεύων στο ECOFIN, Γερούν Ντάισελμπλουμ, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της
Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, με την οποία ζητά μία επισκόπηση των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει έως σήμερα η
Επιτροπή για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
«Οι πρόσφατες αποκαλύψεις των αποκαλούμενων Panama Papers έχουν τροφοδοτήσει τη συζήτηση για τη φοροδιαφυγή,
τη φοροαποφυγή και το ξέπλυμα χρήματος. Αναμένονται ενέργειες από τις φορολογικές Αρχές και τα εποπτικά σώματα σε
πολλά κράτη-μέλη, αλλά και άμεσες ενέργειες σε επίπεδο πολιτικής», αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Ντάισελμπλουμ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Γαλλογερμανικό υπ. συμβούλιο στη σκιά του προσφυγικού
Η καλή γαλλογερμανική συνεργασία θεωρείται προϋπόθεση για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Όμως το προσφυγικό
δοκιμάζει τις σχέσεις Γαλλίας-Γερμανίας. Θα καταφέρουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους Βερολίνο και Παρίσι;
Αν η Γερμανία και η Γαλλία ήταν πράγματι ζευγάρι, όπως περιγράφουν τις γαλλογερμανικές σχέσεις γαλλικά μέσα
ενημέρωσης, τότε αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα θα υπήρχαν φωνές και τσακωμοί. Αφορμή οι μονομερείς
ενέργειες του Βερολίνου στην προσφυγική κρίση. Το παραδοσιακό κοινό υπουργικό συμβούλιο γερμανικής και γαλλικής
κυβέρνησης που σήμερα διεξάγεται στο Μετς της Γαλλίας είναι μια ευκαιρία επαναπροσέγγισης στο ζήτημα του
προσφυγικού. 
Μόλις τον Φεβρουάριο πάντως ο γάλλος πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς σε ταξίδι του στην Γερμανία είχε επικρίνει την
προσφυγική πολιτική της Άγκ. Μέρκελ λέγοντας ότι «δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη». Από τότε το Βερολίνο
προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ διαβεβαίωνε ότι «υπάρχει
απόλυτη σύμπνοια μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας».
Με ιδιαίτερη προσοχή τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης παρακολούθησαν την επίσκεψη της γερμανίδας καγκελαρίου στο
Παρίσι πριν από την Σύνοδο ΕΕ-Τουρκίας στις αρχές Μαρτίου. Ίσως η καγκελάριος Μέρκελ να περίμενε από τον πρόεδρο
Ολάντ ότι θα διαφοροποιούνταν από τον πρωθυπουργό του. Όμως ο Φρανσουά Ολάντ επανέλαβε στην ουσία όσα είπε ο
Μανουέλ Βαλς προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα τηρήσει όσα συμφώνησε και θα δεχθεί στο έδαφός της 30.000 πρόσφυγες.
Ούτε έναν όμως παραπάνω.
Παρίσι και Βερολίνο τηρούν εποικοδομητική στάση
Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι γαλλογερμανικές διαφορές στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης οφείλονται στην
κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα. Έτσι στην Γαλλία η ανεργία ρεκόρ καθιστά δύσκολη την υποδοχή περισσότερων
προσφύγων, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση Ολάντ βρίσκεται υπό πίεση από τις επιτυχίες του «Εθνικού Μετώπου» της
Λεπέν. Κάθε χώρα εστιάζει στα κορυφαία ζητήματα που την αφορούν. Επικαλούμενη Γάλλο διπλωμάτη η γαλλική
εφημερίδα Le Figaro σημείωνε χαρακτηριστικά ότι «η Γερμανία δεν επέλεξε να βγει στην πρώτη γραμμή στα
τρομοκρατικά χτυπήματα και η Γαλλία αντέδρασε παρόμοια στην προσφυγική κρίση».
Για πολλές δεκαετίες ο γαλλογερμανικός άξονας κατάφερε να αντιμετωπίσει πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα, στον τομέα
της διεθνούς τρομοκρατίας, της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας. Ο Νίνο Γκαλέτι, διευθυντής του
παραρτήματος του γερμανικού ιδρύματος Κόνραντ Άντερναουερ στο Παρίσι εκτιμά πάντως ότι «Γαλλία και Γερμανία
εξακολουθούν να τηρούν εποικοδομητική στάση». Ας σημειωθεί ότι η πρώτη συνεδρίαση γαλλογερμανικού υπουργικού
συμβουλίου πραγματοποιήθηκε έπι Άντεναουερ και ντε Γκωλ το 1963.
dpa / Στέφανος Γεωργακόπουλος
Deutsche Welle
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