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Στο Eurogroup της Πέμπτης η ελληνική αξιολόγηση
Το Eurogroup θα συνεδριάσει εκ νέου, την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου, με την πρώτη αξιολόγηση να είναι το
κύριο θέμα συζήτησης ανάμεσα στους υπουργούς της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ημερήσια
διάταξη που δημοσιεύθηκε σήμερα, αναφέρει ότι στη συνεδρίαση θα συζητηθεί η μεταρρύθμιση του
συνταξιοδοτικού συστήματος και τα δημοσιονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την ελληνική κυβέρνηση,
για τους προϋπολογισμούς του 2016 και του 2017. Όπως προκύπτει ο στόχος είναι να υπάρξει συζήτηση «για την
τρέχουσα κατάσταση των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση», μετά την
οποία η Ελλάδα θα μπορεί να λάβει επόμενο πακέτο δόσεων. Στο Eurogroup θα δώσουν το παρών, και οι
εκπρόσωποι των δανειστών στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Θα υπάρξει τοποθέτηση για τις
συζητήσεις που έγιναν στην Αθήνα για τις διαπραγματεύσεις.
Την ίδια ώρα και τη στιγμή που ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έλεγε «καήκαμε αν αργήσει η διαπραγμάτευση», τα
δυσάρεστα μηνύματα συνεχίζονται από το εξωτερικό με τα δημοσιεύματα για τους διαπραγματεύσεις να δίνουν
και να παίρνουν.
Το γερμανικό πρακτορείο MNI αναφέρει ότι σύμφωνα με ευρωπαϊκούς αξιωματούχους , για να επιστρέψουν οι
θεσμοί στην Αθήνα, απαιτούν να υπάρχει πλήρης συνεργασία στο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Όπως αναφέρει ο ίδιος αξιωματούχος, οι Θεσμοί δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην Αθήνα για τη δεύτερη φάση
των διαπραγματεύσεων εάν δεν έχουν υπάρξει συγκεκριμένες και αποδεκτές προτάσεις.
Ακόμη, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ, η όποια προσπάθεια από ελληνικής πλευράς να πολιτικοποιήσει τις
διαπραγματεύσεις δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης. «Οι συνομιλίες που
έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν απλά διερευνητικές», ανέφερε υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ο οποίος
σημείωσε πως οι Θεσμοί δεν «διατύπωσαν συγκεκριμένες απαιτήσεις» αφού δεν έχουν στα χέρια τους τα
στοιχεία.
«Υπάρχει ακόμη μεγάλο κενό ανάμεσα σε αυτά που ζητάμε και το τι έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι
τώρα. Δεν έχουμε καθορίσει ακόμη το δημοσιονομικό έλλειμμα για αυτή τη χρονιά, κάτι το οποίο αποτελεί
κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση», τόνισε η ίδια πηγή. Παρά την «καλή θέληση που εξέφρασαν οι δανειστές
της Ελλάδας» να συζητήσουν για ισοδύναμα, «η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν μπορεί να παραδώσει τέτοια μέτρα»,
ανέφερε άλλος αξιωματούχος.
«Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε. Κρίνοντας από τις συζητήσεις της
προηγούμενης εβδομάδας, οι διαπραγματεύσεις μπορεί να κρατήσουν μήνες. Δεν βλέπω πραγματικές
χρηματοδοτικές ανάγκες για την Ελλάδα ως τον Ιούνιο», ανέφερε ο αξιωματούχος.
Η κυβέρνηση από την πλευρά της είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους δανειστές, ακόμη κι αν έφυγε από την
Ελλάδα το κουαρτέτο, με στόχο την ταχύτερη επιστροφή του το συντομότερο δυνατόν για την ολοκλήρωση της
δεύτερης – και πιο καθοριστικής – φάσης της αξιολόγησης.
Η Αθήνα δεν έχει στη διάθεσή της παρά μερικά 24ωρα, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας σειράς
εκκρεμοτήτων, από κοινού με τα τεχνικά κλιμάκια, ώστε να μπορεί με αξιώσεις να περιμένει εξελίξεις τις
αμέσως επόμενες ημέρες. Οι εξελίξεις αφορούν στην οριστικοποίηση της επιστροφής του κουαρτέτου επί
ελληνικού εδάφους, με τις τελευταίες πληροφορίες να την τοποθετούν για το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου
και όχι για τις 15 του μηνός όπως αρχικά είχε αποφασιστεί.
Σε κάθε περίπτωση, πολλά θα κριθούν ωστόσο στο Eurogroup της Πέμπτης, καθώς θα εξεταστεί διεξοδικά εάν
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επάνοδο των δανειστών στην Αθήνα.
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Aδιανόητο να γίνουν εκλογές, δεν μπορεί να γίνονται εκλογές κάθε τρεις μήνες, ανέφερε
ανώτατη κυβερνητική πηγή
Αυτό που απασχολεί την κυβέρνηση, είναι το προσφυγικό, είναι η αξιολόγηση που πρέπει να προχωρήσει και να
προχωρήσει η Ελλάδα στην ανάπτυξη μέσα από μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, τόνισε
ανώτατη κυβερνητική πηγή, σε σύντομη συνομιλία που είχε στην Τεχεράνη με τους δημοσιογράφους.
Για τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους , η ίδια πηγή, σημείωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα να δώσει η
κυβέρνηση, γιατί όπως τόνισε, η συζήτηση γίνεται πάνω σε μία πρόταση νόμου και όχι σε νομοσχέδιο, που
αφορά όλη την κοινωνία, τους άνεργους, τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτοί δεν έχουν φωνή; είπε
χαρακτηριστικά. Ειδικά τους αγρότες, πρόσθεσε, τους ευνοεί. Είναι εξαιρετικά εγωιστικό, συνέχισε η ίδια
πηγή, το ότι οι αγρότες, δεν έρχονται στο τραπέζι του διαλόγου.
Σε ερώτηση αν ανησυχεί για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι ανησυχεί για
το προσφυγικό, για την αξιολόγηση και να προχωρήσει η Ελλάδα στην ανάπτυξη μέσα από μια ενεργητικά
πολυδιάστατη
εξωτερική
πολιτική.
Η ίδια πηγή είπε ότι είναι αδιανόητο να γίνουν εκλογές και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να γίνονται εκλογές κάθε
τρεις μήνες.
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Μείωση παρουσίασαν τον Δεκέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον
ιδιωτικό τομέα
Μείωση παρουσίασαν τον Δεκέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών διαμορφώθηκαν στο ποσό των 4,647 δισ. ευρώ έναντι
5,080 δισ. ευρώ το Νοέμβριο.
Από το ποσό αυτό το μεγαλύτερο μέρος αφορά ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΤΑ οι οποίες περιορίστηκαν
τον Δεκέμβριο στα 2,771 δισ. ευρώ έναντι 2,848 δισ. ευρώ το Νοέμβριο.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νοσοκομείων διαμορφώθηκαν και αυτές σε χαμηλότερα επίπεδα στα 931 εκατ.
ευρώ από 1,118 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς τους ιδιώτες ανήλθαν τον Δεκέμβριο σε 739 εκατ. ευρώ έναντι 715 εκατ.
ευρώ το Νοέμβριο.
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Eurasia Group: Το προσφυγικό θα μπορούσε να θέσει την Ελλάδα εκτός ευρώ
Τον κίνδυνο η προσφυγική κρίση να έχει άμεσες επιπτώσεις στην Ελλάδα και να επιφέρει ξανά θέμα Grexit,
επισημαίνει το Eurasia Group σε ανάλυσή του για το προσφυγικό.
Ο αναλυτής Mujtaba Rahman, σε σχετικό του άρθρο αναφέρει ότι η στάση της Αγκελα Μέρκελ μπορεί να μην
έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τις προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη, ενώ το κλείσιμο των συνόρων της
Ελλάδας με την ΠΓΔΜ είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει την ελληνική κοινωνία σε μια έξαρση του
αντιευρωπαϊκού και εθνικιστικού κλίματος.
Οι αναλυτές του Eurasia Group εκτιμούν ότι η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας δεν πρόκειται να επιφέρει τη μείωση
των προσφυγικών ροών που οι επιθυμούν και ελπίζουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση
στη Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, που αντί να δεχτεί μια συμφωνία για ένα ανώτατο όριο
προσφύγων σε κάθε χώρα, μπορεί να προτιμήσει την επιλογή να παραμείνει προσωρινά το πρόβλημα στην
Ελλάδα.
Επίσης, ο αποκλεισμός των συνόρων Ελλάδας - ΠΓΔΜ θα ενισχύσει το αντι-ευρωπαϊκό και εθνικιστικό κλίμα
στην Ελλάδα, ενώ είναι πολύ πιθανό η χώρα μας να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές. Ολα αυτά θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν την ολοκλήρωση της πρώτης αναθεώρησης και στο χειρότερο σενάριο, να επαναφέρει τον
κίνδυνο της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.
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Βάιντμαν: Ανέφικτη η δημιουργία θέσης υπουργού Οικονομικών
Πολιτικά ανέφικτη θεωρεί αυτή τη στιγμή την δημιουργία θέσης υπουργού Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο
πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, Γενς Βάιντμαν, ο οποίος θέλησε, με δήλωσή του στην
Frankfurter Allgemeine Zeitung να διευκρινίσει προηγούμενη τοποθέτησή του, η οποία είχε ερμηνευθεί ως
προώθηση ενός τέτοιου θεσμού.
Συνέχεια….
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- πλειοψηφία για μια κεντρική λύση στα προβλήματα διακυβέρνησης της Ευρωζώνης», δηλώνει ο
«Δεν βλέπω
κ. Βάιντμαν και εξηγεί ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να αποτελέσει μόνο θεωρητική επιλογή.
Σε άρθρο του στην σημερινή Sueddeutsche Zeitung, από κοινού με τον κεντρικό τραπεζίτη της Γαλλίας
Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ο κ. Βάιντμαν υποστήριζε την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων στον
προϋπολογισμό ως εναλλακτική επιλογή προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε εθνικό
επίπεδο, εφόσον αποδειχτεί ανέφικτη η μεταβίβαση περισσότερης κυριαρχίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
«Το πλαίσιο της Συνθήκης του Μάαστριχτ εξακολουθεί να ισχύει και πρέπει να ενισχυθεί», εξηγεί ο κ.
Βάιντμαν στην FAZ, ενώ τονίζει ότι «αυτός είναι δρόμος, αν θέλουμε να ισορροπήσουμε την μεγαλύτερη
ευθύνη με τον έλεγχο, μέχρις ότου συμφωνηθεί μεγαλύτερη παραχώρηση κυριαρχίας».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Κ. Ρέγκλινγκ: Οδυνηρή αλλά αποτελεσματική η πολιτική της ευρωζώνης για την
αντιμετώπιση της κρίσης χρέους
Την άποψη ότι η πολιτική της ευρωζώνης για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους είναι οδυνηρή αλλά
παράγει αποτελέσματα, εξέφρασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (EMΣ), Κλάους
Ρέγκλινγκ, σε δηλώσεις του στις Βρυξέλλες, που αναπαράγει η φλαμανδική εφημερίδα «De Tijd» σε
ανυπόγραφο δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Σκληρή η πολιτική της ευρωζώνης αλλά αποδίδει».
Ο κ. Ρέγκλινγκ σημειώνει ότι όλες οι χώρες που βρίσκονταν σε πρόγραμμα κατάφεραν να απεμπλακούν πλην
της Ελλάδας, η οποία όμως «είχε πολύ υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, ενώ
και η πορεία ανάκαμψης διακόπηκε πέρυσι από την ελληνική κυβέρνηση». Ο ίδιος παραδέχεται πως για χώρες
όπως η Ελλάδα, αν και η περικοπή δαπανών είναι επιβεβλημένη, από πολιτικής και κοινωνικής απόψεως είναι
ο «δυσκολότερος δρόμος». «Πολλοί πολιτικοί στις χώρες της ευρωζώνης δεν έχουν ακόμα αποδεχτεί ότι με την
είσοδό τους στην ευρωζώνη οι χώρες τους έχουν εκχωρήσει τις εξουσίες τους σε ό,τι αφορά την νομισματική
και οικονομική πολιτική και αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα επί έξι μήνες πέρυσι αγωνιζόταν εναντίον των
μεταρρυθμίσεων», παρατηρεί.
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