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Μεγαλύτερη σαφήνεια στο ασφαλιστικό και τα δημοσιονομικά μέτρα αναμένει ο Γ.
Ντάισελμπλουμ
Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και τα επιπλέον
δημοσιονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την ελληνική κυβέρνηση, τονίζει σε ενημερωτική επιστολή
του προς το ολλανδικό κοινοβούλιο, ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ.
Σχετικά με το Eurogroup της 11ης Φεβρουαρίου, ο Γ. Ντάισελμπλουμ τόνισε ότι θα συζητήσει την πορεία της
πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος. «Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον
αφορά τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για το ασφαλιστικό και τα επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα που πρέπει να
ληφθούν από την ελληνική κυβέρνηση, στο βαθμό που αποτελούν κομμάτι της πρώτης αξιολόγησης. Οι θεσμοί
εξακολουθούν να βρίσκονται σε συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενο των εν
λόγω μέτρων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης μπορεί μια χρηματική δόση να διατεθεί
προς εκταμίευση από την Ελλάδα», δήλωσε ο Γ. Ντάισελμπλουμ στο ολλανδικό κοινοβούλιο.

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

«Μπηχτές» από τις Βρυξέλλες στην κυβέρνηση
Tην ανάγκη να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία της αξιολόγησης υπογράμμισε σήμερα από τις Βρυξέλλες,
ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης, λέγοντας ότι με αυτό συμφωνεί και η ελληνική πλευρά. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης ανέφερε ότι οι συζητήσεις των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα
με τις ελληνικές αρχές «πήγαν πολύ καλά», αλλά παραμένουν «διαφορές» στο ασφαλιστικό, στα δημοσιονομικά
στοιχεία του 2016 και των επόμενων ετών, στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και στο ταμείο
ιδιωτικοποιήσεων. Σε γενικές γραμμές χαρακτήρισε τα θέματα της πρώτης αξιολόγησης «σύνθετα», όχι μόνο
από τεχνικής απόψεως, αλλά «ακόμη περισσότερο από πολιτικής», σημειώνοντας ωστόσο πως «όλοι ελπίζουν ότι
η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα». Σημείωσε, πάντως, ότι «η ποιότητα της συμφωνίας υπερέχει
της ταχύτητας επίτευξής της». Σχετικά με το ενδεχόμενο λήψης έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων για το 2016,
ο αξιωματούχος της ευρωζώνης υπενθύμισε ότι είχε συμφωνηθεί πως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα
αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ, τα οποία όμως πρέπει να εξειδικευτούν. Όπως είπε, οι ελληνικές Αρχές και οι
θεσμοί συμφώνησαν να εργαστούν πάνω στον προϋπολογισμό του 2016.
Συνέχεια…
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/ άφησε αιχμές, λέγοντας πως “κάποια βασικά υπουργεία στην Ελλάδα φαίνεται ότι δεν έχουν λάβει
Παράλληλα,
σοβαρά τις αποφάσεις του Ιουλίου”. Όσον αφορά το Ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης
υπενθύμισε ότι για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση πρέπει να καταστεί λειτουργικό , κάτι το οποίο είναι
ουσιώδες για αρκετά κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Σχετικά με το συνταξιοδοτικό, ο ίδιος παράγοντας της
ευρωζώνης σημείωσε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στις συζητήσεις , καθώς όλοι αναγνωρίζουν ότι απαιτείται
ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως η ηλικία συνταξιοδότησης, τα ποσοστά αναπλήρωσης και η περίοδος
καταβολής εισφορών. Τόνισε, επίσης, ότι στόχος είναι να φτιαχτεί ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που θα είναι
θετικό για τον επίσημο τομέα της οικονομίας. Καταλήγοντας, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι δεν έχει
προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής των εκπροσώπων των δανειστών στην Ελλάδα,
τονίζοντας όμως ότι ο μεγάλος όγκος των τεχνικών διαβουλεύσεων έχει ολοκληρωθεί και ότι το βασικό στην
παρούσα φάση είναι η λήψη αποφάσεων.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CNBC: Πώς η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί εκτός ευρώ
«Οι χιλιάδες πρόσφυγες που καταφθάνουν καθημερινά στην Ελλάδα αυξάνουν την πίεση που βιώνει η χώρα, η
οποία αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως μια “λιμνάζουσα” οικονομία, αύξηση των κοινωνικών εντάσεων και
πολιτική πίεση, παράγοντες που θα μπορούσαν να την οδηγήσουν έξω από την ζώνη του ευρώ», τόνισαν
πολιτικοί αναλυτές του Eurasia Group στο αμερικανικό δίκτυο CNBC.
Οι αναλυτές υποστήριξαν ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη εισροή προσφύγων από την
Συρία, που προσπαθούν να διαφύγουν από τον εμφύλιο πόλεμο, ωστόσο η Ελλάδα, όπως και η Τουρκία, έχει
επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος και γι’ αυτό τον λόγο οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να
δώσουν στην Τουρκία το ποσόν των 3 δισ. ευρώ για να περιοριστεί, όσο είναι δυνατόν, ο αριθμός των
προσφύγων.
Όμως, η Ελλάδα φέρει το μεγαλύτερο βάρος για τον περιορισμό των προσφύγων που ταξιδεύουν προς την
βόρεια Ευρώπη. Οι Mujtaba Rahman, Naz Masraff και James Sawyer από το Eurasia Group τόνισαν ότι
θεωρούν πως η συμφωνία των Ευρωπαίων με την Τουρκία δεν θα αποδώσει και η Γερμανίδα καγκελάριος
Άνγκελα Μέρκελ θα επιλέξει να μεταφέρει προσωρινά το πρόβλημα στην Ελλάδα, με στόχο να αποφύγει την
περαιτέρω εισροή προσφύγων στην χώρα της.
Έτσι, σύμφωνα με τους αναλυτές του, θα κλείσουν τα σύνορα Ελλάδας – Σκοπίων και, ενδεχομένως και τα
σύνορα της Ελλάδας με την Βουλγαρία. Αν αυτό συμβεί, τα αποτελέσματα στην χώρα θα είναι επικίνδυνα από
κοινωνική και οικονομική άποψη, δημιουργώντας κοινωνικές αναταραχές και αστάθεια, που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν την Ελλάδα έξω από την ζώνη του ευρώ.
Οι ίδιοι πολιτικοί αναλυτές δεν παρέλειψαν να σημειώσουν ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έχει υπογράψει
«απρόθυμα» μια τρίτη συμφωνία διάσωσης με τους διεθνείς δανειστές της χώρας από το περασμένο καλοκαίρι
και βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο γύρο σκληρών ελέγχων εκ μέρους τους.
«Αν “σφραγιστούν” τα σύνορα με τα Σκόπια αυτό θα ενισχύσει το αντιευρωπαϊκό και εθνικιστικό συναίσθημα
στην Ελλάδα και η διεξαγωγή πρόωρων εκλογών δεν μπορεί να αποκλειστεί» τόνισαν οι πολιτικοί αναλυτές στο
δίκτυο CNBC.
Το αμερικανικό δίκτυο επισημαίνει ότι η χώρα μόνο από τις 28 Ιανουαρίου του 2016 μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου
δέχτηκε 16.723 μετανάστες και πρόσφυγες και τώρα καλείται να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων της με την κατασκευή
πέντε «hotspots» και δύο κέντρων μετεγκατάστασης (relocation centers).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Σόιμπλε: «Δεν ανησυχώ για την Deutsche Bank
«Δεν ανησυχώ για την Deutsche Bank», δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, εν
μέσω μιας άνευ προηγουμένου κατάρρευσης της μετοχής της τράπεζας, η οποία αθροιστικά έχει χάσει από την
αρχή του έτους περισσότερο από το 30% της μετοχικής της αξίας.
Την Τρίτη ο CEO της Deutsche Bank, Τζον Κράιαν, ανέφερε σε επιστολή του προς του εργαζόμενους ότι η
τράπεζα είναι «απολύτως ασφαλής», με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και «εκμεταλλεύθηκε αυτή την ισχύ για να
καθησυχάσει την αγορά για τη δυνατότητα και τη δέσμευσή μας να πληρώσουμε τα κουπόνια στους
επενδυτές».

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

Ρέντσι: «Αν η Ευρώπη δεν αλλάξει οπτική έχει τελειώσει»
«Αν η Ευρώπη δεν αλλάξει οπτική και στρατηγική, έχει τελειώσει», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg o
Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι. «Ανησυχώ για την πιθανότητα να καταρρεύσει η Συνθήκη του Σένγκεν. Χωρίς τη
Συνθήκη αυτή, η ευρωπαϊκή ταυτότητα τίθεται σε κίνδυνο», προσθέτει ο Ρέντσι, σύμφωνα με τον οποίο η Ευρώπη
«χρειάζεται μια ατζέντα για την ανάπτυξη και την μείωση της γραφειοκρατίας», όπως και «μια συμφωνία με τις
αφρικανικές χώρες για να αναπτυχθούν οι υποδομές και να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στις χώρες αυτές». Σε ό,τι
αφορά, τέλος, την δυνατότητα ενός Brexit, o επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης δήλωσε στο Bloomberg ότι «θα ήταν
κάτι φοβερό», όμως συμπλήρωσε πως «στοιχηματίζει και βασίζεται στον Ντέιβιντ Κάμερον» διότι «η Ευρώπη δεν μπορεί
να επιτρέψει στον εαυτό της την έξοδο της Βρετανίας λόγω μη επίτευξης συμφωνίας στην σύνοδο κορυφής της 18ης και
19ης Φεβρουαρίου».
Εξάλλου, η Ιταλία προσκάλεσε σήμερα στη Ρώμη τις έξι ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που έγινε στη
συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ελπίδα να γίνει μια επανεκκίνηση, από τώρα και μέχρι τον επόμενο χρόνο, του
ευρωπαϊκού σχεδίου που αιμορραγεί. Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Πάολο Τζεντιλόνι κάλεσε τους συναδέλφους του της
παλιάς «Ευρώπης των έξι» να συναντηθούν στη Ρώμη για ένα δείπνο εργασίας που θα αποτελέσει την αφετηρία «ενός
κοινού στοχασμού για το πώς θα ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινώντας από τις κυριότερες προκλήσεις που η
Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.
Οι υπουργοί θα μιλήσουν για «το μέλλον της Ευρώπης και τις προοπτικές επανεκκίνησης της διαδικασίας ολοκλήρωσης»,
σύμφωνα με το κείμενο αυτό. Ο ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι το επαναλαμβάνει κάθε τόσο: αυτή η Ευρώπη δεν
λειτουργεί πια και, αν δεν αλλάξει, θα εξαφανιστεί, παρασυρόμενη από το κύμα του λαϊκισμού που εξακολουθεί να
διογκώνεται, μεταξύ άλλων και στην ιταλική χερσόνησο. Η ιταλική κοινή γνώμη, αν και τασσόταν για πολλά χρόνια υπέρ
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την αρνείται σήμερα, έπειτα από πέντε χρόνια κρίσης και ισχνής ανάπτυξης. Θα πρέπει, ως
εκ τούτου, να κινηθούμε και γρήγορα, σύμφωνα με τον ιταλό πρωθυπουργό, που έχει κάνει την αέναη κίνηση ένα από τα
πιστεύω του στην πολιτική. «Έχει έρθει η στιγμή να ανοίξουμε μια δημόσια συζήτηση για το πώς λειτουργεί σήμερα η ΕΕ
και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα», συνοψίζει για το Γαλλικό Πρακτορείο ο ιταλός υφυπουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων Σάντρο Γκόζι, που πρόσκειται στον Ρέντσι.
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«Τσεκ απ» από ευρωβουλευτές στην ελληνική οικονομία
Ομάδα ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του
Ευρωκοινοβουλίου, επισκέπτεται από την Τετάρτη την Αθήνα. Στόχος της μία αναλυτική ενημέρωση για την ελληνική
οικονομία.
Στην αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον γερμανό χριστιανοδημοκράτη Μπούρκχαρντ Μπαλτς, περιλαμβάνονται συνολικά
εννέα άτομα, τα οποία συμμετέχουν και στην επιτροπή οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων του Κοινοβουλίου.
Μεταξύ αυτών είναι η γαλλίδα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Φρανσουάζ Γκροστέτ και ο
ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κύρτσος. Όπως επισημαίνει ο έλληνας ευρωβουλευτής, «δεν ερχόμαστε για να κάνουμε
κριτική, οι θέσεις του ΕΛΚ είναι γνωστές. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θα γίνει με την ελληνική οικονομία
τους κρίσιμους επόμενους μήνες, εάν δηλαδή θα προχωρήσει η αξιολόγηση και θα πάμε στο πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ και στη συνέχεια στην αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό είναι το καλό σενάριο και όλοι ευχόμαστε να
τα καταφέρουμε. Υπάρχει όμως και το κακό σενάριο: μια ματιά να ρίξει κανείς στον δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
ή στα σπρεντςστα δεκαετή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, καταλαβαίνει ότι οι αγορές μπορεί να προεξοφλούν
αρνητικές εξελίξεις».
Σε διπλωματικό τόνο ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Μπούρκχαρντ Μπαλτς εκφράζει τον προβληματισμό του για τις
συνεχιζόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει ο ίδιος μιλώντας στην Deutsche Welle, «το
ερώτημα είναι σε ποιον βαθμό έχουν υλοποιηθεί οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήσαμε. Ακούμε ότι γίνονται και κάποιες
απεργίες κατά των μεταρρυθμίσεων. Είναι λοιπόν σημαντικό να μιλήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους, αυτός είναι ο
σκοπός του ταξιδιού μας...»
Αναμένονται και «ζωηρές συζητήσεις»
Για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωσή τους, οι ευρωβουλευτές έχουν προγραμματίσει στην Αθήνα συναντήσεις με τον
υπουργό Οικονομικών, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, αλλά και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Θα συνομιλήσουν
επίσης, μεταξύ άλλων, με τον νέο πρόεδρο της Ν.Δ., τον διευθυντή του ΙΟΒΕ, καθώς και τους πρεσβευτές των κρατώνμελών της ΕΕ στην Αθήνα. Ρωτάμε τον γερμανό επικεφαλής της αντιπροσωπείας Μπούρκχαρντ Μπαλτς εάν σε παρόμοιες
αποστολές οι ευρωβουλευτές απλώς ακούν και καταγράφουν απόψεις ή συνηθίζουν να καταθέτουν και δικές τους
προτάσεις και, γιατί όχι, κριτικές παρατηρήσεις. Η απάντησή του: «Τι σημαίνει κριτική παρατήρηση; Κοιτάξτε, σκοπός
του ταξιδιού μας είναι κατ΄αρχήν να ενημερωθούμε, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Είναι πάντα πιο λογικό πρώτα να
τείνεις ευήκοον ους και μετά να κάνεις τις όποιες παρατηρήσεις. Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου στην αποστολή
αυτή θέλουμε πρώτα απ΄όλα να ακούσουμε τους έλληνες φίλους και συνεργάτες. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν και
'ζωηρές' συζητήσεις στη διάρκεια των επαφών μας στην Αθήνα».
Σε παλαιότερη έκθεσή του στα τέλη του 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ασκήσει κριτική στην τότε «τρόικα»,
ζητώντας σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση και λειτουργία της. Πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε να
συμμετάσχει το ίδιο το Κοινοβούλιο στην ομάδα των «ελεγκτών», μία πρόταση την οποία στηρίζει η Ευρωπαϊκή
Αριστερά, αλλά δεν φαίνεται να αποδέχεται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα
στο Κοινοβούλιο. Πάντως, η ιδέα αυτή έχει προχωρήσει σε κάποιον βαθμό, εκτιμά ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος.
«Βέβαια δεν μπορεί να είναι ισότιμη η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει γίνει όμως μία ομάδα εργασίας,
στην οποία μάλιστα συμμετέχω εκ μέρους του ΕΛΚ, η οποία θα αποτελείται από 38 μέλη. Τα 30 θα είναι από την επιτροπή
οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων και τα άλλα οκτώ από άλλες επιτροπές. Θα παρακολουθούμε την εφαρμογή
του ελληνικού προγράμματος και θα εκφράζουμε άποψη, εκ των υστέρων βεβαίως. … »
Η «επιστροφή» της ελληνικής κρίσης
\
Η επίσκεψη των ευρωβουλευτών Αθήνα συμπίπτει με μία περίοδο στην οποία το ελληνικό οικονομικό ζήτημα φαίνεται
ούτως ή άλλως να επανακάμπτει στον διεθνή τύπο μετά από αρκετούς μήνες «ηρεμίας». Στο ερώτημα εάν κατά τη γνώμη
του επιστρέφει η ελληνική κρίση, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Μπούρκχαρντ Μπαλτς λέει: «Θα απαντούσα κι εγώ
με μία ερώτηση: Έφυγε ποτέ η κρίση; Προσωπικά πιστεύω ότι, δυστυχώς, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Νομίζω ότι
η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να συνοδεύει την Ελλάδα στην προσπάθειά της για ένα διαφορετικό, καλύτερο μέλλον.
Αλλά δεν νομίζω ότι η κρίση εξέλειπε ποτέ, απλώς τους τελευταίους μήνες είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα στα μέσα
ενημέρωσης λόγω πληθώρας άλλων σημαντικών γεγονότων. Της προσφυγικής κρίσης για παράδειγμα...»
Deutsche Welle
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