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Eurogroup: Υπάρχει σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις …… Αλλά έχουμε ακόμη
δουλειά
Στο ίδιο μοτίβο με τα όσα είχε δηλώσει προσερχόμενος στο Eurogroup, έτσι και στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος του
Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ δήλωσε ότι υπάρχει καλή συνεργασία και έχει επιτευχθεί πρόοδος στις συζητήσεις για την αξιολόγηση αλλά πρόσθεσε
ότι «χρειάζεται περαιτέρω δουλειά σε διάφορους τομείς ώστε να φτάσουμε στη συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων (staff level agreement).
Ειδικότερα, ο Γ. Ντάισεμπλουμ περιέγραψε τρεις τομείς που θα πρέπει να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος, τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού, τα
δημοσιονομικά και το νέο Ταμείο Ιδειωτικοποιήσεων. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί ανέφερε ότι η ανθεκτικότητα της ελληνικής
οικονομίας ήταν ευχάριστη έκπληξη παρά τα capital controls. Σημείωσε ότι πρέπει να συνεχιστούν με καλό ρυθμό οι επαφές σε τεχνικό επίπεδο για να
επιστρέψουν οι Θεσμοί στην Αθήνα «το συντομότερο δυνατό» και να μπορέσει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τις επόμενες εβδομάδες. Ο γάλλος επίτροπος
ανέφερε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες και οι καθυστερήσεις δεν βοηθούν κανέναν πρόσθεσε. Μίλησε για καλό κρίμα και πρόοδο αλλά
ξεκαθάρισε ότι απομένει ακόμη δρόμος τον οποίο πρέπει να διανύσουμε. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους
Ρέγκλινγκ σημείωσε την αναβάθμιση της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης και στάθηκε στην καλή πορεία των εσόδων.
Στο ερώτημα Ελληνίδας δημοσιογράφου της Wall Street Journal για το τι θα χρειαστεί συγκεκριμένα για να επιστρέψει το κουαρτέτο στην Αθήνα ο κ.
Μοσκοβισί ανέφερε: «Χρειαζόμαστε στοιχεία για το πως θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό» προσθέτοντας ότι αναμένεται πρόοδος από τις τεχνικές
ομάδες εντός και εκτός Ελλάδας ώστε να καταστεί εφικτή η συνέχεια της αξιολόγησης.
Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω ο κ. Μοσκοβισί είπε ότι η πρώτη αποστολή του κουαρτέτου πήγε όσο καλά μπορούσε να πάει σημειώνοντας ότι «είναι
ακόμη πιθανό να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση πριν το Πάσχα».
Στο σημείο αυτό οι δημοσιογράφοι τον διέκοψαν ρωτώντας ποιο Πάσχα εννοεί, των Καθολικών στις 27 Μαρτίου ή το Ορθόδοξο που πέφτει 1η Μαΐου.
Χωρίς να ξεκαθαρίσει απολύτως ποια από τις δύο ημερομηνίες εννοεί, ο Επίτροπος «έδειξε» εμμέσως προς το Πάσχα των Καθολικών, που πέφτει φέτος 27
Μαρτίου.
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ΔΝΤ: Ενισχυμένες οι ελληνικές τράπεζες, «καμπανάκι» για τα κόκκινα δάνεια
Τα θεμελιώδη δεδομένα των ελληνικών τραπεζών ενισχύθηκαν μετά την πρόσφατη ανακεφαλοποίησή τους και τούτο δεν πρέπει να
διαφεύγει της προσοχής μας, επισήμανε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Τζέρι Ράις, κληθείς να
σχολιάσει την κατακόρυφη πτώση των τιμών των τραπεζικών μετοχών. Οπως ανέφερε, υπάρχει διεθνώς μία αναταραχή στις αγορές, η
οποία ενισχύεται από το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας. Ωστόσο, ο ίδιος προσέθεσε ότι είναι απαραίτητο οι
ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός που θα τους επιτρέψει
να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη θέση τους και να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αναφερόμενος στο πρόσφατο
μήνυμα της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ο κ. Ράις υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα ρεαλιστικό και
ισορροπημένο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει αφενός γενναίες μεταρρυθμίσεις αφετέρου μία σημαντική μείωση του δημοσίου
χρέους. Όπως είπε, δεν είναι η πρώτη φορά που η κ. Λαγκάρντ απευθύνει το μήνυμα αυτό τόσο στους Ευρωπαίους όσο και στην ελληνική
κυβέρνηση. Διευκρίνισε ότι το ΔΝΤ δεν τάσσεται υπέρ μίας πιο σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Αντιθέτως, όπως υποστήριξε,
είναι απαραίτητο να προχωρήσει με μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, προκειμένου οι Ελληνες να πληρώνουν ανάλογα με τις
πραγματικές τους δυνατότητες και το βάρος να μην μετακυλύεται μόνο στις ασθενέστερες ομάδες. Για αντίστοιχους λόγους θα πρέπει,
υποστήριξε, να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, συμπληρώνοντας ότι «μία περιορισμένη ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα
απαιτήσει μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους», γεγονός που είχε υποστηρίξει πριν από μία εβδομάδα περίπου και η ίδια η κ.
Λαγκάρντ.
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή στη Αθήνα των επικεφαλής των δανειστών. Επιβεβαίωσε ότι οι
συζητήσεις την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ αυτών και της κυβέρνησης έγιναν σε εποικοδομητικό κλίμα. Όπως ανέφερε, η
διαπραγμάτευση πλέον γίνεται σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και από την πρόοδο που θα υπάρξει θα εξαρτηθεί και η επιστροφή των
επικεφαλής στην Αθήνα.
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Προχωρά η επιβολή του ειδικού τέλους 5 λεπτών στα παίγνια του ΟΠΑΠ
Πολιτική είναι πλέον η απόφαση επιβολής ή μη του ειδικού τέλους 5 λεπτών του ευρώ ανά στήλη σε κάθε τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ,
με τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να έχουν δρομολογήσει πάντως όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την
είσπραξη του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ως τελευταία εξέλιξη, το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα
υποδείγματα δήλωσης απόδοσης του ειδικού τέλους 5 λεπτών του ευρώ ανά στήλη σε κάθε τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ.
Σύμφωνα με το νόμο η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται και το ειδικό τέλος καταβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα κάθε μήνα και αφορά στις
εισπράξεις από το ειδικό τέλος που έχουν καταβάλει οι παίκτες, ανά στήλη, των παιγνίων του ΟΠΑΠ τον προηγούμενο μήνα.
Κανονικά η πρώτη δήλωση για τον Ιανουάριο θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 20 Φεβρουαρίου, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται πιθανό την
παρούσα περίοδο με τον ΟΠΑΠ να ζητά παράταση.
Από την επιβολή ειδικού τέλους στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά έσοδα της τάξεως των 200 εκατ.
ευρώ σε ετήσια βάση.
Ο ΟΠΑΠ και πράκτορες του προσέφυγαν τον Ιανουάριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την επιβολή του ειδικού τέλους,
αξιώνοντας την αναστολή της εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης καθώς και να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να
παγώνει προσωρινά η υπουργική απόφαση.
Στην προσφυγή ο Οργανισμός χαρακτηρίζει αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά
και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, την επιβολή ειδικού τέλους, επισημαίνοντας πως είναι τεράστια και τα τεχνικά
προβλήματα για την είσπραξη του εν λόγω τέλους, μέχρι του σημείου της παντελούς αδυναμίας υλοποίησης άμεσης προσαρμογής των
ηλεκτρονικών συστημάτων.
Αναφέρουν επίσης πως είναι αδύνατη η άμεση τεχνολογική προσαρμογή του λογισμικού συστήματος των ηλεκτρονικών μηχανημάτων
του ΟΠΑΠ, έτσι ώστε να μπορεί να υπολογίζεται και να εισπράττεται το εν λόγω ειδικό τέλος, ενώ υπάρχει αδυναμία στην πράξη να
ενσωματωθεί το τέλος στην τιμή της στήλης κάθε παιχνιδιού. Ζητούν δε παράταση ισχύος ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
Επικαλούνται επίσης ανυπέρβλητη οικονομική ζημία.

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

Πρώτη δύναμη παγκοσμίως στην ποντοπόρο ναυτιλία η Ελλάδα
Αδιαφιλονίκητοι ηγέτες στην ποντοπόρο ναυτιλία παραμένουν οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι κόντρα στο δυσμενές
περιβάλλον κατάφεραν να διατηρήσουν για ακόμη μία χρονιά τα σκήπτρα της πρωτιάς στη σχετική λίστα που δημοσιεύει
η εταιρεία Vesselsvalue,σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ημερησία».
Ειδικότερα, η αξία του ελληνόκτητου στόλου ανέρχεται φέτος στα 95,2 δισεκατομμύρια ευρώ, η μεγαλύτερη σε παγκόσμιο
επίπεδο, ενώ αθροιστικά είναι μεγαλύτερη από ό,τι η αξία του στόλου της Γερμανίας, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου
Βασιλείου μαζί.
Η υπεροπλία των Ελλήνων εφοπλιστών δεν σταματάει στην αξία του στόλου τους, αλλά επεκτείνεται και σε επίπεδο
χωρητικότητας, καθώς ο ελληνόκτητος αριθμεί περίπου 4.500πλοία που αντιπροσωπεύουν το 19,63% της παγκόσμιας
χωρητικότητας σε dwt και το 49,96% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Την Ελλάδα στη λίστα της Vesselsvalue ακολουθεί η Ιαπωνία, με την αξία του στόλου της να διαμορφώνεται στα 80,8
δισεκατομμύρια δολάρια, η Κίνα με 67,4 δισεκατομμύρια δολάρια, η Γερμανία με 43,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ την
πεντάδα συμπληρώνει η Σιγκαπούρη με 36, 94 δισεκατομμύρια δολάρια.
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Ντομπρόβσκις: Ασφαλείς οι ευρωπαϊκές τράπεζες
Να καθησυχάσει τους επενδυτές προσπάθησε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις
Ντομπρόβσκις, λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος για ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τη αστάθεια που
παρατηρήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, αναφέρει το CNBC.
«Δεν θα λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για τον τραπεζικό κλάδο», δήλωσε ο
Ντομπρόβσκις στο CNBC στις Βρυξέλλες, όπου αργότερα σήμερα συνεδριάζουν οι υπουργοί Οικονομικών του
Eurogroup.
Ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση, που
δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστεί η χρηματοοικονομική κρίση, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι
στον τραπεζικό κλάδο.
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών παράλληλα με τα τεστ αντοχής που στόχο είχαν να αξιολογηθεί η
ικανότητα των τραπεζών να αντέξουν σε μελλοντικούς τριγμούς στις χρηματοοικονομικές αγορές βοήθησαν για
να περιοριστεί το ρίσκο, δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.
Ο ίδιος πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι ασφαλείς, αναφέρει το CNBC.

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

Υπερ της απόσυρσης των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ ο Κερέ
Υπέρ της απόσυρσης από την κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ τάχθηκε το μέλος του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μπενουά Κερέ, προσθέτοντας ότι η
ΕΚΤ εξετάζει ενεργά και θα αποφασίσει σύντομα για το θέμα αυτό.
«Βρίσκω όλο και λιγότερο πειστικά τα επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης των 500ευρων», δήλωσε ο Κερέ σε
συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ. «Ιστορικά, τα
χαρτονομίσματα αυτά επέτρεπαν στους ιδιώτες να κάνουν μεγάλες πληρωμές με βολικό τρόπο. Αλλά αυτό το
επιχείρημα γίνεται όλο και λιγότερο σημαντικό με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών», τόνισε ο
Κερέ, προσθέτοντας: «Επιπλέον, οι αρμόδιες Αρχές υποψιάζονται όλο και περισσότερο ότι χρησιμοποιούνται
(τα 500ευρα) για παράνομους σκοπούς, ένα επιχείρημα που δεν μπορούμε να αγνοούμε πλέον, με δεδομένη τη
σημασία της μάχης κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος».
Απαντώντας σε ερώτηση, αν υπάρχει πρόβλημα στην απόσυρση των 500ευρων λόγω του άγχους που υπάρχει
στη Γερμανία για την κατάργηση των πληρωμών με μετρητά, ο Κερέ σημείωσε ότι πρόκειται για ένα
δικαιολογημένο επιχείρημα, προσθέτοντας: «Θέλω να τους καθησυχάσω ότι δεν πρόκειται για απόσυρση των
χαρτονομισμάτων γενικά, η συζήτηση γίνεται μόνο για τα 500ευρα».
Ο κεντρικός τραπεζίτης είπε ότι η ΕΚΤ εκτιμά πως τουλάχιστον το 20% της αξίας των χαρτονομισμάτων του
ευρώ σε κυκλοφορία - κυρίως 500ευρα και 50ευρα - βρίσκονται εκτός της Ευρωζώνης, κυρίως στη Ρωσία και
την Ανατολική Ευρώπη.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

-

Ποιος θα πληρώσει τα χρέη της Πορτογαλίας;
43 δις ευρώ καλείται να πληρώσει στους δανειστές της η Πορτογαλία μέσα σε 3 χρόνια. Η αλλαγή στην πολιτική στάση
της νέας κυβέρνησης προκαλεί πονοκέφαλο. Στο μικροσκόπιο του Eurogroup σήμερα ο προϋπολογισμός της χώρας.
Ο Χοσέ Μαρία Κάστρο Κάλντας, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρας δεν αντιλαμβάνεται την

ανησυχία των εταίρων,
του ΔΝΤ και των δανειστών. «Αυτά τα χρέη θα πληρωθούν όπως και τα προηγούμενα, με την
ανάληψη νέων χρεών, δεδομένου ότι η Πορτογαλία από τότε που βγήκε από το μνημόνιο είναι σε θέση να δανείζεται από
την ελεύθερη αγορά σε σχετικά χαμηλά επιτόκια, κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει το επόμενο διάστημα», υποστηρίζει.
«Η Πορτογαλία μπορεί να επιστρέψει τα χρέη της»
Αντίθετα ο Πορτογάλος πανεπιστημιακός δεν βλέπει περιθώρια μείωσης του χρέους, διότι η αναγγελθείσα από την
κυβέρνηση αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης και η υπόσχεση κάλυψης των μεγάλων κενών στο κοινωνικό
σύστημα της χώρας δεν αφήνουν τέτοια περιθώρια. Η νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον τερματισμό της
πολιτικής λιτότητας, όπως ζήτησαν τα αριστερά κόμματα που είναι κυβερνητικοί εταίροι της. Η Αουρόρα Τεξέιρα,
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Πόρτο υποστηρίζει ότι για να εκπληρώσει η χώρα τις υποσχέσεις της θα πρέπει να
συνεχιστεί η πολιτική λιτότητας. Ανάμεσα σε αυτές είναι η αποπληρωμή φέτος σχεδόν 7 δις ευρώ για κρατικά ομόλογα.
Φοβάται ότι εάν δεν πληρωθεί το ποσό, μπορεί να υπερδιπλασιαστεί το 2018.
«Είναι εφικτό», τονίζει η Τεξέιρα, η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχει χώρος για μικρής κλίμακας μείωση του χρέους, εάν η
οικονομία της χώρας και κυρίως η οικονομία στην ευρωζώνη αναπτυχθεί με το ρυθμό που το κάνει και με μεγαλύτερη
δημοσιονομική πειθαρχία. Επ’ αυτού η Πορτογαλία έχει δεσμευθεί και εξισορροπεί βελτιώσεις στο κοινωνικό σύστημα με
αυξήσεις των έμμεσων φόρων, όπως πχ. στη βενζίνη. «Θα πάρει χρόνο, αλλά η Πορτογαλία μπορεί και θα πληρώσει τα
χρέη της», επιμένει η πανεπιστημιακός.
Περισσότερη ανάπτυξη με περισσότερα χρήματα
Ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα υποσχέθηκε να πορευθεί μαζί με την Ευρώπη και όχι εναντίον της, χωρίς όμως η
λιτότητα να είναι αυτοσκοπός. Κατέθεσε στο πορτογαλικό κοινοβούλιο και στην ΕΕ έναν προϋπολογισμό πολύ
γενναιόδωρο αναφορικά με τα ποσοστά ανάπτυξης και τα κρατικά έσοδα. Αναγκάστηκε στη συνέχεια να κάνει πολλές
διορθωτικές προσθήκες, δηλαδή αυξήσεις φόρων, πριν πάρει το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες κι αφού δεσμεύτηκαν
ότι θα επέμβουν σε περίπτωση που χρειαστεί. Αμέσως οι αγορές αντέδρασαν νευρικά και ακόμη πιο νευρικά όταν η
κυβέρνηση επανέφερε το εβδομαδιαίο ωράριο των 35 ωρών εργασίας και την αύξηση των κατώτατου μισθού στα 600
ευρώ μέχρι το 2019.
«Όταν σε μια χώρα γίνεται κυβέρνηση ένα αριστερό κόμμα, οι δανειστές τρομοκρατούνται» παρατηρεί ο Γιοάο Ντούκε,
καθηγητής στο οικονομικό Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας ISEG. «Τελικά η κυβέρνηση πρέπει να εξυπηρετήσει την
πελατεία της, και στην περίπτωση της Πορτογαλίας με κυβέρνηση μειοψηφίας, πρέπει να εξυπηρετήσει μαζί και την
πελατεία των
\ κομμουνιστών και του αριστερού μπλοκ. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», επιμένει ο Ντούκε.
Ο πορτογάλος καθηγητής θεωρεί μάλιστα θεμιτή την προσπάθεια ενίσχυσης της ανάπτυξης με περισσότερα χρήματα, ο
προϋπολογισμός διαθέτει περιθώρια για κάτι τέτοιο, «μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η Πορτογαλία θα μπορεί να
δανείζεται χρήματα με επιτόκιο στα 3%». Αντίθετα προβληματική θεωρεί την εξυπηρέτηση του χρέους. Μόνο για φέτος οι
τόκοι ανέρχονται στα 8 δις ευρώ. Παρόλα αυτά ο Ντούκε πιστεύει ότι η Πορτογαλία θα είναι συνεπής ακόμη κι αν
χρειαστεί να επαναδιαπραγματευθεί τα επιτόκια. Διότι εάν ένα τέτοιο ποσό επενδυόταν στην οικονομία, θα λύνονταν
μονομιάς όλα τα προβλήματα», λέει χαριτολογώντας ο Πορτογάλος καθηγητής.
Deutsche Welle
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