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Τσίπρας: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει οτιδήποτε στο πλαίσιο της συμφωνίας
Την αναθεώρηση των εκτιμήσεων του ΔΝΤ, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας ως απαραίτητη προϋπόθεση για επιστροφή
των τεχνικών κλιμακίων στην Αθήνα, μιλώντας το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενώ
εξαπέλυσε επίθεση κατά του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Β. Σόιμπλε για τις δηλώσεις του περί Grexit.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Περιμένουμε να αναθεωρήσουν αυτοί τις εκτιμήσεις, δεν μπορεί να υπάρξει
διαπραγμάτευση αν δεν ξεκινάμε από την ίδια βάση» και προσέθεσε, «περιμένουμε να αλλάξουν οι εκτιμήσεις
για να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση σε τεχνικό επίπεδο». Τις «λανθασμένες«, άλλωστε εκτιμήσεις του Ταμείου,
έσπευσε, σύμφωνα με πληροφορίες, να επισημάνει και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
ζητώντας από το ΔΝΤ να συντάξει νέα έκθεση με επικαιροποιημένα στοιχεία, που θα βασίζονται στην πορεία της
ελληνικής οικονομίας το τελευταίο τρίμηνο. Παράλληλα, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Γερμανού
υπουργού Οικονομικών Βολφγκανγκ Σόιμπλε καλώντας τον να σταματήσει «τη διαρκή επιθετικότητα». «Όποιοι
παίζουν παιχνίδια για Ευρωζώνη δυο ταχυτήτων, για διασπάσεις και διαιρέσεις παίζουν με τη φωτιά και είμαι
βέβαιος ότι η ίδια τους η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τους πυρομανείς να παίζουν με τα σπίρτα στην αποθήκη με
τα πυρομαχικά», δήλωσε σαφώς απευθυνόμενος στην Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ, την οποία κάλεσε
«να αποθαρρύνει τον κ. Σόιμπλε από τη διαρκή επιθετικότητα κατά της Ελλάδας και από τις αναφορές του
τύπου ‘’Οι Έλληνες ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους’’». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η ελληνική
κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει οτιδήποτε στο πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά όχι πράγματα που είναι έξω
από το πλαίσιο της συμφωνίας και από το πλαίσιο της λογικής. Τέλος, εκτιμώντας την πορεία της
διαπραγμάτευσης ανέφερε πως «όσο και αν το απεύχονται ορισμένοι, η αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς
υποχωρήσεις σε ακραίους παραλογισμούς και σε ζητήματα αρχών».
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Moody’s: Αυξάνεται η πιθανότητα πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα
Αυξημένη πλέον εμφανίζεται η πιθανότητα διεξαγωγής πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον οίκο
αξιολογήσεων Moody’s, αναφέρει σε δημοσίευμα του το πρακτορείο Bloomberg.
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\/ το πρακτορείο σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες του οίκου, αναφέρεται ότι παρά το
Σύμφωνα με
γεγονός ότι αναμένουμε την εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης,
το ρίσκο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών μεγαλώνει, δεδομένου του αυξανόμενου πολιτικού κόστους για την
κυβέρνηση η οποία διαθέτει ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Οι πρόωρες εκλογές πιθανώς να φέρουν μια
νέα, συντηρητική, κυβέρνηση, η οποία θα είναι προσανατολισμένη στις μεταρρυθμίσεις, αλλά η ελληνική
οικονομία θα πληγεί ξανά από τη παρατεταμένη αβεβαιότητα, την στιγμή που είχε αρχίσει να περνά σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης», σημειώνεται σχετικά. Όπως αναφέρει το Bloomberg, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ως
τον Ιούλιο δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει δόσεις για το πρόγραμμα διάσωσης της, αξιωματούχοι της
ευρωζώνης έχουν κάνει σαφές ότι η αξιολόγηση πρέπει να ολοκληρωθεί πριν η Ολλανδία, η Γαλλία και η
Γερμανία εισέλθουν στην τελική ευθεία.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reuters: «Δόλωμα» για το ΔΝΤ τα μέτρα των 3,6 δισ. ευρώ -Γιατί ανησυχεί η ευρωζώνη
Για σαφή πρόοδο προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στη συμφωνία που θα
διασφαλίσει την εκταμίευση της επόμενης δόσης κάνει το Reuters, σχετικά με τη συνάντηση των δανειστών με
το οικονομικό επιτελείο.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα 3,6 δισ. ευρώ που απαιτούνται από την Αθήνα- 1,8 δισ. έως το 2018 και 1,8 δισ. για τη
συνέχεια- που είχε μεταδώσει το Reuters πριν από τη συνάντηση επικαλούμενο Ευρωπαίους αξιωματούχους, το
πρακτορείο τα χαρακτηρίζει ως πιθανό «δόλωμα» για το ΔΝΤ.
Τα μέτρα θα επικεντρωθούν στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και σε περικοπές συντάξεων, σύμφωνα με
το δημοσίευμα. Στόχος των επιπλέον μεταρρυθμίσεων είναι να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα πετύχει
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ την επόμενη χρονιά και θα το διατηρήσει για τα χρόνια που έρθουν. Το
πόσα χρόνια δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αναφέρει ακόμη το Reuters.
Μία τέτοια προσέγγιση, συνεχίζει το δημοσίευμα, είναι πιθανό να βοηθήσει να διασφαλιστεί η συμμετοχή του
ΔΝΤ στο πρόγραμμα, καθώς το Ταμείο αμφέβαλλε το αν η Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει και να διατηρήσει
τέτοια πρωτογενή πλεονάσματα με τα βήματα που έχουν συμφωνηθεί έως τώρα.
Ομως, σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχοι της ευρωζώνης είναι επιφυλακτικοί για το αν η αποστολή στην
Αθήνα θα μπορέσει να κλείσει όλες τις μεταρρυθμίσεις και να καταλήξει σε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι
το τέλος της εβδομάδας, εγκαίρως προκειμένου οι υπουργοί Οικονομικών να εγκρίνουν τη σχετική αναφορά
στις 20 Φεβρουαρίου.
Αυτό προκύπτει γιατί η Ελλάδα ακόμη πρέπει να ολοκληρώσει τα 3/4 των προαπαιτούμενων προκειμένου να
έχει πρόσβαση στην επόμενη δόση των 6,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο.
Τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, υπενθυμίζει το Reuters, γιατί στην Ολλανδία θα γίνουν εκλογές τον Μάρτιο
και αν καθυστερήσει η συμφωνία με την Ελλάδα, μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες για την εξασφάλιση της
απαραίτητης έγκρισης, εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας του ολλανδικού κοινοβουλίου στις 23 Φεβρουαρίου.

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

II

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

Ημερήσια Νέα

Handelsblatt: Αυτή είναι η συμφωνία Ελλάδας - δανειστών
Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη πληροφορίες από κύκλους των Βρυξελλών, γράφει ότι οι Ευρωπαίοι και το ΔΝΤ
φαίνεται να βρίσκουν κοινό τόπο στις διαφωνίες τους σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης. Στη διαδικτυακή της έκδοση,
σημειώνει ότι τις κοινές θέσεις τους θα παρουσίαζαν ήδη το βράδυ της Παρασκευής σε συνάντηση με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Το περίγραμμα της συμφωνίας Θα τελειώσει η ατέρμονη αβεβαιότητα με την αξιολόγηση; Θετικά τα νέα σύμφωνα κατά
την Handelsblatt. Παραμένει βέβαια το ερώτημα εάν η Αθήνα θα αποδεχθεί αυτούς τους όρους. Σε θετική περίπτωση οι εκπρόσωποι
των θεσμών θα επιστρέψουν στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές επισημαίνοντας ότι μόνο και μόνο μια
συμφωνία ανάμεσα στους δανειστές αποτελεί επιτυχία. Ποια είναι αυτή η συμφωνία;
Κατά την εφημερίδα το ΔΝΤ αποδέχεται το στόχο του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
ίσως το 2018 και 2019, εκεί που ζητούσε μείωση στο 1,5% για να είναι βιώσιμο το χρέος. Το άλλο ερώτημα, ποια θα είναι τα μέτρα
λιτότητας για το διάστημα μετά το 2020, παραμένει ωστόσο ανοιχτό, συνεχίζει η γερμανική εφημερίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της θα ξεκαθαριστεί αργότερα, όπως και για τυχόν ελάφρυνση του χρέους, που ζητά το ΔΝΤ, αλλά απορρίπτει
η γερμανική κυβέρνηση. Η Handelsblatt υπενθυμίζει ότι την περασμένη εβδομάδα ο Πάουλ Τόμσεν είχε συζητήσεις στο γερμανικό
υπουργείο Οικονομικών. Ρόλος των Eυρωπαίων και κυρίως της Γερμανίας είναι να συνεχίσει να ζητά την τήρηση των σχετικά
φιλόδοξων δημοσιονομικών στόχων, αναφέρει στην εφημερίδα στέλεχος των διαπραγματευτών, ενώ οι δομικές μεταρρυθμίσεις που
επιβάλλονται στη ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να επενεργούν «διαρκώς». Τέλος οι λεπτομέρειες θα ξεκαθαριστούν από τα κλιμάκια
των θεσμών στην Αθήνα.
Πηγή deutsche welle
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Έρχεται «κούρεμα» τριών δισ. ευρώ σε δάνεια το 2017
Σε κούρεμα οφειλών ύψους 3 δισ. ευρώ από στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση, αναμένεται
να προβούν οι τράπεζες έως το τέλος του τρέχοντος έτους σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του 2019
οι διαγραφές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 14 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως οι διαγραφές θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για το
ξεκαθάρισμα του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων και θα ξεκινήσουν από τα παλιά δάνεια που είναι σε βαθιά καθυστέρηση,
δηλαδή πάνω από δύο χρόνια και τα οποία έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες. Aπό τις εταιρείες διαχείρισης προβληματικών
δανείων, πιάνουν δουλειά με πρώτη την cepal, την κοινή εταιρεία που συνέστησαν η Alpha Bank και η ισπανική Actua. Πιο
συγκεκριμένα, η Cepal θα διαχειριστεί σε πρώτη φάση χαρτοφυλάκιο ύψους 1,5 δισ. ευρώ, από το οποίο το 50% ως 60% είναι δάνεια με
εξασφαλίσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά μη εξασφαλισμένα, κυρίως καταναλωτικά δάνεια. Σε δεύτερη φάση, το χαρτοφυλάκιο
θα ενισχυθεί κατά 2,5 δισ. ευρώ και είναι ενδεικτικό ότι, έως τα τέλη του χρόνου, η κοινή εταιρεία θα απασχολεί περί τα 200 άτομα
προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει την επικοινωνία με τους πελάτες, με στόχο την ανάκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσού από
αυτό που είναι σε καθυστέρηση.
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Γιούνκερ: Oι Έλληνες κάνουν περισσότερες μεταρρυθμίσεις από τους Boρειοευρωπαίους
Τη στήριξή του στην Ελλάδα εξέφρασε για ακόμη μία φορά στην Ελλάδα ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. «Κυρίως
στην Γερμανία μιλά κανείς σαν να ήταν απολύτως εξοικειωμένος με την κατάσταση στην Ελλάδα. Αλλά δεν
την γνωρίζουν. Διότι οι Έλληνες, παρά την όποια δυσθυμία για την κατάσταση, έκαναν παρά πολλές
διαρθρωτικές -και άλλες- μεταρρυθμίσεις, περισσότερες από τους δογματικούς Βορειοευρωπαίους. Και
χρησιμοποίησαν έναν τόνο -και στις γνώμες οι οποίες δημοσιεύτηκαν- κυρίως στο 2014 και 2015, ο οποίος δεν
ανταποκρινόταν σε καμιά περίπτωση στις ελληνικές προσπάθειες» ανέφερε ο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σε συνέντευξή του στο δημόσιο γερμανικό ραδιόφωνο Deutschlandfunk (DLF) και πρόσθεσε:
«Είμαι κι εγώ της γνώμης ότι η Ελλάδα δεν έχει φτάσει στο τέλος των προσπαθειών της, αλλά το να
ισχυρίζεται κανείς ότι στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα είναι λάθος».
O Zαν Κλοντ Γιούνκερ απάντησε σε σχετικό ερώτημα για το αν το τρίτο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα
βρίσκεται πάνω
 σε πήλινα πόδια απάντησε: «Στέκεται σε ασταθή πόδια με την έννοια ότι δεν βλέπουμε
ακριβώς πως θα μπορούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αντιμετωπίσει επιτυχώς αυτό το πρόβλημα.
Καμιά χώρα δεν έχει επιτύχει μεγαλύτερες προόδους στο θέμα του ανταγωνισμού. Και δεν ήταν η Ελλάδα η
οποία μείωσε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, ήταν μια άλλη», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
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Telegraph: Η Ελλάδα δεν έπρεπε ποτέ να μπει στο ευρώ και την ΕΕ -Σύντομα θα την διώξουν
Σύντομα η ευρωζώνη θα αναγκαστεί να αποβάλλει την Ελλάδα, ως παραδειγματισμό για άλλες χώρες, εκτιμά
αρθρογράφος της Telegraph.
Ο Σάιμον Χέφερ υποστηρίζει ότι όσοι επιμένουν για την παραμονή της Μ. Βρετανίας στην ΕΕ θα πρέπει να
κοιτάξουν τη λυπηρή κατάσταση της Ελλάδας πριν πλέξουν το εγκώμιο της Ενωσης, όπως αναφέρει ο τίτλος
του άρθρου του.
Δεν αποτέλεσαν έκπληξη τα νέα της περασμένης εβδομάδας, ότι η ελληνική οικονομία παραμένει
καταστροφική παρά τα ειδικά μέτρα και τα προγράμματα διάσωσης, γράφει ο Χέφερ, συμπληρώνοντας ότι τα
χρέη της Ελλάδας είναι αδύνατο να πληρωθούν, η χώρα λειτουργεί μετά βίας και μεγάλες περιοχές της χώρας
της ερημώνουν.
«Δεν θα έπρεπε ποτέ να μπει στο ευρώ και στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε ποτέ να μπει στην ΕΕ. Σύντομα
η ΕΕ δεν θα
\ έχει άλλη επιλογή παρά να τη διώξει, δίνοντας το παράδειγμα σε αρκετές άλλες χώρες- κυρίως την
Ιταλία- που ποθούν να μπορούσαν να υποτιμήσουν το νόμισμά τους», γράφει ο Χέφερ.
«Οταν το Σκωτικό Εθνικό Κόμμα και άλλοι φανατικοί του ευρώ επιχειρηματολογούν ανόητα για να αγνοηθεί
το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματός μας και να παραμείνουμε στην ΕΕ, δεν βλέπουν τι αποτυχία είναι η ΕΕ
και τι καταστροφή έχει προκαλέσει σε χώρες που δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα γερμανικά στάνταρντ για
την οικονομική απόδοση; Η απόδειξη είναι μπροστά στα μάτια μας. Το κοινό νόμισμα είναι μια καταστροφή.
Αν η ΕΕ καταρρεύσει, θα μπορεί να κατηγορήσει μόνο τον εαυτό της», καταλήγει ο αρθρογράφος της
Telegraph.
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Κλειδί για ουσιαστική βελτίωση της εικόνας η επιστροφή του ΓΔ υψηλότερα των 630 –
635 μονάδων …Σε διαφορερική περίπτωση, σύντομα ο ΓΔ μπορεί και πάλι να κινηθεί
προς τις στηρίξεις στις 590 – 600 μονάδες…
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