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Κομισιόν: Πρώτα η συμφωνία, μετά τα νομοσχέδια
Προαπαιτούμενο για την εφαρμογή των νομοσχεδίων για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό είναι η συμφωνία της
ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς διαμηνύει η Κομισιόν, μέσω του αναπληρωτή εκπροσώπου Αλεξάντερ Βίντερστάιν.
Προαπαιτούμενο για την εφαρμογή των νομοσχεδίων για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό είναι η συμφωνία της
ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς διαμηνύει η Κομισιόν, μέσω του αναπληρωτή εκπροσώπου Αλεξάντερ Βίντερστάιν.
Συγκεκριμένα, ο κ. Βίντερστάιν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για την πρόθεση της ελληνικής
κυβέρνησης να ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον συζήτηση επί ορισμένων νομοσχεδίων στη Βουλή των Ελλήνων.
“Η ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων είναι το κλειδί, καθώς και η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και των
θεσμών”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.
Υπενθύμισε πως οι συζητήσεις για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνεχίζονται και υπογράμμισε πως η Επιτροπή
αναμένει ταχεία πρόοδο σε όλα τα μέτωπα.
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ΙΟΒΕ: Ύφεση 1% και ανεργία 25,2% για φέτος
Μικρή κλιμάκωση ύφεσης και ενίσχυση της ανεργίας προβλέπει για το 2016 το ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση
του, που παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου.
Ειδικότερα, η ύφεση θα κλιμακωθεί στο 1% για το 2016, όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, ενώ η
ανεργία θα αυξηθεί στο 25,2%. (24,9% το 2015).
Όπως εκτιμά το ΙΟΒΕ, το δεύτερο πάντως εξάμηνο του έτους, με την προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση θα κλείσει θετικά, η
οικονομία θα γυρίσει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά δεν θα καταφέρει να επηρεάσει θετικά τον ρυθμό του ΑΕΠ για
ολόκληρο το 2016. Θα τεθούν όμως οι βάσεις για μια θετική δυναμική ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, η περαιτέρω ενίσχυση στον Τουρισμό θα είναι μικρή, ενώ θα παρατηρηθεί κάμψη
στη Μεταποίηση.
Το ΙΟΒΕ εκτιμά μηδενικό πληθωρισμό ή μικρή πτώση τιμών για το τρέχον έτος.
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Ρέγκλινγκ: Η αξιολόγηση συνεχίζεται, υπάρχουν ελπίδες να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του
μήνα
Η αξιολόγηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που προβλέπει το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, η
ολοκλήρωση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση της δόσης του δανείου της Ελλάδας, βρίσκεται σε
εξέλιξη αλλά η διαδικασία είναι δύσκολη, επισήμανε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους
Ρέγκλινγκ.
«Ακόμη βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης, αλλά δεν είναι εύκολο. Υπάρχει ακόμη ένα ευρύ φάσμα θεμάτων»,
ανέφερε ο Ρέγκλινγκ μιλώντας σε μια εκδήλωση στο ινστιτούτο μελετών Council on Foreign Relations.
Ο επικεφαλής του ΕΜΣ πρόσθεσε πως υπάρχουν ελπίδες ότι η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος θα έχει
ολοκληρωθεί στα τέλη του μήνα, ώστε η Αθήνα να μπορέσει να αρχίσει να συζητά με τους πιστωτές την ελάφρυνση του
χρέους της. Η Ελλάδα θα πρέπει να αποπληρώσει μια δόση του δανείου της τον Ιούλιο και η Αθήνα θα χρειαστεί
εκταμίευση χρημάτων για αυτό, διευκρίνισε ο Ρέγκλινγκ.
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Μοσκοβισί για νομοσχέδια: Ψυχραιμία από όλες τις πλευρές
Να διατηρηθεί ψυχραιμία από όλες τις πλευρές ζητάει ο επίτροπος Οικονομικών, Πιέρ Μοσκοβισί μετά τις χθεσινές
ανακοινώσεις της κυβέρνησης ότι θα θέσει προς ψήφιση στη Βουλή το φορολογικό και το ασφαλιστικό, δίχως να έχει
κλείσει η συμφωνία με τους θεσμούς.
Να διατηρηθεί ψυχραιμία από όλες τις πλευρές ζητάει ο επίτροπος Οικονομικών, Πιέρ Μοσκοβισί μετά τις χθεσινές
ανακοινώσεις της κυβέρνησης ότι θα θέσει προς ψήφιση στη Βουλή το φορολογικό και το ασφαλιστικό, δίχως να έχει
κλείσει η συμφωνία με τους θεσμούς.
Ερωτηθείς από τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, σχετικά με το πώς σχολιάζει αυτή την πρόθεση της κυβέρνησης, ο κ.
Μοσκοβισί, υπογραμμίζει ότι πρέπει όλες οι πλευρές να διατηρούν την ψυχραιμία τους και πως η Κομισιόν θέλει να παίξει
μεσολαβητικό ρόλο.
Επισημαίνει παράλληλα ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι εφικτή μέσα στον Απρίλιο "με καλή θέληση και
δουλειά" και πως πρέπει να αποφευχθεί η επανάληψη του περσινού δραματικού σεναρίου με τη συζήτηση περί Grexit.
"Είμαι σίγουρος ότι θα το αποφύγουμε", καταλήγει.

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

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

Grivalia, Cosco και ΕΤΕ συζητούν για κοινοπραξία με στόχο το Θριάσιο
Τρίτος πυλώνας στο σχήμα που φέρεται ως φαβορί για την απόκτηση του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου στον σχετικό διαγωνισμό
της ΓΑΙΑΟΣΕ θα είναι εκτός απροόπτου η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών
Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ). Η ΠΑΕΓΑΕ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Grivalia Properties και την Cosco για τη δημιουργία
κοινοπρακτικού σχήματος, που θα καταθέσει δεσμευτική προσφορά έως τις 31 Μαΐου, οπότε και η σχετική καταληκτική προθεσμία για
τη διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης του Θριάσιου. Η συμμετοχή των τριών αυτών ομίλων, όπως και μιας κατασκευαστικής, σε
ένα σχήμα, εκτιμάται από την αγορά πως προικίζει το εγχείρημά τους με αυξημένες πιθανότητες επικράτησης. Η ΠΑΕΓΑΕ διαθέτει
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Μαγούλα Αττικής, συνολικής έκτασης 105.000 τ.μ. στεγασμένων και 600.000 τ.μ. υπαίθριων
αποθηκευτικών χώρων σε γήπεδο 1.100.000 τ.μ. Επίσης διαθέτει άλλα 17.500 τ.μ. στεγασμένους και 20.000 τ.μ. υπαίθριους
αποθηκευτικούς χώρους σε γήπεδο 60.000 τ.μ. στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές
πως, εφόσον πράγματι εξασφαλίσει συμμετοχή στην παραχώρηση των 600 στρεμμάτων του Θριάσιου, θα διασφαλίσει αναβαθμισμένο
ρόλο
στην
επόμενη
μέρα
της
ελληνικής
βιομηχανίας
διαμεταφορών
και
Logistics.
Οι τίτλοι
Αξίζει να σημειωθεί πως η ΠΑΕΓΑΕ έχει ένα μοναδικό δικαίωμα-προνόμιο: της έκδοσης «τίτλων αποθήκευσης», αξιόγραφων δηλαδή
που παρέχουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εμπορευμάτων ή πρώτων υλών που φιλοξενεί στις αποθήκες της να τα
χρησιμοποιούν ως ενέχυρο για χρηματοδότηση από εγχώριες και ξένες τράπεζες. Το κόστος της έκδοσης των αξιόγραφων υπολογίζεται
ως ποσοστό επί της αξίας του εμπορεύματος που προκύπτει μετά τη σχετική αποτίμηση, και οι τίτλοι αυτοί μεταγράφονται στα ειδικά
βιβλία μεταγραφών της ΠΑΕΓΑΕ, για να ισχύει η σύσταση ενεχυρούχου ή η μεταβίβαση. Τη μεταγραφή κάνει η ΠΑΕΓΑΕ, αφού έχει
οπισθογραφηθεί ο «τίτλος» από την ενεχυρούχο τράπεζα (μετά την ασφάλιση) ή από τον αποθέτη. Ο όμιλος εμφανίζει σημαντική
αύξηση του κύκλου εργασιών τα τελευταία έτη, λειτουργική κερδοφορία και μηδενικό δανεισμό. Μία από τις βασικές της
δραστηριότητες είναι η μεταφορά και αποθήκευση οχημάτων, καθώς το πάρκο οχημάτων της είναι το μεγαλύτερο στη χώρα.
Στελέχη της ΠΑΕΓΑΕ μαζί με ομολόγους τους από την Cosco και την Grivalia έχουν πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες σειρά
επαφών για το Θριάσιο, μεταξύ των οποίων και με την κυβέρνηση. Ομως για το Θριάσιο το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πολύ ευρύτερο
και έχουν ενδιαφερθεί δεκάδες εταιρείες. Εκτός του προαναφερθέντος κοινοπρακτικού σχήματος, διαμορφώνεται, σύμφωνα με
πληροφορίες, και τουλάχιστον ένα ακόμα γύρω από άλλη ελληνική τράπεζα και άλλες διαμεταφορικές εταιρείες, με εξασφαλισμένη
ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους συνολικής έκτασης 125 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.
Και τρίτος στον ορίζοντα
Πιθανολογείται η διαμόρφωση και τρίτου σχήματος, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα τι θα πράξουν μεγάλες εγχώριες εταιρείες, όπως η
Goldair, που στην τρέχουσα διαβούλευση επισημαίνουν την ανάγκη διασφάλισης ανοικτής πρόσβασης. Το πιθανότερο είναι ότι στην
τελική ευθεία οι συμμετοχές θα αυξηθούν, γεγονός το οποίο, όπως είναι φυσικό, θα έχει την ανάλογη επίπτωση και στο τελικό τίμημα
του project. Επίσης θεωρείται κάτι παραπάνω από πιθανό πως όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό θα φροντίσουν να
επιταχύνουν τις διαδικασίες της υποψηφιότητας, καθώς αργά αλλά σταθερά το project έχει αρχίσει να μπαίνει στην τελική ευθεία.
Καθημερινή
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Le Figaro: Ο πόλεμος κηρύχθηκε
καλοκαίρι περιμένει την Ευρώπη

…. Süddeutsche Zeitung: Αλλο ένα καυτό ελληνικό

Η ελληνική κρίση χρέους σε αέναη επανάληψη. Η Ελλάδα καθυστερεί τις μεταρρυθμίσεις, οι δανειστές αντιδρούν με
αδιαλλαξία. Την Ευρώπη περιμένει ένα καυτό καλοκαίρι, γράφει η Süddeutsche Zeitung, σημειώνοντας ότι οι
αξιωματούχοι στο Βερολίνο έχουν σημειώσει ήδη την 22η Απριλίου (Εurogroup) στα ημερολόγιά τους ως «μέρα της
μαρμότας».
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Τις συνομιλίες στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον θα
απασχολήσει μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα: η Ελλάδα. Το Ταμείο έχει καθοριστικό ρόλο και λόγο στο πως θα μπορούσαν να
επιλυθούν τα δραματικά προβλήματα της χώρας, γράφει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung σε άρθρο με τίτλο
«Η κρίση σε διαρκή επανάληψη», σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα της Deutch Welle. Το πόσο δύσκολη είναι η
κατάσταση διαφαίνεται από το ειρωνικό χιούμορ υψηλόβαθμου αξιωματούχου της γερμανικής κυβέρνησης δύο μέρες πριν
από τη σύνοδο του ΔΝΤ. Ήδη από την σύνοδο των G20 στις 3 Νοεμβρίου του 2011 στις Κάννες οι συζητήσεις «για αυτή τη
χώρα» απασχόλησαν στο περιθώριο: «Δυστυχώς η κατάσταση δεν μοιάζει ούτε καν με την ταινία 'Η Μέρα της
Μαρμότας', στην οποία ο πρωταγωνιστής Μπιλ Μάρεϊ, παγιδευμένος στον χρόνο, ξαναζεί την ίδια μέρα».
Τουλάχιστον εκεί υπάρχουν μικροαλλαγές από μέρα σε μέρα, ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας όχι, λέει ο γερμανός
αξιωματούχος, τονίζοντας ότι «για τον λόγο αυτό στην Ουάσιγκτον θα προκύψουν μόνο 'προσωρινές' απαντήσεις στα
ανοιχτά ζητήματα». Και «προσωρινές» σημαίνει: Πολλές συζητήσεις, χωρίς καμία απόφαση.
Από το κακό στο χειρότερο η ελληνική οικονομία
Οι διαπραγματεύσεις ελληνικής κυβέρνησης και δανειστών έχουν διακοπεί λόγω διαφωνίας για τις περικοπές 5,4 δις
ευρώ. Θα συνεχιστούν μετά τη σύνοδο του ΔΝΤ με στόχο μια συμφωνία μέχρι το επόμενο Eurogroup στις 22 Απριλίου στο
Άμστερνταμ. Οι αξιωματούχοι στο Βερολίνο έχουν σημειώσει ήδη τη μέρα αυτή στα ημερολόγιά τους ως «μέρα της
μαρμότας».
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο Βερολίνο δηλώνει σχετικά: «Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την 22η Απριλίου για
συζήτηση. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία στην Αθήνα». Η πρόταση αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς.
Τόσο στο Βερολίνο όσο και στις Βρυξέλλες.(…)
Οι επενδυτές αποφεύγουν τη χώρα
Όπως όλα δείχνουν, την Ευρώπη περιμένει άλλο ένα ελληνικό καλοκαίρι. Και το χειρότερο είναι ότι η οικονομική
κατάσταση στην Ελλάδα δεν βελτιώνεται. Οι επενδυτές αποφεύγουν τη χώρα. Διότι ποιος από τους επίδοξους επενδυτές
γνωρίζει αν η κυβέρνηση αυξήσει ξαφνικά την επόμενη μέρα τους φόρους επειδή το απαιτούν οι δανειστές; Σε αυτό

προστίθενται και τα ασφυκτικά capital controls, το προβληματικό τραπεζικό σύστημα και κατά συνέπεια η απουσία
εμπιστοσύνης από τους έλληνες καταθέτες.
Μια από τις προτεραιότητες του τρίτου ελληνικού προγράμματος είναι η επιστροφή των επενδύσεων στην Ελλάδα. Ο
στόχος αυτός ωστόσο δεν επιτυγχάνεται. Ή όπως λέει εύστοχα αξιωματούχος στις Βρυξέλλες, 'η κατάσταση γίνεται ολοένα
και χειρότερη'», σημειώνει η SZ.
Le Figaro: Ο πόλεμος κηρύχθηκε... Η Αθήνα προκαλεί πάλι τους πιστωτές της
«Η Αθήνα προκαλεί πάλι τους πιστωτές της» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της Le Figaro, στο οποίο αναφέρεται ότι μετά
το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, ο πόλεμος μεταξύ Αθήνας και δανειστών κηρύχθηκε ξανά.
«Για μία ακόμη φορά, ο πόλεμος έχει κηρυχθεί. Για το λόγο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδιώξει να έχει περισσότερους
συμμάχους ξεκινώντας με τον Φρανσουά Ολάντ, με τον οποίο θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο των
Ηλυσίων» γράφει η γαλλική εφημερίδα και τονίζει ότι η Αθήνα ανακοίνωσε την κατάθεση του φορολογικού και του
ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αψηφώντας τους δανειστές.
«Για να είναι σίγουρος ότι θα ακουστεί, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι θα καταθέσει την ερχόμενη
Δευτέρα δύο νομοσχέδια, το ένα σχετικά με τις συντάξεις και το άλλο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, χωρίς όμως να
έχει την πρώτη αξιολόγηση σε ότι αφορά την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Με άλλα λόγια, χωρίς την επικύρωση των
πιστωτών» σημειώνειη εφημερίδα.
Η Le Figaro περιγράφει τα σημεία διαφωνίας των δύο πλευρών – με κυριότερο το συνταξιοδοτικό. «Στην
πραγματικότητα, πολλά είναι τα σημεία για τα οποία ερίζουν οι δύο πλευρές με πρώτο και καλύτερο την μεταρρύθμιση
του συνταξιοδοτικού συστήματος» αναφέρει η εφημερίδα.
Παρά το γεγονός ότι σε ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΟΙΚ αναφέρεται ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν προκειμένου να
συμφωνήσουν οι δύο πλευρές σε κάποιες λεπτομέρειες, στα βασικά θέματα, όμως έχουν ήδη βρει κοινό έδαφος, η Le
Figaro επισημαίνει: «Στην πραγματικότητα, όμως τα σημεία διαφωνίας φαίνονται πιο πολλά, ξεκινώντας με την
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι πιστωτές των Αθηνών ζητούν μείωση των επικουρικών συντάξεων
κατά 50%, κάτι που το αρνείται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ίδια είναι και η φιλοσοφία για την φορολογική μεταρρύθμιση».
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Gold miners continue to be one of the best performing groups of 2016.
Gold Miners ETF, Total Returns

2011: -15%
2012: -9%
2013: -54%
2014: -12%
2015: -25%
2016 YTD: +65%
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