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Πηγές της ΤτΕ: Η κρίση δεν έχει τελειώσει … «Θα βγούμε από την κρίση, αν φερθούμε
έξυπνα»
Η κρίση δεν έχει τελειώσει φέρεται να διαμηνύει ανώτατο στέλεχος της Τραπέζης της Ελλάδας μετά την
συνάντηση που είχε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας με εκπροσώπους των θεσμών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που είναι πολύ κοντά στον Γιάννη Στουρνάρα, ο διοικητής της ΤτΕ
επεσήμανε ότι για να βγει η χώρα από την κρίση χρειάζονται ιδιωτικοποιήσεις, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.
Η πρόβλεψη της ΤτΕ είναι ότι θα υπάρξει στη χώρα ανάπτυξη 2,5% το 2017 και ύφεση 0,3% για φέτος.
Επιπλέον θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα φέτος στο 0,8% του ΑΕΠ, την ώρα που ο στόχος του Μνημονίου
είναι 0,5%. «Η κρίση δεν έχει τελειώσει. Κανείς δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Τα περισσότερα έχουν γίνει ήδη,
λίγα μένουν να γίνουν» έλεγε η ίδια πηγή για να συμπληρώσει: «Θα βγούμε από την κρίση, αν φερθούμε έξυπνα».
Η Τράπεζα της Ελλάδος επανέλαβε στους Θεσμούς τη θέση της για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, μετά
το 2018 - πρόταση η οποία φέρεται να έχει βρει «ευήκοα ώτα» στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EΚΤ). Οι
εκπρόσωποι των θεσμών φέρεται να απάντησαν πως για το θέμα αυτό υπεύθυνο είναι το Eurogroup,
Για επενδύσεις, άποψη της ΤτΕ είναι πως συνιστούν «κομβικό σημείο για να προχωρήσει η οικονομία» υπό την
αίρεση βέβαια ότι προηγουμένως θα λυθούν κάποια θέματα όπως είναι οι άδειες γης.
Ως προς την επιστροφή καταθέσεων η πηγή προσκείμενη στον Γ. Στουρνάρα, σημείωνε ότι η καθαρή επιστροφή
καταθέσεων από τις 25 Μαΐου (οπότε ολοκληρώθηκε η προηγούμενη διαπραγμάτευση) έως σήμερα ανέρχεται σε
4,6 δις ευρώ. Τόνιζε δε ότι θετικά κινείται η αγορά των repos.
Με τους θεσμούς συζητήθηκε το θέμα των κόκκινων δανείων, της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος.
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Δραγασάκη για το χρέος: Μπορεί να πάμε και μετά το 2018
Στην τοποθέτησή του στην επίσημη πρώτη συνεδρίαση της υποεπιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την
εξέταση της απομείωσης του δημόσιου χρέους που έρχεται σε «αντικατάσταση» της τεχνικής επιλεκτικής
εξωκοινοβουλευτικής επιτροπής που είχε συστήσει η πρώην πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο
Γιάννης Δραγασάκης είπε πως το θέμα μπορεί να πάει ακόμη και μετά το 2018 και συνδέεται με το χρέος της
Ιταλίας!
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«Δεν είμαι/ βέβαιος ότι το θέμα του χρέους θα τελειώσει στο τέλος του χρόνου. Θα είναι μια διαδικασία που
μπορεί να περάσει και το 2018. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να πετύχουμε μια μεγάλη απομείωση μόνο γα
την Ελλάδα, χωρίς να μειωθεί και το χρέος που έχουν οι δανειστές μας, όπως η Ιταλία κ.λ.π που είναι και αυτοί
υπερχρεωμένοι, γι’ αυτό και θα πρέπει να διεκδικήσουμε την ιδέα της πανευρωπαϊκής διευθέτησης. Πάμε,
λοιπόν να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε τώρα ό,τι καλύτερο μπορούμε και μετά μαζί με όλους τους άλλους
να ανοίξουμε αυτή την πανευρωπαϊκή διευθέτηση του χρέους συνολικά», είπε.
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Τα 13 προαπαιτούμενα που εκκρεμούν για την εκταμίευση της δόσης
Αγώνα δρόμου προκειμένου να ολοκληρωθούν τα 13 από τα 15 προαπαιτούμενα που είναι απαραίτητα για να
ξεκλειδώσει η δόση των 2.8 δισ. ευρώ καταβάλλει η κυβέρνηση.
Η Καθημερινή εξηγεί ποια είναι τα 13 μέτρα που εκκρεμούν:
1. Εναρμόνιση κοινωνικών εισφορών
2. Στελέχωση του Εποπτικού Συμβουλίου και του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων
3. Μεταφορά του δεύτερου πακέτου ΔΕΚΟ στο νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων
4. Επικύρωση από τη Βουλή της συμφωνίας πώλησης των μετοχών του Ελληνικού
5. Ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
6. Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Εγνατία Οδό και τους τρεις Κάθετους Άξονες
7. Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων του προγράμματος του ΤΑΙΠΕΔ
8. Μέτρα για την επάρκεια πόρων (ανθρώπινων και υλικών) της Αρχής Εσόδων
9. Ορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής Εσόδων
10. Μέτρα για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου
11. Νέο πλαίσιο για την αναμόρφωση της αγοράς των ΑΠΕ
12. Η γενική συνέλευση της ΔΕΗ να εξουσιοδοτήσει τη διοίκηση της εταιρείας για την υπογραφή συμβάσεων
με τους βιομηχανικούς καταναλωτές
13. Σχέδιο για τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρισμού στο ευρωπαϊκό μοντέλο απελευθέρωσης (target model)

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

Έξι αιτήσεις από funds στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα «κόκκινα» δάνεια
Σε έξι ανέρχονται τα funds που έως τώρα έχουν υποβάλει αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να
αδειοδοτηθούν για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων στη χώρα. Αυτό ανέφερε τραπεζικό στέλεχος, στο
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, σύμφωνα με το οποίο, είναι, επίσης, σημαντικό να
προχωρήσει η νομοθεσία για την αποβολή από τις επιχειρήσεις των μην συνεργαζόμενων μετόχων.
Συνέχεια….
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Ο ίδιος παράγοντας δήλωσε ότι πρέπει παράλληλα να προχωρήσει ταχύτατα και η νομική προστασία των
τραπεζικών στελεχών στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων και προς αυτήν την κατεύθυνση, η ΤτΕ
συνδράμει την κυβέρνηση. Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία από τις τράπεζες, το τελευταίο τρίμηνο έχει
καταγραφεί σημαντική μείωση, της τάξης των περίπου 350 εκατ. ευρώ, στο ύψος των «κόκκινων» δανείων.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Μοσκοβισί: Εξετάζουμε μεσοπρόθεσμα την παράταση της διάρκειας των δανείων
Αποτελεί κοινό στόχο των ελληνικών Αρχών και των θεσμικών οργάνων, η ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν, μέσα στο φθινόπωρο του 2016, σημειώνει ο επίτροπος της Κομισιόν για
θέματα Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας σε ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης και τα μέτρα εξειδίκευσης της ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους, με βάση τη
σχετική απόφαση του Eurogroup. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η Κομισιόν θα παρέχει τεχνική βοήθεια
προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Επιπλέον, ο Επίτροπος εξηγεί πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης ήδη έχει προχωρήσει σε προσπάθειες
για τη «βελτίωση του προφίλ αποπληρωμής του χρέους της Ελλάδας και τη μείωση του κινδύνου επιτοκίου»,
ενώ σημειώνει πως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εξετάζουν μεσοπρόθεσμα μία πιθανή παράταση στην διάρκεια των
δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την διάσταση απόψεων μεταξύ του ΔΝΤ και των Ευρωπαϊκών
Θεσμών, όσον αφορά το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους, είχε καταθέσει ερώτηση προς
την Κομισιόν ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται για την έγκαιρη
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης καθώς και για πιθανή επιμήκυνση στις περιόδους χάριτος για την
αποπληρωμή του χρέους και για «κλείδωμα» των παρόντων χαμηλών επιτοκίων.
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Spiegel: Η νέα δύναμη του Club Med κατά της λιτότητας και τα χαιρέκακα χαμόγελα του
βορρά
Μετά την σύνοδο των μεσογειακών χωρών την περασμένη βδομάδα στην Αθήνα οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία, Μάλτα και Κύπρος εμφανίζονται ως συγκροτημένη ομάδα. Το Club Med, όπως αποκαλείται σκωπτικά, ζητά απομάκρυνση από την
πολιτική της αυστηρής λιτότητας. Επικρίνεται από κορυφαίους Γερμανούς πολιτικούς και εισπράττει χαιρέκακα χαμόγελα από το βορρά. Μετά την
έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα διαθέτει την μειοψηφία αρνησικυρίας και θα μπορεί πραγματικά να μπλοκάρει σημαντικές
αποφάσεις της. Στην προσεχή σύνοδο κορυφής θα φανεί πώς θέλουν να την χειριστούν, γράφει η διαδιακτυακή σελίδα του Spiegel.
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Οι ηγέτες των μεσογειακών χωρών έχουν κάνει συχνά προτάσεις οι οποίες κοστίζουν πολλά χρήματα. Δεν
κατάφεραν όμως να τις επιβάλουν. Ήταν μεταξύ τους διχασμένοι και επίσης δεν τους έπαιρναν σοβαρά στις
Βρυξέλλες. Γι αυτό του χλεύαζαν ως Club Med. Tώρα τα πράγματα είναι ξαφνικά διαφορετικά.
Hδη αυτή τη βδομάδα θα εμφανιστούν στην ευρωπαϊκή σκηνή με νέα αυτοπεποίθηση. Πόσο (η κοινή τους
εμφάνιση) θα είναι θέαμα και πόσο πολιτική την οποία πρέπει να την πάρει κανείς στα σοβαρά μένει να
αποδειχθεί.
Βρυξέλλες και Βερολίνο ανησυχούν
Στη σύνοδο κορυφής της Μπρατισλάβας, την Παρασκευή, θα διεκδικήσουν συγκεκριμένα πράγματα, γι αυτό
και στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο επικρατεί άγχος και ανησυχία. Αποφάσεις δεν θα ληφθούν στη
Μπρατισλάβα, πρόκειται για ανεπίσημη συνάντηση για το τι μέλλει γενέσθαι με το Brexit. Kαι όμως εκεί θα
χαραχτεί η πορεία για το μέλλον της Ευρώπης, θα διερευνηθούν οι πλειοψηφίες γι αυτό ή εκείνο το θέμα και θα
εξεταστούν οι δυνατότητες σχηματισμού ομάδων μεταξύ των χωρών, σημειώνει το Spiegel online.
Ο Γάλλος πρόεδρος θα πάει να πει «χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης». Ο Ιταλός πρωθυπουργός έχει
μάλιστα μια συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία ενός ταμείου 50 δισ. ευρώ: κάθε μέλος της ΕΕ να
καταβάλει το 0,5% του ΑΕΠ του και χώρες με υψηλή ανεργία ή πολύ χαμηλή ανάπτυξη να δανείζονται από
αυτό χρήματα για να αναθερμάνουν την οικονομία τους. Μέχρι τώρα μια τέτοια πρόταση δεν θα είχε ταράξει
τον ύπνο κανενός στο Βερολίνο ή τις Βρυξέλλες. «Δεν το κάνουμε, μπάστα», θα έλεγαν και θα συνέχιζαν με το
επόμενο θέμα. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Για την ακρίβεια είναι διαφορετικά μετά την περασμένη Παρασκευή. Ο Έλληνας πρωθυπουργός προσκάλεσε
τους ηγέτες της μεσογειακών χωρών της Ευρώπης σε μια ίσως ιστορική συνάντηση. Για πρώτη φορά στην
ιστορία της Ε.Ε.
 τα μεσογειακά κράτη μέλη ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μιαν αυτόνομη ομάδα.
Δίπλα στον οικοδεσπότη Τσίπρα κάθισαν ο Ολάντ, ο Ρέντσι και οι ηγέτες της Πορτογαλίας, της Κύπρου και
της Μάλτας. Στην Αθήνα ανακάλυψαν ένα νέο αίσθημα κοινής αντίληψης. Ο Ρέντσι και ο Τσίπρας
αγκαλιάστηκαν, ο Ολαντ έλαμπε. Ενω μέχρι τώρα ο Γάλλος πρόεδρος προτιμούσε να κρατά αποστάσεις από
τους μεσογειακούς γείτονές του, τώρα βλέπει τον εαυτό του ως τον "αρχαιότερο ηγέτη" της νέας πολιτικής
ομάδας. Αν και η Πορτογαλία δεν είναι κυριολεκτικά μεσογειακή χώρα νοιώθει άνετα σε αυτόν τον κύκλο
πολιτικών.
Εάν ο νότος της Ευρώπης παραμείνει μόνιμα ενωμένος, τότε τα πράγματα θα γίνουν ενδιαφέροντα στην Ε.Ε.
Μέχρι τώρα τον τόνο στο στιλ και το περιεχόμενο, από συντηρητικό έως παραδοσιακό, τον έδιναν οι Γερμανοί
και οι βόρειοι σύμμαχοί τους. Με το Brexit έχασαν έναν ισχυρό σύμμαχο.
Λιγότερη Ευρώπη
Οι ανατολικές χώρες Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία μαζί με την Αυστρία και τη Σλοβενία θέλουν
«λιγότερη Ευρώπη».
Ακριβώς το αντίθετο επιδιώκουν οι αριστερές κυβερνήσεις της Μεσογείου. Η Ευρώπη, λένε, χρειάζεται ένα νέο
όραμα και μια νέα πολιτική. Τέλος με την βλακώδη πολιτική λιτότητας, είναι το σύνθημά τους. Έτσι δεν
βγαίνεις ποτέ από την κρίση, κατρακυλάς ολοένα και πιο βαθιά. Απαιτούνται επενδύσεις και ανάπτυξη.
Δεν θεωρούν καθόλου σωστό το «φρούριο Ευρώπη» με τείχη και στρατό. Κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί ούτως ή
άλλως χωρίς να εγκαταλειφθούν οι βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Θα μπορούσαν να ανοίξουν ελεγχόμενοι νόμιμοι
δρόμοι για τους μετανάστες και να βοηθηθούν οι νότιες χώρες να στεγανοποιήσουν τα σύνορά τους.
«Εκπροσωπούμε πάνω από το μισό της ΕΕ», είπε ο Ρέντσι στην Αθήνα, «αυτό έχει ένα βάρος». Πράγματι, μετά
την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, ο νότος διαθέτει την μειοψηφία αρνησικυρίας και μπορεί να μπλοκάρει
τα πάντα.
Φυσικά και έχει να κάνει αυτή συμπεριφορά των Τσίπρα, Ολάντ, Ρέντισ και ΣΙΑ με επικείμενες εκλογές και
δημοψηφίσματα, οπότε ο καθένας θέλει να κερδίσει πόντους με το νέο προφίλ και το διεθνές βάρος το οποίο
αποκτά . Σε τελευταία ανάλυση όλοι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση στην πατρίδα τους. Αλλά η
απόφαση της Μέρκελ να μην διαπραγματευτεί προ των εθνικών εκλογών του 2017 θέματα όπως η περαιτέρω
\
ελάφρυνση το ελληνικού χρέους είναι αναλόγως πολιτικός εγωισμός.
Ο ευρωπαϊκός νότος έχει πράγματι προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λύσουν μόνες τους οι χώρες αυτές. Η
επίδειξη δυνάμεως της νότιας Ευρώπης ανησυχεί τη βόρεια. Εξ ού και οι δηλητηριώδεις αντιδράσεις του
επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των χριστιανοδημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου Μάνφρεντ
Βέμπερ κατά Τσίπρα και Ολάντ.
Ομοίως απαξιωτικά αντέδρασε και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε λέγοντας ότι όταν συνέρχονται οι σοσιαλιστές δεν
βγαίνουν συνήθως πολλές έξυπνες ιδέες. Ο Σόιμπλε έχει σφάλει συχνά. Πιθανόν να σφάλλει και τώρα.

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

IV

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

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The stock market is shrinking. The number of US listed stocks is at
32-YEAR LOWS
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