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WSJ: Πρόταση ΔΝΤ για "πάγωμα" δόσεων από την Ελλάδα ως το 2040
Το "πάγωμα" της καταβολής δόσεων ή κεφαλαίου έως το 2040 για την Ελλάδα φαίνεται πως προτείνει το ΔΝΤ
σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που αναφέρει ότι ήδη η πρόταση του Ταμείου βρίσκεται στα χέρια των
Ευρωπαίων εταίρων μας.
Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται αξιωματούχους πολύ κοντά στις συζητήσεις, οι οποίοι ανέφεραν ότι το
ΔΝΤ ζητά οι λήξεις των ομολόγων να επεκταθούν έως το 2080. Επιπλέον, το Ταμείο εισηγείται τα επιτόκια για
τα δάνεια της Ευρωζώνης να είναι σταθερά για τα επόμενα 30 έως 40 χρόνια στο 1,5%.
Στόχος του ΔΝΤ, πάντα σύμφωνα με την WSJ, είναι να παραμείνουν οι ετήσιες ανάγκες εξυπηρέτησης του
χρέους κάτω από το 15% του ΑΕΠ. Η πρόταση του Ταμείου είναι πιο προωθημένη σε σχέση με τον οδικό χάρτη
που σχεδιάζει για το ελληνικό χρέος η Ευρωζώνη.
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Συμφωνία KKR - Eurobank - Alpha Bank για τα κοκκινα δάνεια
Οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit ανακοίνωσαν πως κατέληξαν το πρωί της Τρίτης σε δεσμευτική συμφωνία διά της οποίας οι
τράπεζες συμφωνούν να αναθέσουν σε μία πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών
τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις.
Στο σχήμα αναμένεται να επενδύσει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υπό την επιφύλαξη της τελικής
εγκρίσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου
Η πλατφόρμα σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των Eurobank και Alpha Bank «θα παρέχει σε μεγάλους Έλληνες εταιρικούς
οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να
ανακάμψουν και να αναπτυχθούν προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών. Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό
αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει».
Οι τράπεζες χαρακτηρίζουν την πλατφόρμα πρωτοποριακή «τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και μεγέθους» αλλά και εξαιτίας της
ευελιξίας της να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης
υφισταμένων χρηματοδοτήσεων προς μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπολοίπων τραπεζών.
Ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, δήλωσε: «Η πλατφόρμα σκοπεύει να δώσει την
ευκαιρία σε βιώσιμες ελληνικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα και
τεχνογνωσία για τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση, στοιχεία τα οποία θα τις βοηθήσουν να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να
ανακάμψουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής
της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων.» Ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής,
Επικεφαλής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου της Eurobank, δήλωσε: «Σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Eurobank
για τη στήριξη των ελληνικών εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η πλατφόρμα με τις KKR, Pillarstone, EBRD και
Alpha Bank θα προσφέρει σε αυτές τις επιχειρήσεις στρατηγική και τεχνική υποστήριξη καθώς και νέα χρηματοδότηση. Είναι κρίσιμο να
ενεργήσουμε άμεσα σε αυτόν τον τομέα για τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάκαμψη των εταιρειών και τη διαφύλαξη των θέσεων
εργασίας, η οποία καθίσταται δυνατή από τα νέα κεφάλαια και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα
σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή και των υπολοίπων Ελληνικών τραπεζών στην πλατφόρμα.»
Καθημερινή
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FAZ: Το Grexit δεν αποτελεί πλέον θέμα
«Τα πράγματα φαίνονται ίδια με πέρυσι, στην πραγματικότητα, όμως, όλα είναι διαφορετικά. Το Grexit δεν αποτελεί πλέον θέμα. Το
επιβεβαιώνουν όλοι οι παίκτες, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι φλέρταραν με αυτό». Στο υπουργείο του κ. Σόϊμπλε «ακούγονται
διαφορετικοί τόνοι»: Οι Ελληνες «πράττουν το σωστό, σκέπτονται διαφορετικά», λέει μάλιστα κάποιος σκληρός επικριτής της Αθήνας,
ο οποίος μιλάει σχεδόν με ενθουσιασμό για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο», γράφει σε άρθρο του ο αναλυτής της Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ) Τόμας Γκούτσκερ. «Τελικά ο κίνδυνος για την συνοχή της Ευρώπης δεν προήλθε από το αν η Ελλάδα θα παραμείνει
στην ευρωζώνη, από το αν θα διαλυθεί η ευρωζώνη και πιθανόν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενωση. Προήλθε από έξω: από τις εκατοντάδες
χιλιάδες πρόσφυγες από όλον τον κόσμο, οι οποίοι πέρασαν στην Ευρώπη μέσω του Αιγαίου». Ο Τσίπρας έκανε ξακάθαρο στο Νταβός
τον Ιανουάριο «ότι δεν πρόκειται για πρόβλημα μόνο της δικής του χώρας, αλλά για μια παγκόσμια πρόκληση και ζήτησε την
αλληλεγγύη των εταίρων του» και ο Σόϊμπλε συμφώνησε. «Είναι έτσι όπως τα είπε ο Τσίπρας: είναι ντροπή για την Ευρώπη αν την
κάνουμε φρούριο», σημειώνει ο αρθρογράφος. «Ο Σόϊμπλε τάχθηκε υπέρ ενός σχεδίου Μάρσαλ και μιας συμμαχίας των προθύμων, η
οποία να δεχθεί τους πρόσφυγες. Η όλη κατάσταση «απαιτεί φυσικά την αλληλεγγύη με χώρες οι οποίες έχουν εξωτερικά σύνορα», όπως
είπε. Ο Τσίπρας και ο Σόϊμπλε είχαν έρθει πολύ κοντά στο θέμα», σημειώνει. «Αυτό δεν οφειλόταν στην οικονομική πολιτική…, τον
Ιανουάριο υπήρχε κάτι σημαντικότερο: όλοι σκέπτονταν πυρετωδώς πώς θα σταματήσει η ροή των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα
της Ευρώπης και πως θα μπορούσε να διευθετηθεί συντεταγμένα». Και συνεχίζει: «Είναι πλέον Μάϊος και η Ευρώπη προς το παρόν τα
κατάφερε. Η Ελλάδα άλλαξε την νομοθεσία με συνοπτικές διαδικασίες, κατασκεύασε κέντρα υποδοχής, εκσυγχρόνισε την προστασία
των συνόρων, συνήψε συμφωνίες με την Τουρκία, αλλά περιθώριο αναπνοής δεν έχει η κυβέρνηση Τσίπρα. Η οικονομική πολιτική
επιστρέφει, εξακολουθεί να υφίσταται το θέμα «της πρώτης αξιολόγησης», οι δανειστές πιέζουν για επιτάχυνση και τα περιθώρια
στενεύουν : τον Ιούλιο η Αθήνα χρειάζεται φρέσκο χρήμα ώστε να μην επαναληφθούν οι (περυσινές) επικίνδυνες καταστάσεις». «Τα
πράγματα φαίνονται φυσικά ίδια με πέρυσι. Στην πραγματικότητα, όμως, όλα είναι διαφορετικά. Το Grexit δεν αποτελεί πλέον θέμα.
Το επιβεβαιώνουν όλοι οι παίκτες, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι φλέρταραν με αυτό. «Τώρα αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στην
Ελλάδα», είπε ο Σόιμπλε, και μάλιστα στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Στο υπουργείο του επικρατούν διαφορετικοί τόνοι. Η
προσφυγική κρίση πειθάρχησε τους Ελληνες. «Πράττουν το σωστό, δέχθηκαν βοήθεια, σκέπτονται διαφορετικά», λέει κάποιος σκληρός
επικριτής της Αθήνας. Σχεδόν μιλάει με ενθουσιασμό για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Ελληνα υπουργό Οικονομικών. Είναι βέβαια
μαρξιστής, σίγουρα, αλλά έχει πάντα καλά επιχειρήματα μπορεί να μπει στη θέση των άλλων και τηρεί τους κανόνες. Με άλλα λόγια: o
Tσακαλώτος είναι το αντίθετο του Βαρουφάκη, του προκάτοχου του, ο οποίος έκανε πυρ και μανία τους υπουργούς Οικονομικών. Αλλά
δεν έχουν αλλάξει μόνο οι Ελληνες», τονίζει ο Τόμας Γκούτσκερ. «Οταν ο Κλάους Ρέγκλινκ, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Στήριξης, μιλούσε πριν από έναν χρόνο με επενδυτές, δεν αναφερόταν μόνο στην οικονομική πολιτική. Ο Ρέγκλινγκ εφιστούσε την
προσοχή στην γεωστρατηγική σημσία της Ελλάδας. Ορισμένοι τον περιγελούσαν ως «συμπονετικό άνθρωπο». Τώρα δεν χαμογελά πλέον
κανείς. Μια διαπίστωση έχει επικρατήσει ακόμα και στον κόσμο της οικονομίας: δεν μπορεί να υπάρχει τάξη στην Ευρώπη με τον
αποκλεισμό χωρών. Η τάξη πρέπει να επιτυγχάνεται από κοινού. Στο οικονομικό σύστημα, στα σύνορα. Υπάρχει μια έκφραση γι αυτό,
ακούγεται λίγο παλαιομοδίτικη, αλλά εξακολουθεί να ισχύει: η Ευρώπη ως κοινότητα πεπρωμένου», συνεχίζει το άρθρο της FAZ.
«Φυσικά και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαμάχες, η προσφυγική κρίση έχει επιλυθεί τόσο λίγο, η Ελλάδα στέκεται μόνη στα
πόδια της εξίσου λίγο. Αλλά η προθυμία του περασμένου καλοκαιριού να σπρώξουν την Ελλάδα στο γκρεμό και μετά να κοιτάνε τι θα
συμβεί, αυτή η προθυμία η οποία κυριαρχούσε στους οικονομολόγους και στους αντιπάλους του ευρώ (αλλά όχι και στον Σόιμπλε) δεν
υφίσταται πλέον. Η Ευρώπη έγινε πιο σοβαρή , νηφάλια , εξυπνότερη», συμπεραίνει ο Τόμας Γκούτσκερ. «Oταν συναντήθηκαν οι
υπουργοί Οκονομικών (στις 9 Μαΐου) στις Βρυξέλλες…όλοι μετακινήθηκαν, ιδίως ο Σόιμπλε και έτσι σχεδιάστηκε τουλάχιστον μια
λύση. Οι Ελληνες πρέπει σύμφωνα με αυτήν να δημιουργήσουν έναν αυτόματο διορθωτικό μηχανιμσό για την περίπτωση που θα μείνουν
πίσω στο συμφωνημένο πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Η Αθήνα επιθυμεί να το επιτύχει με περικοπές του
προϋπολογισμού και πρόσθετους φόρους. Οι Ευρωπαίοι δανειστές συλλαβίζουν από την πλευρά τους ακριβέστερα πώς θα καταστεί το
ελληνικό χρέος ελέγξιμο. Υπάρχει γι αυτό μια εργαλειοθήκη: μακροπρόθεσμα σταθερά επιτόκια, μετάθεση της έναρξης εξόφλησης του
χρέους, μεγαλύτερη χρονική διάρκεια αποπληρωμής του», συνεχίζει η FAZ. «Εναπόκειται τώρα στα τεχνικά κλιμάκια να διαμορφώσουν
από αυτούς τους στόχους ένα πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια. Μέχρι τις 24 Μαΐου θα πρέπει να είναι έτοιμο. « "Θα τα
καταφέρουμε", λέγεται στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες». Παραμένει, όμως, ακόμα αβέβαιο αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
θα συμμετάσχει… Οι Ευρωπαίοι θα ξαλάφρωναν οικονομικά, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού, περισσότερο πρόκειται για πολιτικά
συμφέροντα», και εντός της Γερμανίας όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος της FAZ. Επίσης, οι Ασιάτες και οι Νοτιοαμερικανοί του ΔΝΤ
«παρακολουθούν με άγρυπνα μάτια την Ελλάδα: πρέπει και οι ίδιοι να εκπληρώσουν σκληρούς όρους του ΔΝΤ. Η πλειοψηφία των
ψήφων όμως παραμένει στα χέρια των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων, αν υιοθετήσουν κοινή στάση. Και η κυβέρνηση της
Ουάσινγκτον έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν χάνει από τα μάτια της την γεωστρατηγική διάσταση. Για την Αμερική, η Ελλάδα είναι
σημαντικός εταίρος του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα, εκεί όπου τα ρωσικά πολεμικά πλοία πλέουν στη Μεσόγειο. Ολα αυτά
συνηγορούν υπέρ του γεγονότος ότι, στο τέλος, το ΔΝΤ θα συμμετάσχει στον δανεισμό της Ελλάδας», καταλήγει ο Τόμας Γκούτσκερ.
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Πιτσιόρλας: Εφικτός ο στόχος είσπραξης 2 δισ. ευρώ από τις αποκρατικοποιήσεις
Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της είσπραξης 2 δισ. ευρώ από τις αποκρατικοποιήσεις έως το τέλος του χρόνου, ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος
Πιτσιόρλας, μιλώντας σήμερα σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΑ.
Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ είπε ότι το ταμείο θα είναι βασικός πυλώνας του νέου υπερταμείου που δημιουργείται, ενώ αναφερόμενος στο σχέδιο των
αποκρατικοποιήσεων εκτίμησε ότι μέσω της δράσης του νέου Ταμείου θα επιτευχθεί ο στόχος της είσπραξης 6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018.
Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι επόμενοι στόχοι του ΤΑΙΠΕΔ, πέραν από την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε πορεία αξιοποίησης, είναι η
ιδιωτικοποίηση μέρος της ΔΕΠΑ, των ΕΛΠΕ της ΔΕΗ, του Ελευθέριος Βενιζέλος, τουριστικών λιμένων και μαρίνων και ακινήτων του δημοσίου.
Ο Στέργιος Πιτσιόρλας εξέφρασε την αισιοδοξία του για τους στόχους του νέου ταμείου: «Είμαστε σε οριακή στιγμή, δίνεται καθημερινή μάχη, αλλά θα
υλοποιηθεί το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Νομίζω ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα βάλει και την κυβέρνηση σε άλλη λογική, καθώς
ήδη έχουν ληφθεί μεγάλες αποφάσεις που βάζουν τα πράγματα σε μια τροχιά ώστε να τρέξουμε για την ανάπτυξη». Ακόμη είπε ότι «Η κοινωνία έχει
συνειδητοποίηση τη σημασία των αποκρατικοποιήσεων στην πορεία προς την ανάπτυξη και συγκρατημένα μπορούμε να είμαστε λίγο αισιόδοξοι και να
προσδοκούμε ότι θα γίνουν και αλλά βήματα».
Σχετικά με τις επερχόμενες δράσεις του ΤΑΙΠΕΔ και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που υλοποιεί ήδη το ταμείο ο Στέργιος Πιτσιόρλας
αναφερόμενος στη σύμβαση για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια ανέφερε ότι εκτιμάται πως την Κυριακή θα κυρωθεί η σύμβαση παραχώρησης από τη
Βουλή ενώ σημείωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για άλλα περιφερειακά αεροδρόμια "Υπάρχουν άλλα 23 πλην αυτών που προχωρούν" είπε.
Για τα λιμάνια και συγκεκριμένα για τον ΟΛΠ ανέφερε πως οι κινέζοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και για το κομμάτι της ναυπηγοεπισκευής, το οποίο
χαρακτήρισε κεφαλαιώδους σημασίας όχι μόνο για τον Πειραιά αλλά και για τη Σύρο. Παράλληλα, προχωρά η ιδιωτικοποίηση και για το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, όπου αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές από 7 διεθνείς εταιρείες τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ τον δρόμο της
αξιοποίησης θα πάρουν αμέσως μετά τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και του Λαυρίου για τα οποία ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον καθώς και για τα
λιμάνια κρουαζιέρας.
«Οι εξελίξεις αυτές αποκτούν μεγάλη σημασία και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ» είπε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ διευκρινίζοντας πως υπάρχει πλέον ενδιαφέρον
και από Ρωσικούς και Ιταλικούς σιδηροδρόμους, ενώ μετά από σχετικό αίτημα των τελευταίων έχει δοθεί παράταση στο διαγωνισμό έως τις 20 Ιουνίου.
«Γενικότερα πλέον» συνέχισε ο ίδιος «μπαίνει στο τραπέζι η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών γραμμών και των logistics center. Χαρακτηριστικά
ανέφερε πως το logistic center του Θριάσιου θα βγει σε διαγωνισμό άμεσα και έως το τέλος του χρόνου ο διαγωνισμός για το logistic center της
Θεσσαλονίκης.
Αναφερόμενος στον ΔΕΣΦΑ είπε πως σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πώλησης στη SOCAR και παράλληλα της μεταβίβασης
του 17% του ΔΕΣΦΑ στον Ιταλό διαχειριστή δικτύου φυσικού αερίου. Επίσης, ανέφερε ότι και ο διαγωνισμός για την πλωτή δεξαμενή στην
Αλεξανδρούπολη θα προχωρήσει σύντομα. Εν τω μεταξύ σε φάση ολοκλήρωσης μέχρι τέλος του έτους βρίσκονται τρία μεγάλα τουριστικά έργα, η
Κασσιόπη, ο Αστέρας Βουλιαγμένης και ο Αφάντου. Ειδικότερα, εντός του επόμενου μήνα αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές για την τουριστική
επένδυση της Κασσιόπης, σε ότι αφορά τον Αστέρα οι επενδυτές συμφώνησαν να καταβάλλουν το συμφωνηθέν τίμημα και να δημιουργήσουν 13
πολυτελείς βίλες με τη συμφωνία να υπογράφεται σύμφωνα με τον Στέργιο Πιτσιόρλα έως το τέλος Ιουλίου.
Σχετικά με την επένδυση στο Αφάντου στη Ρόδο ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ σημείωσε πως έχει λυθεί το πρόβλημα με την αρχαιολογία, την επόμενη
εβδομάδα αναμένεται η συνάντηση των επενδυτών για την υπογραφή Μνημονίου που να περιλαμβάνει "την προστασία του αρχαιολογικού χώρου".
Αναφορικά με την επένδυση στο Ελληνικό, είπε πως οι συζητήσεις με την Lamda συνεχίζονται και σημείωσε ότι σε έρευνα που έκανε το ΤΑΙΠΕΔ
διαπιστώθηκε ότι το 60% των πολιτών του λεκανοπεδίου βλέπει θετικά την αξιοποίηση της έκτασης. Για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού είπε
ότι μόλις πρόσφατα έγινε η πρόσληψη συμβούλων και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016, ενώ για την παράταση της ισχύουσας
σύμβασης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα η διαδικασία αν και τα στοιχεία που
χρειάζονται είναι τεχνικού χαρακτήρα και αυτό προκαλεί καθυστερήσεις.

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

Βάιντμαν: Δευτερεύουσας σημασίας το ελληνικό χρέος
«Δευτερεύουσας σημασίας» χαρακτήρισε το ζήτημα του ελληνικού χρέους ο επικεφαλής της Bundesbank, Τζενς Βάιντμαν,
καλώντας την Αθήνα να εφαρμόσει κατά γράμμα το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.
«Οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους είναι δευτερεύουσες, καθώς η εξυπηρέτηση του χρέους δεν αποτελεί το
πιεστικότερο πρόβλημα της Ελλάδας» τόνισε ο Γερμανός τραπεζίτης σε συνέντευξή του στην Die Welt.
«Αυτό που προέχει για την Ελλάδα είναι η τήρηση του προγράμματος και ο τρόπος να σταθεί ξανά στα πόδια της»
επεσήμανε.
Ειδική μνεία έκανε και στις επιλογές του Μάριο Ντράγκι, παρατηρώντας ότι ορισμένες αποφάσεις της ΕΚΤ παραβιάζουν
τα όρια μεταξύ της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
Παραδέχθηκε ωστόσο, ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να είναι επεκτατική, προσδίδοντας ιδιαίτερη
σημασία στη σταθερότητα των τιμών.
Όσον αφορά τις σχέσεις του με τον «ισχυρό άνδρα» της ΕΚΤ, ο Βάιντμαν διευκρίνισε ότι «ορισμένες φορές έχουμε
διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια δύσκολα ζητήματα».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Guardian: Στην Ελλάδα το μόνο πράγμα που δεν φορολογείται είναι ο αέρας
Στο νέο φορολογικό πακέτο των 1,8 δισ. αναφέρεται δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian. Ειδικότερα, το
δημοσίευμα, το οποίο υπογράφει η Helena Smith, περιγράφει τις αυξήσεις σε μια σειρά από φόρους, που θα περιλαμβάνει
το νομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή την Τετάρτη, ενώ υπογραμμίζει ότι τόσο ο
επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας όσο και οι δανειστές είναι δυσαρεστημένοι με το ότι ο Αλέξης Τσίπρας βασίζεται
στη φορολογία.
Το κείμενο του Guardian
Οι Έλληνες θα έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα περισσότερους φόρους καθώς η αριστερή κυβέρνηση της χώρας
προσπαθεί να ικανοποιήσει τους πιστωτές που αποφασίζουν για την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας.

Η ανάγκη να εισπραχθούν
επιπλέον € 1,8 δις σε έσοδα για να αποδεσμευθούν επιπλέον χρήματα έχει οδηγήσει μια σειρά
από νέους φόρους. Από έναν ειδικό φόρο που αφορά την εισαγωγή καφέ μέχρι επιπλέον επιβαρύνσεις στις κρατήσεις
ξενοδοχείων αλλά και φόρο κατανάλωσης στη μπύρα.
«Το μόνο πράγμα που δεν φορολογείται είναι ο αέρας που αναπνέουμε» είπε ένας τηλεοπτικός αναλυτής, περιγράφοντας
τους νέους φόρους.
Τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών δεν φαίνεται να έχουν έψαξαν και πολύ μακριά για έμπνευση. Από το υπουργείο
Οικονομικών στην κεντρική πλατεία Συντάγματος έχουν μια πανοραμική θέα της από τις καφετέριες όπου οι Έλληνες
συχνά κάθονται για ώρες πάνω από ένα ποτήρι καφέ.
Το θέαμα φαίνεται ότι τους οδήγησε στην στην εισαγωγή μιας επιπλέον χρέωσης 20% επί του ποτού. Αλλά και τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα θα βρεθούν στο επίκεντρο ενός φόρου κατανάλωσης.
Το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να εισαχθεί στο κοινοβούλιο την Τετάρτη, είναι το τελευταίο σε μια σειρά από
προαπαιτούμενες δράσεις τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να εκπληρώσει για να ολοκληρώσει της αξιολόγησης.
Μιας αξιολόγησης που έχει ήδη καθυστερήσει και αποτελεί «κλειδί» για να παραμείνει η χώρα στην επιφάνεια.
Τα μέτρα που πρέπει να έχουν νομοθετηθεί πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 24
Μαΐου, όπου ενδεχομένως να εκταμιευθεί ένα ποσό που μπορεί να φτάσει και τα 12 δισ. Η Αθήνα θα βρεθεί αντιμέτωπη με
την χρεοκοπία στην περίπτωση που δεν αποπληρώσει ομόλογα της ΕΚΤ ύψους 3,5 δισ. αλλά και άλλα χρέη τον Ιούλιο.
Ο κατάλογος των νέων φόρων δεν σταματά στο καφέ, τα τσιγάρα και τη μπύρα. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης θα
προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες για τα καύσιμα, τη βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο.
Η συνδρομητική τηλεόραση επίσης θα επιβαρυνθεί με αυξημένο φόρο, ενώ επιπλέον φόρος που θα κυμαίνεται απο 2 έως 4
ευρώ θα επιβληθεί στις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία τριών ή περισσότερων αστέρων. Θα εισαχθεί επίσης φόρος επί των
ενοικιαζόμενων δωματίων. Ο ΦΠΑ – που βρίσκεται ήδη στο 23% και είναι ο υψηλότερος στην ευρωζώνη – θα αυξηθεί
στο 24% και θα αφορά τα συσκευασμένα τρόφιμα, στα παγωτά, τις ταβέρνες, τα ταξί, καθώς και τα αεροπορικά και
ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Οι αυξήσεις φόρων ύψους 1 % του ΑΕΠ αποτελούν τμήμα ενός πακέτου αλλαγών που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με
την ΕΕ και το ΔΝΤ τους τελευταίους εννέα μήνες.
Τις τελευταίες εβδομάδες οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ένα περαιτέρω πακέτο έκτακτων μέτρων λιτότητας ύψους
3,6 δισ. για την περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Τα μέτρα που θα λάβουν τη μορφή ενός
αυτόματου \δημοσιονομικού κόφτηθα συμπεριληφθούν επίσης στο νομοσχέδιο.
Οι φόροι στην Ελλάδα στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις υπερβαίνουν τους φόρους σε άλλες χώρες της ΕΕ, κάτι που
αναγκάζει πολλές εταιρίες να μεταφέρονται στο εξωτερικό.
Το ότι ο Αλέξης Τσίπρας βασίζεται στη φορολόγηση είναι κάτι που έχει εξοργίσει όχι μόνο την επιχειρηματική κοινότητα
αλλά και τους δανειστές, αρκετοί από τους οποίους πιστεύουν ότι η φορολογία θα ανακόψει την οικονομική ανάκαμψη.
Στα ΜΜΕ, οι ειδικοί έχουν πολλά να συζητήσουν. Στους δρόμους ωστόσο, όπου τα επίπεδα της ανεργίας και της φτώχειας
έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, πολλοί έχουν ξεμείνει από λόγια.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Crude oil is trading at its HIGHEST price since November, 2015 … On February 11,
Crude Oil was down 29% on the year
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