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Eurogroup: Δεν επιστρέφουν στην Αθήνα οι θεσμοί - Στις Βρυξέλλες η συνέχιση των
διαβουλεύσεων
Όχι μόνο άσπρος, αλλά τελικά «μαύρος καπνός» θα έλεγε κανείς ότι βγήκε από το Eurogroup της Δευτέρας.
Ειδικότερα, την μικρή πρόοδο που έχει σημειωθεί από όταν επέστρεψαν από την Αθήνα οι θεσμοί επιβεβαίωσαν
και στο Eurogroup με αποτέλεσμα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων στην Αθήνα να αναβάλλεται για την ώρα και
οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν στις Βρυξέλλες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Νταισελμπλουμ
δήλωσε μετά την λήξη της συνεδρίασης πως «πολύ δουλειά και πρόοδος έχει γίνει, ακόμα υπάρχουν ανοιχτά
ζητήματα» είπε και πρόσθεσε πως συμφώνησαν κατά την διάρκεια της συνάντησης πριν το Eurogroup με τον κ.
Τσακαλώτο και τους θεσμούς «οι συζητήσεις να εντατικοποιηθούν τις επόμενες μέρες στις Βρυξέλλες» ενώ
δήλωσε αβέβαιος για το κατά πόσο θα έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις μέχρι το επόμενο Eurοgroup στις 7
Απριλίου.
Ακόμη και ο πάντα αισιόδοξος γάλλος Επίτροπος, Πιέρ Μοσκόβισι σημείωσε ότι δεν πρέπει υπάρχουν αυξημένες
προσδοκίες σχετικά με την ημερομηνία της συμφωνίας. «Αν επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις τότε μπορούμε
να καταλήξουμε σε μια κοινή απόφαση . Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ανάκαμψη αλλά πρέπει να
βασίζεται στην επιτυχία του προγράμματος» κατέληξε.
Να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης στις Βρυξέλλες οι κ.κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος
Χουλιαράκης συναντήθηκαν με τους επικεφαλής των θεσμών και τον πρόεδρο του Eurogoup κ. Ντάισελμπλουμ ο
οποίος, κατά την είσοδό του στον χώρο της συνάντησης, δήλωσε πως «πάντα έχουμε συναντήσεις που
προετοιμάζουν το Εurogroup. Το αποτέλεσμα θα το γνωστοποιήσω στο Eurogroup και θα σας ενημερώσω
αργότερα». Στις διαβουλεύσεις των δύο πλευρών επετεύχθη, πάντως, μικρή πρόοδος, αλλά όχι αρκετή για να
αρθούν τα εμπόδια ανάμεσα στις δύο πλευρές.
O Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί τόνισε, από την πλευρά του, ότι όσο αργεί να κλείσει η αξιολόγηση, «τόσο θα
αυξάνεται η αβεβαιότητα και οι επενδυτές δεν θα προχωρούν σε κάποια συμφωνία». Υπογράμμισε την ανάγκη
το ΔΝΤ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και πρόσθεσε ότι «πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Να δείξουμε ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων».
«Από το Eurogroup του 2015 μέχρι σήμερα έχει καλυφθεί πάρα πολύς δρόμος, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει
πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις και τις έχει εφαρμόσει σε πολλούς τομείς, όπως ιδιωτικοποιήσεις αγορά εργασίας
και τώρα μιλάμε για ένα success story. Εχουμε λάβει τα βραχυπρόθεσμα για το χρέος και σύντομα θα
αποφασίσουμε και τα μεσοπρόθεσμα, κάτι που θα στείλει το μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη επιστρέφει. Η
κυβέρνηση του κ. Τσίπρα έκανε πράγματα, τώρα χρειάζονται και άλλες προσπάθειες. Η Ελλάδα χρειάζεται
μεταρρυθμίσεις και αυτή η κυβέρνηση με τη φιλική δική μας πίεση, έχει προχωρήσει. Είναι σημαντικό σήμερα
να στείλουμε το σήμα ότι προχωράμε στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης», σημείωσε ακόμη.
Συνέχεια..
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Πριν την είσοδό
του στο Eurogroup, o Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σοίμπλε, χαμήλωσετις
προσδοκίες για την σημερινή συνάντηση λέγοντας πως δεν θα είναι «ιδιαίτερη», αλλά τόνισε την ανάγκη να
υπάρξει μια κοινή συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά θα προχωρήσουμε σε αυτή
την κατεύθυνση, τόνισε. Θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει και νωρίτερα, ωστόσο, θα προχωρήσουμε στην
επίλυσή του.
Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μισέλ Σαπέν, τόνισε την ανάγκη να αναλάβουν οι
υπουργοί τις ευθύνες σε σχέση με την Ελλάδα γιατί, όπως ανέφερε, η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
«Ορισμένοι νομίζουν ότι έχουμε ακόμη χρόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη να
προχωρήσουμε, να δείξουμε το δρόμο, ότι υπάρχουν λύσεις για το καλό της χώρας αλλά και την συνοχή της
Ευρωζώνης. «Κάποια στιγμή οι υπουργοί πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες και όχι να δίνουν οδηγίες στους από
κάτω», είπε.
Τέλος, τόνισε ότι η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με το 2015 και το δράμα που
ζήσαμε, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια σταθερότητα και οι επενδυτές μια καθαρή εικόνα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Υπάρχει ουσιαστική πρόοδος..
Διαπιστώσαμε ουσιαστική πρόοδο είπε στη δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και
πρόσθεσε ότι «μετά από την εισήγηση των θεσμών, της ελληνικής κυβέρνησης και του κ. Ντάισελμπλουμ
αποφασίστηκε να έχουμε μια εντατικοποίηση της διαδικασίας και γι' αυτό θα παραμείνουμε και εγώ και η κ.
Αχτσιόγλου και ο κ. Χουλιαράκης για να συζητήσουμε τα θέματα που έχουν μείνει, βασικά στα εργασιακά και
το ασφαλιστικό. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μία πρόοδο σε αυτά τα θέματα, όπως είπε και ο πρόεδρος
του Eurogroup».
«Η ιδέα είναι ότι πολλές φορές πρέπει να αλλάξεις τη σειρά, να αφήσεις το τεχνικό επίπεδο και να βρεις τα
βασικά ζητήματα όπου υπάρχουν διαφορές και μετά να κλείσεις τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.
'Αρα η στρατηγική μας είναι να μείνουμε εδώ και να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο, να αφήσουμε ελάχιστα
ζητήματα και αν μπορούμε ούτε αυτά, για να μπορούμε μετά όταν επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα να έχουμε
μια συμφωνία, ένα πακέτο μέτρων που συμφωνούμε εμείς και οι θεσμοί πριν από το Eurogroup της 7ης
Απριλίου στη Μάλτα. Από εκεί και πέρα η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί πολύ περισσότερο και μπορούμε
να πάμε στο ΔΝΤ στις συναντήσεις της Άνοιξης στις 22 Απριλίου για να προσθέσουμε και τις τελευταίες
λεπτομέρειες για όλο το πακέτο» πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.
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Εξωδικαστικός: Δίκαιη λύση ή συγχωροχάρτι σε μπαταχτσήδες

Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ωστόσο, ήταν κατώτερο των προσδοκιών καθώς δεν
περιείχε αυστηρές δικλείδες ασφαλείας. Ενδεικτικά, το σχέδιο αυτό κινδύνευε να μετατραπεί σε μηχανισμό
μαζικής επιβράβευσης συστημικών κακοπληρωτών σε βάρος τελικά των συνεπών φορολογουμένων και
δανειοληπτών που θα αποδειχθούν για άλλη μια φορά τα «συνήθη κορόιδα».
Η δρομολογούμενη νομοθετική πρωτοβουλία για τον «εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
επιχειρήσεων» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του εκρηκτικού προβλήματος των «κόκκινων» επιχειρηματικών
δανείων.
Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ωστόσο, ήταν κατώτερο των προσδοκιών καθώς δεν
περιείχε αυστηρές δικλείδες ασφαλείας. Ενδεικτικά, το σχέδιο αυτό κινδύνευε να μετατραπεί σε μηχανισμό
μαζικής επιβράβευσης συστημικών κακοπληρωτών σε βάρος τελικά των συνεπών φορολογουμένων και
δανειοληπτών που θα αποδειχθούν για άλλη μια φορά τα «συνήθη κορόιδα».
Αυτό θα είχε καταστροφικές συστημικές συνέπειες καθώς θα αύξανε κατακόρυφα τον «ηθικό κίνδυνο» σε μια
αποδυναμωμένη, από πολυετή και σοβαρά σφάλματα πολιτικής, οικονομία οδηγώντας το εγχείρημα σε
αποτυχία ανάλογη, στην καλύτερη περίπτωση, αυτής του «Νόμου Κατσέλη».
Αυτό τονίζει ο ΣΕΒ στην ειδική έκδοση για τα κόκκινα δάνεια με τίτλο:
Εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών: Δίκαιη και πραγματική λύση στα «κόκκινα δάνεια» ή
συγχωροχάρτι σε μπαταχτσήδες;
Οπως αναφέρει:
Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να αποφευχθεί αν α) ο νόμος προβλέψει την ενεργοποίηση μιας ηλεκτρονικής
πλατφόρμας που θα μπορεί γρήγορα και αποτελεσματικά να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο εισερχόμενων
αιτήσεων, εντοπίζοντας και οδηγώντας στην εύκολη και ταχεία απόρριψη τις αιτήσεις κακόπιστων και μη
συνεργάσιμων οφειλετών, β) αυξήσει την περιορισμένη συμμετοχή του Δημοσίου στις διαγραφές οφειλών στο
σύνολο των απαιτήσεών του και γ) οι σύνθετες και μεγάλης αξίας περιπτώσεις ενταχθούν στις δοκιμασμένες
διαδικασίες του Άρθρου 99, με την πρόβλεψη όμως της ουσιαστικής συμμετοχής του δημοσίου στις διαγραφές
απαιτήσεων. Αν γίνουν αυτά, θα μπορέσει ταυτόχρονα να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας τυποποιημένος,
πραγματικά εξωδικαστικός, μηχανισμός για την πλειοψηφία των περιπτώσεων αλλά και να υπάρχει η
απαραίτητη ευελιξία σύνταξης και εφαρμογής πιο σύνθετων συμφωνιών αναδιάρθρωσης για τους μεγάλους
οφειλέτες.
Συνέχεια..
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Για να έχει επιτυχία όμως το εγχείρημα δεν αρκούν ούτε αυτά. Θα πρέπει επιπλέον να υιοθετηθεί, με οριζόντια
εφαρμογή σε όλες τις προ-πτωχευτικές διαδικασίες, και η διάταξη για το ακαταδίωκτο των στελεχών τραπεζών
και δημοσίου, να επιλυθούν με ομοιόμορφο τρόπο μια σειρά από σύνθετα φορολογικά ζητήματα και να
αξιολογηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν διαγραφές, χωρίς συμπληρωματικούς όρους, σε
όλες τις αγορές και ιδιαίτερα τις ολιγοπωλιακές. Η παρούσα μελέτη δείχνει πως η σύνταξη ενός νόμου που να
τα προβλέπει όλα αυτά είναι, από τεχνικής πλευράς, εφικτή.
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 τρεις Ελληνες που φιγουράρουν στη λίστα πλουσίων του Forbes
Ποίοι είναι οι
Τρία ελληνικά ονόματα, αυτά του Φιλίππου Νιάρχου, του Αριστοτέλη Μυστακίδη και του Σπύρου Λάτση, με
συνολική περιουσία 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεχωρίζουν ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του
πλανήτη, σύμφωνα με την κατάταξη του αμερικανικού περιοδικού Forbes
Τρία ελληνικά ονόματα, αυτά του Φιλίππου Νιάρχου, του Αριστοτέλη Μυστακίδη και του Σπύρου Λάτση, με
συνολική περιουσία 6,5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, ξεχωρίζουν ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους
του πλανήτη, σύμφωνα με την κατάταξη του αμερικανικού περιοδικού Forbes.
Πλουσιότερος Έλληνας, (814η θέση) είναι ο Φίλιππος Νιάρχος, με περιουσία περί τα 2,5 δισεκατομμύρια
δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes, ο κ. Νιάρχος είναι από τους πλουσιότερους εφοπλιστές του κόσμου, αλλά και
κάτοχος μια πολύ σπουδαίας συλλογής έργων τέχνης (Βαν Γκογκ, Πικάσο, Γουόρχολ κά).
Δεύτερος πλουσιότερος Έλληνας (973η θέση) είναι ο Αριστοτέλης Μυστακίδης με περιουσία 2,2
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο κ. Μυστακίδης, με ελληνική και βρετανική υπηκοότητα είναι διευθυντής και
μέτοχος (3%) της εταιρείας μεταλλευμάτων Glencore.
Στην 1098η θέση των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη βρίσκεται επίσης το όνομα του εφοπλιστή Σπύρου
Λάτση, που διαθέτει, εκτός από 12 μεγάλα πετρελαιοφόρα και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, καθώς
και επενδύσεις στην ελβετική τράπεζα 'EFG International', στον ενεργειακό όμιλο 'Ελληνικά Πετρέλαια' και
στην εταιρεία ανάπτυξης, επένδυσης και διαχείρισης ακινήτων 'Lamda Development'.
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The S&P 500 hasn't had a 10% correction in 275 TRADING DAYS
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