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Ρέγκλινγκ: Θα στηρίξουμε την Έκθεση Πισσαρίδη - "Ναι" υπό προϋποθέσεις
στην bad bank
Η πανδημία μπορεί να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αναφέρει ο Κλάους
Ρέγκλινγκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο "Βήμα της Κυριακής".
Ο επικεφαλής του ESM, αναφερόμενος στο δημοσιονομικό έλλειμμα της Ευρωζώνης, σημειώνει πως "για τον
επόμενο χρόνο το βασικό μας σενάριο προβλέπει μια υποχώρηση στο 5% του ΑΕΠ και δεν μπορεί κανείς να
ελπίζει σε γρήγορη επιστροφή σε χαμηλά επίπεδα". Και συμπληρώνει: "Στα επόμενα χρόνια και εφόσον
επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, τα ελλείμματα θα πρέπει να μειωθούν, ειδάλλως πολλές χώρες θα αντιμετωπίσουν
προβλήματα εξυπηρέτησης του χρέους τους". Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, λέει: "Έχουμε υπολογίσει πως με
τη βοήθειά μας εξοικονομήθηκαν από τον ελληνικό προϋπλογισμό 14 δισ. ευρώ από πληρωμές για την
εξυπηρέτηση του χρέους μόνο το 2019 και ανάλογη θα είναι η εξοικονόμηση και τα εμπόμενα χρόνια. Έτσι το
υψηλό επίπεδο χρέους είναι διαχειρίσιμο".
Όσον αφορά την Έκθεση Πισσαρίδη, ο Ρέγκλινγκ σημειώνει πως "εστιάζει στα σημαντικά προβλήματα" και
επισημαίνει πως "θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και, όπως είπε ο υπουργός ΟΙκονομικών στο συνέδριο
του Economist, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα υιοθετήσει πολλά σημεία της έκθεσης. Πιστεύω ότι η Έκθεση
Πισσαρίδη αγγίζει πολλά από τα σημαντικά θέματα και αναμένω ότι πολλά από αυτά θα περιληφθούν στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης".
Σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης μέρους των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης για αμυντικούς σκοπούς,
ξεκαθαρίζει: "Δεν θέλω να εμπλακώ στη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Αυτό είναι θέμα της χώρας. Τα
χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως καταλαβαίνω εγώ τον ρόλο του, πρέπει να αξιοποιηθούν για επενδύσεις
και μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές. Ωστόσο, όταν τα χρήματα από το Ταμείο
Ανάλαμψης αξιοποιούνται για αυτόν τον σκοπό, απελευθερώνονται πόροι για άλλους σκοπούς".
Τέλος, για την bad bank, σημειώνει: "Η δημιουργία μιας εθνικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
είναι μια δυνατότητα, η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος την εισηγείται και δεν μπορεί κανείς να πει ότι η
Ευρώπη την απορρίπτει. Θα πρέπει όμως να διαμορφωθεί κατά τρόπο συμβατό με τους ευρωπαϊκούς
κανονισμούς και ειδικότερα με τους κανόνες που ρυθμίζουν τις κρατικές ενισχύσεις".
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Ανοιξε ο δρόμος για καζίνο στο Ελληνικό
Οριστικά εκτός του διαγωνισμού για την άδεια τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο στο Ελληνικό είναι η
αμερικανική Hard Rock, σύμφωνα με το διατακτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που εκδόθηκε
σήμερα.
Η προσφυγή του αμερικανικού ομίλου είχε εκδικαστεί προ εβδομάδων, αλλά το αποτέλεσμα είχε εν πολλοίς
προεξοφληθεί με βάση προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ.
Η διοίκηση της Hard Rock δεν φαίνεται, πάντως, να παραδίδει τα όπλα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει
προχωρήσει και σε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλες νομικές πρωτοβουλίες.
Ορισμένα κυβερνητικά στελέχη, όπως ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης,
εμφανίζονται αισιόδοξα πως η διαδικασία επιλογής του αναδόχου θα ολοκληρωθεί σύντομα.
Υπενθυμίζεται πως στον διαγωνισμό, που προωθεί η Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ), έχει παραμείνει το σχήμα της
αμερικανικής Mohegan με τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Σημειώνεται πως ακόμα και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία άμεσα, με την κατάθεση και έγκριση της
οικονομικής προσφοράς, θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες για την οριστικοποίηση της σύμβασης παραχώρησης
και την έγκρισή της από τη Βουλή.
Γεωργιάδης: Ανοίγει ο δρόμος για ολοκλήρωση της επένδυσης
Οπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας για το καζίνο στο Ελληνικό:
«Μετά και τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η
προσφυγή της εταιρίας “Hard Rock” κατά του εν εξελίξει διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό, ανοίγει ο
δρόμος για την τελική ολοκλήρωση της επενδύσεως μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Η σημερινή απόφαση δικαιώνει τους χειρισμούς και τη διαφάνεια με την οποία οι αρμόδιες Επιτροπές που
σύστησε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το
Υπουργείο Οικονομικών, έκαναν τη δουλειά τους με συνέπεια και επαγγελματισμό. Είναι η καλύτερη απάντηση
σε όσους είχαν σπεύσει να αμφισβητήσουν στην αφετηρία αυτού του διαγωνισμού τη διαδικασία.
Προχωράμε μπροστά για να απολαύσει, επιτέλους, ο ελληνικός λαός σύντομα μια γιγαντιαία επένδυση».
Πηγή: euro2day.gr
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Χρήστος Σταϊκούρας: Στροφή της οικονομίας προς ένα νέο έξυπνο και
κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο
«Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και στην οποία η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανταποκριθεί, είναι η στροφή της
οικονομίας προς ένα νέο, έξυπνο και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο.» Αυτά υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σήμερα, μέσω διαδικτύου, στο διεθνές συνέδριο «Olympia Forum Ι», που οργανώνουν
στην
Αρχαία
Ολυμπία,
η
εφημερίδα
«Πατρίς»
και
το
οικονομικό
φόρουμ
των
Δελφών.
Όπως εξήγησε στην συνέχεια ο Χρήστος Σταϊκούρας, «αυτό το μοντέλο έχει στόχο μία Ελλάδα εξωστρεφή, με μεγαλύτερη
παραγωγικότητα, ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, φιλικότερη προς το περιβάλλον και με στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την
τεχνολογία και την καινοτομία.» «Είναι ένα μοντέλο», πρόσθεσε, «που θα οικοδομηθεί πάνω σε ισχυρές βάσεις, απαλλαγμένο από
αδυναμίες και παθογένειες του παρελθόντος και προς αυτή κατεύθυνση καταρτίζουμε ένα ολιστικό, αναλυτικό, συνεκτικό, εθνικό
στρατηγικό σχέδιο, που θα συζητηθεί και θα συνδιαμορφωθεί με τους παραγωγικούς φορείς, τα πολιτικά κόμματα, την ίδια την
κοινωνία, ένα σχέδιο που θα ακολουθεί τα βήματα και θα πατάει πάνω στα κριτήρια πολιτικής που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει όλα τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν στα εθνικά
τους σχέδια επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε συγκεκριμένους τομείς και στην κατεύθυνση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και προσαρμοσμένο στις προτεραιότητες και τις ανάγκες της χώρας, το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο θα θέσει κάποιους βασικούς
πυλώνες» και εξήγησε: «Μετά την προσωρινή παρένθεση της υγειονομικής κρίσης, προβλέπεται η εφαρμογή μιας συνετής
δημοσιονομικής πολιτικής, με τη σταδιακή μείωση, με μονιμότερα χαρακτηριστικά, των φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών
εισφορών, τη συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, τη νομοθέτηση του κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης, την απλοποίηση του αδειοδοτικού και
γραφειοκρατικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο για το επιχειρείν, την
προώθηση δημοσίων επενδύσεων και τη στήριξη ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, στις υποδομές,
στις ενδογενείς πήγες ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η έρευνα και η καινοτομία, στην τόνωση της βιομηχανίας, μειώνοντας το κόστος
παραγωγής, στην πράσινη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική αναβάθμιση, στοχεύοντας στην ενίσχυση ηλεκτροκίνησης, στην ανανέωση
του σημερινού στόλου των αυτοκινήτων, στην προώθηση της ανακύκλωσης, και στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας.» Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Σταϊκούρας, «η ελληνική κυβέρνηση, πριν από την έναρξη της
πανδημίας είχε δεσμευτεί, θέτοντας φιλόδοξους στόχους στο εθνικό σχέδιο, για την ενέργεια και το κλίμα.» «Η υλοποίηση αυτών των
πολιτικών», σημείωσε, «θα βοηθήσει στην επίτευξη υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, στην δημιουργία
σταθερών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, προωθώντας παράλληλα την πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας, αλλά και την περιβαλλοντική προστασία.» Αναφερόμενος στις επιπτώσεις που είχε στην οικονομία
η πανδημία, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι, «χωρίς να θριαμβολογούμε, η ελληνική κυβέρνηση πιστεύω ότι έγκαιρα, μεθοδικά και
σοβαρά, κατάφερε να περιορίσει όσο είναι εφικτό τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.» Μάλιστα όπως είπε, «θα
ξεδιπλώσουμε μία σειρά από πρόσθετα μέτρα ή θα επεκτείνουμε υφιστάμενα μέτρα που έως το τέλος της χρονιάς πιστεύουμε ότι θα
υπερβούν τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.» Ακόμη, υπογράμμισε, ότι «η πολιτεία
θα σταθεί δίπλα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία.»
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Ιταλία: Αναβιώνουν τα πολιτικά πάθη
Επιστροφή στις κάλπες για τους Ιταλούς: Κυριακή και Δευτέρα ψηφίζουν για την ανανέωση επτά
περιφερειακών συμβουλίων και των προέδρων τους, αλλά και για να εκφραστεί η λαϊκή βούληση σε
δημοψήφισμα.
Οι περιφέρειες στις οποίες γίνονται τοπικές εκλογές είναι η Λιγουρία με πρωτεύουσα την Γένοβα, εκείνη της
Νάπολης, η Απουλία με κύρια πόλη το Μπάρι, το Βένετο, η κεντρική περιοχή Μάρκε, η Τοσκάνη και η μικρή
περιοχή Βάλλε Ντ΄Αόστα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις η κυριότερη αναμέτρηση είναι εκείνη της
Τοσκάνης. Πρόκειται για μία παραδοσιακά αριστερή περιοχή, στην οποία η Λέγκα του Σαλβίνι, όμως, με την
υπόλοιπη συντηρητική παράταξη, φαίνεται να έχει μειώσει πολύ την διαφορά της από τον προοδευτικό
υποψήφιο. Στη Νάπολη αναμένεται να υπερισχύσει η Κεντροαριστερά, ενώ το Βένετο είναι πραγματικό φέουδο
της Λέγκα.
Συνολικά, είναι πιθανό να επικρατήσουν οι δυνάμεις της Κεντροδεξιάς. Αν και οι περισσότεροι αναλυτές
συμφωνούν στην εκτίμηση ότι, δεδομένης της υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών δυσκολιών, η
κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε δεν πρόκειται να πέσει, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών.
Σε μια προσπάθεια συσπείρωσης, πάντως, ο γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος,
Νικόλα Τζινγκαρέτι, κάλεσε τους ψηφοφόρους να απορρίψουν δυνάμεις που φλερτάρουν με νεοφασιστικές
ιδέες.
Τα παράδοξα του δημοψηφίσματος
Το Κίνημα Πέντε Αστέρων επικεντρώθηκε μόνον στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα με αίτημα να μειωθεί ο
αριθμός των βουλευτών και γερουσιαστών, από τους 945 σε 600. Υπάρχει βέβαια το εξής παράδοξο: στο
Κοινοβούλιο όλα τα κόμμα εκφράστηκαν υπέρ της περικοπής, αλλά τώρα, αρκετά στελέχη της
Κεντροαριστεράς, αλλά και της Λέγκα, λένε «όχι» στην συγκεκριμένη μεταρρύθμιση.
Τα δε μικρότερα κόμματα, όπως εκείνο του πρώην πρωθυπουργού Ματτέο Ρέντσι και το αριστερό «Ελεύθεροι
και Ίσοι», απορρίπτουν κάθετα την μείωση των εδρών. Σχετική ασάφεια επικρατεί και στο εσωτερικό του
κόμματος του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, στη Φόρτσα Ιτάλια. Είναι πιθανό, τελικά, οι Ιταλοί να εκφραστούν υπέρ
της συρρίκνωσης βουλευτών και γερουσιαστών. Διότι ο άνεμος της «αντι-πολιτικής», που φύσηξε με τα Πέντε
Αστέρια, δεν έχει ακόμη κοπάσει…
Πηγή: Deutsche
Welle
\
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Θετικό νέο ότι ο ΓΔ παραμένει υψηλότερα των 630 – 640 μονάδων …..
Προβληματισμός για τον τραπεζικό δείκτη που παραμένει χαμηλότερα των 330 –
335 μονάδων
Τραπεζικός Δείκτης
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