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ΔΝΤ: «'Εγινε σημαντική προοδος στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό»
Σημαντική πρόοδο στο φορολογικό και το ασφαλιστικό σημειώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε
ανακοίνωσή του, εκτιμώντας ότι οι συνομιλίες θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό.
Εκπρόσωπος του ΔΝΤ σε επίσημη ανακοίνωσή του, αναφέρει:
«Η Αποστολή ήταν παραγωγική. 'Εχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του φόρου
εισοδήματος. Επιπλέον, η αποστολή σημείωσε σημαντική πρόοδο σχετικά με τις βασικές πτυχές της
μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν κατά
το διάλειμμα των εορτών του Πάσχα. Οι επικεφαλής της Αποστολής θα επιστρέψουν στην Αθήνα στις 2
Απριλίου για να επαναλάβουν τις συνομιλίες με σκοπό να τις ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό».

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

Ντάισεμπλουμ: «Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες ελληνικών αρχών και θεσμών»
«Σημαντική πρόοδο» στις μέχρι τώρα συνομιλίες μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμών διαπιστώνει ο
πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ σε γραπτή του δήλωση. Όπως αναφέρει, η πρώτη αξιολόγηση
του ελληνικού προγράμματος διακόπτεται για το Καθολικό Πάσχα και θα συνεχιστεί στις 2 Απριλίου, με σκοπό
να ολοκληρωθεί «το συντομότερο δυνατό».
Ολόκληρη η δήλωση του Γ. Ντάισελμπλουμ:
Συνέχεια…

I

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

Ημερήσια Νέα

/ μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών ήταν εποικοδομητικές από το ξεκίνημα της
«Οι συνομιλίες
αποστολής. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στα εκκρεμή ζητήματα όπως η φορολόγηση του εισοδήματος
και η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των
διακοπών του Πάσχα. Οι επικεφαλής της αποστολής των θεσμών στην Αθήνα θα επιστρέψουν στις 2 Απριλίου
για να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση το συντομότερο δυνατό».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κυβέρνηση: Συμφωνία σε φορολογικό και ασφαλιστικό - Αποκλίσεις στα κόκκινα δάνεια
Kατά την πρωινή κυβερνητική σύσκεψη στη Βουλή συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά θέματα. Σε σχέση με την
αξιολόγηση όλα τα ανοιχτά ζητήματα θα κλείσουν ταυτόχρονα στις αρχές Απριλίου. Όπως εκτιμούν
κυβερνητικές πηγές, η αξιολόγηση θα πάει καλά και μάλιστα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, δηλαδή θα ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης διαπιστώθηκε ότι κυβέρνηση και θεσμοί βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση
συμφωνίας για το φορολογικό και το ασφαλιστικό, ενώ παραμένουν οι αποκλίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
Η εκτίμηση είναι, επίσης, ότι το αφορολόγητο δεν θα πέσει κάτω από τις 9.000 ευρώ, ότι η αξιολόγηση θα
ολοκληρωθεί στο σύνολό της και ότι η διαφορά ανάμεσα στους θεσμούς και το ΔΝΤ είναι πλέον σαφής.
Σχετικά με το φορολογικό, το αφορολόγητο θα κλείσει στις 9.000 περίπου και όχι στις 7.000 όπως φέρονται να
έχουν ζητήσει οι δανειστές.
Το ζήτημα του χρέους θα κλείσει και αυτό μαζί με την αξιολόγηση στο τέλος Απριλίου.
Σε σχέση με το προσφυγικό αναμένεται σήμερα να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με ευρωπαίους
αξιωματούχους για τον συντονισμό και την εφαρμογή της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία
ώστε να σταματήσουν οι προσφυγικές ροές. Δεν αποκλείεται οι επαφές να γίνουν σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο
με την συμμετοχή και του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει την αναβάθμιση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και στην κατεύθυνση
αυτή θα απαιτηθούν νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όχι μόνο το διοικητικό μέρος, αλλά
και προσλήψεις οι οποίες πρέπει να προχωρήσουν πέραν των μνημονιακών δεσμεύσεων. Όπως προβλέπει η
συμφωνία της Συνόδου Κορυφής, απαιτείται περίπου προσωπικό 4.000 ατόμων, εκ των οποίων οι περίπου 3.000
θα είναι από την Ε.Ε. ενώ τουλάχιστον 1.000 θα πρέπει να προσληφθούν από τις ελληνικές αρχές.
Σχετικά με το ζήτημα του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Μουζάλα, σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές είναι σαφές ότι δεν τίθεται θέμα αποπομπής του από την κυβέρνηση ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί
σύντομα συνάντηση μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Καμμένου για την εκτόνωση της έντασης.
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Έρκι Λιικάνεν: Η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια χαμηλά για μεγάλο διάστημα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα ή χαμηλότερα επίπεδα για
μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει στη διάθεσή της εργαλεία εάν χρειαστεί να στηρίξει την οικονομία της
ευρωζώνης, δήλωσε σήμερα ο Έρκι Λιικάνεν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.
«Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές προοπτικές για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια πολιτικής μας αναμένεται να
παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και αρκετά πέρα από
τον ορίζοντα για αγορές περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε ο Λιικάνεν σε ανακοίνωση.
«Εάν επιδεινωθούν οι προοπτικές ή οι συνθήκες χρηματοδότησης, η ΕΚΤ συνεχίζει να έχει την ικανότητα να
τονώσει τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη», πρόσθεσε ο ίδιος.
Ο Λιικάνεν, που είναι επίσης διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας, είπε ότι η οικονομική
επιβράδυνση, ιδιαίτερα στην Κίνα, και η αυξημένη αβεβαιότητα στην αγορά έχουν αποδυναμώσει τις
προοπτικές για την ευρωζώνη.

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

DW: Διαφωνίες «βλέπουν» ελληνικά ΜΜΕ, πρόοδο η Κομισιόν
Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις προειδοποιεί για τυχόν «πισωγυρίσματα» στο τρέχον
πρόγραμμα βοήθειας. «Θα θέλαμε να αποφύγουμε την επανάληψη μιας κατάστασης παρόμοια με εκείνη του
περσινού καλοκαιριού».
Όπως εκτιμά ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις σε συνέντευξή του προς εφημερίδες του
γερμανικού δημοσιογραφικού ομίλου Funke, «στην παρούσα φάση η Ελλάδα έχει επαρκή χρηματικά
αποθέματα. Εντούτοις είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί άμεσα η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος
βοήθειας προκειμένου να εκταμιευτεί η επόμενη δόση του δανείου».
Ως «αγκάθια» ο λετονός πολιτικός αναφέρει την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, τις
συμφωνηθείσες ιδιωτικοποιήσεις και τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος. Πρέπει να γίνουν ακόμη
πολλά, όπως εκτιμά. Επίσης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης και ειδικότερα της
φορολογικής διοίκησης, επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι «η ελληνική
κυβέρνηση πρέπει να λάβει ακόμη δύσκολες αποφάσεις».
Συνέχεια…
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Μετά το Πάσχα η επιστροφή των θεσμών
Όπως σημειώνει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, εκπρόσωποι των διεθνών πιστωτών ολοκλήρωσαν,
καταρχήν χωρίς αποτέλεσμα, την αξιολόγηση της προόδου του μεταρρυθμιστικού προγράμματος στην Αθήνα.
Εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα ανέφερε χθες Κυριακή προς το dpa ότι οι
εκπρόσωποι των θεσμών «θα επιστρέψουν μετά το Πάσχα». Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφωνίες, αναφέρουν
τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων.
Εντούτοις, όπως αναφέρει και η σημερινή Frankfurter Rundschau, η Κομισιόν προχωρά σε μια τελείως
διαφορετική εκτίμηση. «Υπήρξε σημαντική πρόοδος στη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος», ανέφερε
εκπρόσωπος της Επιτροπής, σύμφωνα με την εφημερίδα. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι υπήρξε
αξιοσημείωτη πρόοδος επί σημαντικών πτυχών της ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του
ασφαλιστικού.
dpa / Κώστας Συμεωνίδης
Deutsche Welle
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Το κόστος του Brexit μπορεί να φτάσει τις 100 δισ. στερλίνες
Η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κοστίσει 100 δισεκατομμύρια στερλίνες στη
βρετανική οικονομία και να καταστρέψει σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, επισημαίνει μελέτη που
ζητήθηκε από τη CBI, τη μεγαλύτερη εργοδοτική συνομοσπονδία της χώρας.
Σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη από την εταιρία PwC για λογαριασμό της Συνομοσπονδίας Βρετανικών
Βιομηχανιών (CBI), το “Brexit” θα προκαλέσει “σοβαρό σοκ” στην οικονομία της Βρετανίας, στην οποία θα
κοστίσει περίπου 100 δισεκατομμύρια στερλίνες (128 δισεκ. ευρώ) σε απώλεια παραγωγής, 5% του ετήσιου
ΑΕΠ.
“Η ανάλυση αυτή δείχνει σαφέστατα γιατί η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν πραγματικό
πλήγμα για το βιοτικό επίπεδο, την απασχόληση και την ανάπτυξη”, δήλωσε η Καρολάιν Φέρμπερν, γενική
διευθύντρια της CBI. “Ακόμη και στην καλύτερη των περιπτώσεων, η έξοδος θα προκαλέσει σοβαρό σοκ στην
οικονομία της Βρετανίας”.
Το “Brexit” θα κοστίσει στη Βρετανία την απώλεια περίπου 950.000 θέσεων εργασίας, που σημαίνει ότι το
ποσοστό ανεργίας το 2020 θα αυξηθεί κατά 2% έως 3%, σε σχέση με το ποσοστό που θα είχε αν η χώρα
παρέμενε στην ΕΕ, σύμφωνα με τη μελέτη.Δημοψήφισμα για την παραμονή ή την έξοδο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση θα διεξαχθεί στη Βρετανία στις 23 Ιουνίου.
\
Στις δημοσκοπήσεις,
οι προθέσεις ψήφου υπέρ του “ναι” και του “όχι” δείχνουν μάχη στήθος με στήθος, ενώ το
ποσοστό των αναποφάσιστων τρεις μήνες πριν από το δημοψήφισμα φθάνει έως και 20%.
Vote Leave (Ψηφίζω Έξοδο), μια από τις οργανώσεις που μάχονται υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ,
απέρριψε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Ο Μάθιου ‘Ελιοτ, επικεφαλής της Vote Leave, δήλωσε στο
BBC ότι τα σενάρια που παρουσιάζονται στη μελέτη είναι “μεροληπτικά” και επανέλαβε ότι το Brexit είναι “η
μόνη καλή επιλογή”.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
S&P 500: 61% of stocks above their 200-day moving avg,
highest since last June. Was <20% at the Jan/Feb lows.
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