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Τσακαλώτος: Το ΔΝΤ να βάλει λίγο νερό στο κρασί του
Mήνυμα στο ΔΝΤ ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να σεβαστούν τα κοινωνικά κεκτημένα μιας ευρωπαϊκής χώρας
στέλνει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ".
Ο κ. Τσακαλώτος καλεί το Ταμείο να βάλει "λίγο νερό στο κρασί του" και τονίζει ότι στο Εurogroup της 22ας
Απριλίου θα πρέπει να συζητηθεί το συνολικό πακέτο: αξιολόγηση και χρέος.
Αναφέρει ακόμη ότι η Κριστίν Λαγκάρντ και ο Πολ Τόμσεν εμφανίζουν διαφοροποιημένη στάση έναντι του
ελληνικού ζητήματος, σημειώνοντας ότι η διευθύντρια του ΔΝΤ κινείται περισσότερο στη λογική της δίκαιης
ανάπτυξης.

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

Πακέτο μέτρων 1,8 δισ. στο τραπέζι (1% του ΑΕΠ)
Το πακέτο των μέτρων ύψους 1% του ΑΕΠ ή περίπου 1,8 δις ευρώ που θα πρέπει να ληφθούν για να κλείσει το
δημοσιονομικό κενό της διετίας 2017 – 2018 και να καταστεί περισσότερο πιθανή η επίτευξη του στόχου για
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018, θα απασχολήσει αυτή την εβδομάδα τις τεχνικές ομάδες της
κυβέρνησης – κυρίως – και των δανειστών. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι θεσμοί θα πιάσουν σιγά – σιγά
δουλειά από τα μέσα της εβδομάδας, δεδομένης της αργίας του Καθολικού Πάσχα και στο τέλος της θα
επιστρέψουν στην Αθήνα, με στόχο να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση από τις 4
Απριλίου. Μέχρι τότε, όμως, οι δύο πλευρές θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε ένα πακέτο μέτρων ύψους 1% του
ΑΕΠ, ώστε οι από κοντά συζητήσεις να καταγράψουν γρήγορη πρόοδο.
Στα μέτρα αυτά, περιλαμβάνεται η αύξηση της φορολόγησης μεγάλης μερίδας των βασικών αγαθών και
υπηρεσιών. Σε τέτοιο βαθμό που στο οικονομικό επιτελείο φοβούνται ότι η επίπτωση των εν λόγω μέτρων θα
είναι περισσότερο αρνητική για την οικονομία, παρά θετική για τον προϋπολογισμό. Για το λόγο αυτό και στο
υπουργείο Οικονομικών περνούν από «κόσκινο» τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να εντοπίσουν
κωδικούς που θα μπορούσαν να μειωθούν τα προς διάθεση κονδύλια και να δοθεί μία «ανάσα» στην υπέρμετρη
φορολόγηση. Συνέχεια…
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Και στην τρόικα,
όμως, παραδέχονται ότι οι παρεμβάσεις που εξετάζονται για την κάλυψη του 1% του ΑΕΠ
και αφορούν στην επιβολή επιπλέον φόρων είναι αρκετά «βαριές» για μία οικονομία που προσπαθεί να
ανακάμψει και για νοικοκυριά που ήδη θα κληθούν να σηκώσουν νέα βάρη εξαιτίας της αύξησης της
φορολογίας εισοδήματος.
Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των βασικότερων μέτρων που εξετάζεται να εφαρμοστούν περιλαμβάνεται η αύξηση
των εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ στη μεγάλη ακίνητη περιουσία κατά 200 εκατ. ευρώ (πέραν της αύξησης κατά 350
εκατ. ευρώ για να καλυφθεί η μείωση των εσόδων από την πρόσφατη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών
αξιών), η αύξηση της φορολογίας στην αμόλυβδη βενζίνη και τα καύσιμα κίνησης, η αύξηση του χαμηλού
συντελεστή ΦΠΑ για κάποια προϊόντα (όπως τα βιβλία και οι εφημερίδες), η επιβολή τέλους στη συνδρομητική
τηλεόραση και η αύξηση της φορολογίας στην κινητή τηλεφωνία.
Σε κάθε περίπτωση, για να μην χαθεί το ορόσημο της 22ας Απριλίου (που συνεδριάζει τοEurogroup), οι δύο
πλευρές θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει σε αυτό το πακέτο, καθώς και στις αλλαγές σε φορολογικό και
ασφαλιστικό μέχρι τις 7 Απριλίου (ημέρα συνεδρίασης του Euroworking Group) ή τις 12-13 Απριλίου (που θα
αποχωρήσει η τρόικα για την εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον). Μετά τη Σύνοδο θα υπάρχει λίγος
διαθέσιμος χρόνος, ενώ θα πρέπει να έχουν κλείσει και τα ζητήματα του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων,
καθώς και των «κόκκινων» δανείων, με το τελευταίο να είναι το μεγαλύτερο «αγκάθι» αυτή τη στιγμή.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΣΕΒ: Κυβέρνηση και θεσμοί έχουν χάσει την αίσθηση του μέτρου
«Το οικονομικό επιτελείο έχει απωλέσει την αίσθηση του μέτρου», υπογραμμίζει στο εβδομαδιαίο σχόλιό του για την
οικονομία ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) επικαλούμενος τις αναφορές των ΜΜΕ για τα επικείμενα
μέτρα. Όπως σημειώνεται σχετικώς το οικονομικό επιτελείο «επιδίδεται σε ασκήσεις επί χάρτου, αλλάζοντας
φορολογικούς συντελεστές κατά το δοκούν, χωρίς να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την επίδραση στη λειτουργία της οικονομίας
και την επίπτωση στο οικονομικό κλίμα και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη».
Αλλά η κριτική του ΣΕΒ απευθύνεται και στους θεσμούς. «Φαίνεται ότι οι τεχνοκράτες της Τρόικας συμπλέουν με τις
κυβερνητικές προτάσεις για ακόμη μεγαλύτερη φορολόγηση, στο πλαίσιο σεβασμού των επιλογών μίας κυρίαρχης
κυβέρνησης, ανήμποροι (έως μοιραίοι) να αντιδράσουν στην καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας που
συντελείται», σημειώνεται επικριτικά.
Σύμφωνα με το Σύνδεσμο, προκρίνεται η επιβολή νέων μέτρων για την είσπραξη πρόσθετων φορολογικών εσόδων, στο
πλαίσιο στήριξης της απόδοσης των μέτρων των 5,7 δισ. ευρώ που έχουν συμφωνηθεί για το 2016 (εκ των οποίων 3,2 δισ.
ευρώ αφορούν σε νέους φόρους).
«Προφανώς, το δημοσιονομικό κενό προκύπτει ως αποτέλεσμα αδυναμίας περικοπής δαπανών (π.χ. Άμυνα, άχρηστοι
οργανισμοί δημοσίου) και εξεύρεσης εσόδων (π.χ. τυχερά παιγνίδια, καθολική χρήση πλαστικού χρήματος για την
είσπραξη του ΦΠΑ κ.ο.κ.)», υποστηρίζει ο ΣΕΒ και προσθέτει πως έτσι, καταλήγουμε να ξαναφορολογηθούν τα συνήθη
υποζύγια των μισθωτών και συνταξιούχων και των συνεπών φορολογουμένων, με πρόσθετα μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ
περίπου.
«Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τείνει να υποβαθμίζεται η σημασία οποιασδήποτε συζήτησης για την παραγωγικότητα και την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η ενίσχυση των οποίων τα τελευταία χρόνια φαίνεται να φτάνει στο τέλος
της», υπογραμμιζει σχετικά.
Καταλήγοντας ο ΣΕΒ αναφέρει πως είναι επιτακτικότερη από ποτέ η ανάγκη αναβάθμισης του κοινωνικού διαλόγου για
τις προοπτικές των εισοδημάτων και της απασχόλησης. «Εργαζόμενοι και εργοδότες καλούνται να διαμορφώνουν κοινό
σχέδιο στήριξης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που είναι και ο μόνος δρόμος για την ανάπτυξη και
την ευημερία στην χώρα», τονίζεται στο δελτίο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PwC: Φοβίζουν το χρηματοπιστωτικό κλάδο οι κυβερνοαπειλές
Ιδιαίτερα προβληματισμένοι δηλώνουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι του κλάδου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
για τους ενδεχόμενους κινδύνους που εγκυμονεί η έλλειψη δεξιοτήτων (70%) και οι ταχύτατες τεχνολογικές
εξελίξεις (70%) για τις προοπτικές ανάπτυξης των οργανισμών τους. Παράλληλα, τους ανησυχούν και οι
κυβερνοαπειλές (69%), σύμφωνα με έκθεση της PwC «Shifting Demands, Competing Priorities: Adjusting to
the New Talent Realities in Financial Services». Η αισιοδοξία των διευθύνοντων συμβούλων του
χρηματοπιστωτικού κλάδου για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, τις προοπτικές ανάπτυξης του
οργανισμού τους και μελλοντικά σχέδια αύξησης του προσωπικού έχει σημειώσει πτώση σε σχέση με την
αντίστοιχη περυσινή.
Ποσοστό 20% των διευθύνοντων συμβούλων του χρηματοπιστωτικού κλάδου σκοπεύουν να μειώσουν τον
αριθμό του προσωπικού τους, ενώ ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των ηγετών του ασφαλιστικού κλάδου και
των τραπεζών και των εταιρειών στις αγορές κεφαλαίου που ανέρχεται σε 31% και 29% αντίστοιχα, αναμένουν
περικοπές.
Ο χρηματοοικονομικός κλάδος, εκτός από την υπάρχουσα οικονομική αβεβαιότητα, καλείται να αντιμετωπίσει
και τη σημαντική επίδραση της νέας τεχνολογίας, του ρυθμιστικού πλαισίου, των μεταβαλλόμενων
προσδοκιών των πελατών και του ανταγωνισμού από εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech).
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι του χρηματοπιστωτικού κλάδου θεωρούν την τεχνολογία ως την τάση που ασκεί τη
μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση των προσδοκιών των πελατών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών
(το 85% αυτών την κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα), ενώ το 93% των ηγετών του κλάδου τραπεζών και
κεφαλαιαγορών την ξεχωρίζουν ως τον πιο καθοριστικό παράγοντα, περισσότερο και από τους διευθύνοντες
συμβούλους του ίδιου του κλάδου τεχνολογίας.
Το μεγάλο ερώτημα για τους διευθύνοντες συμβούλους είναι πώς θα προσελκύσουν, διατηρήσουν και
παρακινήσουν ανθρώπους που διαθέτουν τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες και τη θέληση που απαιτείται για
τη δραστηριοποίηση σε αυτή τη μεταβαλλόμενη αγορά.
Σε γεωγραφικό επίπεδο, ο προβληματισμός για τη διαθεσιμότητα των δεξιοτήτων είναι μεγαλύτερος στις
ταχύτατα αναπτυσσόμενες περιοχές της ζώνης Ασίας - Ειρηνικού, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, και
μικρότερος στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η επέκταση των αγορών ασκεί ακόμη μεγαλύτερη
πίεση στη δεξαμενή στελεχών σε πολλές αναδυόμενες αγορές και ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ χωρών και
οργανισμών αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Επιπλέον, ο αυξανόμενος αυτός προβληματισμός
εγείρει ερωτήματα σχετικά με την βιωσιμότητα στρατηγικών offshoring.
Σχεδόν οι μισοί διευθύνοντες σύμβουλοι (47%) δήλωσαν ότι αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνουν τις
ηγετικές θέσεις των οργανισμών τους, αποδεικνύοντας ότι αναγνωρίζουν την ευρεία γκάμα δεξιοτήτων που θα
χρειαστεί η επόμενη γενιά ηγετών για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και το εύρος προσδοκιών
πελατών και εργαζομένων σε ένα όλο και πιο σύνθετο περιβάλλον που θα περιλαμβάνει και την τεχνολογία.
Όμως, παρά τον προβληματισμό για τη διαθεσιμότητα δεξιοτήτων, μόνο το 28% των ηγετών του κλάδου
εστιάζουν στην εξεύρεση τρόπων ανανέωσης των δεξιοτήτων και της ικανότητας προσαρμογής των ανθρώπων
τους.
Το 60% των διευθύνοντων συμβούλων του χρηματοπιστωτικού κλάδου πιστεύουν ότι σε πέντε χρόνια από
τώρα τα κορυφαία στελέχη θα προτιμούν να εργάζονται σε οργανισμούς με κοινωνικές αξίες που συνάδουν με
τις δικές τους –το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται σε 75% στον ασφαλιστικό κλάδο, ξεπερνώντας όλους τους
υπόλοιπους κλάδους της έρευνας, αντικατοπτρίζοντας τις προσδοκίες των νέων γενιών που θα μπουν στην
αγορά εργασίας.
PWC, CNN Greece
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Οικονομική άνοιξη στο Μπουένος Άιρες;
Το φάντασμα της χρεοκοπίας απομακρύνεται από την Αργεντινή. Μετά τη συμφωνία με τα αμερικανικά hedge funds η
επίσκεψη του αμερικανού προέδρου Ομπάμα δίνει ώθηση στον ομόλογό του, Μαουρίτσιο Μάκρι. «Ο Μάκρι βιώνει μια
χρυσή στιγμή», γράφει ο γνωστός σχολιαστής στην λατινοαμερικανική έκδοση της ισπανικής εφημερίδας El Pais,
τονίζοντας ότι ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής «απέδειξε ότι μπορεί να περάσει από το Κογκρέσο σημαντικά νομοσχέδια
παρά την αντίσταση της αντιπολίτευσης. Και τώρα τον επισκέπτεται ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα». Η
Αργεντινή επέστρεψε στη διεθνή σκηνή μετά από χρόνια απομόνωσης στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής υπό τις
κυβερνήσεις του Νέστορ και της Κριστίνα Κίρχνερ. (2003-2015). Σήμερα η χώρα στρέφεται ξανά στους αλλοτινούς της
συμμάχους. Ήδη τον προηγούμενο Φεβρουάριο ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και ο ιταλός πρωθυπουργός
Ματέο Ρέντσι επισκέφθηκαν τον εκλεγέντα στις 22 Νοεμβρίου 2015 πρόεδρο της Αργεντινής. Χθες ξεκίνησε η διήμερη

επίσκεψη του επικεφαλής
του Λευκού Οίκου. Η τελευταία παρουσία αμερικανού προέδρου στο Μπουένος Άιρες ήταν πριν
από 11 χρόνια. Η επίσκεψη Ομπάμα είναι πάντως αμφιλεγόμενη. Ένας -συμβολικός- λόγος είναι ότι ο αμερικανός
πρόεδρος προσγειώθηκε 24 ώρες πριν από τη συμπλήρωση 40 ετών από το δικτατορικό πραξικόπημα στην Αργεντινή
(24.3.1976). Ο Αδόλφο Πέρες Εσκιβέλ, αργεντινός καλλιτέχνες και ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα που
τιμήθηκε το 1980 με το Νόμπελ Ειρήνης, είχε καλέσει με ανοικτή του επιστολή τον Μπαράκ Ομπάμα να μεταθέσει την
άφιξή του. Όπως είπε, «αυτή την ημέρα δεν είναι ευπρόσδεκτος» επειδή «οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από όλες τις απόπειρες
αποσταθεροποίησης στην (σ.σ. αμερικανική) ήπειρο».
Αντιθέτως, για τον Μαουρίτσιο Μάκρι η επίσκεψη Ομπάμα δεν θα μπορούσε να γίνει σε καλύτερη στιγμή. Με τη στήριξη
του αμερικανού προέδρου φιλοδοξεί να βάλει «τελεία και παύλα» στην κρίση χρέους της χώρας του μετά και την πρόταση
συμβιβασμού που κατέθεσε τον περασμένο Φεβρουάριο στους πιστωτές της Αργεντινής. Η πρόταση αυτή προβλέπει
καταβολή από την Αργεντινή 6,5 δις δολαρίων σε έξι hedge funds και 1,3 δις δολαρίων σε μια ομάδα ιταλών επενδυτών.
Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε περίπου 75% των επίσημων απαιτήσεων.
Επιφυλάξεις αλλά και θριαμβολογία για τη συμφωνία
Μετά την κρατική χρεοκοπία του 2001 μόλις 7% των πιστωτών δεν έκανα δεκτή την παραγραφή μέρους των δεσμεύσεων
της χώρας και προσέφυγαν στο δικαστήριο. Σε αυτούς τους πιστωτές συγκαταλέγονται και τα αμερικανικά hedge funds
NML και Aurelius, τα οποία είχαν αγοράσει ομόλογα της χώρας σε εξευτελιστικές τιμές. Η απόφαση αμερικανικού
δικαστηρίου το 2012, που καλούσε την Αργεντινή να εκπληρώσει κατά προτεραιότητα τις υποχρεώσεις της προς τους
πιστωτές που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, σκλήρυνε το μέτωπο της αντιπαράθεσης με την Κριστίνα Κίρχνερ, η οποία
έκανε λόγο για «οικονομική τρομοκρατία». Η διαμάχη οδήγησε σε ένα είδος «τεχνικής χρεοκοπίας», καθώς από τον
Αύγουστο του 2014 η Αργεντινή είχε αποκοπεί από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η πρόσβαση της χώρας στις αγορές αποκαταστάθηκε και πάλι μετά την υποβολή πρότασης συμβιβασμού στους
εκπροσώπους των hedge funds, οι οποίοι την έκαναν δεκτή. Το κοινοβούλιο της Αργεντινής ενέκρινε τη συμφωνία στις 15
Μαρτίου και μάλιστα παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν διέθετε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Μετά από αυτόν τον
πολιτικό θρίαμβο για τον πρόεδρο Μάκρι, η εκκρεμούσα έγκριση της Γερουσίας στο τέλος του τρέχοντος μήνα θεωρείται
βέβαιη.
Ωστόσο, η επιστροφή της Αργεντινής στις διεθνείς κεφαλαιαγορές της στοιχίζει πολύ ακριβά. Προκειμένου να
ανταποκριθεί σε όλες τις οικονομικές του δεσμεύσεις το Μπουένος Άιρες καλείται να υπογράψει δανειακές συμφωνίες
ύψους 12,5 δις δολαρίων. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής Άλεξ Κίσιλοφ προειδοποιεί για επιστροφή των
\
κερδοσκόπων στη χώρα. Αντιθέτως, ο διάδοχός του, Αλφόνσο Πρατ-Γκέι εκφράζεται με ενθουσιασμό για τη συμφωνία,
τονίζοντας ότι «για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια η Αργεντινή απελευθερώνεται πραγματικά από τα δεσμά της
χρεοκοπίας».
Deutsche Welle
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