
έναρξη του προγράμμα-
τος επαναγοράς ομολό-
γων του ελληνικού Δημο-
σίου, ο S&P είχε υποβαθ-
μίσει την Ελλάδα σε κα-
θεστώς επιλεκτικής χρεο-
κοπίας (selective default), 
από την κατηγορία υψη-
λού κινδύνου στην οποία 
βρισκόταν. 

Όπως είχαν εξηγήσει 
τότε οι αναλυτές, η υπο-
βάθμιση θεωρείται συνη-
θισμένη πρακτική κάθε 
φορά που μία χώρα ετοι-
μάζεται να πραγματο-
ποιήσει μία ανταλλαγή ή 
μια επαναγορά χρέους.  

 www.naftemporiki.gr 

Ο οίκος αξιολόγησης 
Standard & Poor's α-
ναβάθμισε σήμερα τη 
μακροπρόθεσμη πιστο-
ληπτική αξιολόγηση της 
Ελλάδας από SD (sele-
ctive default) σε Β-. 

Παράλληλα ο οίκος 
αναβάθμισε και την βρα-
χυπρόθεσμη αξιολόγηση 
της χώρας σε «B» από 
«SD». Το outlook παρα-
μένει σταθερό. Σύμφωνα 
με τον οίκο, η αξιολόγη-
ση αυτή αντανακλά την 
ολοκλήρωση της επανα-
γοράς ελληνικών ομολό-
γων σε συνδυασμό με την 
έγκριση από το Euro-
group της εκταμίευσης 
της δόσης του δανείου 
προς την Ελλάδα. 

Παράλληλα ο Standard 

& Poor's αναφέρεται 
στην αποφασιστικότητα 
των κρατών μελών της 
Ευρωζώνης για να αποκα-
ταστήσουν τη σταθερότη-
τα στην ελληνική οικονο-
μία και να διατηρήσουν 
τη χώρα στην Ευρωζώνη. 

«Η προοπτική για τη 
μακροπρόθεσμη βαθμο-
λόγηση είναι σταθερή και 
εξισορροπεί την άποψή 
μας για τη δέσμευση της 
κυβέρνησης σε δημοσιο-
νομική και διαρθρωτική 
προσαρμογή παρά τις 
οικονομικές και πολιτικές 
προκλήσεις που θα αντι-
μετωπίσει κατά την εφαρ-
μογή της», προσθέτει ο 
οίκος. 

Στις αρχές του μήνα, 
λίγες ημέρες μετά την 
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Ανακοινώσεις Στουρνάρα στη 
συζήτηση του φορολογικού: 
Επανέρχονται οι αποδείξεις 

Ολική (;) επαναφορά 
για το μέτρο της συλ-
λογής αποδείξεων. Μι-
λώντας στη Βουλή για 
το φορολογικό νομο-
σχέδιο, ο Υπουργός 
Οικονομικών Γιάννης 
Στουρνάρας ανακοίνω-
σε ότι θα αποδεχτεί τις 
εισηγήσεις για τη δια-
τήρηση του μέτρου. 
Όπως εξήγησε, η 
έκπτωση φόρου ύψους 
έως 2.100 ευρώ που 
χορηγείται σε φορολο-
γούμενους θα δίδεται 
μόνο στην περίπτωση 
που ο φορολογούμενος 
έχει συλλέξει αποδείξεις 
δαπανών τουλάχιστον 

ίσες με το 25% του εισοδή-
ματός του. 
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Αίρεται ο αποκλεισμός των ελληνικών 
τραπεζών από τη χρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι μετά την ανα-
βάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Stan-
dard & Poor's θα δέχεται και πάλι ως ενέχυρο ομόλο-
γα εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο στις πράξεις 
κύριας αναχρηματοδότησης. 

Η εξέλιξη αυτή πρακτικά σημαίνει ότι οι ελληνικές 
τράπεζες αποκτούν και πάλι πρόσβαση στον φθηνότερο 
δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε-
γκαταλείποντας έτσι τον "ακριβότερο μηχανισμό ρευ-
στότητας" ELA που λειτουργούσε στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. 

Υπολογίζεται ότι το επιτόκιο δανεισμού για τις τρά-
πεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι χα-
μηλότερο κατά περίπου 2% σε σχέση με εκείνο του 
μηχανισμού ΕLA. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι ανοίγει 
το δρόμο στις τράπεζες να αυξήσουν τις χορηγήσεις 
τους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

Στο μεταξύ η αναβάθμιση προκάλεσε κλίμα ευφορίας 
και στη δευτερογενή αγορά ομολόγων με αποτέλεσμα 
η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να υποχωρεί στη 
δευτερογενή αγορά στο 11,75% και το περιθώριο 
έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου στο 10,32%. 

Δεκτή έκανε ο Άρειος 
Πάγος την αίτηση ανα-
στολής που είχε υποβάλει 
το υπουργείο Οικονομι-
κών σχετικά με την πλη-
ρωμή του τέλους ακινήτων 
μαζί με τον λογαριασμό 
της ΔΕΗ.  
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Άρειος Πάγος:  
Μέσω ΔΕΗ θα 
εισπράττεται το 
χαράτσι 

Πρόγραμμα δωρεάν 
δικαστικής συνδρομής σε 
υπερχρεωμένους που δια-
μένουν στην Αττική και 
αδυνατούν να ανταποκρι-
θούν στο κόστος προσφυ-
γής στο Ειρηνοδικείο στο 
πλαίσιο του νόμου Κατσέ-
λη ανακοίνωσαν η ΕΚ-
ΠΟΙΖΩ και το Νέο ΙΝ-
ΚΑ. 
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Δωρεάν δικαστική 
συνδρομή σε 
υπερχρεωμένους 
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