(http://www.usay.gr/%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B5-sms-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF-scooter-honda-vision-110/)

(http://www.usay.gr)

Αρχική (http://www.usay.gr/)

Πολιτική (http://www.usay.gr/category/politiki/)

Οικονομία (http://www.usay.gr/category/oikonomia/)

Διεθνή (http://www.usay.gr/category/diethni/)

Μόνο στο USAY (http://www.usay.gr/category/mono-sto-usay/)

Lifestyle (http://www.usay.gr/category/lifestyle/)

Κοινωνία (http://www.usay.gr/category/koinonia/)

Υγεία (http://www.usay.gr/category/ygeia/)

Προτάσεις (http://www.usay.gr/category/protaseis/)

Νομικά (http://www.usay.gr/category/nomika/)

Αρχική (http://www.usay.gr) Μια καινούρια αρχή (http://www.usay.gr/%ce%bc%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-

Προηγούμενο

Επόμενο

Δημοφιλή Άρθρα

Μια καινούρια αρχή
6 Ιουνίου 2014 (http://www.usay.gr/%ce%bc%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ae/)

Γράφει ο Χαράλαμπος Γκότσης, Καθηγητής οικονομικών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αν υπήρχε μάθημα πλαστογραφίας…
(http://www.usay.gr/%ce%b1%ce%bd%cf%85%cf%80%ce%ae%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b
%ce%b8%ce%b1-%ce%ad%cf%80%ce%b1/)

(http://www.usay.gr/%ce%b1%ce%bd%cf%85%cf%80%ce%ae%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b
%ce%b8%ce%b1-%ce%ad%cf%80%ce%b1/)

Στα 68 της χρόνια, μπορεί και…
(http://www.usay.gr/%cf%83%cf%84%ce%b168-%cf%84%ce%b7%cf%82%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%

(http://www.usay.gr/wpcontent/uploads/2014/06/Καταγραφή185615.png)

Η ελληνική οικονομία χρειάζεται μια καινούρια αρχή. Προϋπόθεση για να το
πετύχει, είναι μια γενναία απομείωση του χρέους, η οποία θα απελευθερώσει
πόρους για την ανάκαμψη και στη συνέχεια την ανάπτυξή της.

(http://www.usay.gr/%cf%83%cf%84%ce%b168-%cf%84%ce%b7%cf%82-

Η εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος με την πρόβλεψη πρωτογενών
πλεονασμάτων της τάξεως των 3,5-4% κατ’έτος, στραγγίζει την οικονομία από
πόρους που έχει μεγάλη ανάγκη.
Χρειαζόμαστε λοιπόν μια συμφωνία, η οποία να στοχεύει σε ένα κούρεμα των
ετήσιων υποχρεώσεων της χώρας προς τους δανειστές. Αυτό τεχνικά μπορεί να
γίνει με πολλούς τρόπους. Πολιτική βούληση χρειάζεται, κυρίως εκ μέρους των
δανειστών, οι οποίοι θα υποστούν και τη ζημιά. Μερικές από τις λύσεις ή
συνδυασμός λύσεων θα μπορούσε να είναι.
-Κούρεμα στο ονομαστικό μέγεθος του συνόλου ή μέρους του επίσημου χρέους.

%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%

Η κυτταρίτιδα βρήκε τον...…
(http://www.usay.gr/%ce%b7%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%a
%ce%b2%cf%81%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%bc%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%a
%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80/)

-Ρήτρα ανάπτυξης για να διευκολύνεται η αναπτυξιακή διαδικασία.
-Μεγάλη περίοδος χάριτος πληρωμής για τόκους και χρεολύσια.
-Μακρόχρονη επιμήκυνση των λήξεων αποπληρωμής.
-Μείωση των επιτοκίων.
-Σταθερό χαμηλό επιτόκιο για όλη την περίοδο.
Είναι σαφές, ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Γι’αυτό η
ομάδα που θα το αναλάβει θα πρέπει, πρώτον να πιστεύει στην υπόθεση, δεύτερον
να έχει την επιστημονική και τεχνοκρατική επάρκεια και τρίτον να μην
επιβαρύνεται με παρόμοιες αποφάσεις στο παρελθόν που αποδείχθηκαν
ατελέσφορες.
Είναι σημαντικό αυτή τη φορά να μην καταλήξουμε σε ενδιάμεσες λύσεις αλλά σε
μια τελική συμφωνία, αφού όσο καθυστερούμε, επιβαρύνεται η οικονομία με ζημιές
που σε πολλούς τομείς είναι ανεπανόρθωτες.

(http://www.usay.gr/%ce%b7%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%a
%ce%b2%cf%81%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%bc%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%a
%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80/)

Χάος στην Κύπρο. Απειλούν με…
(http://www.usay.gr/%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%82%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%ba%cf%8d%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%
%ce%bc%ce%b5%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%

Δείτε επίσης...

(http://www.usay.gr/%cf%87%ce%ac%ce%bf%cf%82(http://www.usay.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%88%ce%ae%cf%82(http://www.usay.gr/%ce%bf(http://www.usay.gr/%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5(http://www.usay.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82(http://www.usay.gr/frankfurter%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%b1allgemeine%ce%ba%cf%8d%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%ce%b1%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7zeitung%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%

%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ad%cf%82%ce%b7%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bd/)
%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ac%ce%b8%ce%bf%cf%82%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%
Μητσοτάκης για %cf%80%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%bd%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b3/)
%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82αξιολόγηση:
%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b8%cf%8e%ce%bd%ce%b5/)
%ce%ba/)
Πέρασε κατά
Διατηρούνται οι
Καψής για
Ο Γιούνκερ
πλειοψηφία η
υποχρεωτικές

%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bd-

Ετοιμάζεται να χορέψει το χορό…
(http://www.usay.gr/%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce
%ce%b5%ce%bb/)
ΝΕΡΙΤ: Ένα
έκανε βουτιές
τροπολογία για
ποσοστώσεις –
%ce%bd%ce%b1λάθος δεν
στο Καβούρι και διαφήμιση και τα Χαμηλή
Frankfurter
%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%88%ce%b5%ce%b
διορθώνεται με
οι λουόμενοι του ΜΜΕ
βαθμολόγηση
Allgemeine
%cf%84%ce%bfένα ακόμα λάθος τα είπαν ένα
(http://www.usay.gr/%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5δεν σημαίνει
Zeitung: Τρίτο
%cf%87%ce%bf%cf%81%cf%8c(http://www.usay.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%88%ce%ae%cf%82χεράκι…
%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%acαπόλυση.
πακέτο βοήθειας
%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%b9%ce%b1(http://www.usay.gr/%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%ce%b1(http://www.usay.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82για την Ελλάδα,
%ce%b7%cf%83%ce%b1/)
%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%b1αλλά με άλλο

%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%ad%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7όνομα.
%ce%bb%ce%ac%ce%b8%ce%bf%cf%82%ce%b2%ce%bf%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ad%cf%82%ce%b3/)
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bd/)
(http://www.usay.gr/frankfurter%ce%b4%ce%b5%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%bfallgemeine%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b8%cf%8e%ce%bd%ce%b5/)
%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b9- zeitung%ce%ba/)
%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%b5%ce%bb/)

Ετικέτες:ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΡΧΗ
(http://www.usay.gr/tag/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b7/), ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
(http://www.usay.gr/tag/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%83/)

(http://www.usay.gr/%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce
%ce%bd%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%88%ce%b5%ce%b
%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b7%cf%83%ce%b1/)

Τελευταία Νέα

