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Διαφωνεί ο Μοσκοβισί με τον Σόιμπλε για το ελληνικό χρέος
Αισιόδοξος πως θα υπάρξει συμβιβασμός για το ελληνικό χρέος μέχρι την Πρωτομαγιά εμφανίστηκε ο
Επίτροπος Οικονομικών, Πιερ Μοσκοβισί,σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι LCP. Παίρνοντας
ξεκάθαρα αντίθετη θέση από τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε που δήλωσε πως το θέμας του χρέους είναι μόνο για
εντυπωσιακό και όχιο ουσίας δήλωσε ότι «ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό για το ελληνικό χρέος
μέχρι την 1η Μαΐου».
Βέβαια, όπως αναμέενονταν πρόσθεσε πως για να φτάσουν να συζητήσουν για το θέμα του χρέους θα πρέπει να
έχει προηγηθεί «Η συμφωνία ενός κοινού και καλού σχεδίου μεταρρυθμίσεων με την ελληνική κυβέρνηση που
είναι απαραίτητη, πριν την έναρξη της συζήτησης για το ελληνικό χρέος». Αναφερόμενος στην κατάσταση που
επικρατεί στην Γαλλία με την γενική απεργία που γίνεται σήμερα, Τετάρτη, τόνισε πως η κυβέρνηση πρέπει να
συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις για να γίνει πιο δυνατή η οικονομία και να μπορεί να δημιουργεί νέες θέσεις
εργασίας.
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Σε 4 ενότητες το ασφαλιστικό ….. Ανοιχτά όλα τα ζητήματα…
Σε τέσσερις θεματικές ενότητες θα γίνει η συζήτηση μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των επικεφαλής του
κουαρτέτου, όπως έγινε γνωστό αμέσως μετά τη συνάντηση του Γ. Κατρούγκαλου σήμερα το απόγευμα.
Σε τέσσερις θεματικές ενότητες θα γίνει η συζήτηση μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των επικεφαλής του
κουαρτέτου, όπως έγινε γνωστό αμέσως μετά τη συνάντηση του Γ. Κατρούγκαλου σήμερα το απόγευμα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην πρώτη ενότητα θα συζητηθούν η εθνική σύνταξη και τα ποσοστά αναπλήρωσης,
δηλαδή η αρχιτεκτονική του συστήματος. Στη δεύτερη ενότητα θα συζητηθούν οι προτάσεις για τους αγρότες
και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει επανυπολογισμό συντάξεων και προσωπική
διαφορά και η τέταρτη ενότητα τις επικουρικές συντάξεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega Channel, η
επόμενη συνάντηση του κουαρτέτου με τον Γ. Κατρούγκαλο θα γίνει το Σάββατο στις 11:30, ενώ ο υπουργός
Εργασίας μιλώντας σε δημοσιογράφους επεσήμανε ότι η ελληνική πλευρά επιθυμεί να προχωρήσει η συζήτηση
στις τρεις πρώτες ενότητες και να συζητηθούν ξεχωριστά τα όσα αφορούν στις συντάξεις. Τα αγκάθια στις
διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι οι δανειστές ζητούν μεγαλύτερη αποδοτικότητα του
συστήματος, κάτι που σημαίνει μείωση κύριων συντάξεων, ενώ η ελληνική πλευρά επιμένει στον
αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Επίσης οι προτάσεις για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες δεν έχουν εγκριθεί
και παραμένουν υπό διαπραγμάτευση, ενώ δεν υπάρχει απάντηση στην πρόταση για αύξηση των εισφορών κατά
1-1,5 μονάδα στις επικουρικές. Οι δανειστές μέχρι στιγμής δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους για την
ποσοτικοποίηση των ελληνικών προτάσεων. Και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γ. Κατρούγκαλος αυτό θα
πρέπει να γίνει άμεσα για "να μην μας βγει ξαφνικά κανένας παπάς". Αύριο στις 5:30 θα συζητηθούν φορολογία
εισοδήματος και φορολογικές κλίμακες, ενώ στις 7:30 θα συζητηθεί το αγροτικό.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

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

Ημερήσια Νέα

/

Ντομπρόβσκις: Στο χέρι της Αθήνας το κλείσιμο της αξιολόγησης
Ετοιμη να κινηθεί γρήγορα για να κλείσει η αξιολόγηση δηλώνει η Κομισιόν δια στόματος Βλάντις
Ντομπρόβσκις. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Β. Ντομπρόβσκις σε νέες του δηλώσεις το πρωί της Τετάρτης
υποστήριξε, ωστόσο ότι το πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση,
λέγοντας ότι πρέπει να γίνει σημαντική δουλειά ακόμα σε πολλούς τομείς, επιμένοντας κυρίως στην
μεταρρύθμιση για το Ασφαλιστικό, στην Δημόσια Διοίκηση καθώς και την δημιουργία του Ταμείου
Αποκρατικοποιήσεων. Οι κ.κ. Ντέκλαν Κοστέλο (ΕΕ), Ράσμους Ρέφερ (ΕΚΤ) και Ντέλια Βελκουλέσκου (ΔΝΤ)
και Νικόλα Τζιαμαρόλι (ESM) αναμένεται να συναντηθούν το μεσημέρι (14:00), με τον υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, ενώ στις 18:30 είναι το
κρίσιμο ραντεβού για το Ασφαλιστικό με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο.
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Παραμένουν αυστηροί οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε το πράσινο φως για
χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών σε συγκεκριμένες συναλλαγές, αλλά όχι στις αναλήψεις.
Σημειώνεται ότι η τελευταία χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων έγινε στις 12 Ιανουαρίου και αφορούσε σε
διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις και τις αποπληρωμές δανείων.
Με την τότε απόφαση της Γενικής Γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών και προέδρου της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, Έλενας Παπαδοπούλου, παρέχονταν νέες διευκολύνσεις, καθώς
αυξάνονταν τα όρια που έχουν οι τράπεζες για να εγκρίνουν αιτήματα μεταφοράς χρημάτων από επιχειρήσεις
στο εξωτερικό.
Είναι χαρακτηριστικό πως η ΕΚΤ συναίνεσε στη νέα χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών παρά το
γεγονός ότι η βελτίωση της πορείας των καταθέσεων στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016,
ανεκόπη απότομα τον Φεβρουάριο, λόγω των πολιτικών εξελίξεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες τον περασμένο μήνα αυξήθηκαν οι εβδομαδιαίες αναλήψεις των 420 ευρώ ανά
λογαριασμό με αποτέλεσμα το ισοζύγιο εισροών - εκροών να καταστεί εκ νέου αρνητικό.
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BofA: Ελλάδα και Βενεζουέλα οι χώρες πιο κοντά σε χρεοκοπία
Η Βενεζουέλα και η Ελλάδα είναι οι δύο χώρες με τις περισσότερες πιθανότητες να χρεοκοπήσουν, σύμφωνα
έρευνα της σύμφωνα με έκθεση της Bank of America Merrill Lynch. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με
τις περισσότερες πιθανότητες να χρεοκοπήσει, βάσει των ασφαλίστρων κινδύνου, των περιβόητων CDS.
Πρώτη στην σχετική λίστα είναι η Βενεζουέλα με τα CDS της χώρας να βρίσκονται λίγο κάτω από τις 6.000
μονάδες βάσης, ενώ της Ελλάδας βρίσκονται στις 1.800 μονάδες βάσης.
Τα CDS είναι χρηματοοικονομικά συμβόλαια που «μετρούν» τον κίνδυνο κήρυξης χρεοστασίου επί του
κρατικού χρέους. Όσο υψηλότερα είναι τα spreads, τόσο υψηλότερος ο κίνδυνος χρεοκοπίας.
Οι επόμενες δέκα χώρες με τον μεγαλύτερο κίνδυνο χρεοκοπίας, βάσει των CDS τους, είναι η Ουκρανία, το
Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, η Ρωσία, η Πορτογαλία, το Καζακστάν, η Τουρκία και το
Βιετνάμ.
Σουηδία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ελβετία και Μεγάλη Βρετανία είναι στον αντίποδα οι ασφαλέστερες χώρες, με βάση
πάντα τα ασφάλιστρα κινδύνου.
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«Φρένο» στην αγωγή κατά του «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων
Οι Γερμανοί ομολογιούχοι, που επιδιώκουν να ανατρέψουν την απόφαση για «κούρεμα» των ελληνικών
ομολόγων το 2012, δεν μπορούν να επιτύχουν το σχέδιό τους μέσω των γερμανικών δικαστηρίων. Όπως
μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, το ανώτατο γερμανικό αστικό δικαστήριο (Federal Court of Justice)
απέρριψε αγωγή που είχαν καταθέσει Γερμανοί επενδυτές, αναφέροντας ότι δεν έχει δικαιοδοσία στην
ελληνική κυβέρνηση.
Το κούρεμα της αξίας των ομολόγων αποφασίσθηκε από το ελληνικό υπουργικό συμβούλιο με βάση νόμο του
2012, σημείωσε
 το Δικαστήριο σε ανάρτηση που έκανε στην ιστοσελίδα του. «Ένα κράτος δεν μπορεί να
υπόκειται σε ξένη δικαιοδοσία, αυτό θα ήταν ασύμβατο με την αρχή της ισότητας στην κυριαρχία των
κρατών», σημείωσαν οι δικαστές.
Η απόφαση αυτή είναι αρνητική για εκατοντάδες Γερμανούς ενάγοντες, που είχαν βασίσει τις ελπίδες τους στα
δικαστήρια της χώρας τους, σημειώνει το Bloomberg. Οι ομολογιούχοι υποστηρίζουν ότι το 2012 η Ελλάδα
τους ανάγκασε να ανταλλάξουν τους τίτλους τους με νέα κρατικά ομόλογα με σημαντικά χαμηλότερη
ονομαστική αξία.
Ο Φραντς Μπράουν, ένας συνήγορος εναγόντων, δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο της
Γερμανίας για να ανατρέψει την απόφαση. Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει εφέσεις κατά
δράσης οποιασδήποτε κυβέρνησης, αν οι ενάγοντες υποστηρίξουν ότι αυτή παραβιάζει το σύνταγμα, αναφέρει
το δημοσίευμα.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The S&P 500 is up 11% since its February lows.
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