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Β. Ντομπρόβσκις: Να ολοκληρωθεί σύντομα η πρώτη αξιολόγηση
Η μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα καθιστά ακόμα πιο σημαντική την ανάγκη να
ολοκληρωθεί σύντομα η πρώτη αξιολόγηση, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, αρμόδιος για το ευρώ, Βάλντις Ντομπρόβσκις.
Ο Β. Ντομπρόβσκις τόνισε ότι, επειδή η Ελλάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες με το μεταναστευτικό, καλό θα ήταν
να υπάρξουν αποτελέσματα ως προς την εφαρμογή του μνημονίου, να ολοκληρωθεί σύντομα η πρώτη
αξιολόγηση, να προχωρήσει η χρηματοδότηση του προγράμματος και να αρθεί το κλίμα αβεβαιότητας.
Ο ίδιος προσέθεσε ότι η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος βρίσκεται σε εξέλιξη και η δουλειά προχωράει σε
όλους τους τομείς. Όπως είπε ο κ. Ντομπρόβσκις η Ελλάδα πρέπει να ικανοποιήσει τους δημοσιονομικούς
στόχους που έχει συμφωνήσει, να μεταρρυθμίσει το συνταξιοδοτικό, να εκσυγχρονίσει τη δημόσια διοίκηση και
να θέσει σε λειτουργία το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. Υπενθύμισε, επίσης, ότι τα τεχνικά κλιμάκια βρίσκονται
ήδη στην Αθήνα και προετοιμάζουν το έδαφος για την αποστολή των επικεφαλής των θεσμών.
Όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα έναντι του προσφυγικού ζητήματος, ο Β. Ντομπρόβσκις
υπογράμμισε ότι έχει γίνει «αξιοσημείωτη πρόοδος», προσέθεσε ωστόσο ότι «δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες,
πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν σε όλα τα επίπεδα».

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

Έντονη δυσαρέσκεια Τσίπρα προς Μέρκελ για μη τήρηση των συμφωνηθέντων στο
προσφυγικό
Την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων σχετικά με τη διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην Καγκελάριο της Γερμανίας, 'Ανγκελα Μέρκελ, σε
τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί της σήμερα.
Παράλληλα, ζήτησε και υπήρξε συμφωνία να στηριχθεί η Ελλάδα, να ενταθεί η προσπάθεια για την εφαρμογή
όλων των συμφωνηθέντων, και να ξεκινήσει άμεσα η αποστολή του ΝΑΤΟ με στόχο την εξάρθρωση των
δικτύων διακινητών ανθρώπων και τη μείωση των προσφυγικών ροών.
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Τρεις δημοσιονομικές βόμβες απειλούν τα ασφαλιστικά ταμεία
Σε θρυαλλίδα που απειλεί να τινάξει στον αέρα όχι μόνο την όποια προσπάθεια μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού αλλά και
τα δημόσια οικονομικά, και κατά συνέπεια το ίδιο το 3ο μνημόνιο, ενδέχεται να εξελιχθούν τρεις παράμετροι του
συστήματος, που δεν αντιμετωπίζονται με τις προωθούμενες αλλαγές, δημιουργούν όμως «άνοιγμα» άνω των 25 δισ. ευρώ
στα ασφαλιστικά ταμεία.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, η σταδιακή αποδόμηση διατάξεων των δύο προηγούμενων μνημονίων από τα ανώτατα
δικαστήρια της χώρας που αφορούν μειώσεις συντάξεων και μισθών οδηγούν σε «μαύρη τρύπα» τουλάχιστον 5,2 δισ.
ευρώ, ενώ οι 330.000 αιτήσεις για κύρια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, που στοιβάζονται ακόμα και για τρία χρόνια στα
συρτάρια των Ταμείων, δημιουργούν «κρυφό έλλειμμα» της τάξης των 3,7 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ληξιπρόθεσμες
οφειλές άνω των 15 δισ. ευρώ «πνίγουν» τα Ταμεία, με αμφίβολο το εάν θα εισπραχθούν ποτέ. Είναι ενδεικτικό ότι χρέη
άνω του 1 εκατ. ευρώ έχουν προς το ΙΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 1.468 επιχειρήσεις, που
προέρχονται από τον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εκ των οποίων μόλις οι 381 βρίσκονται εν
λειτουργία. Οι τρεις αυτοί παράγοντες προκαλούν πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ενώ
δημιουργούν και προσκόμματα στην όποια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές για το ασφαλιστικό, καθώς
δεν υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση από την ελληνική πλευρά για το πώς θα αντιμετωπιστούν.
Περικοπές
Η πρώτη δημοσιονομική βόμβα που αφορά τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, με τις οποίες κρίνονται
αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2012 σε μισθούς και συντάξεις, σύμφωνα με
εκτιμήσεις ειδικών οδηγεί σε μια πρόσθετη δημοσιονομική υποχρέωση της τάξης των 5,2 δισ. ευρώ, εφόσον η κυβέρνηση
αποφασίσει να εκτελέσει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Οι ανεκτέλεστες αποφάσεις του παρελθόντος, τα νέα δεδομένα
που δημιουργούνται από την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ιατρούς του ΕΣΥ αλλά και νέες
αποφάσεις που αναμένονται από το ΣτΕ προκαλούν ήδη νέους πονοκεφάλους στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Μάλιστα, πληθαίνουν οι φωνές που εκτιμούν ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη, καθώς και οι σχεδιαζόμενες νέες
μειώσεις
των
συντάξεων
θα
κριθούν
αντισυνταγματικές.
Ωρολογιακή βόμβα για το ασφαλιστικό σύστημα αποτελούν και οι 330.000 αιτήσεις για κύρια, επικουρική σύνταξη και
εφάπαξ, που στοιβάζονται στα συρτάρια των Ταμείων στερώντας ακόμη και για τρία ή σε ορισμένες περιπτώσεις τέσσερα
χρόνια τις συντάξεις από τους δικαιούχους τους. Πρόκειται για ένα «κρυφό» έλλειμμα της τάξης των 3,7 δισ. ευρώ, το
οποίο δεν έχει διαφύγει από το κουαρτέτο των πιστωτών. Το κύμα φυγής που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια (λόγω
του φόβου για αλλαγές στα όρια ηλικίας) επιδείνωσε την κατάσταση, ενώ τη... χαριστική βολή δίνει, ειδικά στις
περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η έλλειψη μηχανογράφησης. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Στο ΙΚΑ ξεπερνούν τις
79.000 οι αιτήσεις για κύρια σύνταξη που είναι σε εκκρεμότητα, με τον μέσο χρόνο αναμονής να φτάνει τους 12 μήνες (και
να εκτινάσσεται στους 20 μήνες για τη διαδοχική ασφάλιση). Ο χρόνος κυμαίνεται ανάλογα με το υποκατάστημα, και
μπορεί να ξεκινάει από τους τρεις μήνες και να προσεγγίζει ακόμη και τα τρία χρόνια. Τις 7.700 φτάνουν οι αιτήσεις που
είναι σε εκκρεμότητα στο ΕΤΑΑ, με τον χρόνο της αναμονής να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με τον
τομέα ασφάλισης. Στον ΟΑΕΕ, εκκρεμούν 33.000 αιτήσεις (8.500 προσωρινές). Ο χρόνος της αναμονής κατά μέσο όρο
είναι 12 μήνες όταν όλα τα ένσημα είναι στο Ταμείο, ωστόσο φτάνει τους 20 μήνες αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση. Αλλά
και στον ΟΓΑ σε εκκρεμότητα είναι 30.000 αιτήσεις. Στο υπερ-επικουρικό ταμείο ΕΤΕΑ 122.000 αιτήσεις είναι σε
εκκρεμότητα, με τον χρόνο αναμονής κατά μέσο όρο να είναι 22 μήνες. Οι μισές από αυτές αφορούν το επικουρικό του ΙΚΑ
(ΕΤΕΑΜ). Στάση πληρωμών έχει κηρύξει το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς ακόμα αναζητείται ο τρόπος
υπολογισμού του εφάπαξ για όσους αποχωρούν από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μετά. Σε εκκρεμότητα είναι περίπου
40.000 αιτήσεις, ωστόσο αν δεν υπάρξει νέος τύπος, δεν πρόκειται να καταβληθούν τα χρήματα. Συνολικά, στα ταμεία
πρόνοιας σε εκκρεμότητα βρίσκονται πάνω από 60.000 αιτήσεις. Την κατάσταση επιδεινώνουν οι συνεχώς διογκούμενες
ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς διαπιστώνεται ότι παρά τις συνεχείς ευνοϊκές ρυθμίσεις χρεών, με 24, 36 ή 100 δόσεις, η
«τρύπα» ανέρχεται σε 15,3 δισ. ευρώ. Μόνο οι μεγαλοοφειλέτες με χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου χρωστούν στο ΙΚΑ 5,8
δισ. ευρώ. Από αυτά, κανείς δεν γνωρίζει πόσα μπορούν να εισπραχθούν, καθώς από τους 1.468 οφειλέτες του
συγκεκριμένου ποσού, μόνο οι 381 βρίσκονται σε λειτουργία σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως παρότι η κρίση
επιδείνωσε την κατάσταση, οι οφειλές τρίτων προς τα Ταμεία δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Μόλις 2,9 δισ. ευρώ, ήτοι το
19% των χρεών προς τα Ταμεία, δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση. Τα 12,4 δισ. ευρώ (81%) είναι χρέη που
δημιουργήθηκαν στο παρελθόν.
Καθημερινή
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Bloomberg: Στα επίπεδα του 1985 θα υποχωρήσει η στερλίνα στην περίπτωση ενός Brexit
Μια ενδεχόμενη αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν τόσο καταστροφική για την
στερλίνα που 29 από τους 34 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του πρακτορείου Bloomberg
αναμένουν τη λίρα να υποχωρήσει στο 1,35 έναντι του δολαρίου ή και χαμηλότερα σε διάστημα μόλις μιας
εβδομάδας ύστερα από ένα δημοψήφισμα, η έκβαση του οποίου θα οδηγήσει τη χώρα σε έξοδο από την ΕΕ.
Τα επίπεδα αυτά έχουν να καταγραφούν από το 1985, επισημαίνει το Bloomberg.
Οι 23 από τους οικονομολόγους λένε ότι η στερλίνα δεν θα ανακάμψει από αυτό το εύρος τιμών μέσα σε τρεις
εβδομάδες μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου. Επτά οικονομολόγοι αναμένουν η στελίνα να υποχωρήσει
κάτω από το 1,20 έναντι του δολαρίου αμέσως μετά ένα δημοψήφισμα υπέρ του Brexit. Μόλις ένας
οικονομολόγος αναμένει η στερλίνα να διαμορφωθεί πάνω από το 1,40 έναντι του δολαρίου, επίπεδο το οποίο
είναι υψηλότερο από το χαμηλό σχεδόν επταετίας που καταγράφηκε σήμερα.
Η λίρα βρίσκεται ήδη στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Μάρτιο του 2009 καθώς σήμερα έχει υποχωρήσει
έως και το 1,3965 έναντι του δολαρίου. Παράλληλα, πλησιάζει το χαμηλό 14 μηνών στις 78,98 πένες έναντι του
ευρώ που σημείωσε στις 11 Φεβρουαρίου.

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

Αυξημένος κίνδυνος φτώχειας στην πλούσια Γερμανία
Αυξημένο κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζουν στη Γερμανία οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι
συνταξιούχοι, αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της η Γερμανική Συμβουλευτική Ένωση Κοινωνικής Πρόνοιας.
Συνέχεια..
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«Η Γερμανία είναι η πέμπτη πλουσιότερη χώρα του κόσμου», τονίζει ο επικεφαλής της Γερμανικής
Συμβουλευτικής Ένωσης Κοινωνικής Πρόνοιας (Paritätischer Wohlfahrtsverband) Ούλριχ Σνάιντερ. Από την
απαρχή της κρίσης το 2009, σύμφωνα με τον ίδιο, το γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά ένα τρις ευρώ. Το ίδιο
διάστημα όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι δεν καρπώνονται τα οφέλη αυτής της ευημερίας.
Ο Σνάιντερ παραπέμπει στην νέα ετήσια έκθεση για τη φτώχεια, η οποία στηρίζεται σε απογραφή του 2014 και
καταδεικνύει ότι τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζουν στη Γερμανία οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές
οικογένειες και οι συνταξιούχοι. Ούτε το καλό οικονομικό έτος 2014 κατάφερε να ανακόψει το ποσοστό της
φτώχειας στη χώρα. Σε σύγκριση με το 2013 το ποσοστό μειώθηκε οριακά κατά 0,1 %.
«Σχετική» η φτώχεια στη Γερμανία
Συνολικά το 15 % του πληθυσμού στη Γερμανία θεωρούνται φτωχοί. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει τη χώρα
στις μεσαίες θέσεις στην Ευρώπη. Σε αντίθεση όμως με την απόλυτη ένδεια που υπάρχει σε πολλές γωνιές του
πλανήτη και η οποία μεταφράζεται σε έλλειψη στέγης και λιμοκτονία, η φτώχεια στις ευρωπαϊκές χώρες είναι
«σχετική» και αφορά εκείνους που διαθέτουν λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος. Για μια
μονογενεϊκή οικογένεια στη Γερμανία, για παράδειγμα, το όριο της φτώχειας ορίζεται στα 1.192 ευρώ.
Σημαντικά αυξήθηκε ο κίνδυνος της φτώχειας για τους συνταξιούχους και αυτό παρά την ευρέως διαδεδομένη
φήμη ότι οι συνταξιούχοι βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική θέση από άλλες πληθυσμιακές ομάδες στη
Γερμανία. Στην περιοχή του Ρουρ στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, με πληθυσμό περίπου 5,2 εκατομμύρια, το
20% των συνταξιούχων θεωρούνται φτωχοί.
Υψηλά τα ποσοστά της παιδικής φτώχειας
Το γερμανικό Ταμείο Αρωγής για τα Παιδιά (Deutsches Kinderhilfswerk) χαρακτηρίζει την ίδια ώρα
ανεπαρκή τα κοινωνικά επιδόματα για παιδιά που προέρχονται από φτωχές οικογένειες. Σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Ταμείου Τόμας Κρύγκερ, το ποσοστό της φτώχειας στα παιδιά μονογονεϊκών, πολύτεκνων ή
οικογενειών με μεταναστευτικό υπόβαθρο ανέρχεται στο 19%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα στοιχεία του 2014 δεν αποτυπώνονταν ακόμη οι συνέπειες των προσφυγικών ροών.
Ο επικεφαλής της οργάνωσης αρωγής για τους πρόσφυγες Pro Asyl Γκύντερ Μπούρκχαρντ πάντως,
προειδοποίησε τη γερμανική κυβέρνηση για τον κίνδυνο λήψης αποφάσεων που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον
κίνδυνο της φτώχειας στις τάξεις των προσφύγων, όπως για παράδειγμα η πρόταση του υπουργείου
Εσωτερικών να υποχρεούνται οι πρόσφυγες να παραμένουν στον τόπο κατοικίας που τους έχει οριστεί.
Σύμφωνα πάντως με τη Γερμανική Συμβουλευτική Ένωση Κοινωνικής Πρόνοιας, το κλειδί για την
αντιμετώπιση της φτώχειας γενικότερα βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία θα πρέπει να
αποφασίσει αλλαγή πλεύσης στη φορολογική και οικονομική της πολιτική. «Καταπολέμηση της φτώχειας
σημαίνει πάντοτε και αναδιανομή πόρων», σχολιάζει με νόημα ο Ούλριχ Σνάιντερ.
Deutsche Welle
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Investors are actually quite positive about Chinese stocks
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Dubai stocks set for bull market after valuations hit 4-year low
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