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Τουσκ: Να αποφύγουμε νέα αβεβαιότητα για την Ελλάδα … Aξιωματούχος Ευρωζώνης: Χρέος & μέτρα
μπλόκαραν τη συμφωνία
Την αναγκαιότητα να οριστεί συνεδρίαση του Eurogroup για το θέμα της Ελλάδας τις επόμενες ημέρες και όχι
εβδομάδες, επισημαίνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, μετά την τηλεφωνική
επικοινωνία που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
“Είμαι πεπεισμένος ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά από τους υπουργούς Οικονομικών”, επισημαίνει
ωστόσο ότι θα πρέπει να αποφευχθεί μία νέα κατάσταση αβεβαιότητας για την Ελλάδα.
“Χρειαζόμαστε ημερομηνία για τη συνεδρίαση του Eurogroup όχι στο μακρινό μέλλον. Δεν μιλάω για
εβδομάδες, αλλά για ημέρες”, τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Η δήλωση Τουσκ έρχεται λίγο μετά την επικοινωνία που είχε μαζί του ο κ. Τσίπρας κατά την οποία ζήτησε τη
σύγκληση έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις με
τους δανειστές.
Αξιωματούχος Ευρωζώνης: Χρέος & μέτρα μπλόκαραν τη συμφωνία
Το χρέος και τα μέτρα - ρεζέρβα είναι οι αιτίες που μπλόκαρε η ολοκλήρωση της αξιολόγησης σύμφωνα με
αξιωματούχο της Ευρωζώνης, που μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η ίδια πηγή τόνισε πως Αθήνα και δανειστές έχουν ταύτιση απόψεων για όλα τα μέτρα του συνολικού πακέτου,
ωστόσο τα επιπλέον εφεδρικά μέτρα σταμάτησαν την πορεία των συζητήσεων. Ωστόσο σημείωσε ότι υπάρχουν
τεράστιες αποκλίσεις και οι θεσμοί μεταξύ τους ως προς το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους.
Το ζήτημα του χρέους επρόκειτο να συζητηθεί για πρώτη φορά σε επίπεδο Eurogroup, εφόσον Αθήνα και θεσμοί
συμφωνούσαν στο συνολικό πακέτο μέτρων και στο εφεδρικό πακέτο. "Υπάρχει τρόπος συμφωνίας στο πακέτο
των εφεδρικών μέτρων", είπε άλλος αξιωματούχος της ευρωζώνης στο ΑΠΕ και πρόσθεσε: "Αρκεί η ελληνική
πλευρά να παρουσιάσει πιο εξειδικευμένα μέτρα, όχι ένα προς ένα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μία γενική ιδέα
όσον αφορά τα μέτρα που θα αφορούν περικοπή δαπανών και τα μέτρα που θα αφορούν τα έσοδα του κράτους".
«Όχι» και από τον Σόιμπλε για σύνοδο Κορυφής
«Όχι» και από τον Σόιμπλε στο αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με θέμα το τρίτο
ελληνικό πρόγραμμα, είπε και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, έπειτα από την παραπομπή Τουσκ για άμεσο Eurogroup
που θα δώσει την τελική λύση.
Ερωτηθείς στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο για το εάν έχει έρθει η ώρα για μία τέτοια συνάντηση,
ο Σόιμπλε απάντησε κατηγορηματικά «όχι» όπως μεταδίδει το Bloomberg.
«Βρισκόμαστε στο σημείο όπου οι Θεσμοί στις συνομιλίες με την Ελλάδα δεν έχουν σημειώσει τόση πρόοδο όση
απαιτείται από τον πρόεδρο του Eurogroup προκειμένου να συγκαλέσει συνάντηση των υπουργών Οικονομικών
της ευρωζώνης. Όταν καλυφθούν οι προϋποθέσεις, θα γίνει η συνάντηση» υπογράμμισε.
«Όταν καλυφθούν οι προϋποθέσεις, θα συγκληθεί η συνάντηση», ανέφερε, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι «δεν
γνωρίζω να είναι προγραμματισμένο οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή».
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Κερέ: «Είμαι επιφυλακτικά αισιόδοξος για την Ελλάδα»
Αισιόδοξος για την πορεία των ελληνικών διαπραγματεύσεων εμφανίστηκε ο ο Μπενουά Κερέ, μέλος του
εκτελεστικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σε συνέντευξή του στην ιταλική
εφημερίδα «Il Sole 24 ORE». «Είμαι επιφυλακτικά αισιόδοξος. Υπήρξε πρόοδος τις τελευταίες εβδομάδες και
πριν το Eurogroup του Αμστερνταμ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να κινηθεί προς μία λύση συμβατή
με το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε τον Αύγουστο » ενώ σχολιάζοντας την πρόταση για λήψη προληπτικών
μέτρων, εξήγησε ότι, εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο της Κομισιόν και της ΕΚΤ, τότε η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί
να εφαρμόσει αυτά τα έκτακτα μέτρα. Ο κος Κερέ τόνισε ότι είναι απαραίτητο για την ανάκαμψη της χώρας, οι
καταθέτες να ξαναεμπιστευτούν τις τράπεζες και οι τράπεζες να στηρίξουν την οικονομία ώστε να επανέλθουν
και οι ξένοι επενδυτές, με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα πραγματοποιεί τα συμφωνηθέντα. Σε ερώτηση σχετικά
με την στήριξη που προσφέρει ακόμα o μηχανισμός ELA στις ελληνικές τράπεζες ο κος Κερέ υποστήριξε πως η
κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και πως ο κρίσιμο ζήτημα αφορά την πρόσβαση σε
ρευστότητα, η οποία εξαρτάται τόσο από τη συνολική εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία, όσο και από
τον υψηλό αριθμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων», τα οποία πρέπει να διευθετηθούν με αποφασιστικό
τρόπο.
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"Καρφιά" Βάιντμαν για ελληνικό & ιταλικό χρέος
Την ύπαρξη ενός ενισχυμένου μηχανισμού ενιαίου ελέγχου για τις χώρες που βρίσκονται σε οικονομικό κίνδυνο
υπεραμύνθηκε ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης, Γενς Βάιντμαν, μιλώντας χθες στη Ρώμη.
Την ύπαρξη ενός ενισχυμένου μηχανισμού ενιαίου ελέγχου για τις χώρες που βρίσκονται σε οικονομικό κίνδυνο
υπεραμύνθηκε ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης, Γενς Βάιντμαν, μιλώντας χθες στη Ρώμη.
Ο επικεφαλής της Bundesbank εξήγησε ότι η ευρεία και από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων χωρίς
έναν τέτοιο μηχανισμό θα ήταν λάθος καθώς δεν θα δημιουργούσε κίνητρα για τον σεβασμό των κανόνων.
Μάλιστα ο κ. Βάιντμαν τόνισε πως η θέση του αυτή δεν συμπίπτει με εκείνη του Ιταλού υπουργού
Οικονομικών, Πιερ Κάρλο Παντοάν, ο οποίος όπως είπε ο Γερμανός τραπεζίτης, είναι πιο αισιόδοξος.
Αναφερόμενος εν γένει στο θέμα του δημόσιου χρέους αλλά με προφανή στόχο την Ελλάδα και την Ιταλία ο Γ.
Βάιντμαν είπε:

Συνέχεια…
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"Για να κατανοήσουμε την αρχιτεκτονική του κοινού μας νομίσματος, θα πρέπει να προβληματισθούμε σχετικά
με την τραγωδία των κοινών αγαθών. Το σχετικό παράδειγμα είναι εκείνο της υπερεκμετάλλευσης από μέρους
ενός μοναδικού ψαρά που μειώνει τον πλούτο της θάλασσας για τους άλλους ψαράδες και απειλεί,
μακροπρόθεσμα, τα ιχθυολογικά αποθέματα.
Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ένα υψηλό δημόσιο χρέος μπορεί να φανεί ελκυστικό για μια μεμονωμένη
χώρα. Παρά ταύτα είναι επιζήμιο για την Ευρωζώνη, διότι μπορεί να επιφέρει την αύξηση των
μακροπρόθεσμων επιτοκίων για όλα τα κράτη μέλη της Νομισματικής Ένωσης. Παράλληλα αν το χρέος αυτό
απειλήσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, τα άλλα κράτη μέλη μπορεί να αναγκασθούν να αναλάβουν την
ευθύνη των χρεών της εν λόγω χώρας, εγκαταλείποντας, με τον τρόπο αυτό, την αρχή της ευθύνης".
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Αιχμές κατά ΔΝΤ & Σόιμπλε από Μαξίμου για αναβολή Eurogroup
Αιχμές κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και κατά του Γερμανού υπουργού Οικονομικών
αφήνουν κυβερνητικές πηγές για την αναβολή του Eurogroup της Μεγάλης Πέμπτης και την εμπλοκή στις
διαπραγματεύσεις.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως “η ελληνική πρόταση για τη δημιουργία
μηχανισμού εξισορρόπησης αντί για τη θέσπιση προληπτικών μέτρων είναι αξιόπιστη και αντικατοπτρίζει τη
βεβαιότητα της ελληνικής πλευράς, ότι η Ελλάδα θα πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους”.
Η άρνηση του ΔΝΤ να αποδεχθεί την πρόταση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φανερώνει ότι μέριμνα του
Ταμείου δεν είναι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων από την Ελλάδα, αλλά η εφαρμογή ενός
προγράμματος διαφορετικού, από αυτό που συμφωνήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, εμπλουτισμένο μάλιστα, με
πρόσθετα μέτρα κατά τα 2/3.
Επισημαίνουν, ειδικότερα, ότι εδώ και τρεις μήνες, το ΔΝΤ έχει υιοθετήσει “τακτική συνεχούς κωλυσιεργίας,
τακτική που επιβεβαιώθηκε και από τις διαρροές των Wikileaks”, ενώ υπογραμμίζουν και την επιμονή του
Γερμανού ΥΠΟΙΚ για την παραμονή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα για λόγους εσωτερικής πολιτικής
σκοπιμότητας. Οι υπόλοιποι θεσμοί, τονίζουν, συμφωνούν με τις ελληνικές θέσεις.
Οι ίδιες πηγές επιτίθενται και στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας πως η αξιωματική αντιπολίτευση
ταυτίζεται πλήρως με τις θέσεις του ΔΝΤ και συνεχίζει να "πατάει σε δύο βάρκες" για λόγους επικοινωνιακής
διαχείρισης, καθώς τη μια στιγμή φωνάζει ότι η κυβέρνηση "τα έδωσε όλα" και την άλλη ότι η κυβέρνηση
"μας πάει στα βράχια".
Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνόδου
κορυφής της ΕΕ, σε επικοινωνία που θα έχει σήμερα με τον Ντόναλντ Τουσκ, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση
της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου.
Κατά τη χθεσινή, πολύ σύντομη συνάντηση του οικονομικού επιτελείου με το κουαρτέτο, η ελληνική πλευρά
φέρεται να πρότεινε έναν μηχανισμό αυτόματης περικοπής δαπανών σε περίπτωση απόκλισης από τους
δημοσιονομικούς στόχους, ενώ οι δανειστές αξιώνουν να ψηφιστούν τώρα συγκεκριμένα μέτρα.
Όπως ανέφερε χθες ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενδεχομένως, σήμερα να υπάρξει νέα
συνάντηση της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των θεσμών. Τη διακοπή των συζητήσεων ζήτησαν οι
επικεφαλής των κλιμακίων, επισήμανε ο κ. Τσακαλώτος, προκειμένου να διαβουλευτούν μεταξύ τους και με
τους πολιτικούς προϊσταμένους τους.
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Ολοκληρώθηκε η εθελουσία έξοδος 1.000 εργαζομένων της Πειραιώς
Με τη συμμετοχή περίπου 1.000 εργαζομένων ολοκληρώθηκε χθες το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης που
εκπόνησε ο ομίλος Τράπεζας Πειραιώς. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει
αναλάβει η διοίκηση της Τράπεζας στην Κομισιόν, με βάση το αναθεωρημένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Η
διοίκηση της τράπεζας εμφανίζεται ικανοποιημένη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, αν και δεν επιτεύχθηκε
ο αρχικός στόχος για την αποχώρηση 1.400-1.500 εργαζομένων. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί
αντίστοιχα προγράμματα τα προηγούμενα χρόνια, με τα οποία έχουν αποχωρήσει μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζόμενοι. Πηγές της Τράπεζας σημειώνουν ότι πλέον ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων στην Τράπεζα
 κοντά στα 40 έτη, με αποτέλεσμα, παρά τα ισχυρά κίνητρα του προγράμματος, πολλοί να
διαμορφώνεται
διστάζουν, δεδομένων των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών στην αγορά εργασίας. Η Πειραιώς έχει δεσμευτεί
στις ευρωπαϊκές αρχές για τη μείωση του προσωπικού της κατά 2.500 άτομα, έως το τέλος του 2017, και πλέον,
μετά την οικειοθελή αποχώρηση περίπου 1.000 εργαζομένων, η υποχρέωση περιορίζεται σε 1.500. Πηγές της
Τράπεζας λένε στην «Κ» ότι σημαντικό μέρος του στόχου για τη μείωση του προσωπικού θα επιτευχθεί
έμμεσα, μέσω της αποχώρησης από εγχώριες μη τραπεζικές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι μετά την
Πειραιώς, προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων θα υλοποιήσουν και οι άλλες τράπεζες, στο
πλαίσιο των σχεδιών αναδιάρθρωσης που έχουν συμφωνήσει με την Κομισιόν. Εθνική, Πειραιώς, Alpha και
Eurobank, έως το τέλος του 2017, θα προχωρήσουν στη μείωση των θέσεων εργασίας κατά περίπου 4.000
εργαζομένους. Η περικοπή θέσεων εργασίας και το κλείσιμο καταστημάτων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
των νέων αναθεωρημένων σχεδίων αναδιάρθρωσης που συμφώνησαν οι τράπεζες με τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της Κομισιόν, αναθεώρηση που έγινε απαραίτητη ύστερα από την ανακεφαλαιοποίηση. Το νέο
κύμα περικοπών έρχεται σε συνέχεια της ήδη τεράστιας συρρίκνωσης που έχει υποστεί ο τραπεζικός κλάδος τα
τελευταία χρόνια. Από τα τέλη του 2009, οπότε ξεκίνησε η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, έχουν χαθεί πάνω από
16.000 θέσεις εργασίας, ενώ έχουν κλείσει περισσότερα από 1.500 καταστήματα.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Pension fund buying of energy stocks hit a record high
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