20Νοεµβρίου
Νοεµβρίου 201
20122
20
«Πράσινο φως» για τη δόση αναµένεται να ανάψει το Eurogroup
Συµφωνία στο Eurogroup σήµερα, Τρίτη, για την εκταµίευση της δόσης των 44 δισ. ευρώ προς
την Ελλάδα προεξοφλούν ανώτατα στελέχη της Ευρωζώνης, ενώ την ίδια στιγµή φαίνεται πως
βρίσκεται κοινός τόπος µεταξύ ΕΕ και ∆ΝΤ για την βιωσιµότητα του ελληνικού χρέου
χρέους.
Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης
πιθανότατα θα εγκρίνουν σήµερα την εκταµίευση της δόσης προς την Ελλάδα, ύψους 44 δισ.
ευρώ, αλλά η καταβολή της θα γίνει στις 5 ∆εκεµβρίου µε την προϋπόθεση ότι η Ελλά
Ελλάδα θα έχει
εκπληρώσει όλα τα προαπαιτούµενα. Παράλληλα, το Βερολίνο προωθεί σχέδιο επαναγοράς
ελληνικού χρέους. Στο µεταξύ, η Κάτω Βουλή της Γερµανίας (Bundestag)
(
) θα ψηφίσει την
ερχόµενη εβδοµάδα για την εκταµίευση της επόµενης δόσης της βοήθειας προς την Ελλάδα και
οι βουλευτές της καγκελαρίου ΆνγκελαςΜέρκελ είναι πεπεισµένοι ότι θα εγκριθεί, όπως δήλωσε
την Τρίτη ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής οµάδας των κοµµάτων CDU/CSU
CSUΜίχαελΓκρόσεΜπρέµερ.
Οι Βρυξέλλες αναλαµβάνουν τον έλεγχο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Υπό τον απόλυτο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθεται το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 - 2020.
Πέρα από το ύψος του το οποίο δεν έχει ακόµη συµφωνηθεί, η πορεία του θα εξαρτάται πλέον όχι
µόνο από τις προοπτικές συγκεκριµένων έργων και προγραµµάτων που θα πρέπε
πρέπει να ενταχθούν
στη «στρατηγική Ευρώπη 2020», αλλά θα τελεί και υπό την αίρεση επίτευξης των
δηµοσιονοµικών στόχων του µνηµονίου.
Προτεραιότητα στην πληρωµή µισθών και εισφορών κατά την κατανοµή των
πιστώσεων του προϋπολογισµού 2013
Στην πληρωµή των αποδοχών
χών του προσωπικού και στην απόδοση των σχετικών εισφορών στους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα δίνεται προτεραιότητα κατά την κατανοµή των πιστώσεων του
προϋπολογισµού 2013, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών
Χρήστου Σταϊκούρα.
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Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο στον προϋπολογισµό του 2013 προβλέπονται ανώτατα δεσµευτικά
όρια πιστώσεων ανά φορέα, ειδικό φορέα και µείζονα κατηγορία δαπανών και οι πιστώσεις που
έχουν προβλεφθεί πρέπει να κατανεµηθούν στους επιµέρους Κωδικούς Αριθµ
Αριθµούς Εξόδων του
προϋπολογισµού κάθε φορέα µε απόφαση του αρµόδιου διατάκτη που θα εκδοθεί υποχρεωτικά
πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους 2013.
«
από «Aaa»
Moody΄s:: Υποβάθµιση Γαλλίας σε «Aa1»
Σε υποβάθµιση της Γαλλίας κατά µία βαθµίδα, σε «Aa1»
«
από «Aaa»,
», προχώρησε ο οίκος
Μοοdy’s,, διατηρώντας αρνητικό το outlook για την οικονοµία της χώρας. Όπως επισηµαίνει, η
κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης στις 23 Ιουλίου να θέσει σε αρνητικό outlook τις
βαθµολογήσεις της Γερµανίας, του Λουξεµβούργου κ
και
αι της Ολλανδίας. Την ίδια στιγµή,
ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τη βαθµολόγηση της Γαλλίας που είχε θέσει σε αρνητικό outlook στις
13 Φεβρουαρίου του 2012, προκειµένου να δει τις συνέπειες από το αυξανόµενο ρίσκο εξόδου της
Ελλάδας από το ευρώ, την αυξηµένη πιθανότητα επιπλέον στήριξης στα χρέη κρατών και την
«παγωµένη» ανάπτυξη της χώρας.
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