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Τόμσεν στον Σόιμπλε: Θέλουμε πραγματική δέσμευση για το ελληνικό χρέος
Απάντηση στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για το ελληνικό χρέος έδωσε ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του
ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν.
Ο αξιωματούχος του Ταμείου ζήτησε κατά την ενημέρωση που έκανε στα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου
του ΔΝΤ για την συμφωνία Αθήνας – Θεσμών να υπάρξει «πραγματική δέσμευση» των Ευρωπαίων εταίρων για
τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών είχε διαμηνύσει λίγο νωρίτερα την Παρασκευή ότι ενώ αναμένεται να
ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, καμία συζήτηση για το ελληνικό χρέος δεν
χρειάζεται και δεν πρέπει να ξεκινήσει τώρα.
Στο ρεπορτάζ που μετέδωσε η τηλεόραση του ΑΝΤ1 από την Ουάσινγκτον, το ΔΝΤ ζητά αξιόπιστες δεσμεύσεις
και συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τα μελλοντικά πρωτογενή πλεονάσματα και τους μακροπρόθεσμους
αναπτυξιακούς στόχους της Ελλάδας και προς την κατεύθυνση αυτή κλιμακώνει τις πιέσεις προς το Βερολίνο.
Στο ΔΝΤ έχουν θέσει ως επόμενο κρίσιμο χρονικό ορόσημο, για μια ενδεχόμενη σύγκλιση των δανειστών στο
θέμα αυτό, την Σύνοδο των υπουργών του G7 που διεξαχθεί στο Μπάρι της Ιταλίας από τις 11 έως 13 Μαΐου.
Εκεί, όπου εκτός απροόπτου θα μεταβεί και η Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται να συνέλθει στο περιθώριο της
Συνόδου το Washington Group για να παρουσιαστεί στην γενική διευθύντρια του Ταμείου, το πακέτο των
προτάσεων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους ώστε να πειστεί για επιστρέψει με χρηματοδότηση στο
τρίτο πρόγραμμα διάσωσης .
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Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2014 τα 10ετη ελληνικά ομόλογα
Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν την Παρασκευή στο χαμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων δυόμισι και πλέον ετών, ύστερα από τη συμφωνία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα που ξεμπλοκάρει
την εκταμίευση της επόμενης δόσης από το πρόγραμμα διάσωσης και ανοίγει το δρόμο για τις συνομιλίες
ελάφρυνσης χρέους, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Financial Times.

Συνέχεια…
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\/ των 10ετών ομολόγων μειώθηκαν περισσότερο από 30 μονάδες βάσης (0,3 της ποσοστιαίας
Οι αποδόσεις
μονάδας) ύστερα από τη συμφωνία της Τρίτης. Οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα προς τις τιμές των
ομολόγων, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Ύστερα από δύο ημέρες ήρεμης διαπραγμάτευσης, σήμερα
υποχώρησαν ακόμα 9,1 μονάδες βάσης στο 5,728%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2014.
Η αγορά για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα είναι σχετικά μικρή, με τη μεγάλη πλειονότητά τους να βρίσκεται
στα χέρια των δανειστών στην ΕΕ και το ΔΝΤ. Ωστόσο, η υποχώρηση των αποδόσεων υποδηλώνει βελτίωση
του κλίματος απέναντι στις προσπάθειες ανάκαμψης της Αθήνας, επισημαίνεται στο δημοσίευμα. Η συμφωνία
της Τρίτης για τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ανοίγει το δρόμο για νέες συζητήσεις για
την ελάφρυνση χρέους, την οποία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί απαραίτητο για να καταστεί το χρέος
της χώρας βιώσιμο.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Β. Σόιμπλε δηλώνει πεπεισμένος ότι είναι δυνατή η συμφωνία στις 22 Μαΐου
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είναι «πεπεισμένος» ότι στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 22 Μαΐου «είναι δυνατόν»
να επιτευχθεί συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, απάντησε εκπρόσωπος του
γερμανικού υπουργείου Οικονομικών σε σχετική ερώτηση της Deutsche Welle στο κυβερνητικό μπρίφινγκ της
Παρασκευής.
Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, την οποία θέτει ως όρο το ΔΝΤ για να συμμετάσχει στο
τρέχον πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε πως δεν προετοιμάζονται αυτή τη στιγμή μέτρα
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Είναι όμως «ξεκάθαρο» ότι τις «επόμενες ημέρες και εβδομάδες» θα
συζητηθεί η βιωσιμότητα του χρέους, όπως αυτό προβλέπεται στη συμφωνία του Μαΐου του 2016. Σε αυτό το
πλαίσιο θα συζητηθούν τόσο το μεταρρυθμιστικό πακέτο όσο και το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος που
«μεσοπρόθεσμα» έχει καθοριστεί στο 3,5%. Το ύψος και η διάρκεια του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι
σημαντικοί παράγοντες για να «εξασφαλιστεί» η βιωσιμότητα του χρέους. Εφόσον κριθούν αναγκαία πιθανά
μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, αυτά θα εξετασθούν «μετά την πλήρη εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού
προγράμματος» που «προς το παρόν επιδιώκεται» να επιτευχθεί το 2018, προσέθεσε.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δεν θέλησε να δώσει μια σαφή απάντηση στην ερώτηση κατά
πόσο θα μπορούσε να συζητηθεί η πρόταση, την οποία φέρεται να έχει καταθέσει ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού
παραρτήματος του ΔΝΤ Πόουλ Τόμσεν, ότι δηλαδή η συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους θα μπορούσε να
εφαρμοστεί σταδιακά. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή άμεσα θα πρέπει να αποφασιστεί το πλαίσιο μέτρων και
μετά τη λήξη του προγράμματος, η ποσοτικοποίησή τους.
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Στο 2% από 2,7% «προσγειώνει» την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας η Κομισιόν
«Προσγειώνει» η Κομισιόν την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2017, σύμφωνα με
ευρωπαίο αξιωματούχο, που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2017 θα είναι γύρω στο 2% αντί
της αρχικής εκτίμησης για 2,7%, υποστηρίζει η Κομισιόν.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες εκτιμήσεις των Βρυξελλών, η αύξηση του ΑΕΠ θα
διαμορφωθεί, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, στο 2,7%.
Όπως εξηγεί η ίδια πηγή, οι αναθεώρηση οφείλεται στην αβεβαιότητα που προκαλεί η καθυστέρηση των
απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που ζητούν οι θεσμοί, μετά και την τεχνική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ
Αθήνας και θεσμών, στις αρχές της εβδομάδας.
Η ανακοίνωση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όταν θα δημοσιοποιηθούν οι εκτιμήσεις της Κομισιόν για την
πορεία των οικονομιών των χωρών της Ένωσης.

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

Στα 3,927 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου
Στο ποσό των 3,927 δισεκατομμυρίων ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό
τομέα τον Μάρτιο από 3,824 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα και που
σύμφωνα με τα οποία οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων τον Μάρτιο διαμορφώθηκαν στα 1,120 δισ. ευρώ έναντι
1,256 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης προς τον ιδιωτικό
τομέα περιορίστηκαν στα 2,297 δισ. ευρώ τον Μάρτιο έναντι 2,361 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο ενώ οι οφειλές
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν στα 364 εκατ. ευρώ έναντι 305 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα.
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Βερολίνο: Δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμιά προετοιμασία μέτρων για την ελάφρυνση του
ελληνικού χρέος … Μετά το 2018 οι αποφάσεις
Πακέτο για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν οι θεσμοί -η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ,
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο- σύμφωνα με δημοσίευμα της
γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, η οποία επικαλείται πηγές που έχουν δει το έγγραφο. Το δημοσίευμα
όμως διαψεύδει το γερμανικό υπουργείο οικονομικών, υποστηρίζοντας πως δεν προετοιμάζονται μέτρα ελάφρυνσης του
ελληνικού χρέους και επισημαίνοντας πως η απόφαση για το εάν χρειάζεται ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, θα
ληφθεί το 2018.
 εξέλιξη καμιά προετοιμασία μέτρων για την ελάφρυνση του κρατικού χρέους της Ελλάδας, ανακοίνωσε
Δεν βρίσκεται σε
το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας σήμερα, διαψεύδοντας δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας.
«Δεν γίνεται προετοιμασία για καμιά ελάφρυνση χρέους», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας σε γραπτή
δήλωσή του η οποία εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Σύμφωνα με το
γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, οι μεταρρυθμίσεις στην εφαρμογή των οποίων συμφώνησε η Ελλάδα θα εγγυηθούν τη
βιωσιμότητα του χρέους της.
«Σε ό,τι αφορά πιθανά μέτρα για το χρέος, καταλήξαμε σε μια σαφή συμφωνία (η οποία συμπεριλαμβάνεται) στην
ανακοίνωση του Eurogroup του Μαΐου του 2016. Σύμφωνα με αυτήν, μετά την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος
προσαρμογής, θα γίνει μια εκτίμηση για το εάν είναι αναγκαία τα όποια μέτρα για το χρέος. Αυτό ισχύει ακόμη».
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, το έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά
από μέτρα ελάφρυνσης χρέους, θα σταλεί στο Eurogroup για περαιτέρω συζήτηση.
Βασικό στοιχείο της πρότασης είναι μια ανταλλαγή χρέους στην οποία ο ESM,θα αγοράσει 13 δισ. ευρώ σε δάνεια του
ΔΝΤ προς την Ελλάδα που λήγουν το 2019 ή και αργότερα, χρησιμοποιώντας πόρους από το πρόγραμμα διάσωσης.
Το ESM θα προσφέρει χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερες ωριμάνσεις, προσφέροντας στην Ελλάδα σημαντική
ελάφρυνση.
Η γερμανική κυβέρνηση δεν είναι επί της αρχής αντίθετη στην ιδέα, σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt.
To Βερολίνο βλέπει την πρόταση ως μια από τις πολλές εναλλακτικές, αλλά δεν θα ληφθεί απόφαση μέχρι να λήξει το
τρέχον πρόγραμμα διάσωσης στα μέσα του επόμενου έτους.
Για την ώρα, το Βερολίνο θέλει να επικεντρωθεί στο τρέχον πακέτο διάσωσης και στα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει η
Ελλάδα, σημείωσαν κυβερνητικές πηγές. Αντιπρόσωποι των κρατών της ευρωζώνης συναντήθηκαν την Πέμπτη για να
συζητήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Σύμφωνα με την γερμανική οικονομική εφημερίδα, οι διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας εξετάζουν και άλλα μέτρα.
Μια εναλλακτική είναι η επέκταση των ωριμάνσεων των ελληνικών ομολόγων κατά 10 με 15 χρόνια. Η ΕΚΤ και οι
εθνικές κεντρικές τράπεζες, μέσω των κρατών μελών της ευρωζώνης, μπορούν επίσης να επιστρέψουν στην Ελλάδα τα
κέρδη που έβγαλαν από τα ελληνικά ομόλογα.
Στη συνάντηση του Συμβουλίου του ΔΝΤ την Τετάρτη, η επικεφαλής το Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, ξεκαθάρισε ότι
πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα της Ελλάδας να διατηρήσει το χρέος σε βιώσιμα επίπεδα για να λάβει μέρος το
Ταμείο. \
Τέλος, πηγές της Handelsblatt ανέφεραν πως το ΔΝΤ εξετάζει να προσφέρει στην Ελλάδα πακέτο διάσωσης διάρκειας
ενός έτους.
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The US unemployment rate is now 4.4%. That's the lowest level
in over 15 years
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