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Θετικές ενδείξεις για συμφωνία στις 24/05 …. Γ. Ντάισελμπλουμ: Να νομοθετηθεί ο
μηχανισμός προληπτικών μέτρων ….
Το άνοιγμα του δρόμου για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος επιβεβαίωσε το Eurogroup στη
σημερινή του συνεδρίαση στις Βρυξέλλες.
Το άνοιγμα του δρόμου για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος επιβεβαίωσε το Eurogroup στη
σημερινή του συνεδρίαση στις Βρυξέλλες.
Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη λήξη της συνεδρίασης τόνισε ότι θα νομοθετηθεί εκ των προτέρων ο
μηχανισμός των επιπλέον μέτρων πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και θα τεθεί εν ενεργεία με αντικειμενικό τρόπο εάν υπάρξει απόκλιση
από τους δημοσιονομικούς στόχους.
Ερωτηθείς σχετικά τόνισε ότι δεν ζητείται από την ελληνική πλευρά η νομοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων αλλά μόνο του μηχανισμού
που θα προβλέπει εν συνεχεία τη διαδικασία. Σημείωσε ότι θα αφορά και σε μέτρα από την πλευρά των εσόδων και πως σε αργότερο
στάδιο αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από διαρθρωτικά μέτρα. Ο μηχανισμός όπως είπε αναμένεται να ολοκληρωθεί σχεδιαστικά τις
επόμενες εβδομάδες ενώ η βάση του θα είναι η ελληνική πρόταση.
Σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις είπε ότι ενημερώθηκε πως το το ΔΣ του Ταμείου θα καθοριστεί τον Ιούνιο και θα λειτουργήσει το
Σεπτέμβρη.
Αναφορικά με το χρέος είπε ότι θα τα μέτρα ελάφρυνσής του χωρίστηκαν στη συζήτηση σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα.
Βραχυπρόθεσμα στόχος είπε είναι η βελτίωση της πληρωμής του ώστε να γίνει περισσότερο διαχειρίσιμο ενώ μεσοπρόθεσμα θα
περιλαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις που θα εφαρμοστούν στο τέλος του προγράμματος (υπό την προϋπόθεση την πλήρους
εφαρμογής του προγράμματος) και μακροπρόθεσμα θα αφορούν στις επόμενες δεκαετίες.
Η απόφαση ωστόσο σχετικά με τα μακροπρόθεσμα θα ληφθεί μετά το τέλος του προγράμματος. Έκανε λόγο για προσπάθεια να
εξασφαλίσει η χώρα εκ νέου πρόσβαση στις αγορές.
Πρόσθεσε ότι το EuroWorking Group θα πρέπει να συνεχίσει την τεχνική δουλειά και να δώσει την αναφορά του στο Eurogroup της
24ης Μαϊου.
Διευκρίνισε ότι η εκταμίευση της επόμενης δόσης του προγράμματος θα μπορεί να γίνει κανονικά πριν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με
τα μέτρα της ελάφρυνσης του χρέους, εφόσον η διαδικασία που συμφωνήθηκε σήμερα στο Eurogroup για το χρέος αφήσει το ΔΝΤ μέσα
στο πρόγραμμα.

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

Τσακαλώτος: Υπήρξε συμφωνία για τα προληπτικά μέτρα
Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup υπήρξε συμφωνία για τα προληπτικά μέτρα και
μόλις μόλις ψηφιστεί ο μηχανισμός θα γίνει η εκταμίευση της δόσης.
«Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και ο φαύλος κύκλος τελειώνει» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στην συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup.
Όπως είπε ο Έλληνας υπουργός κατά τη συνεδρίαση υπήρξε συμφωνία για τα προληπτικά μέτρα και μόλις μόλις ψηφιστεί ο μηχανισμός
θα υπάρξει εκταμίευση της δόσης.
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«Ο μηχανισμός
προληπτικών μέτρων έρχεται να καλύψει τις διαφορές που έχουν να κάνουν με το
δημοσιονομικό πλεόνασμα» τόνισε ο κ. Τσακαλώτος, εξηγώντας ότι «ο μηχανισμός θα είναι σε ετήσια βάση.
Τον Απρίλιο του 2017 θα έχουμε τα αποτελέσματα για το έλλειμμα του προηγούμενου 12μήνου. Εάν υπάρξει
διαφορά στο πλεόνασμα θα υπάρξει προεδρικό διάταγμα που θα προβλέπει αντίστοιχη μείωση των δαπανών».
Διευκρίνισε πάντως ότι τον Οκτώβριο θα υπάρξει η ακριβής σύνθεση των προϋποθέσεων για να τεθεί σε
εφαρμογή ο μηχανισμός προληπτικών μέτρων.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι στις 24 Μαΐου θα υπάρξει συμφωνία. « Όλοι μας πιστεύουμε ότι το ζήτημα του χρέους
μπορεί να μπει στην ευρύτερη εικόνα. Σήμερα έγινε μία πρώτη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το χρέος.
Υπήρξε αίσθηση ότι υπάρχει επιθυμία για επίλυση του χρέους» πρόσθεσε για να συμπληρώσει στη συνέχεια:
«Θα δούμε τι μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα, δηλαδή άμεσα, μεσοπρόθεσμα, το 2018, και μακροπρόθεσμα,
μέχρι την ωρίμανση του χρέους».
«Είμαστε στη θέση να πούμε ότι είμαστε πολύ κοντά στην εκπλήρωση του στόχου για πλεόνασμα 3,5%» είπε
ακόμη ο υπουργός.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο 63,2% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο ΧΑ τον Απρίλιο
Στο 63,2% διαμορφώθηκε τον Απρίλιο η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής
αγοράς έναντι 63,3% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,2%, όπως αναφέρει ο
Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 2016.
Συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.922,24 εκατ. ευρώ ή 5,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής
αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 59,8% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,3% συγκριτικά
με τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2016 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:
Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα €35,61 δισ., αυξημένη κατά 2,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν
ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 2,5%.
Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Απριλίου, ήταν περισσότερες
από τις εκροές.
Συνολική αξία συναλλαγών €1,16 δις (μειωμένη κατά 27,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 17,1%
σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα
2.183.676.379 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 11,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (2.464.391.143 τεμάχια) και
μείωση 26,5% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015 (2.969.178.783 τεμάχια).
Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2016 πραγματοποίησαν το 56,7% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
5,74 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 17,25 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
502 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 759 τον προηγούμενο μήνα).
Κέρδη της τάξης του 1,1% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από το τέλος του προηγούμενου μήνα.
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Στην Αθήνα την Τετάρτη ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ
Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τετάρτη ο Αμερικανός υφυπουργός Οικονομικών,
αρμόδιος για τις διεθνείς σχέσεις, Νέιθαν Σιτς.
Ο κ. Σιτς θα βρεθεί στη χώρα μας στο πλαίσιο περιοδείας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με πρώτο σταθμό
το Παρίσι αύριο Τρίτη, δεύτερο την Αθήνα την Τετάρτη και τρίτο τη Ρώμη την Πέμπτη. Στην Αθήνα,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ο κ. Σιτς θα συναντηθεί
με κυβερνητικούς αξιωματούχους και φορείς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες
εξελίξεις σχετικά με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και με το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι
συζητήσεις με την Ευρώπη για την ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους.
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Ρέγκλινγκ: Εξετάζουμε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για το χρέος
«Καμπανάκι» ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ακόμη δύσκολη, καθώς η ρευστότητα στενεύει χτύπησε
μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup ο επικεφαλής του EFSF Κλάους Ρέγκλινγκ.
«Εξετάζουμε τον τρόπο εκταμίευσης των δόσεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μία συνεπής
διαδικασία εξυπηρέτησης των πιστωτών της Ελλάδας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέγκλινγκ για να
ξεκαθαρίσει ότι τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους δεν περιλαμβάνουν κούρεμα ή επιβαρύνσεις για
τους προϋπολογισμούς άλλων κρατών. «Θα δούμε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για το ελληνικό χρέος, είτε όσον
αφορά τις ωριμάνσεις, είτε τα επιτόκια κλπ.» συμπλήρωσε ο ίδιος.
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Bloomberg: Το ΔΝΤ έχει δίκιο για την Ελλάδα
«Το ΔΝΤ έχει δίκιο για την Ελλάδα: Χρειάζεται ελάφρυνση του χρέους», σημειώνει στο κεντρικό του άρθρο το
ειδησεογραφικό πραρείο Bloomberg.
Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συναντώνται σήμερα για να βρουν λύση στο αδιέξοδο για το ελληνικό χρέος.
Το τι θα συμβεί περιγράφηκε σε μια επιστολή που διέρρευσε στον Τύπο και έστειλε η επικεφαλής του ΔΝΤ,
Κριστίν Λαγκάρντ
στο Eurogroup.

«Η Λαγκάρντ υποστηρίζει ότι το ΔΝΤ δεν μπορεί να στηρίξει το σχέδιο που ζητούν οι Ευρωπαίοι, το σχέδιο
που περιλαμβάνει δεσμεύσεις που η Ελλάδα δεν μπορεί να τηρήσει και που αναβάλλει μια ελάφρυνση του
χρέους. Η έμμεση απειλή αποχώρησης από τις διαπραγματεύσεις είναι δικαιολογημένη», γράφει το Bloomberg
και συνεχίζει:
Ουσιαστικά, τόσο οι ευρωπαίοι όσο και η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζουν κατά βάθος ότι η συμφωνία την
οποία επεξεργάζονται δεν θα προχωρήσει. Η Ελλάδα συναινεί σε μια σειρά νέων φορολογικών περικοπών,
συμπεριλαμβανομένων και μέτρων έκτακτης ανάγκης τα οποία θα ενεργοποιούνται αυτόματα όταν χρειάζεται
έτσι ώστε να υπάρχει επίτευξη και διατήρηση πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5%. Και η ευρωζώνη λέει: «Αυτό
θα τα κάνει όλα μια χαρά».
Όπως λέει το ΔΝΤ, αυτή η προσέγγιση δεν είναι αξιόπιστη. Ο δημοσιονομικός στόχος είναι πολύ υψηλός. Η
προβλεπόμενη δημοσιονομική συμπίεση θα βλάψει αντί να βοηθήσει την οικονομία. Δεν περιμένουμε η Ελλάδα
να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ για τις επόμενες δεκαετίες,
αναφέρει η επιστολή.
Κάνει λόγο για προσχηματική συμφωνία και επιμένει ότι η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ένα στοιχείο της
ελάφρυνσης του χρέους στο οποίο όμως αντιστέκεται η Γερμανία και πολλοί άλλοι.
Για να είμαστε ξεκάθαροι, γράφει το Bloomberg, αυτό που ζητάει το ΔΝΤ δεν είναι ένα σχέδιο για να την
γλιτώσει η Ελλάδα. Το χάος που υπάρχει στα οικονομικά της χώρας είναι δικό τους δημιούργημα και οι
Έλληνες έχουν πληρώσει το τίμημα με την κατάρρευση του βιοτικού τους επιπέδου.
Και πρέπει να τεθούν πιο ρεαλιστικοί δημοσιονομικοί στόχοι, όπως προτείνει το ΔΝΤ, όπως πρωτογενές
πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το οποίο και πάλι θα επιβάλλει λιτότητα σε μια χώρα που έχει ήδη υποφέρει πολύ.
Αλλά ακόμα και αυτός ο στόχος που είναι χαμηλότερος και πάλι δεν θα κάνει το χρέος βιώσιμο. Μόνο με
ελάφρυνση του χρέους θα λυθεί το ζήτημα.
Για πολλούς μήνες οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης με ηγέτη την Γερμανία λόγω εσωτερικών πολιτικών
ισορροπιών αρνούνται την αναπόφευκτη πραγματικότητα. Η Ελλάδα σύντομα θα πρέπει να αποπληρώσει τα
χρέη της. Όσο
το θέμα δεν λύνεται η απειλή μιας ακόμα οικονομικής κρίσης θα εμποδίζει τις προοπτικές της
\
Ευρώπης. Το ΔΝΤ έχει δίκιο να λέει: «Ως εδώ και μη παρέκει».
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Chinese stocks cap worst 2-day slide in 10 weeks. Shanghai Composite about $220
billion lighter from Thursday
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