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“Μικρές πιθανότητες για συμφωνία για το χρέος – Τα πάντα για μετά τις γερμανικές εκλογές”
Αν η αξιολόγηση καθυστερήσει, οι συζητήσεις μπορεί να αναβληθούν μέχρι μετά από τις γερμανικές εκλογές, το
επόμενο φθινόπωρο, καθώς η οποιαδήποτε συζήτηση για αναδιάρθρωση χρέους θα ενοχλήσει τους Γερμανούς
ψηφοφόρους. Αυτά αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δύο υψηλόβαθμες πηγές, με άμεση γνώση των
προτάσεων.
«Οι συζητήσεις αυτή την εβδομάδα κατέστησαν σαφές ότι το ΔΝΤ δεν μπορεί να μετάσχει επίσημα. Θα
παραμείνουν μέρος της Τρόικα και θα είναι σε όλες τις συζητήσεις», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.
Αξιωματούχοι από την ελληνική κυβέρνηση και το ΔΝΤ συζήτησαν στην Ουάσιγκτον αυτές τις ημέρες αυτό το
ιδιαίτερο στάτους του ΔΝΤ, που το υποστηρίζει η ελληνική πλευρά, γράφει το Reuters. Παρά την αλλαγή στον
ρόλο του Ταμείου, οι Ελληνες αξιωματούχους πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει να έχουν στο τραπέζι μία πλευρά
που υποστηρίζει την αναδιάρθρωση χρέους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Reuters, μία συμφωνία για ελάφρυνση χρέους είναι ακόμη πιθανή, αλλά το
«παράθυρο» πλέον είναι πολύ μικρή και εξαρτάται από τη γρήγορη κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης του
προγράμματος.
Αν η αξιολόγηση καθυστερήσει, οι συζητήσεις μπορεί να αναβληθούν μέχρι μετά από τις γερμανικές εκλογές, το
επόμενο φθινόπωρο, καθώς η οποιαδήποτε συζήτηση για αναδιάρθρωση χρέους θα ενοχλήσει τους Γερμανούς
ψηφοφόρους. Αυτά αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δύο υψηλόβαθμες πηγές, με άμεση γνώση των
προτάσεων.
Οπως τονίζει το πρακτορείο, το ΔΝΤ δεν θα μετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά πιθανότατα θα δεχθεί να
έχει ένα ειδικό συμβουλευτικό στάτους, με περιορισμένες εξουσίες, που θα διατηρήσει το Ταμείο στο τραπέζι,
γράφει
Για πάνω από ένα χρόνο, το ΔΝΤ επιμένει στους όρους με τους οποίους θα δεχθεί να μετάσχει στο όποιο νέο
πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικοί στόχοι που θέτει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι μη ρεαλιστικοί,
χωρίς σημαντική ελάφρυνση χρέους.
Με δεδομένη τις ευρωπαϊκές αντιστάσεις στην ελάφρυνση, πλέον το Ταμείο είναι σε συζητήσεις για να
αποδεχθεί ένα νέο ρόλο, που θα του επιτρέπει να διαδραματίσει έναν ρόλο με περιορισμένη τυπικότητα, λένε οι
πηγές του Reuters.
«Θα είναι περισσότερο από σύμβουλος, αλλά ο ρόλος δεν θα έχει αυστηρούς όρους, όπως οι έλεγχοι
συμμόρφωσης και οικονομικής ''υγείας'' κάθε τρεις μήνες», ανέφερε η μία από τις πηγές τους ειδησεογραφικού
πρακτορείου.
Οι συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας, Ευρωπαίων δανειστών και ΔΝΤ έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, από τη στιγμή που ο
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε επιμένει στη συμμετοχή του Ταμείου, αλλά απορρίπτει τις εκκλήσεις της Κριστίν
Λαγκάρντ για μεγάλη αναδιάρθρωση χρέους, σημειώνει το Reuters.
«Με αυτόν τον τρόπο η Λαγκάρντ μπορεί να πάει στο συμβούλιο του ΔΝΤ και να πει ''Δεν παραβιάζουμε τους
κανονισμούς μας'' και ο Σόιμπλε, του οποίου η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με εκλογές το επόμενο φθινόπωρο,
μπορεί να πει ''κοιτάξτε, έχουμε μαζί μας το ΔΝΤ''», δήλωσε η μία πηγή του πρακτορείου.
Η ακριβής φύση του ρόλου του ΔΝΤ δεν έχει αποφασιστεί, αλλά θα έχει περισσότερες εξουσίες από έναν απλό
σύμβουλο και για παράδειγμα θα μπορούσε να έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό συγκεκριμένων προτεινόμενων
συμφωνιών και διαπραγματευτικών εγγράφων, συντονίζοντας τις δύο πλευρές, την Ελλάδα και την ΕΕ.
«Δεν θα βάλουν χρήματα στο πρόγραμμα, αλλά δεν θα είναι απλά τεχνική βοήθεια. Πιθανότατα θα έχουν έναν
ειδικό συμβουλευτικό ρόλο που θα δημιουργηθεί ειδικά για το ελληνικό πρόγραμμα», ανέφερε η δεύτερη πηγή
του Reuters.
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«Πράσινο φως» από το EuroWorking Group για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ
Ορατή είναι πλέον η επίτευξη τελικής συμφωνίας στο Eurogroup της Δευτέρας στο Λουξεμβούργο για την εκταμίευση της δόσης ύψους
2,8 δισ. Ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως το πρωί της Δευτέρας θα

συγκληθεί τελικά η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup (EuroWorking Group) με σκοπό να δώσει το πράσινο φως
για την εκταμίευση. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η ίδια πηγή είχε αναφέρει πως το ΕWG θα συγκληθεί μόνο
εφόσον οι θεσμοί πιστοποιήσουν πως όλα τα προαπαιτούμενα έχουν ολοκληρωθεί από ελληνικής πλευράς.

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

Νέα ηχηρή παρέμβαση Λιου για το ελληνικό χρέος
Να υλοποιήσει τη δέσμευση της για ελάφρυνση του χρέους, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Αμερικανός
υπουργός Οικονομικών, Τζακ Λιου, ο οποίος ζήτησε να συνεχιστούν και οι μεταρρυθμίσεις, κάτι που αποτελεί
υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης.
Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε σήμερα με τον Έλληνα ομόλογό του Ευκλείδη
Τσακαλώτο, στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της
Παγκόσμιας Τράπεζας.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι κ.κ. Λιου και Τσακαλώτος συζήτησαν την πρόοδο που έχει σημειώσει
η Ελλάδα στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειές της, δεδομένου ότι οι υπουργοί συναντήθηκαν τον περασμένο
Ιούλιο στην Αθήνα.
Ο κ. Λιου υπογράμμισε τη σημασία να συνεχίσει η Ελλάδα να εφαρμόζει τα μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί και
να ολοκληρώσει την επόμενη σειρά των στόχων-ορόσημων που πρέπει να κλείσουν τον Οκτώβριο.
Μεταξύ αυτών και τα σχέδια για τις ιδιωτικοποιήσεις και οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού
τομέα.
Ο Αμερικανός υπουργός πρόσθεσε ότι η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις είναι επίσης σημαντική, έτσι ώστε οι
Ευρωπαίοι ηγέτες να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη συζήτηση με το ΔΝΤ, για το χρονοδιάγραμμα και τις
λεπτομέρειες της ουσιαστικής ελάφρυνσης του χρέους, για το οποίο το Eurogroup δεσμεύτηκε τον Μάιο.
Ο κ. Λιού τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να υλοποιήσει τη δέσμευσή της να θέσει το χρέος της Ελλάδας σε
βιώσιμη πορεία, μέσω ουσιαστικής ελάφρυνσης του χρέους, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται από αξιόπιστη
ανάπτυξη και δημοσιονομικές προσαρμογές που είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη οικονομική
κατάσταση της Ελλάδας. Επίσης ενθάρρυνε όλα τα μέρη να εργαστούν προς την κατεύθυνση πρακτικών
λύσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτό το φθινόπωρο.
Ο κ. Λιού τόνισε ότι η ταχεία πρόοδος στις φιλο-επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις - συμπεριλαμβανομένου του
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και
υπηρεσιών - θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ένα θετικό κύκλο που ενισχύει την ανάπτυξη και τις
επενδύσεις.
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Στα 5,45 δισ. ευρώ ο υφεσιακός αντίκτυπος των μέτρων 2016-2018
Στα 5,45 δισ. ευρώ υπολογίζεται ο υφεσιακός αντίκτυπος των δημοσιονομικών μέτρων της περιόδου 20162018, σύμφωνα με ειδική μελέτη της Eurobank που εξετάζει τις προβλέψεις και τις επιπτώσεις του προσχεδίου
του νέου προϋπολογισμού. Οπως υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι της Eurobank, η ύφεση που θα προκαλέσουν
τα δημοσιονομικά «δεν θεωρείται αμελητέα, δεδομένης της υποτονικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζει την
ελληνική οικονομία στην τρέχουσα συγκυρία». Ειδικότερα, από τη μελέτη της τράπεζας προκύπτει ότι τα
δημοσιονομικά μέτρα θα προκαλέσουν αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ κατά:
• 1,75 δισ. ευρώ (0,7% του ΑΕΠ) το 2016.
• 1,81 δισ. ευρώ (1,6% του ΑΕΠ) το 2017.
• 1,89 δισ. ευρώ (0,7% του ΑΕΠ) το 2018.
Συνολικά, η υφεσιακή επίπτωση των μέτρων ανέρχεται στα 5,45 δισ. ευρώ ή 3% του ΑΕΠ την τριετία 2016-2018. Πάντως, οι αναλυτές
της τράπεζας υποστηρίζουν πως ο εκτιμώμενος υφεσιακός αντίκτυπος των νέων μέτρων θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από τη συνεχή
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου μέσω της χρηματοδότησης που παρέχεται από το νέο πρόγραμμα οικονομικής
στήριξης της χώρας. Οπως είναι γνωστό, το υφιστάμενο πρόγραμμα προβλέπει συνολικό ποσό χρηματοδότησης ύψους 7 δισ. ευρώ μέχρι
τον Ιούνιο 2017 για την εκκαθάριση των εν λόγω οφειλών, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, άνω του 1 δισ. ευρώ έχει
ήδη χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Πέραν αυτών, η Eurobank λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τελευταίες εξελίξεις θεωρεί πως η
εκτίμηση του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού για πρωτογενές πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ το 2016 είναι «απόλυτα ρεαλιστική».
Επίσης, ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,8% του ΑΕΠ το 2017 θεωρείται επίσης εφικτός κατά την τράπεζα, υπό την προϋπόθεση
σημαντικής ανάκαμψης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το επόμενο διάστημα. Αυτό που αμφισβητεί η τράπεζα είναι η
επιτευξιμότητα των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2018 και μετά. Δηλαδή, η επίτευξη ετήσιων πρωτογενών
πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα.

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

ΕΛΠΕ: Άντλησαν 375 εκατ. ευρώ με το ομόλογο πενταετίας
Κεφάλαια ύψους 375 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 4,875%, άντλησαν τα ΕΛΠΕ με το ομόλογο πενταετούς διάρκειας, η έκδοση του
οποίου ολοκληρώθηκε σήμερα με απόλυτη επιτυχία.
Στη σχετική ανακοίνωση, τα ΕΛΠΕ επισημαίνουν ότι οι προσφορές από νέους επενδυτές υπερκάλυψαν σημαντικά το ζητούμενο ποσό,
με το βιβλίο προσφορών να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σημαντικό μέρος της ζήτησης προήλθε από κατόχους
υφισταμένων ομολογιών λήξης Μαΐου 2017 με επιτόκιο 8%, που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς, η οποία
ολοκληρώθηκε εχθές.
Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των ομολογιών λήξης 2017 και, μερικώς, για την αποπληρωμή άλλων
υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου.
“Η Έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του ομίλου, καθώς αυξάνει τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του,
διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, ενώ, παράλληλα, μειώνει το
χρηματοοικονομικό κόστος”, τονίζεται στην ανακοίνωση. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ομίλου Στάθης Τσοτσορός, με δηλώσεις του στο
ΑΠΕ, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της έκδοσης ως ένδειξη εμπιστοσύνης προς την εταιρεία και την ελληνική οικονομία.
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Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: Υπερβολικά πολλή κουβέντα για την Deutsche Bank
Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε σήμερα στην Ουάσινγκτον ότι έγινε
υπερβολικά πολλή κουβέντα για την Deutsche Bank, αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει
πρόστιμο ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην γερμανική τράπεζα. Ο Σόιμπλε αρνήθηκε να σχολιάσει το
ζήτημα της Deutsche
Bank, αλλά δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Εγινε υπερβολικά πολλή κουβέντα για την

Deutsche Bank». Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών σχολίασε επίσης ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη
δεν είναι καθόλου κακή και σημείωσε ότι τα αιτήματα για περισσότερη δημοσιονομική τόνωση δεν βρίσκονται
στο επίκεντρο των συζητήσεων αυτής της εβδομάδας.

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

Ντράγκι προς ΔΝΤ: Η ΕΚΤ θα κάνει ότι της αναλογεί για να στηρίξει την ανάπτυξη στην
ευρωζώνη
«Θα διατηρήσουμε το πολύ σημαντικό επίπεδο νομισματικής στήριξης που είναι απαραίτητο για να
διασφαλίσουμε την επιστροφή του πληθωρισμού σε επίπεδα που είναι κάτω, αλλά κοντά στο 2% χωρίς άσκοπη
καθυστέρηση», δήλωσε ο Ντράγκι σε επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κάνει ό,τι της αναλογεί για να στηρίξει την ανάπτυξη στην ευρωζώνη,
συνεχίζοντας την πολιτική των πολύ χαμηλών επιτοκίων και των αγορών ομολόγων, δήλωσε σήμερα ο
πρόεδρός της Μάριο Ντράγκι.
«Θα διατηρήσουμε
το πολύ σημαντικό επίπεδο νομισματικής στήριξης που είναι απαραίτητο για να
\
διασφαλίσουμε την επιστροφή του πληθωρισμού σε επίπεδα που είναι κάτω, αλλά κοντά στο 2% χωρίς άσκοπη
καθυστέρηση», δήλωσε ο Ντράγκι σε επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον.
«Εάν υπάρξει ανάγκη, θα δράσουμε χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία στο πλαίσιο της εντολής
μας», πρόσθεσε ο Ντράγκι.
«Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο της φέροντας εις πέρας την εντολή της», κατέληξε ο πρόεδρος
της ΕΚΤ.
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For 79 straight months, the US economy has created more jobs than
it's lost. The longest streak ever
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