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Εκτός ατζέντας Eurogroup τελικά η Ελλάδα…
«Καμία σημαντική καθυστέρηση» δεν υπάρχει προς το παρόν στην εφαρμογή των προαπαιτουμένων που θα ξεκλειδώσουν
την υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ, επισήμανε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι
ελληνικές αρχές πρέπει να προχωρήσουν μια σειρά ζητημάτων.
Το θέμα της Ελλάδας δεν βρίσκεται στην ατζέντα του Eurogroup της 11ης Ιουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες
, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν σκοπεύουμε να συζητήσουμε το θέμα της Ελλάδας πριν τον
Σεπτέμβριο».
Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο που αναφέρονται σε σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση
των προαπαιτουμένων, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης απάντησε ότι είναι ακόμα νωρίς για να μπορεί να πει κανείς κάτι
τέτοιο και ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για να ξεκλειδώσει η υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, προσέθεσε
ότι μια σειρά θεμάτων θα πρέπει να προχωρήσουν, όπως π.χ. το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο δεν αρκεί να τεθεί
απλώς σε λειτουργία ως τον Σεπτέμβριο, αλλά να οριστεί η διοίκηση και το εποπτικό συμβούλιο του Ταμείου. «Δεν
υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν», κατέληξε ο αξιωματούχος της ευρωζώνης.
Εξάλλου, το θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στο Eurogroup της 11ης Ιουλίου είναι η δημοσιονομική κατάσταση στην
Ισπανία και την Πορτογαλία και η γενική οικονομική κατάσταση στη ευρωζώνη
Τέλος, στον απόηχο του βρετανικού δημοψηφίσματος και τις επιπτώσεις του στην ευρωζώνη, οι υπουργοί οικονομικών
αναμένεται να συζητήσουν για τις προοπτικές της ανάπτυξης και την κατάσταση στις αγορές, στη βάση παρουσίασης από
την ΕΚΤ και την Επιτροπή.
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O διάλογος Ομπάμα - Τσίπρα, με καρφιά για τον Σόιμπλε
Ο κ. Ομπάμα εξήρε τον ρόλο και την στάση της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και παρότρυνε
την χώρα να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως
περιφερειακής δύναμης και χώρας που συνομιλεί με όλες τις δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή.
Αλέξης Τσίπρας: Επιθυμούμε επενδύσεις και ανάπτυξη γι' αυτό είναι ουσιώδες να λυθεί το θέμα του χρέους
Μπαράκ Ομπάμα: Οι ΗΠΑ θα συμβάλουν στην επίτευξη της συμφωνίας που θα οδηγεί τη χώρα στην ανάπτυξη και
τάσσονται υπέρ της ουσιαστικής ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους
Αλέξης Τσίπρας: Το ΔΝΤ από τη μια ζητά μέτρα που δεν δέχονται οι Ευρωπαίοι και από την άλλη απορρίπτει τη ρύθμιση
χρέους που του πρότειναν
Μπαράκ Ομπάμα: Εδώ και οκτώ χρόνια διαφωνώ με τον Σόιμπλε για το ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος για να λυθεί η
κρίση. Οκτώ χρόνια μετά οι ΗΠΑ έχουν 10% ανάπτυξη και η Ε.Ε. είναι στάσιμη
Το ζήτημα του ελληνικού χρέους ήταν το πρώτο που έθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας στην
ημίωρη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπ. Ομπάμα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Βαρσοβία κατόπιν αιτήματος του αμερικανού προέδρου.
Συνέχεια….
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/ η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, όπου υπογραμμίστηκαν η καλή συνεργασία και οι φιλικές σχέσεις των δύο
Στην συνάντηση
χωρών ήταν παρόντες ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Πάνος Καμμένος.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την αναγκαιότητα επίλυσης του ζητήματος του χρέους καθώς η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις και
ανάπτυξη για έξοδο από την λιτότητα, ενώ σημείωσε ειδικά σε ότι αφορά το ΔΝΤ ότι από τη μια γίνονται δεκτές από την ΕΕ οι
προτάσεις του για λήψη μέτρων, αλλά όχι εκείνες που αφορούν στο χρέος.
Το δεύτερο ζήτημα το οποίο έθεσε ο πρωθυπουργός αφορούσε στο προσφυγικό με τον κ. Τσίπρα να περιγράφει την δημιουργηθείσα
κατάσταση με τους 60.000 περίπου πρόσφυγες στην χώρα αλλά και τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός.
Επίσης ο κ. Τσίπρας επισήμανε τον σημαντικό ρόλο του ΝΑΤΟ στην διαχείριση του ζητήματος, αλλά και την αναγκαιότητα ο ρόλος
αυτός να παραμείνει σημαντικός.
Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έθιξε το ζήτημα του πολέμου στην περιοχή ως αιτίας των προσφυγικών ροών και
της αναγκαιότητας λήξης του.
Το τρίτο ζήτημα που έθεσε ο πρωθυπουργός αφορούσε στο Κυπριακό με τον κ. Τσίπρα να αναφέρει τόσο ότι οι δύο κοινότητες στην
Κύπρο μπορούν να καταλήξουν σε λύση, όσο και στο ότι πρέπει να φύγουν από το νησί οι στρατοί και να καταργηθεί το καθεστώς των
εγγυήσεων.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος Ομπάμα αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε οτι οι ΗΠΑ θα ασκήσουν την επιρροή τους προς κάθε
κατεύθυνση για την εξεύρεση λύσης.
Σε ότι αφορά το χρέος ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την κατανόηση του για τις ελληνικές θέσεις, ενώ ανέφερε ότι θα επισκεφθεί την
χώρα μας ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζακ Λιου για συνομιλίες σχετικά με το ελληνικό χρέος.
Ο κ. Ομπάμα εξήρε τον ρόλο και την στάση της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και παρότρυνε την χώρα να
συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως περιφερειακής δύναμης και
χώρας που συνομιλεί με όλες τις δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε -ως ένδειξη του αναβαθμισμένου ρόλου της Ελλάδας, όπως
εκτιμά η Αθήνα- και στις συναντήσεις που είχε ο κ. Τσίπρας τόσο με τον πρόεδρο της Ρωσίας, όσο και με τον πρόεδρο της Κίνας.
Επίσης αναφέρθηκε και στην εξαιρετική αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας και πρότεινε συνάντηση των υπουργών 'Αμυνας των δύο
χωρών.
Τέλος, ο πρωθυπουργός είπε στον πρόεδρο Ομπάμα για την ειδική ατζέντα αντιμετώπισης της διαφθοράς που έχει εκπονήσει η
κυβέρνηση και ζήτησε στο πλαίσιο αυτό την συνεργασία και στήριξη των ΗΠΑ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» για την Κομισιόν και τις κυρώσεις σε Πορτογαλία – Ισπανία
Να επιβληθούν ή να μην επιβληθούν κυρώσεις στην Ισπανία και την Πορτογαλία; Όπως αναφέρει το Bloomberg, αυτό
φαίνεται να είναι το «καυτό» δίλημμα στις Βρυξέλλες, και συγκεκριμένα, στα γραφεία της Κομισιόν, αυτές τις μέρες,
καθώς οι δύο χώρες έχουν επανειλημμένα ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο 3% για το έλλειμμα που ορίζει το Σύμφωνο
Σταθερότητας.
Η Κομισιόν έχει αποφύγει πολλές φορές στο παρελθόν να προχωρήσει σε κυρώσεις κατά των δύο χωρών, ωστόσο, τα
περιθώρια στενεύουν πλέον, με αποτέλεσμα να ζητήσει την ερχόμενη εβδομάδα από το Eurogroup το «πράσινο φως» για
πρόστιμο, έως και 0,2% του ΑΕΠ τους, αλλά και την αναστολή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από τα περιφερειακά
ταμεία, έως και 0,5% του ΑΕΠ της κάθε χώρας.
Αν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών δώσουν την έγκριση η Κομισιόν θα πρέπει να προτείνει μια σειρά ποινών μέσα σε
20 μέρες, όπως λέει το Bloomberg.
Ωστόσο, με το αντιευρωπαϊκό κλίμα και τον ευρωσκεπτικισμό να ενισχύεται μέρα με τη μέρα, και κυρίως, με τις
οικονομίες να επιδεινώνονται συνεχώς, η επιβολή κυρώσεων μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική οικονομικά και να
δημιουργήσει νέα δημόσια δυσαρέσκεια.
Είναι πολύ πιθανό οι κυρώσεις να πυροδοτήσουν νέο «κύμα» στήριξης στα αντισυστημικά κόμματα που έχουν ακόμα
λιγότερο σεβασμό για την δημοσιονομική πολιτική των Βρυξελλών σε σχέση με τις κυβερνήσεις που βρίσκονται αυτή τη
στιγμή στο «τιμόνι» της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
Από την άλλη, η Ε.Ε. ρισκάρει να χάσει την αξιοπιστία της αν δεν ξεκινήσει τη διαδικασία κυρώσεων μετά από τόσα
χρόνια μη συμμόρφωσης.
Επιπλέον, αν τη «γλιτώσουν» η Μαδρίτη και η Λισαβόνα, η Ρώμη θα αρχίσει να διεκδικεί, ακόμα πιο έντονα, τη
χαλάρωση των κανονισμών για το bail in, για να σώσει τις τράπεζές της.
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Μέσα σε ένα τέτοιο δύσκολο πλαίσιο, η Ε.Ε. έχει κάποια περιθώρια. Αν και το πρόστιμο που ορίζουν οι νόμοι
είναι στο 0,2% του ΑΕΠ, η Κομισιόν μπορεί να επικαλεστεί «ειδικές οικονομικές συνθήκες» για να προτείνει
μια ποινή χαμηλότερη, ή ακόμα και να την ακυρώσει.
Για τα κεφάλαια από το περιφερειακό ταμείο της Ε.Ε., η Κομισιόν έχει την ευχέρεια να «παγώσει» ένα μέρος
των κεφαλαίων μόνο.
«Υπάρχει μια ισχυρή σύγκρουση αυτή τη στιγμή, μεταξύ της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών κανόνων της
Ε.Ε. και της αβεβαιότητας γύρω από την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, η οποία μάλιστα,
υποσκάπτεται από το Brexit. Οποιαδήποτε επιθετική απόφαση θα "γυρίσει" μπούμπερανγκ στο εσωτερικό της
Ε.Ε. και θα καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη, πολιτικά, τη συμμόρφωση με τους κανόνες στο μέλλον» σχολιάζει
ο Antonio Barroso, πολιτικός αναλυτής στην Teneo Intelligence.

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

Moody's: Πολιτικός ο κίνδυνος στην ΕΕ λόγω Brexit
Για ένα ενδεχόμενο σοκ στην εμπιστοσύνη των επενδυτών προς το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απόφαση της
χώρας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί σε έκθεσή της η Moody's υποστηρίζοντας πως
αυτό με τη σειρά του θα κάμψει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο οίκος αξιολόγησης μείωσε τις
εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας στο 1,5% το 2016 και 1,2% το 2017, από 1,8% και
2,1% αντίστοιχα, ενώ για την Ευρωζώνη αναμένει ρυθμό ανάπτυξης 1,5% το 2016 και 1,3% το 2017, από 1,7%
και 1,6% αντίστοιχα.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Moody's στην έκθεσή της, η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του
Ηνωμένου Βασιλείου εκτός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς πιθανότατα θα αποδυναμώσει τις επενδύσεις των
επενδύσεων αλλά και τις καταναλωτικές δαπάνες στη Βρετανία.
Η άμεση επίπτωση στην ανάπτυξη στην Ε.Ε. θα είναι λιγότερο σημαντική, λόγω της περιορισμένης έκθεσης
της
Ε.Ε.
σε
άμεσες
οικονομικές
και
εμπορικές
διασυνδέσεις.
«Οι καθοδικοί κίνδυνοι για την παγκόσμια ανάπτυξη δεν προέρχονται από την πιθανότητα μιας ύφεσης στο
Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά από την πιθανότητα ότι οι εκεί εξελίξεις να οδηγήσουν σε αυξημένο πολιτικό κίνδυνο
στην υπόλοιπη Ε.Ε.», ανέφερε η Elena Duggar της Moody's.
Την ίδια ώρα, η πιθανή ενίσχυση των εθνικιστικών κομμάτων μακροπρόθεσμα, είναι πιθανό να έχει επιζήμιες
συνέπειες
για
την
ΕΕ,
ακόμη
και
να
απειλεί
την
ύπαρξή
της.
Ο κατακερματισμός της εμπορικής ζώνης θα μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει τις τάσεις προστατευτισμού και
σε άλλες χώρες, ενδεχομένως αναστέλλοντας τις τελευταίες δεκαετίες της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης.
Αυτό με τη σειρά του θα βλάψει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης των επιμέρους οικονομιών.
«Η οικονομία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, καθιστώντας την
συστημικά σημαντική για την παγκόσμια οικονομία και τις ΗΠΑ», ανέφερε ο Madhavi Bokil, αντιπρόεδρος και
αναλυτής της Moody's. «Ως εκ τούτου, εάν οι αρνητικοί κίνδυνοι στην ΕΕ υλοποιηθούν, θα έχουν σημαντικές
συνέπειες στο παγκόσμιο εμπόριο και την ανάπτυξη».
Η αξιολόγηση των ΗΠΑ (ΑΑΑ σταθερό) είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από το σοκ Brexit λόγω της
περιορισμένης απευθείας εμπορικής έκθεσής τους προς το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία αντιπροσωπεύει μόνο το
4% των εξαγωγών των ΗΠΑ. Ωστόσο,η Moody's δεν αναμένει η Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια τους
επόμενους μήνες.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Σήμα κινδύνου από τον Ιταλό κεντρικό τραπεζίτη
Απαραίτητη θεωρεί ο κεντρικός ιταλός τραπεζίτης τη χρήση κρατικών κεφαλαίων για την στήριξη των
ιταλικών τραπεζών και προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά το brexit.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας Ινιάτσιο Βίσκο δήλωσε σήμερα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν
κρατικά κεφάλαια για να στηριχθούν οι προβληματικές τράπεζες της Ιταλίας, σε ένα χρηματοπιστωτικό
σύστημα που «είναι γεμάτο κινδύνους» ύστερα από την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την

Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι ιταλικές τράπεζες βαρύνονται με περίπου 360 δισεκ. ευρώ ‘κόκκινων δανείων’ και οι
μετοχές τους έχουν υποστεί σφυροκόπημα φέτος, ιδιαίτερως μετά το δημοψήφισμα στη Βρετανία.
Ο Βίσκο είπε ότι οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς είναι «γεμάτες κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα» και ότι ένας κρατικός μηχανισμός ασφαλείας για τη στήριξη των τραπεζών είναι απαραίτητος
και δεν απαγορεύεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
Η Ιταλία βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση ενός σχεδίου
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών της με κρατικά κεφάλαια, περιορίζοντας τις ζημίες για τους επενδυτές των
τραπεζών.
«Είμαστε αισιόδοξοι ότι με μια κοινή δέσμευση θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις τρέχουσες δυσκολίες»,
δήλωσε ο Βίσκο σε συνέδριο με Ιταλούς τραπεζίτες.
Ο Βίσκο, που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προειδοποίησε
για ενδεχόμενες συστημικές επιπτώσεις μια τραπεζικής κρίσης στα μεμονωμένα κράτη-μέλη της ΕΕ και το
σύνολο της ευρωζώνης. Δήλωσε, πάντως, ότι μεγάλο μέρος των ‘κόκκινων δανείων’ στην Ιταλία βρίσκεται στα
χέρια τραπεζών που είναι σε υγιή οικονομική κατάσταση.
«Είναι λάθος να μιλάμε για το πρόβλημα των κόκκινων δανείων ως μια έκτακτη κατάσταση για το συνολικό
τραπεζικό σύστημα», δήλωσε.
Ο Βίσκο δήλωσε ότι στην παρούσα κατάσταση είναι απαραίτητο οι αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για τη
χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής να είναι έτοιμοι «να περιορίσουν τις εντάσεις στην αγορά, να διασφαλίσουν
τη ρευστότητα, να ενδυναμώσουν το τραπεζικό σύστημα και να στηρίξουν την εμπιστοσύνη». Προειδοποίησε
επίσης ότι η πολύ αυστηρή εφαρμογή των κανόνων τραπεζικής εποπτείας δεν θα πρέπει «να αποτελέσει από
μόνη της πηγή έντασης».
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The Eurozone unemployment rate dropped to 10.2% in April from a
record high of 12.1% in April-May 2013.
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