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Eurogroup: «Σπάει» στα δύο η δόση των 2,8 δισ. ευρώ … Αγκάθι οι ληξιπρόθεσμες ….
Σε συμφωνία για την εκταμίευση ποσού 1,1 δισ. ευρώ που σχετίζεται με την υλοποίηση των 15 προαπαιτούμενων κατέληξαν
οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Αποφάσισαν επίσης την επανεξέταση της κατάστασης σε νέα συνεδρίαση του
EwG στις 24 Οκτωβρίου προκειμένου να εξακριβωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκταμίευσης των υπόλοιπων 1,7
δισ ευρώ που συνδέονται με την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Σε δύο δόσεις «έσπασε» τελικά η εκταμίευση των 2,8 δισ. ευρώ. Οι υπουργοί Οικονομικών της Εηρωζώνης κατέληξαν
σε συμφωνία για την εκταμίευση ποσού 1,1 δισ. ευρώ που σχετίζεται με την υλοποίηση των 15 προαπαιτούμενων, ενώ
έκριναν ότι η κατάσταση θα πρέπει να επανεξεταστεί σε νέα συνεδρίαση του EwG στις 24 Οκτωβρίου προκειμένου να
εξακριβωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκταμίευσης των υπόλοιπων 1,7 δισ ευρώ που συνδέονται με την πληρωμή
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
«Σήμερα, ακούσαμε από τους τέσσερις Θεσμούς ότι εκπληρώθηκαν τα 15 προαπαιτούμενα και έτσι μπορούμε να
ολοκληρώσουμε την πρώτη αξιολόγηση» δήλωσε αμέσως μετά ο Γερούν Ντάισελμπλουμ.
«Η πρόοδος επιτρέπει στον ESM να δώσει το 1,1 δισ. ευρώ. Δεδομένου ότι χρειάζονται κάποιες εβδομάδες για να βγουν τα
στοιχεία για τις πληρωμές ληξιπρόθεσμων τον Σεπτέμβριο, οι θεσμοί θα πιστοποιήσουν ότι όλα είναι ok», συμπλήρωσε.
«Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στη β' αξιολόγηση» τόνισε, σημειώνοντας ότι πρέπει να προχωρήσει γρήγορα.
Μοσκοβισί: Ευχαριστώ τον Τσακαλώτο
Η εκταμίευση του 1,1 δισ. ευρώ βασίστηκε στο «compliance report», τόνισε ο Επίτροπος και ευχαρίστησε τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο για τις προσπάθειες που έγιναν από τις ελληνικές πλευρές.
Τα μέτρα που ελήφθησαν θα οδηγήσουν σε περιορισμό δαπανών 3% του ΑΕΠ την περίοδο 2016-2018, τόνισε.
Χαιρετίζω την πρόοδο που έγινε στις πληρωμές των ληξιπρόθεσμων. Η τεχνική εργασία συνεχίζεται σε ένα σημαντικό
τομέα για την ανακούφιση της οικονομίας.
Είμαι ευτυχής που φτάσαμε εδώ και πρέπει να προσπαθήσουμε να χτίσουμε ένα success story στην Ελλάδα. Στο δεύτερο
μισό του Οκτωβρίου θα είναι τα κλιμάκια στην Αθήνα για να δούμε την β' αξιολόγηση, είπε και σημείωσε ότι αφορά
κυρίως την «εφαρμογή» παρά τη «νομοθέτηση».

«Ικανοποιημένος» ο Ευ. Τσακαλώτος
Την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα του σημερινού Eurogroup εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος εξερχόμενος της συνεδρίασης.
Όπως ανέφερε ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ, το Eurogroup ενέκρινε την ολοκλήρωση και των 15 προαπαιτούμενων,
ωστόσο σημείωσε πως τα 2,8 δισ. θα εκταμιευθούν σε δύο δόσεις καθώς για τεχνικούς λόγους η Ελλάδα δεν έχει
ακόμα προσκομίσει τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
«Η εκταμίευση των 1,7 δισ. που αντιστοιχούν στην αποπληρωμή των ληξιπροθεσμών οφειλών θα γίνει στις 24
Οκτωβρίου» ανέφερε ο Ευ. Τσακαλώτος.
Ο ίδιος εξήγησε πως επειδή η Ελλάδα δεν έχει κάποιες σημαντικές πληρωμές στο αμέσως επόμενο διάστημα, τα
1,1 δισ. που αντιστοιχούν στην εκπλήρωση των προαπαιτούμενων θα εκταμιευθούν επίσης τότε.

Ρέγκλινκ: Σε δυο εβδομάδες η απόφαση του ΔΣ
Η επόμενη συνάντηση του Δ.Σ. του ESM για την επίσημη απόφαση εκταμίευσης (μετά την πολιτική εντολή του
Eurogroup) είναι σε δυο εβδομάδες, διευκρίνησε ο Κλ. Ρέγκλινγκ και όπως είπε σε αυτή θα μπορούσε να
αποφασιστεί και η εκταμίευση του 1,7 δισ. ευρώ.
Ως τώρα ο ESM έχει δώσει 28,9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του γ' προγράμματος και συνολικά 171 δισ. ευρώ στην
Ελλάδα. Τα δάνεια έχουν πολύ χαμηλό επιτόκιο και προσφέρουν εξοικονόμηση 8 δισ. ευρώ το χρόνο στον
κρατικό προϋπολογισμό.

Το θέμα του χρέους
Για το θέμα του χρέους ο Γ. Ντάισελμπλουμ διευκρίνισε ότι εξετάζονται ήδη τα μέτρα για το βραχυπρόθεσμο
κομμάτι. Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα θα εξεταστούν σε επόμενη φάση, εφόσον η Ελλάδα καλύψει τις υποχρεώσεις
της και από εκεί και πέρα υπάρχει και το θέμα της μακροπρόθεσμης δέσμευσης.
«Δεν θα ανοίγω το θέμα του χρέους σε κάθε Eurogroup», τόνισε επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις που έκανε προ
I
του Eurogroup.
Συνέχεια…

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

/
Η ανακοίνωση του Εurogroup
Το Eurogroup καλωσορίζει την εφαρμογή των 15 προαπαιτούμενων από τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της πρώτης
αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.
Το Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές τις ελληνικές αρχές για την υιοθέτηση των αναγκαίων περαιτέρω μέτρων για
την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος και του τομέα της ενέργειας, την ενίσχυση της διακυβέρνησης των
τραπεζών, της πλήρους εγκαθίδρυσης μιας νέας ανεξάρτητης γραμματείας εσόδων και την προώθηση του προγράμματος
ιδιωτικοποιήσεων.
Το Eurogroup σημειώνει ακόμα την περαιτέρω πρόοδο στην συγκρότηση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων
– της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΠ).
Το Eurogroup τονίζει ότι η επιλογή των μελών του Συμβουλίου των Διοικητών στην EEΣΠ, συμπεριλαμβανομένων των
θέσεων του προέδρου και του CEO, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ώστε το ταμείο να λειτουργεί κανονικά πριν το
τέλος του 2016, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.
Για το σκοπό αυτό, καλωσορίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία επιλογής θα
ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του νόμου για την ΕΕΣΠ, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέλη του Συμβουλίου είναι
πλήρως ανεξάρτητα, με επαγγελματισμό και ξεκάθαρη εμπειρία και ότι τα κριτήρια διακυβέρνησης θα είναι σύμφωνα με
τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Η εφαρμογή των προαπαιτούμενων ανοίγει το δρόμο για το Συμβούλιο των Διοικητών του ESM να εγκρίνει την
εκταμίευση του 1,1 δισ. ευρώ που έχει απομείνει από την δεύτερη δόση για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους.
Το Eurogroup αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Ιουλίου και του Αυγούστου και σημειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στοιχείων του Σεπτεμβρίου,
που θα είναι αργότερα τον Οκτώβριο.
Η θετική αξιολόγηση των θεσμών για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από την Ελλάδα θα ανοίξει το δρόμο
για την απελευθέρωση των 1,7 δισ. ευρώ, που θα καταβληθεί σε ειδικό λογαριασμό για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων
οφειλών.
Το Eurogroup θα στρέψει τώρα την προσοχή του στα επόμενα στάδια του προγράμματος του ESM. Καλούμε τις ελληνικές
αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες που καταβάλουν με τους θεσμούς στα μέτρα που χρειάζονται για την έγκαιρη
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και καλωσορίζουμε την πρόθεση των θεσμών να επιστρέψουν στην Αθήνα στα
μέσα Οκτωβρίου.
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ΔΝΤ: Δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για τη συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα
«Δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία» για την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο τρίτο
πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα, δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ταμείου στην Süddeutsche Zeitung,
διαψεύδοντας τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ότι μέχρι το τέλος του έτους το ΔΝΤ θα έχει συναινέσει στην περαιτέρω
συμμετοχή του.
ΤΟ ΔΝΤ εργάζεται βέβαια «μετά από επιθυμία των Ευρωπαίων και της γερμανικής κυβέρνησης, ώστε να
συμφωνήσουν για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορέσει να βοηθήσει την Ελλάδα», πρόσθεσε Ντέιβιντ
Λίπτον. Τόνισε όμως ότι το ΔΝΤ συνεχίζει να απαιτεί ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Δεν πρόκειται για
κούρεμα, αλλά η Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα το χρέος της, δήλωσε στην
εφημερίδα του Μονάχου.
Ο Λίπτον διέψευσε επίσης τον ισχυρισμό του Γερμανού υπουργού Οικονομικών ότι το ΔΝΤ έχει ήδη αναλάβει
τη δέσμευση να προσχωρήσει στο δανειακό πρόγραμμα για την Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους. «Το ΔΝΤ δεν
επιτρέπει να του θέτουν κανενός είδους διορίες», δήλωσε κατηγορηματικά.
Με τη στάση του αυτή το ΔΝΤ θα δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εν όψει της
προεκλογικής περιόδους στη Γερμανία για τις εθνικές εκλογές του 2017. Ήδη ορισμένοι βουλευτές του
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος έχουν ζητήσει νέα ψηφοφορία στην Ομοσπονδιακή Βουλή, δεδομένου ότι
υπερψήφισαν το πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχει και το ΔΝΤ.
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Bloomberg: Υπερφιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα για τη β' αξιολόγηση



«Δύο οικονομικά ευρωπαϊκά «σήριαλ» επέστρεψαν στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα. Το ένα αφορά στην
Ελλάδα.
Το άλλο θέμα σχετίζεται την επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε δέκα κράτη-μέλη της
ΕΕ», αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg. Ειδικότερα για την περίπτωση της Ελλάδας, το
δημοσίευμα σημειώνει: «Το ευρύτερο πλαίσιο για την Ελλάδα παραμένει θολό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί το 2016 - σημειώνοντας την όγδοη ετήσια συρρίκνωσή της
κατά τα τελευταία εννέα χρόνια. Από την πλευρά της, η Κομισιόν επισημαίνει πως η κυβέρνηση Τσίπρα οφείλει
να έχει ως στόχο την ολοκλήρωση της επόμενης αξιολόγησης μέχρι τον Νοέμβριο, προκειμένου να διασφαλιστεί
η επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη μέχρι το 2017».
Η ημερομηνία- στόχος που έχει τεθεί θα ήταν φιλόδοξη για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το χρονοδιάγραμμα,
σύμφωνα με το Bloomberg είναι φιλόδοξο αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η επόμενη αξιολόγηση περιλαμβάνει
τα εργασιακά, θέματα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αριστερές ρίζες.
Παράλληλα, σημειώνεται: «δύο παράγοντες ενδέχεται να αυξήσουν την αυστηρότητα της ελληνικής
κυβέρνησης ως προς την τήρηση των συμφωνηθέντων:
η προοπτική της ελάφρυνσης του χρέους και
η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας».

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

ΔΕΗ: Αναδρομική ζημία €54,4 εκατ. από τη συμφωνία με το Αλουμίνιο
H διαφορά μεταξύ της τιμολόγησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και της προβλεπόμενης
εκκαθάρισης για τη χρονική περίοδο 1.1.2014 - 30.6.2016 ανέρχεται στο ποσό των 54,4 εκατ. ευρώ αναφέρει η
ΔΕΗ απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά σχετικά με τις επιπτώσεις της νέας συμφωνίας
προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τη βιομηχανία. Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, το ποσό αυτό είναι ήδη σε
πρόβλεψη και επομένως έχει ήδη επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την περίοδο αυτή.
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Στους Όλιβερ Χαρτ και Μπενγκ Χόλμστρεμ το Νόμπελ Οικονομίας
Ο Αμερικανο-βρετανός Όλιβερ Χαρτ και ο Φινλανδός Μπενγκ Χόλμστρεμ βραβεύονται με το Νόμπελ
Οικονομίας 2016 για τη «συνεισφορά τους στη θεωρία των συμβάσεων», ανέφερε σήμερα η Βασιλική
Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.
«(Το έργο) θέτει τα θεωρητικά θεμέλια για τον σχεδιασμό πολιτικών και θεσμών σε πολλούς τομείς, από την
νομοθεσία για τη χρεοκοπία έως το συνταγματικό δίκαιο», ανέφερε το Ίδρυμα Νόμπελ, ανακοινώνοντας τους
νικητές του βραβείου που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8 εκατ. σουηδικών κορωνών (928.000 δολαρίων).
Οι ερευνητές αυτοί «ανέπτυξαν τη θεωρία των συμβάσεων, ένα εξαντλητικό πλαίσιο ανάλυσης πολλαπλών
πλευρών της σύμβασης», όπως η αμοιβή διευθυντών με βάση την απόδοσή τους ή τα δίκτυα δικαιόχρησης
(franchise), εξήγησε η επιτροπή του Νόμπελ.
Το βραβείο για την Οικονομία είναι το πέμπτο Νόμπελ που ανακοινώνεται φέτος. Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι
νικητές των Νόμπελ Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας και Ειρήνης. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθεί το
Νόμπελ Λογοτεχνίας.

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

Ο άνθρωπος που έφτιαξε το άρθρο 50 για την αποχώρηση χώρας από την ΕΕ λέει τι πρέπει να
κάνει τώρα η Βρετανία
«Η Τερέζα Μέι θα πρέπει να αφήσει τους Βρετανούς να αποφασίσουν για τους τελικούς όρους του Brexit»,
υποστηρίζει ο διπλωμάτης Λόρδος Κερ του Kinlochard, ένας από τους ανθρώπους που συνέταξαν το άρθρο 50.
Αυτό που προτείνει είναι εκλογές ή ένα νέο δημοψήφισμα σχετικά με το αν οι διαπραγματεύσεις
ανταποκρίνονται
στις υποσχέσεις που δόθηκαν κατά το δημοψήφισμα του Ιουνίου.
\
Οπως αναφέρει στον Guardian, ποτέ δεν περίμενε πως θα υπάρχει ενεργοποίηση του άρθρου 50. «Από τη
στιγμή που η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, έχει καθοριστεί με σαφήνεια πως θα είναι το Brexit»,
αναφέρει και προσθέτει:
«Αν αποδειχθεί πως η πολιτική του Μπόρις δεν λειτουργεί, τότε ενδέχεται να μην είναι κακή ιδέα να
προχωρήσει η χώρα σε γενικές εκλογές ή σε ένα άλλο δημοψήφισμα, για να διαπιστωθεί τι έχει στο μυαλό της».
Τα σχόλια του έρχονται την ώρα που η Τερέζα Μέι κράτησε μια πιο σκληρή στάση σχετικά με την αποχώρηση
από την ΕΕ στην ομιλία της στο συνέδριο των Συντηρητικών.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
What's working best in 2016? It's all on this chart.
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