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Γ. Ντάισελμπλουμ: Δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο
Δεν τίθεται θέμα τέταρτου μνημονίου αναφορικά με την λήψη προληπτικών μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση σε
περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2018 υπογράμμισε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ σε ερώτηση
του Reuters μετά τη χθεσινή λήξη των εργασιών του Ecofin στο Άμστερνταμ.
Δεν τίθεται θέμα τέταρτου μνημονίου αναφορικά με την λήψη προληπτικών μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση σε
περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2018 υπογράμμισε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ σε ερώτηση
του Reuters μετά τη χθεσινή λήξη των εργασιών του Ecofin στο Άμστερνταμ.
"Τα ελληνικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τέταρτο μνημόνιο. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει
με το τι θα συμβεί, αν τα μέτρα που προβλέπονται στο βασικό πακέτο δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτέλεσμα", τόνισε
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Eurogroup.
Συνέχισε μάλιστα τον συλλογισμό του λέγοντας ότι "εδώ που βρισκόμαστε τώρα, αν δούμε τα στοιχεία της Eurostat,
φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο και δείχνει την απαραίτητη δέσμευση".
Εξέφρασε την εκτίμηση ότι "το υφιστάμενο πακέτο, στο οποίο έχουμε συμφωνήσει κατά 95%, είναι πολύ καλό και αυτό το
προληπτικό πακέτο αποτελεί ένα είδος επιπλέον ασφάλειας", σημειώνοντας ότι "θα πρέπει απλά να εργαστούμε για το πώς
ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτός ο μηχανισμός".
"Οι θεσμοί πρόκειται να εργαστούν μαζί με τις ελληνικές Αρχές ξεκινώντας από σήμερα ή αύριο για να σχεδιάσουν αυτά τα
προληπτικά μέτρα. Είπα ότι χρειάζεται να είναι αξιόπιστα, εκ των προτέρων αξιόπιστα και να τεθούν σε ισχύ με ένα είδος
μηχανισμού ενεργοποίησης που θα είναι αντικειμενικός", πρόσθεσε.
Ερωτηθείς για τη δήλωση του Ευ. Τσακαλώτου περί νομικών περιορισμών στην Ελλάδα ο επικεφαλής του Eurogroup δεν
έδειξε να παραγνωρίζει το γεγονός.
"Ασφαλώς, αν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί, δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να παραβλέψουμε τους νομικούς περιορισμούς
που υπάρχουν στην Ελλάδα. Θα τον σχεδιάσουμε με τέτοιο τρόπο (τον μηχανισμό), που να λειτουργεί με αξιοπιστία,
αυτοματισμό, αντικειμενικότητα και φυσικά να είναι νομικά εφικτός", τόνισε.
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Der Spiegel: Πρόταση Βερολίνου για "αναδιάρθρωση light" του χρέους
Το Βερολίνο είναι έτοιμο να αποδεχθεί μια "αναδιάρθρωση light" για το ελληνικό χρέος εφόσον η Αθήνα συμφωνήσει να
λάβει επιπλέον μέτρα, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel επικαλούμενο εσωτερικό έγγραφο του γερμανικού υπουργείου
Οικονομικών στο οποίο προβλέπεται επέκταση των ελληνικών δανείων για δεκαετίες και σταθεροποίηση των επιτοκίων σε
χαμηλό επίπεδο.
Το Βερολίνο είναι έτοιμο να αποδεχθεί μια "αναδιάρθρωση light" για το ελληνικό χρέος εφόσον η Αθήνα συμφωνήσει να
λάβει επιπλέον μέτρα, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel επικαλούμενο εσωτερικό έγγραφο του γερμανικού υπουργείου
Οικονομικών στο οποίο προβλέπεται επέκταση των ελληνικών δανείων για δεκαετίες και σταθεροποίηση των επιτοκίων σε
χαμηλό επίπεδο.
Στόχος θα ήταν και σε αυτή την ιδέα να σταθεροποιηθούν οι τόκοι για το ελληνικό χρέος σε χαμηλό επίπεδο για δεκαετίες,
αναφέρει το περιοδικό και διευκρινίζει ότι, αντίθετα με σχετική πρόταση που υπέβαλε το ΔΝΤ και προέβλεπε επιβάρυνση
των εταίρων, με τη γερμανική πρόταση δεν θα πληρώσει κανείς.

Συνέχεια..
I

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

Ημερήσια Νέα

Συνεχίζει το/ περιοδικό αναλύοντας την γερμανική ιδέα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής: "Η ιδέα των
ανθρώπων του Σόιμπλε: Ως τώρα ο ESM προσφέρει ομόλογα με διαφορετικούς χρόνους αποπληρωμής και με τα κέρδη
συντηρεί την Ελλάδα. Επειδή ο ESM απολαμβάνει πολύ καλή αξιολόγηση, μπορεί να πουλά στην Ελλάδα φθηνό χρήμα. Να
επεκταθούν λοιπόν οι χρόνοι αποπληρωμής αυτών των ομολόγων ώστε η Ελλάδα να μπορεί να απολαμβάνει όσο το
δυνατόν περισσότερο διάστημα τα χαμηλά επιτόκια".
Αναφέρει μάλιστα και το εξής παράδειγμα: "Αν ο ESM επεκτείνει ένα ομόλογο που έχει τώρα 10 χρόνια και το κάνει 30
χρόνια, η Ελλάδα θα εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Για αυτό το ομόλογο μεγάλης διάρκειας ο ESM θα χρέωνε την
ελληνική κυβέρνηση ως το 2045 με 1,5% επιτόκιο. Αν η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να βρει αυτά τα χρήματα στις αγορές,
ανάλογα με το επιτόκιο, θα έπρεπε να πληρώσει 4 ή 5% ή και παραπάνω σε τόκους. Με το χρέος πάνω από 300
δισεκατομμύρια ευρώ, κάθε ποσοστιαία μονάδα που θα μειωνόταν το μέσο επιτόκιο, θα έφερνε εξοικονόμηση 3
δισεκατομμυρίων τον χρόνο, που αντιστοιχεί σε 2% του ελληνικού ΑΕΠ".
Από την άλλη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Spiegel, το μειονέκτημα μιας τέτοιας διαδικασίας θα ήταν ότι η Ελλάδα
θα παρέμενε εξαρτημένη από τον ESM για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ωστόσο για το Βερολίνο υπερτερούν τα
πλεονεκτήματα. "Αυτό δεν μας κοστίζει τίποτε", λένε συνεργάτες του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σημειώνοντας ότι για ένα
τέτοιο μέτρο η κυβέρνηση δεν θα χρειαζόταν έγκριση του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, διότι δε θα αφορούσε πρόγραμμα
βοήθειας, αλλά "απλή οικονομική διαχείριση του ESM".
Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την Άγκελα Μέρκελ και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε καθώς, όσο
πλησιάζει το εκλογικό έτος 2017, τόσο μικρότερη είναι και η διάθεση να απασχολήσουν τους βουλευτές, οι οποίοι "είναι
ήδη ενοχλημένοι για άλλη μια φορά με το θέμα της Ελλάδας".
Συνεχίζει το δημοσίευμα αναφερόμενο στη γερμανική πρόταση, σημειώνοντας ότι περαιτέρω ελάφρυνση θα μπορούσε να
συνεισφέρει και η ΕΚΤ, η οποία διακρατεί πολλά ελληνικά ομόλογα που είχε αγοράσει στην έναρξη της κρίσης χρέους,
σημαντικά κάτω από την ονομαστική τους αξία.
"Η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες είναι διατεθειμένοι να παραιτηθούν από τα κέρδη και να δοθούν όλα στην Ελλάδα.
Αυτό είχε ήδη συμφωνηθεί, αλλά είχε ανακληθεί, όταν ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης μετά την πρώτη εκλογική νίκη
θεωρούσαν ότι δεν δεσμεύονται από καμία συμφωνία. Από πλευράς των δανειστών λέγεται τώρα ότι θα μπορούσε να
αλλάξει, απέναντι σε μια ελληνική κυβέρνηση που σέβεται τα συμφωνηθέντα", σημειώνεται με την υποσημείωση ότι μια
τέτοια εξέλιξη θα απέφερε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
Εκτιμάται πάντως ότι ο χρόνος για αποφάσεις είναι περιορισμένος, όχι μόνο διότι εκπνέουν οι προθεσμίες για την
εξόφληση κάποιων δανείων, αλλά κυρίως λόγω του βρετανικού δημοψηφίσματος τον Ιούνιο. "Οι διαπραγματευτές της ΕΕ
έχουν καταστήσει σαφές στην Αθήνα ότι είτε θα υπάρξει συμφωνία ως τέλος Μαΐου ή θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις
μετά τις 24 Ιουνίου. Και τότε πραγματικά υπάρχει ο κίνδυνος για ένα κρίσιμο φινάλε, διότι στις 20 Ιουλίου λήγει η
καταβολή 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΚΤ", σημειώνεται.
Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, φέρεται μεταξύ των πιστωτών να υπάρχει αντιπαράθεση, καθώς, από τη μία
πλευρά ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχει δώσει ως βασική γραμμή ότι οι παραχωρήσεις δεν θα πρέπει να γίνουν σε βάρος των
πιστωτών, την ώρα που το ΔΝΤ παρουσίασε ιδέα, με βάση την οποία οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να εγγυηθούν, μέσω ESM,
ένα χαμηλό επιτόκιο, ακόμη και στην περίπτωση που τα επιτόκια ανεβούν τα επόμενα χρόνια.
"Ο ESM τότε θα έπαιρνε χρήματα με ακριβότερους όρους, πχ με 2 ή 3%, αλλά θα τα έδινε στην ελληνική κυβέρνηση με
τους σημερινούς όρους, δηλαδή με περίπου 1% επιτόκιο. Η συνέπεια: Ο ESM θα κατέγραφε ζημιά που θα έπρεπε να
καλύψουν τα κράτη - μέλη", επισημαίνεται.
Επ' αυτής της πρότασης το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών απαντά ότι δεν κάνει καμία συζήτηση. Υποστηρίζει
μάλιστα το Der Spiegel ότι ο κ. Σόιμπλε είναι θυμωμένος με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και με το ΔΝΤ.
"Ο θυμός τού Σόιμπλε είναι για άλλη μια φορά εναντίον του Τσίπρα, διότι αυτές τις μέρες έκανε περιοδεία στην Ευρώπη
αναζητώντας στήριξη έναντι των δανειστών. Ειδικά η επίσκεψη στον Ολάντ θύμωσε περισσότερο τον Σόιμπλε, διότι ήταν
μόνο η γερμανική κυβέρνηση, η οποία κατά την προσφυγική κρίση απέτρεψε εκδίωξη της Ελλάδας από την Σένγκεν. Ως
"ευχαριστώ" δεν είχε να κάνει κάτι άλλο από το να πάει στο Παρίσι για το πακέτο διάσωσης", σημειώνεται.
Αλλά και σχετικά με το ΔΝΤ αναφέρεται: "Ο Σόιμπλε είναι όμως θυμωμένος και με το ΔΝΤ, από τότε που υπήρξε η
διαρροή της υποκλοπής συνομιλίας (...) Το θεωρεί ανόητο να συζητάς εμπιστευτικά θέματα στο τηλέφωνο, αλλά θύμωσε
και με το περιεχόμενο, δηλαδή την εξαγγελία ότι το ΔΝΤ, αν χρειαστεί, θα πιέσει την Μέρκελ για την Ελλάδα. Θεωρεί ότι
πρόκειται για προσπάθεια εκβιασμού".
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Λαγκάρντ: Πολύ σημαντικά για το ΔΝΤ τα έκτακτα μέτρα
Είναι σημαντικά για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα έκτακτα μέτρα επανέλαβε η επικεφαλής του Ταμείου
Κριστίν Λαγκάρντ. Καλωσόρισε τα στοιχεία της Eurostat για την ελληνική οικονομία και είπε ότι αν είναι
ακριβή θα αναπροσαρμόσουμε την πολιτική μας, όπως είπε στη συνέντευξη μετά το Eurogroup. Ερωτηθείς
για το χρέος είπτε ότι συμφώνησαν ότι δεν χρειάζεται κούρεμα αλλά απαιτείται ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους Συμφωνούμε όλοι ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους σχετίζεται με την εφαρμογή του
προγράμματος, είπε και πρόσθεσε ότι όταν υπολογίζουμε τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους θα πρέπει να
στοχεύουμε στην έξοδο της Ελλάδας στις αγοράς. Στόχος του ΔΝΤ για την Ελλάδα είναι να μπορεί να βγει στις
αγορές και αυτός ο στόχος θα καθοδηγήσει τις αποφάσεις.

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

Ρέγκλινγκ: Στενεύει η ρευστότητα της Ελλάδας
Στενεύει η ρευστότητα της Ελλάδας επεσήμανε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(ΕΜΣ) Κλάους Ρέγκλινγκ, καθώς έχουν περάσει τέσσερις μήνες από την τελευταία εκταμίευση.
Ανέφερε ότι τα είναι καλύτερα από τα αναμενόμενα τα στοιχεία της Eurostat, απέκλεισε το ενδεχόμενο του
κουρέματος του ελληνικού χρέους και είπε ότι αυτό επισημάνθηκε από όλους στο Eurogroup. Τέλος τόνισε ότι
εξετάζονται λύσεις όπως η ωρίμανση του χρέους.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο ESM με τους άλλους θεσμούς συνεχίζει να εργάζεται σκληρά στην Αθήνα με
την ελληνική κυβέρνηση για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Guardian: Η λέξη Grexit άρχισε να ψιθυρίζεται ξανά
Με τα πιο μελανά χρώματα παρουσιάζει σε άρθρο του ο Guardian την κατάσταση στην Ελλάδα κάνοντας λόγω
ακόμα και για χρεοκοπία.
Όπως σημειώνει στο ρεπορτάζ της η Helena Smith, «τις τελευταίες εβδομάδες οι διαπραγματεύσεις έχουν
φτάσει σε ένα όλο και πιο νευρικό σημείο». «Το 86 δισ. ευρώ πρόγραμμα διάσωσης που συμφωνήθηκε τον
Ιούλιο του 2015 -το τρίτο μέσα σε 6 χρόνια μίας χώρας που είναι χτυπημένη από το χρέος -ακολούθησαν μήνες
δράματος σε υψηλούς τόνους που έβαλε την Αθήνα στο χείλος της χρεοκοπίας και στην έξοδο από το ευρώ.
Τώρα, λιγότερο από ένα χρόνο μετά -και με την κρίσιμη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της
 κανονίστηκε για την Παρασκευή -μία αίσθηση κρίσης έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Με τους
Ευρωζώνης που
πολιτικούς να έχουν επιδοθεί σε μια οργισμένη ρητορική που έβαλε την Αθήνα σε πορεία σύγκρουσης με τους
δανειστές τον περασμένο χρόνο, οι επενδυτές έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Οι αποδόσεις των κρατικών
ομολόγων έχουν αυξηθεί, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, και το "Grexit" - η πολυσυλλεκτική λέξη που
έφερνε στο μυαλό τη μάχη της Ελλάδας με την οικονομική κατάρρευση – ψιθυρίζεται ξανά», αναφέρει το
άρθρο που συνεχίζει με την υποχρέωση της Ελλάδας να πληρώσει 5 δισ. ευρώ προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ τον
Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Μεταφέροντας την κατάσταση της χώρας, το άρθρο αναφέρει ότι η αβεβαιότητα και το άγχος έχει επιστρέψει
στους Έλληνες που έχουν δει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους να μειώνεται, την ανεργία να αυξάνεται και τις
επιχειρήσεις να κλείνουν. «Αφού αψήφησαν τους καταστροφολόγους, υπάρχουν φόβοι ότι η πιο χρεωμένη χώρα
της Ευρώπης θα μπορούσε τώρα να οδεύει σε άτακτη χρεοκοπία», τονίζεται.
«Δεν υπάρχει κανένας που να γνωρίζω που δεν ανησυχεί», λέει στη δημοσιογράφο ένας συνταξιούχος του
ιδιωτικού τομέα που είδε τη σύνταξή του να μειώνεται σχεδόν κατά ένα τρίτο. «Αν υπάρξει κούρεμα
καταθέσεων θα είναι το τέλος και μέχρι στιγμής, αυτό είναι το μόνο μέτρο που δεν έχουν πάρει. Αν η Ελλάδα
χρεοκοπήσει, θα είναι αδύνατο να βρεις λάδι, αδύνατο να βρεις φάρμακα. Και αυτή τη φορά όλα φαίνονται
πιθανά», σχολιάζει.
Αναφορά γίνεται και στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να κερδίσει χρόνο λόγω της προσφυγικής κρίσης, η
οποία όμως τελείωσε άδοξα όταν το περασμένο Σαββατοκύριακο, το ΔΝΤ πρότεινε πρόσθετα μέτρα 3 δισ.
ευρώ.
Σχολιάζοντας το αίτημα αυτό ο Αριστείδης Χατζής, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
σχολιάζει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει κάθε απόφαση που θα έφερνε ρήξη ανάμεσα στα δύο
κόμματα που τη συνθέτουν. «Αλλά η απαίτηση για επιπλέον μέτρα θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε
σπασμωδικές κινήσεις, να αποσταθεροποιήσει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και τη ίδια τη δημοκρατία.
Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να πουλήσει τέτοια μέτρα, ούτε καν μία υπό τον Αλέξη Τσίπρα», συνεχίζει.
«Όλοι συμφωνούν ότι η Αθήνα είναι τώρα σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Με μικρή ένδειξη ότι το
αδιεξόδου\ θα ξεπεραστεί κατά τη συνεδρίαση της Ευρωζώνης την Παρασκευή, οι αναλυτές λένε ότι είναι
ζωτικής σημασίας η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί το Μάιο πριν η Ευρώπη ξεκινήσει να ετοιμάζεται για το
δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την ΕΕ», αναφέρει το άρθρο σημειώνοντας τους
αυξανόμενους κινδύνους που θα προκύψουν αν συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.
«Ο κίνδυνος ότι ένα ατύχημα μπορεί να συμβεί είναι πέρα από αμελητέος», σχολιάζει ο καθηγητής
Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Παγουλάτος. «Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να
παγώσουν ενόψει του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει ένα παράθυρο που κλείνει τον
Μάιο», καταλήγει.
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Barrons: Only 38% of the money managers in our latest BigMoney poll are bullish on
stocks
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