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Νέο Washington Group την Πέμπτη
Στη νέα συνεδρίαση του Washington Group, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη
στον Καναδά, στρέφεται το ενδιαφέρον της Ελλάδας, σε μία ακόμη προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών
μεταξύ Γερμανίας και ΔΝΤ για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, οι δανειστές θα συναντηθούν στο περιθώριο της συνεδρίασης των G7 και θα
προσπαθήσουν να βρουν τη χρυσή τομή, ώστε να αμβλυνθούν οι διαφορές και να επιτευχθεί μια συμφωνία, η
οποία θα επιτρέψει στη χώρα να επιστρέψει με καλύτερους όρους στις αγορές ομολόγων.
Στόχο όλων των εμπλεκόμενων πλευρών αποτελεί η επίτευξη οριστικής και ολικής συμφωνίας για το χρέος εντός
του Ιουνίου. Σημειώνεται ότι η λύση για το ελληνικό χρέος θα καθορίσει εν πολλοίς και τη μετέπειτα στάση του
ΔΝΤ απέναντι στο ελληνικό πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση, πηγές οι οποίες έχουν γνώση των πραγμάτων, τονίζουν ότι στην τελευταία συνεδρίαση του
Washington Group καλλιεργήθηκαν προσδοκίες ότι τελικώς θα υπάρξει συμφωνία και ότι το Ταμείο θα
συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της Ελλάδας.
Στο μεταξύ, η ελληνική κυβέρνηση πραγματοποιεί αγώνα δρόμου προκειμένου να διευθετήσει όλες τις
εκκρεμότητες σχετικά με την τελευταία αξιολόγηση, προκειμένου να υπάρξει αίσια κατάληξη και τυπικά
στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου.
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«Ελλάδα: Αυστηρή επιτήρηση τουλάχιστον μέχρι το 2020»
Όπου βρεθεί κι όπου σταθεί ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για «καθαρή έξοδο». Στις 20 Αυγούστου ο έλληνας
πρωθυπουργός θέλει να σπάσει τις αλυσίδες, γράφει η εφημερίδα Handesblatt σε άρθρο με τίτλο «Η Ελλάδα σε
αυστηρή επιτήρηση για δεκαετίες».
Συνέχεια…

I

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

Ημερήσια Νέα

H οικονομική/ εφημερίδα παρατηρεί ότι «όσο περνά ο χρόνος γίνεται όλο και πια σαφές πως η ολοκλήρωση του προγράμματος δεν
σημαίνει και το τέλος των όρων που θέτουν οι δανειστές. Και μετά την εκπνοή του προγράμματος στήριξης η Αθήνα θα παραμείνει σε
καθεστώς εποπτείας, όπως προκύπτει από το κείμενο του ‘Συμπληρωματικού Μνημονίου‘ της Κομισιόν. Στις 40 σελίδες του κειμένου
αναφέρονται οι λεπτομέρειες των ελέγχων που θα κληθούν να διασφαλίσουν ότι και μετά τις 20 Αυγούστου διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία θα συνεχιστούν. Ως προς τις περικοπές και τους στόχους του προϋπολογισμού η ελληνική
κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευθεί. Το κείμενο της Κομισιόν ωστόσο κάνει λόγο για τη δυνατότητα φορολογικών αυξήσεων ήδη από την 1
Ιανουαρίου του 2019 σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Μια κακή είδηση για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει να νικήσει στις
επόμενες βουλευτικές εκλογές.
«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το νωρίτερο μέχρι το 205 Η επιτήρηση μετά το τέλος του προγράμματος στην Ελλάδα θα ξεπερνά τα
πλαίσια μια κανονικής εποπτείας, όπως εκείνη που βίωσαν άλλες χώρες της κρίσης (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κύπρος) όταν
εξήλθαν από το πρόγραμμα, συνεχίζει η εφημερίδα του Ντίσελντορφ. Την ίδια στιγμή δεν αποκλείεται να προστεθούν και άλλοι όροι σε
περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας λάβει την πολυπόθητη ελάφρυνση χρέους. Το ζήτημα θα συζητηθεί στο επόμενο Eurogroup στις 21
Ιουνίου. Ως γνωστόν το ΔΝΤ ζητά ελαφρύνσεις για να καταστεί βιώσιμο το χρέος. Ήδη όμως ο επικεφαλής του ΕΜΣ Κλάους Ρέγκλινγκ
έχει δηλώσει ότι χορήγηση ελαφρύνσεων σημαίνει επιπλέον αξιολογήσεις καθώς και αυστηρότερους ελέγχους.
Ούτως ή άλλως η Ελλάδα θα πρέπει να μάθει να ζει με τους τακτικούς ελέγχους των δανειστών για πολλές ακόμα δεκαετίες. Μέχρι το
τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο η Ελλάδα θα έχει λάβει συνολικά 273 δις ευρώ. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΜΣ μια χώρα θα
βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης μέχρι να αποπληρώσει το 75% του χρέους της. Στην περίπτωση της Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι οι
έλεγχοι θα συνεχιστούν το νωρίτερο μέχρι το 2050».
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Σόλτς – Λεμέρ: Θετικές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
Τις θετικές προοπτικές για την πορεία της ελληνικής οικονομίας επισήμαναν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που
παραχώρησαν σήμερα στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς και της Γαλλίας, Μπρουνό Λεμέρ.
«Οι εξελίξεις για την Ελλάδα σήμερα είναι καλές. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος, χάρη στις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης»
δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών. Ο ίδιος σημείωσε ότι «υπάρχουν ακόμα κάποια επιπλέον βήματα που πρέπει να γίνουν» και
εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ως την 21η Ιουνίου θα έχουν γίνει όλα τα «αναγκαία βήματα» για να ληφθούν οι «αναγκαίες
αποφάσεις».
Ερωτηθείς εάν υπάρχει τρόπος να βρεθεί μία λύση -μία «κοινή προσέγγιση»- με το ΔΝΤ, χωρίς τη συμμετοχή του με χρηματοδότηση στο
ελληνικό πρόγραμμα, ο κ. Σολτς απάντησε πως και αυτό το ενδεχόμενο βρίσκεται υπό συζήτηση. «Ναι, συζητάμε και για το τι
χρειάζεται για την περίπτωση που λέτε, αλλά αυτή είναι μία συζήτηση που έχουμε αρκετό χρόνο να την κάνουμε, πριν την 21η Ιουνίου»
ανέφερε.
Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η Ελλάδα έχει λάβει σημαντικές αποφάσεις και πρόσθεσε πως οι
εταίροι υπολογίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει τα τελευταία βήματα για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης τον
Ιούνιο.
Ο κ. Λεμέρ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα βρεθεί ο κατάλληλος συμβιβασμός μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης για μία
«καλή διευθέτηση του ελληνικού χρέους», η οποία θα είναι «σαφής, αξιόπιστη και κατανοητή στις αγορές». Όπως υποστήριξε, φτάνουμε
στο τέλος του ελληνικού προγράμματος, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και οι συζητήσεις για την
ελάφρυνση του χρέους συνεχίζονται. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα θα είναι επιτυχής. Αυτό
σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει πλήρη πρόσβαση στις αγορές. Όλοι οι θεσμοί είναι πλήρως δεσμευμένοι σε αυτόν το στόχο, καθώς και οι
ελληνικές Αρχές» υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.
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«Σε σύγκριση με την Ιταλία, η ελληνική κρίση ήταν ένα τίποτα»
Επειδή Λέγκα και Πέντε Αστέρια δεν μπορούν να συμφωνήσουν στις απαραίτητες περικοπές για να
αποπληρώσουν το ιταλικό χρέος που ανέρχεται στα 250 δις ευρώ, ζητούν την διαγραφή του, παρατηρεί
το Spiegel Online και προσθέτει: «Σε σύγκριση με την Ιταλία, η ελληνική κρίση ήταν ένα τίποτα. Η Ιταλία
είναι η τρίτη σε ισχύ οικονομία της ευρωζώνης, στην οποία αντιστοιχεί το 25% του συνολικού χρέους της
ζώνης του ευρώ. Σε περίπτωση που οι Ιταλοί σταματήσουν να εξυπηρετούν το χρέος της χώρας τότε αυτό θα
σημάνει το τέλος του ευρώ και η Γερμανία θα χάσει ότι έδωσε μέχρι σήμερα για τη σωτηρία του.
Ο άνθρωπος που έβαλε στο χέρι της Ρώμης το περίστροφο, με το οποίο απειλεί τώρα την ευρωζώνη βρίσκεται
στην Φρανκφούρτη. Οι Ιταλοί θυμούνται πολύ καλά την υπόσχεση του Μάριο Ντράγκι ότι θα κάνει τα πάντα
για τη σωτηρία του ευρώ. Whatever it takes! Τα ιταλικά ομόλογα στα υπόγεια της ΕΚΤ ανέρχονται σε 390 δις.
Στην Φρανκφούρτη δεν απομένει πια τίποτα άλλο από το να συνεχίσει την γνωστή πολιτική της, μιας και κάθε
σημαντική αύξηση του βασικού επιτοκίου θα οδηγούσε το ιταλικό δημόσιο πιο κοντά στην πτώχευση».
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FT: Οι φόβοι για πολιτική αστάθεια στη Ρώμη και τη Μαδρίτη προκαλούν ρίγη στις αγορές
ομολόγων
Οι εντεινόμενοι φόβοι για εκδήλωση πολιτικής αστάθειας στην Ιταλία και την Ισπανία προκάλεσαν ρίγη στις
αγορές ομολόγων των δύο χωρών χθες Παρασκευή, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις και να
στέλνουν χαμηλά τις τραπεζικές μετοχές, γράφουν οι Financial Times
Το μακρόσυρτο ιταλικό δράμα ήρθε να συνοδεύσει η προοπτική της κατάρρευσης της ισπανικής κυβέρνησης
μετά την υποβολή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρότασης μομφής κατά του πρωθυπουργού
Μαριάνο Ραχόι.
Συνέχεια…
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Το χρηματιστήριο της Μαδρίτης κατέγραψε απώλειες 2,7%, και οι αποδόσεις των ισπανικών ομολόγων
αυξήθηκαν, ωστόσο η Ιταλία παρέμεινε στο πολιτικό και οικονομικό προσκήνιο. «Είδαμε στην περίπτωση της
Ελλάδας πόσο επικίνδυνο είναι για μια χώρα να συσσωρεύει χρέη. Ελπίζω να μην έχουμε μια δεύτερη Ελλάδα
στην περίπτωση της γειτονική μας Ιταλίας», δήλωσε στους FT ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπαστιαν
Κουρτς.
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s έσπευσε να καταφέρει ένα ακόμη πλήγμα στην εκκολαπτόμενη
κυβέρνηση, θέτοντας το αξιόχρεο της χώρας υπό εξέταση ενόψει ενδεχόμενης υποβάθμισης. Η Ισπανία
παραμένει σε καλύτερη θέση, έχοντας μειώσει κατά πολύ το έλλειμμα του προϋπολογισμού και το ποσοστό του
χρέους της. Η πολιτική αστάθεια ωστόσο, που ίσως επιφέρει πρόωρες εκλογές, έρχεται σε δύσκολη συγκυρία,
με την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία της ευρωζώνης να εξασθενεί,τονίζουν οι FT.

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



Η Moody’s απειλεί την Ιταλία με υποβάθμιση
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's απείλησε χθες να υποβαθμίσει την αξιολόγηση του αξιόχρεου της
Ιταλίας λόγω των φόβων που υπάρχουν ότι η νέα κυβέρνηση θα αποδυναμώσει τα δημοσιονομικά της και θα
καθυστερήσει στις μεταρρυθμίσεις.
Το Κίνημα των 5 Αστέρων και η Λέγκα επιδιώκουν τον σχηματισμό κυβέρνησης για να αρθεί το αδιέξοδο που
ακολούθησε των εκλογών της 4ης Μαρτίου στις οποίες δεν υπήρξε σαφές αποτέλεσμα.
Τα δύο κόμματα συμφώνησαν σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που συνδυάζει τη μείωση των φόρων και την
αύξηση των δαπανών, την ώρα που το ύψους 2,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ χρέος της Ιταλίας, που είναι το τρίτο
μεγαλύτερο στον κόσμο, καθιστά την χώρα αυτή ευάλωτη.
Ο Moody's επιβεβαίωσε τον Οκτώβριο την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Ιταλίας στo Baa2 με αρνητική
προοπτική και σημείωσε ότι θα εξετάσει την σταθεροποίησή της στην βαθμίδα αυτή μόνον αν πιστέψει ότι η
Ρώμη μπορεί να μειώσει το δημόσιο χρέος της σε βάθος χρόνου. Αντιθέτως μια αποτυχία να θέσει το χρέος της
σε καθοδική πορεία θα πυροδοτήσει μια υποβάθμιση.
Βασικός λόγος της απόφασής του οίκου να θέσει την αξιολόγηση της Ιταλίας σε επανεξέταση ήταν η ανησυχία
ότι τα δημοσιονομικά σχέδια της νέας κυβέρνησης δεν θα μειώσουν το χρέος, αναφέρει ο Moody's σε
ανακοίνωσή του.
«Ενώ κάθε άλλο παρά προσφέρει την προοπτική περαιτέρω δημοσιονομικής σταθεροποίησης, το 'συμβόλαιο'
για την κυβέρνηση που υπεγράφη από τα δύο κόμματα περιλαμβάνει δυνάμει πολυέξοδα φορολογικά μέτρα και
μέτρα δαπανών,
χωρίς σαφείς προτάσεις για το πως θα χρηματοδοτηθούν αυτά», σημειώνει.
\
Η διαδικασία αυτή επανεξέτασης της αξιολόγησης της Ιταλίας θα επιτρέψει στον οίκο Moody's, όπως
επισημαίνει ο ίδιος, να αναζητήσει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τα σχέδια της νέας κυβέρνησης, ιδιαίτερα
όσον αφορά τις δεσμεύσεις της για το φορολογικό και τις δαπάνες και για το πως θα χρηματοδοτηθούν αυτά.
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Επειγόντως αντίδραση στο Χ.Α. για να μην κινδυνεύσουνε και οι
καθοριστικές στηρίξεις (με τις οποίες συνδέεται η μακροπρόθεσμη
τάση) στα επίπεδα των 730 – 740 μονάδων. Στο -12% το Χ.Α. από το
ξέσπασμα της κρίσης με το Folli – Follie στις αρχές Μαΐου…
Relative Strength Index (29.2378)
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Folli – Follie: Από τα 2,3δις ευρώ και τα 34,5 ευρώ ανά μετοχή του
Ιουνίου του 2014 στην αναστολή διαπραγμάτευσης της
προηγούμενης Παρασκευής
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