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«Η Γερμανία είναι έτοιμη να υποχωρήσει για την Ελλάδα και να δώσει σαφείς δεσμεύσεις για
το χρέος»....
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, «Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
αγαπά τις στοχευμένες απειλές. Η Ευρώπη, είπε στην εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ, θα πρέπει να σκεφτεί τη
δημιουργία ενός δικού της Νομισματικού Ταμείου. Εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει διάθεση να
συμμετάσχει σε αγχώδη πακέτα βοήθειας για χώρες της ευρωζώνης οι οποίες κλονίζονται, τότε η Ευρώπη θα
πρέπει να το φροντίσει μόνη της. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν θα χρειάζεται πια κανείς το ΔΝΤ, πράγμα που
σημαίνει ότι το ΔΝΤ, το οποίο οφείλει την ενίσχυση του ρόλου του στα πακέτα βοήθειας, πρέπει να συμμετάσχει
επιτέλους στο τρίτο (ελληνικό) πακέτο. Εν τούτοις, ο κ. Σόιμπλε δεν επαφίεται στο γεγονός ότι η απειλή του
μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Προληπτικά ζητά από τους υπαλλήλους του υπουργείου του να διατυπώσουν κάποια
ιδέα για το ποια μορφή θα μπορούσε να έχει ένας συμβιβασμός με το ΔΝΤ. Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η
Welt, οι συνεργάτες του διάβασαν λοιπόν πολύ προσεκτικά το λόγο της κ. Λαγκάρντ στις Βρυξέλλες. Δύο
πράγματα είπε η επικεφαλής του ΔΝΤ: πρώτον, ότι "οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να δώσουν σαφώς περισσότερες
λεπτομέρειες για τις σχεδιαζόμενες ελαφρύνσεις του ελληνικού χρέους πριν το Ταμείο αποφασίσει αν θα
παραμείνει στο πρόγραμμα" και δεύτερον, ότι "για το εύρος τους" θα μπορούσε να ληφθεί απόφαση το 2018. Οι
υπάλληλοι του Σόιμπλε πιστεύουν από τότε ότι έχουν εκείνα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για έναν
συμβιβασμό, ο οποίος να βρίσκει σύμφωνες και τις δύο πλευρές. Η ανταλλαγή θα έχει την εξής μορφή: Η μεν
Γερμανία θα αφεθεί στην ησυχία της μέχρι τις γερμανικές εθνικές εκλογές, το δε ΔΝΤ θα πάρει ως αντάλλαγμα
τις ακριβείς λεπτομέρειες της ελάφρυνσης.
Η Γερμανία επιθυμεί να παραμείνει το ΔΝΤ (στο ελληνικό πρόγραμμα) έως τις εκλογές του φθινοπώρου. Αυτό
έχει τα πλεονεκτήματα του: Η γερμανική κυβέρνηση δεν θα πρέπει μέχρι τότε να παραδεχτεί ότι δεν θα πάρει
ποτέ πίσω ένα μέρος των δανεικών ύψους μερικών δισ. ευρώ και το ΔΝΤ θα συντάξε μια προσωρινή ανάλυση
της βιωσιμότητας του χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει και ελάφρυνση, αλλά δεν θα αναφέρει συγκεκριμένους
αριθμούς. Αυτοί θα καθοριστούν το 2018 μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος σε μια νέα ανάλυση του
προβλήματος του ελληνικού χρέους.
Οι Γερμανοί θα ήταν διατεθειμένοι, σύμφωνα με έρευνά μας, να υποχωρήσουν στην εξής απαίτηση του ΔΝΤ -:
να απαριθμήσει η γερμανική κυβέρνηση σε ένα λεπτομερές έγραφο τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους.
Αυτό σημαίνει ότι θα αναλάμβανε την υποχρέωση απέναντι στην Αθήνα και το ΔΝΤ για τον καθορισμό χαμηλών
επιτοκίων, για μεγάλης διάρκειας παράταση (λήξης των δανείων) συν αναβολές (στην καταβολή τόκων) και
μάλιστα γραπτώς, δηλαδή θα δεσμευτεί.
Ενα μεγάλο ερώτημα είναι εάν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας θα πάρει μέρος στο παιχνίδι αυτό,
δεδομένου ότι χρειάζεται μια πολιτική επιτυχία, για να συμφωνήσει και σε άλλα μέτρα λιτότητας. Χρειάζεται
κάτι το οποίο να μπορεί να δώσει στους πολίτες, εάν θέλει να ξαναζητήσει κάτι και αυτός. Και θα τον βοηθούσε
πάρα πολύ ένας συγκεκριμένος αριθμός από τον Σόιμπλε, τον οποίο όμως -για λόγους προεκλογικής τακτικήςπαραλείπει να δώσει».
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Σχέδιο για ΕΝΤ α λα ΔΝΤ εξετάζει το Βερολίνο
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Χανς Αϊχελ, είπε πριν από δύο εβδομάδες στην «Κ» ότι δεν αντιλαμβάνεται «γιατί στην
Ευρώπη δεν υπάρχει ένα πλαίσιο αντίστοιχο με εκείνο των ΗΠΑ, όπου η Καλιφόρνια χρεοκοπεί εντός του δολαρίου, αλλά ούτε η
Καλιφόρνια εγκαταλείπει τις ΗΠΑ, ούτε το δολάριο τίθεται σε κίνδυνο». Η απορία του συνιστά την εμμονή του γερμανικού πολιτικού
και πανεπιστημιακού προσωπικού αλλά και των εκεί τραπεζιτών: Μία τάξη μέσα στην οποία μία χώρα κηρύσσει στάση πληρωμών
παραμένοντας στο ευρώ. Το θέμα ήρθε ξανά στην επικαιρότητα με αφορμή τα σχέδια της γερμανικής κεντρικής τράπεζας και του
γερμανικού υπουργείου Οικονομικών για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ). To πλαίσιο για το οποίο ο κ.
Σόιμπλε ενημερώνει τους συνομιλητές του είχε αναπτυχθεί δημόσια από τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Γενς Βάιντμαν, σε ομιλία
του σε φόρουμ στο Ντάρμσταντ, ήδη από τον Οκτώβριο του 2013. Σε αυτήν ο κ. Βάιντμαν είχε εκφράσει την άποψη ότι στο εξής τα
κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις τράπεζες ή τους άλλους δανειστές τους σαν οποιοδήποτε εταιρικό
ομόλογο. Ο σημερινός μηχανισμός του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας επιτρέπει σε «πιθανούς παραβάτες να αποφασίζουν για
παραβάτες του παρόντος» είπε ο Βάιντμαν, υιοθετώντας μια έκφραση του πρώην Νο2 της ΕΚΤ και γνωστού «ιέρακος» της
δημοσιονομικής σταθερότητας Οτμαρ Ισινγκ. Ο Βάιντμαν είχε περιγράψει στον λόγο του στο Ντάρμσταντ το 2013 ότι σήμερα δεν
χρειάζεται να κρατούν οι τράπεζες ίδια κεφάλαια έναντι κρατικών ομολόγων που διακρατούν, ούτε υπάρχει κάποιο όριο για τα κρατικά
ομόλογα που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Αν όμως τα ομόλογα αυτά έχουν την ίδια μεταχείριση με άλλα χρεόγραφα ή δάνεια σε
επιχειρήσεις, τότε αυτό θα αλλάξει. Ο δανειστής θα μοιράζεται μέρος της ευθύνης με τον οφειλέτη. Αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς τις
πολλές εξαιρέσεις του συστήματος της Βασιλείας ΙΙΙ για τις τράπεζες «ώστε να ενισχυθεί η ευθύνη εκείνων που δανείζουν». Το ΕΝΤ θα
είναι σε θέση να δανείζει με κεφάλαια για να διατηρείται όρθια μια χώρα εκπληρώνοντας πολύ βασικές λειτουργίες της, όπως π.χ.
λειτουργία νοσοκομείων, πληρωμή αστυνομικών και μηχανισμών εσωτερικής ασφάλειας, περίπου στο πρότυπο της χρηματοδότησης
που θα ίσχυε αν η χώρα μας εγκατέλειπε το ευρώ για το διάστημα μέχρι να εδραιωθεί το νέο νόμισμα. Μόνο που η θετική πλευρά αυτού
του σχεδίου, όπως θέλουν οι σχεδιαστές του στο Βερολίνο, είναι ότι η χώρα θα έμενε στο ευρώ, δηλώνοντας αδυναμία πληρωμής των
δανείων της. Σε αυτή την περίπτωση το «χτύπημα» θα το υφίσταντο οι δανειστές, που έπρεπε να δεχθούν μείωση μέρους των
απαιτήσεών τους. Η γερμανική κεντρική τράπεζα ζητάει στο Blueprint του σχεδίου της, σύμφωνα με την Sueddeutsche Zeitung, να
εκδίδονται τα ομόλογα με αυτόματη ένταξη της ρήτρας σε αυτά. Πρόκειται για έναν μηχανισμό αντίστοιχο της ρήτρας συλλογικής
δράσης (CC), δηλαδή εκείνου χάρη στoν οποίο έγινε το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους το 2012. Οι σχεδιαστές του μηχανισμού,
ωστόσο, παρατηρούν ότι ένας τέτοιος αυτοματισμός θα αυξήσει τα επιτόκια με τα οποία δανείζονται τόσο τα ευρωπαϊκά κράτη όσο και
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.
Πηγή: Καθημερινή
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Σόιμπλε: Συγκρατημένα αισιόδοξος για συμφωνία στις 22 Μαΐου …
Μιλώντας σε εφημερίδα της χώρας του, η Ελλάδα έχει κάνει "ισχυρή πρόοδο" στον τομέα των
μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποδέσμευση επιπλέον οικονομικής βοήθειας αναφέρει
σε συνέντευξη του ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Β. Σόιμπλε. Παράλληλα ο γερμανός υπουργός
οικονομικών αναφέρει πως: "Αν η Ελληνική κυβέρνηση τηρήσει όλα τα συμφωνηθέντα, οι Ευρωπαίοι
υπουργοί Οικονομικών θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση στις 22 Μαΐου και μετά, το
συντομότερο να γίνει η εκταμίευση της επόμενης δόσης". Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ συμπλήρωσε ότι "όσο
περισσότερο χρόνο πάρει (το κλείσιμο της αξιολόγησης), τόσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα στις αγορές και
τη οικονομία". Επίσης, δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να προβεί σε περαιτέρω προσαρμογή
των συντάξεων και σε βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
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Ομόφωνη απόφαση των «27» για το Brexit
Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ενέκριναν ομόφωνα τις κατευθυντήριες γραμμές για την αποχώρηση
της Μ. Βρετανίας. Οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν επισήμως μετά τις βρετανικές εκλογές στις 8 Ιουνίου.
Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ κατέληξαν σε ταχεία συμφωνία στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο
Κορυφής για το Brexit στις Βρυξέλλες. Με ομόφωνη απόφασή τους ενέκριναν τις κατευθυντήριες γραμμές για
τις επικείμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Μ. Βρετανίας. Την είδηση ανακοίνωσε μέσω twitter ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ. Με τη σημερινή απόφαση ανοίγει ο δρόμος
προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί αναλυτικά την διαπραγματευτική γραμμή που θα
ακολουθήσει απέναντι στη Μ. Βρετανία. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές πρόκειται να
ξεκινήσουν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, μετά τις βρετανικές εκλογές στις 8
Ιουνίου, ενώ στόχος είναι η διαδικασία του Brexit να έχει ολοκληρωθεί το 2019.
Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδρίασαν σε κλίμα απόλυτης ενότητας προκειμένου να εγκρίνουν τους βασικούς
άξονες της θέσης τους στις διαπραγματεύσεις για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η ενότητα αυτή χαιρετίστηκε στην έδρα των θεσμών στις Βρυξέλλες γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι
βέβαιο πως θα είναι εξαιρετικά δύσκολες και χρονοβόρες, που σημαίνει ότι είναι προϋπόθεση για τα 27 κράτη
μέλη να μιλάνε με μια φωνή.
Στο κείμενο των κατευθυντηρίων γραμμών οι «27» υπογραμμίζουν ότι επιθυμούν μια συντονισμένη έξοδο του
Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε το Brexit να μην προκαλέσει καμία αναταραχή. Ωστόσο, φροντίζουν να
καταστήσουν σαφές στους Βρετανούς ότι πρώτα θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για την έξοδο και, αφού
καταγραφεί σημαντική πρόοδος, τότε θα μπορούσε να ξεκινήσει η συζήτηση για τη μελλοντική σχέση μεταξύ
των δύο πλευρών, η οποία, όπως τονίζουν, δεν μπορεί να είναι μια σχέση «α λα καρτ». Για παράδειγμα το
Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να επωφεληθεί με την ιδιότητα της τρίτης χώρας των πλεονεκτημάτων της
ενιαίας αγοράς της ΕΕ, εάν δεν αποδεχθεί παράλληλα την ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση των
Ευρωπαίων εργαζομένων.
Τρεις προτεραιότητες της ΕΕ
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την έξοδο, οι Ευρωπαίοι βάζουν στο «τραπέζι» τρεις προτεραιότητες.
Η πρώτη αφορά τη διευθέτηση του καθεστώτος των τριών εκατομμυρίων Ευρωπαίων που εργάζονται σήμερα
στο Ηνωμένο Βασίλειο και των δύο εκατομμυρίων Βρετανών, που εργάζονται στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.
Η δεύτερη έχει να κάνει με το κόστος της εξόδου, όπου οι Ευρωπαίοι ζητούν από το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου
60 δισ. ευρώ, που απορρέουν από τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ως κράτος μέλος, μεταξύ άλλων, στο
πλαίσιο της συμμετοχής τους στους ιδίους πόρους της ΕΕ, αλλά και σε σχέση με τις άλλες συμφωνίες που έχει
υπογράψει η Ευρώπη.
Η τρίτη προτεραιότητα έχει να κάνει με το καθεστώς της Βορείου Ιρλανδίας μετά την έξοδο του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Οι κατευθυντήριες γραμμές θα μετατραπούν τον επόμενο μήνα σε ένα λεπτομερές κείμενο διαπραγματευτικής
εντολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και θα αναλάβει τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό των «27»
υπό την αιγίδα του Γάλλου πρώην επιτρόπου Μισέλ Μπαρνιέ
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Μέρκελ: Έχω οικοδομήσει μια καλή σχέση συνεργασίας με τον Τραμπ
Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ δήλωσε χθες ότι έχει οικοδομήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ μια «καλή σχέση συνεργασίας», παρότι αρχικά οι επαφές τους χαρακτηρίστηκαν από ψυχρότητα κι εκφράστηκαν
ανησυχίες για την αμερικανογερμανική συνεργασία.
«Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ έχουμε οικοδομήσει μια καλή σχέση συνεργασίας, η οποία δεν αποκλείει το να έχουμε
διαφορετικές απόψεις», είπε η Μέρκελ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στον όμιλο εφημερίδων
RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
«Όταν συζητάμε, για παράδειγμα, το θέμα είναι να καταρτίσουμε μια κοινή στρατηγική για τη σύγκρουση στην Ουκρανία

ή τον φρικιαστικό πόλεμο στη Συρία. Το θέμα επίσης είναι ο αγώνας εναντίον της τρομοκρατίας, ή η καταστροφική
ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη—όλες αυτές οι συγκρούσεις εκτυλίσσονται στο κατώφλι της Ευρώπης».
«Αν θέλουμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, χρειαζόμαστε τη σθεναρή
ανάμιξη των ΗΠΑ», συνέχισε η Μέρκελ.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016, ο Τραμπ προέβη επανειλημμένα σε δηλητηριώδη σχόλια σε
βάρος της Μέρκελ επειδή επέτρεψε την είσοδο στη χώρα της ενός εκατομμυρίου και πλέον προσφύγων από τη Συρία, τη
Μέση Ανατολή και το Αφγανιστάν, κρίνοντας ότι «καταστρέφει τη Γερμανία» με τις πολιτικές της. Εξάλλου επέκρινε
δριμύτατα το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας και απείλησε ότι θα επιβάλλει δασμούς.
Μετά τη νίκη του Τραμπ, η Μέρκελ τον συνεχάρη, ωστόσο επισήμανε τη σημασία της δημοκρατίας και την ανάγκη για
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ανεξαρτήτως προέλευσης, φυλής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου,
σεξουαλικού προσανατολισμού ή πολιτικών θέσεων.
Η σχέση της Μέρκελ με τον προκάτοχο του Τραμπ, τον Μπαράκ Ομπάμα, είχαν επίσης αρχίσει άβολα, όταν η καγκελάριος
είχε απορρίψει ξερά το αίτημά του να μιλήσει στην Πύλη του Βρανδεμβούργου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
εκστρατείας του το 2008. Ωστόσο η σχέση τους έγινε προοδευτικά πιο στενή, καθώς συνεργάστηκαν στην επιβολή
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια διατλαντική συμφωνία ελεύθερου
εμπορίου.
Η Μέρκελ συνάντησε τον Τραμπ για πρώτη φορά τον Μάρτιο, μια συνάντηση την οποία παρακολούθησαν στενά πολλές
κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να σχηματίσουν μια εικόνα για την πορεία της διατλαντικής σχέσης που
συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση της διεθνούς τάξης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Τραμπ και η Μέρκελ έσφιξαν τα χέρια όταν έφθασε στον Λευκό Οίκο, αλλά όχι στο Οβάλ Γραφείο, όπου η γερμανίδα
καγκελάριος συχνά έγερνε το σώμα σε ένδειξη προσοχής προς εκείνον αλλά ο αμερικανός πρόεδρος επέμεινε να κοιτάει
ευθεία μπροστά, αποφεύγοντας να στρέψει το βλέμμα προς εκείνη.
Οι διαφορετικές απόψεις των δύο ηγετών για το εμπόριο, τη Ρωσία ή τη μετανάστευση οδήγησαν σε αρκετές άβολες
στιγμές στην κοινή συνέντευξη Τύπου, που ολοκληρώθηκε με το ευφυολόγημα του Τραμπ περί του ότι οι δυο ηγέτες έχουν
κοινό πως η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα υπέκλεπτε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους—μια δήλωση που σάστισε τη
Μέρκελ.
«Όταν τον επισκέφθηκα στην Ουάσινγκτον, μιλήσαμε για τις εμπορικές συμφωνίες», τόνισε στη συνέντευξη που
παραχώρησε
\ η Μέρκελ. «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητάει δίκαιους όρους από τη σκοπιά της χώρας του, και φυσικά εμείς
προωθούμε τα γερμανικά και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», συμπλήρωσε.
Εξάλλου στο εβδομαδιαίο πόντκαστ της, η Μέρκελ απέρριψε τις συνεχιζόμενες επικρίσεις του Τραμπ για τα μεγάλα
εμπορικά πλεονάσματα της Γερμανίας.
«Είναι πράγματι σωστό το ότι χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο στο εσωτερικό», είπε η Μέρκελ και πρόσθεσε πως
η κυβέρνησή της το πράττει. «Αλλά θα ήθελα επίσης να πω (...) ότι είμαστε υπερήφανοι που υπάρχει τόσο σθεναρή ζήτηση
σε όλο τον κόσμο για τα προϊόντα μας. Αυτό είναι το επίπεδό μας και πολλοί άνθρωποι εργάζονται πολύ σκληρά γι' αυτό»,
πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης διάσπασης των 720 – 725 μονάδων ….
Δεν αποκλείεται ένα μικρό profit taking σε αυτά τα επίπεδα.
Διάσπαση τους (όποτε αυτή συμβεί), θα ανοίξει το δρόμο για μια
κίνηση προς τις επόμενες ισχυρές αντιστάσεις των 800 – 810
μονάδων.
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