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Βερολίνο: Στα 50 δισ. ο στόχος των αποκρατικοποιήσεων για Ελλάδα
Η συμφωνία που συνήφθη με την Ελλάδα πέρυσι το καλοκαίρι και προέβλεπε έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ύψους 50 δισ.
ευρώ συνεχίζει να ισχύει, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών.Η συμφωνία που συνήφθη με την
Ελλάδα πέρυσι το καλοκαίρι και προέβλεπε έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ύψους 50 δισ. ευρώ συνεχίζει να ισχύει, δήλωσε
εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών. "Σε ό,τι μας αφορά, αυτό το μνημόνιο συνεχίζει να ισχύει", είπε η
εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξή του που
δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Tagespiegel του Βερολίνου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, αν επιτευχθεί η συμφωνία
μεταξύ πιστωτών και ελληνικής κυβέρνησης, τότε η Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει στην ανάπτυξη στο δεύτερο μισό
της φετινής χρονιάς.

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

Π. Τόμσεν: Δεν έχω νευριάσει καθόλου με την Ελλάδα
Δεν έχει νευριάσει καθόλου με την Ελλάδα ανέφερε ο Πολ Τόμσεν στον ανταποκριτή του MEGA στο Βερολίνο, Παντελή
Βαλασόπουλο σε συνάντησή τους στη γερμανική πρωτεύουσα μετά την χθεσινή συζήτηση της Άγκελα Μέρκελ με την
Κριστίν Λαγκάρντ παρουσία του διευθυντή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΔΝΤ.
Δεν έχει νευριάσει καθόλου με την Ελλάδα ανέφερε ο Πολ Τόμσεν στον ανταποκριτή του MEGA στο Βερολίνο, Παντελή
Βαλασόπουλο σε συνάντησή τους στη γερμανική πρωτεύουσα μετά την χθεσινή συζήτηση της Άγκελα Μέρκελ με την
Κριστίν Λαγκάρντ παρουσία του διευθυντή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΔΝΤ.
Παραδέχθηκε ότι συνομίλησε τόσο με την Άγκελα Μέρκελ όσο και με την Κριστίν Λαγκάρντ για την Ελλάδα, ωστόσο, δεν
ήθελε να πει κάτι επιπρόσθετο.
Η συνάντηση έγινε κατά την επιστροφή του Παντελή Βαλασόπουλου στο σπίτι του και ενώ ο Πολ Τόμσεν συνέτρωγε με
δημοσιογράφο εφημερίδας της νοτίου Γερμανίας σε κεντρικό ξενοδοχείο.
Ο ανταποκριτής του MEGA έκανε λόγο για θερμές αναφορές του κ. Τόμσεν για την Ελλάδα και για κλίμα εξαιρετικά
φιλικό.
Πρόσθεσε πως η συνάντηση του κ. Τόμσεν με την δημοσιογράφο αποτελεί προάγγελο ότι η εφημερίδα τις προσεχείς ημέρες
θα δημοσιοποιήσει τις απόψεις του.
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Ντομπρόβσκις προς Αθήνα: Μην αυξάνετε μόνο τους φόρους, μειώστε τις δαπάνες
«Η επιλογή για τη δημοσιονομική προσαρμογή μεταξύ φόρων ή περιστολής δαπανών είναι επιλογή και ευθύνη της
κυβέρνησης» τονίζει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, ωστόσο προειδοποιεί ότι η αύξηση των φόρων
σημαίνει μεγαλύτερη ύφεση. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, σε συνέντευξή του στο capital.gr, συστήνει στην κυβέρνηση να
μην κοιτάζει μόνο τον τομέα των εσόδων αλλά και τις περικοπές δαπανών, μέτρο που έχει μικρότερες επιπτώσεις στην
ανάπτυξη. Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η αξιολόγηση να ακολουθήσει το παράδειγμα προηγούμενων εμπειριών για
σταδιακή ολοκλήρωση αλλά και τμηματική εκταμίευση των δόσεων. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι έχει γίνει δουλειά στο
φορολογικό, το ασφαλιστικό, τα κόκκινα δάνεια, αλλά επιμένει ότι είναι ακόμα ανοικτά ζητήματα. Αποτιμά την
διαφορετικότητα των αιτίων αλλά και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας σημειώνοντας ότι
η Ελλάδα είναι τελικά η μόνη χώρα που έχει μείνει ακόμα σε πρόγραμμα.
Αναφερομένος στο θέμα του χρέους, τονίζει ότι «υπάρχουν συμπεράσματα του Eurogroup ήδη από το 2012, τα οποία
έλεγαν ότι μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ελληνικού προγράμματος - κάτι το οποίο ποτέ δεν έγινε, το δεύτερο
πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, στην πραγματικότητα έληξε - θα συζητούσαμε και το χρέος. Τώρα υπάρχουν νέα
συμπεράσματα στο Eurogroup που λένε για συζήτηση για το χρέος μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Η
πρώτη αξιολόγηση διεξάγεται τώρα, αμέσως μετά θα το δούμε. Το Eurogroup θα εξετάσει τις συνθήκες αποπληρωμής του
χρέους, αποκλείοντας όμως "κούρεμα" του κεφαλαίου».
Οσον αφορά τις πρόσφατες διαρροές των καυτών διαλόγων Τόμσεν - Βελκουλέσκου, επισήμανε ότι η Κομισιόν δεν
σχολιάζει διαρροές. Σε σχέση πάντως με την συνεργασία των θεσμών στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος,
δουλεύουμε με καλή πίστη, το ΔΝΤ είναι κομμάτι της ομάδας της πρώτης αξιολόγησης και αυτό στο οποίο πρέπει να
επικεντρωθούμε τώρα είναι πραγματικά η εφαρμογή της συμφωνίας, όπως αυτή περιγράφεται στο μνημόνιο κατανόησης.
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Economist: Στο 60% οι πιθανότητες ενός Grexit έως το 2020
Στο 60% είναι η πιθανότητα ενός Grexit έως το 2020, όπως εκτιμά ο Executive Editor του Economist, Daniel Franklin.
Μιλώντας στο Ελληνογερμανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Βερολίνο, εξέφρασε την ανησυχία του για τη σταθερότητα
της ελληνικής οικονομίας, η οποία συνεχίζει να συρρικνώνεται. «Οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Γερμανία θα έχουν
σημαντικό ρόλο και το επόμενο διάστημα», ανέφερε ο Franklin, ο οποίος όμως παραδέχτηκε ότι το ποσοστό των Γερμανών
που επιθυμεί την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη λεχει μειωθεί από 59% το 2015, σε 33% - γεγονός που
καταδεικνύει τη βελτίωση της κατάστασης. «Η επιχειρηματικότητα αποτελεί αναμφισβήτητα παράγοντα - κλειδί για τις
σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας», πρόσθεσε. Αναφορικά με την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο Franklin
παρατήρησε ότι η μείωση της τιμής του πετρελαίου σε συνδυασμό με την πτώση του ευρώ έχουν δημιουργήσει ένα ευνοϊκό
περιβάλλον για την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης, ωστόσο η κατάσταση είναι εύθραυστη, ενώ επιβαρύνεται
και από τη προσφυγική κρίση.
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Deutche Welle: Σε τροχιά ανόδου το ευρώ
Για αντιστροφή της εξασθενημένης τάσης του ευρώ κάνει η λόγο η Deutche Welle που τονίζει ότι το κοινό ευρωπαϊκό
νόμισμα ενισχύεται και πάλι έναντι άλλων νομισμάτων διεθνώς, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τη γερμανική
οικονομία.
Για αντιστροφή της εξασθενημένης τάσης του ευρώ κάνει η λόγο η Deutche Welle που τονίζει ότι το κοινό ευρωπαϊκό
νόμισμα ενισχύεται και πάλι έναντι άλλων νομισμάτων διεθνώς, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τη γερμανική
οικονομία.
Όπως σημειώνεται, παρά το γεγονός ότι η συναλλαγματική του ισοτιμία με το δολάριο κυμαίνεται σε 1,14 και ως εκ
τούτου απέχει πολύ από το ιστορικό υψηλό των 1,6 δολαρίων ανά ευρώ το 2008, το τελευταίο διάστημα κέρδισε μέρος του
χαμένου εδάφους έναντι του νομίσματος των ΗΠΑ.
Επισημαίνεται πως ένας σημαντικός παράγοντας για την τάση ενίσχυσης του ευρώ είναι η νομισματική πολιτική των
κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Από τη μια, η ΕΚΤ "πλημμυρίζει" τις κεφαλαιαγορές με χρήματα προκειμένου να αντιστρέψει τον εξαιρετικά χαμηλό
πληθωρισμό και την ασθενή ανάπτυξη που παρατηρείται σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, έχοντας ρίξει το βασικό της
επιτόκιο στο μηδέν.
Από την άλλη, η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, αύξησε για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της τελευταίας
παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης το βασικό της επιτόκιο τον περασμένο Δεκέμβριο. Κατέστησε ωστόσο σαφές ότι
δεν προτίθεται να προβεί σε δραστική αύξηση των βασικών της επιτοκίων το επόμενο διάστημα.

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

Goldman Sachs: Επιστροφή στο Grexit στις 20 Ιουλίου
Ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια και ρεπορτάζ δημοσιεύονται στον ξένο τύπο τις τελευταίες ημέρες. Ενα μπαράζ αρνητικών
δημοσιευμάτων κατά της ελληνικής κυβέρνησης δημιουργεί ερωτηματικά για την πορεία της αξιολόγησης καθώς
εκτιμάται ότι πρόκειται για στοχευμένες επιθέσεις που στόχο έχουν να προκαλέσουν εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις.
Στις επιθέσεις πρωτοστατεί ο γερμανικός τύπος, ωστόσο, δημοσιεύματα όπως αυτό των FT που χαρακτήρισε τον Αλ.
Τσίπρα πρωθυπουργού, βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη. Χαρακτηριστική είναι επίσης η τοποθέτηση της Goldman Sachs
με τίτλο «Come back of Grexit» όπου αναφέρει ως ημερομηνία – κλειδί την 20η Ιουλίου, όταν η Ελλάδα βρίσκεται
αντιμέτωπη με την πληρωμή ύψους 2,2 δισ. ευρώ προς την ΕΚΤ. «Οι πολιτικές εντάσεις είναι πιθανόν να αυξηθούν τους
επόμενους μήνες τονίζει η GS εκτιμώντας έτσι πως οι ελπίδες για γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν θα
πραγματοποιηθούν αλλά πιο πιθανόν είναι να υπάρξει καθυστέρηση ων διαπραγματεύσεων έως τον Ιούλιο, όπου και
υπάρχει το δημοψήφισμα για το Brexit.
Συνέχεια….
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«Για τον Τσίπρα η δημοσίευση έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Του δίνει την ευκαιρία να παρουσιαστεί στους
συμπατριώτες του ως Δαβίδ που σταματάει τον Γολιάθ ΔΝΤ» γράφει η εφημερίδα Südwest Presse αναφερόμενη στη
διαρροή των συνομιλιών που αφορούν την Ελλάδα. «Με αυτόν τον τρόπο ελπίζει να κερδίσει και πάλι έδαφος. Στην
τελευταία δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται οκτώ ποσοστιαίες μονάδες πίσω από την συντηρητική Νέα Δημοκρατία».
Στη συνέχεια ο αρθρογράφος αναφέρεται στις τελευταίες διαπραγματεύσεις Ελλάδας-εταίρων. «Προφανώς ο Τσίπρας δεν
έμαθε τίποτα από τις καταστροφικές διαπραγματεύσεις. Φαίνεται σαν να μην καταλαβαίνει ότι ο χρόνος δεν είναι
σύμμαχος αλλά αντίπαλός του».
Τη δύσκολη θέση μεταξύ Αθήνας, Βερολίνου και ΔΝΤ σχολιάζει σε άρθρο σήμερα η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung,
παρομοιάζοντάς την με ερωτικό τρίγωνο. «Το Βερολίνο θέλει να κρατήσει την Αθήνα στη νομισματική ένωση εάν
βοηθήσει το Ταμείο από την Ουάσιγκτον να αποτραπεί η χρεοκοπία. Η Αθήνα από την άλλη πλευρά θέλει να μείνει μαζί με
το Βερολίνο στη νομισματική ένωση, δεν εκτιμά όμως καθόλου τον συνδυασμό με το ΔΝΤ. Το τελευταίο θα ήθελε να
συνεργαστεί με την Αθήνα και το Βερολίνο δεν μπορεί όμως μέχρι τώρα γιατί το Βερολίνο αρνείται τους όρους του
Ταμείου. (…) Όμως μέχρι πότε;» διερωτάται η αρθρογράφος.
Στη συνέχεια επισημαίνει ότι ο έλληνας πρωθυπουργός μπορεί να χρησιμοποίησε την πρόσφατη διαρροή για τις
συνομιλίες του ΔΝΤ στην πραγματικότητα όμως «ο Τσίπρας εννοεί το Βερολίνο. Διότι αν θεωρεί ότι δεν μπορούν να
υλοποιηθούν οι όροι του Ταμείου, πόσω μάλλον οι όροι της Γερμανίας και των ευρωπαϊκών χωρών. Το ΔΝΤ πάντως
συμφωνεί με αυτό εδώ και μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Είτε θα
λήξει αυτή την τριγωνική σχέση, είτε θα δεχθεί την απαραίτητη ελάφρυνση χρέους για την Αθήνα».
Σε άλλο άρθρο της ίδιας εφημερίδας που αναδημοσιεύει η DW, επισημαίνεται ότι «Η πώληση κρατικών επιχειρήσεων
ενδέχεται να αποφέρει τελικά μόνο 6 αντί για 50 δις» όπως υπολογίζονταν αρχικά. Το άρθρο που φέρει τον τίτλο «Η
Ελλάδα αποχαιρετά τους στόχους ιδιωτικοποίησης» επικαλείται και ειδικούς, μεταξύ άλλων και τον επικεφαλής του
Ευρωπαϊκό Ταμείου Σταθερότητας ESM, ο οποίος δήλωσε ότι «σε ολόκληρη την Ευρώπη η κυβέρνηση της Αθήνας είναι
μάλλον η πιο ακατάλληλη
για να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις».

Εκτενέστατη, δισέλιδη συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ στη γερμανική εφημερίδα Bild.
Σε αυτήν αναφέρθηκε στο προσφυγικό ζήτημα και δήλωσε: «(…) πρέπει κατ αρχήν να στηρίξουμε την Ελλάδα, την οποία
δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε. Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει μας αφορά όλους. Επιπλέον η Γαλλία και η
Γερμανία θα αποστείλουν ο καθένας από 300 δικαστές και νομικούς που ειδικεύονται στο δίκαιο ασύλου. Με αυτόν τρόπο
θα μπορούμε να διευθετούμε επί τόπου τις διάφορες περιπτώσεις και θα υλοποιείται η συμφωνία επαναπροώθησης με την
Τουρκία».
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Dow / Gold Ratio
For some perspective on the long-term performance of the stock market, today's chart presents
the Dow priced in another global currency -- gold. Today's chart illustrates how it currently takes
14.3 ounces of gold to 'buy the Dow' (i.e. the Dow / gold ratio) -- well off the 44.8 ounces it took
back at its peak in 1999. From the 1990 peak until 2011, the Dow (priced in gold) endured a
massive bear market. Since 2011, gold has struggled while the Dow rallied. More recently, stocks
have struggled while gold has rallied resulting in the Dow (priced in gold) declining to a point
where it is currently testing support of its four-year upward sloping trend.
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