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Σόιμπλε: Πρώτα η ολοκλήρωση του προγράμματος μετά το χρέος …. Ντάισεμπλουμ: Το
Δεκέμβριο η συζήτηση για το χρέος…
Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup, το απόγευμα της Δευτέρας, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε, διατήρησε την σκληρή του στάση, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει συζήτηση για μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μέτρα
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Όπως τόνισε ο Β. Σόιμπλε, η απόφαση της
γερμανικής ομοσπονδιακής βουλής για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα παραμένει.
«Τίποτε δεν έχει αλλάξει». Αντίθετα, σε θετικό κλίμα για την Ελλάδα κινήθηκαν οι δηλώσεις των περισσότερων υπουργών
οικονομικών της Ευρωζώνης κατά την προσέλευσή τους στο Eurogroup. «Το πρόγραμμα είναι εντός πλαισίου», δήλωσε ο
αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόφσκις προσθέτοντας ότι η δημοσιονομική απόδοση της χώρας είναι και αυτή εντός
πλαισίου καθώς η Ελλάδα, όπως φαίνεται από τον προϋπολογισμό που κατέθεσε θα πετύχει τους στόχους για πρωτογενές
πλεόνασμα 1,75% το 2017. Για τον κ. Ντομπρόφσκις, τα θέματα που είναι σημαντικά στην δεύτερη αξιολόγηση είναι τα θέματα
ενέργειας, η βελτίωση της δημοσίας διοίκησης, και βελτίωση της εξοικονόμησης φόρων.
Ο αρμόδιος Επίτροπος οικονομικών υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, γνωστοποίησε ότι θα επισκεφτεί την χώρα πριν το τέλος
Νοεμβρίου για να γνώρισε το νέο επιτελείο μετά τον ανασχηματισμό, ενώ εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι ο κ.
Τσακαλώτος διατήρησε το χαρτοφυλάκιο του. Οσον αφορά το χρέος ο κ. Μοσκοβισί ελπίζει «σε μια συνολική συμφωνία
συμπεριλαμβανομένου και του χρέους πριν το τέλος του έτους».
Ο πρόεδρος του Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ προσερχόμενος στην συνεδρίαση δήλωσε πως σκοπός είναι να υπάρξει όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος μέχρι το επόμενο Εurogroup στις 5 Δεκεμβρίου έτσι ώστε να μπορέσει το ΔΝΤ να πάρει μία
απόφαση, πηγαίνοντας στο διοικητικό του συμβούλιο πριν το τέλος του χρόνου. Στο θέμα του χρέους, ο κ. Ντάισελμπλουμ τάχθηκε
με το μέρος του κ. Σόιμπλε λέγοντας πως υπήρχε αρκετή σαφήνεια για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα από την συμφωνία του Μαΐου και
σήμερα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει περαιτέρω συζήτηση για τα μέτρα αυτά. Συγχρόνως είπε πως δεν μπορεί να υπάρξει
περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση ως προς τα μεσοπρόθεσμα μέτρα μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
Ντάισεμπλουμ: Συζητήσεις για το χρέος στο τέλος του έτους…
Eίναι αδύνατο να προσδιοριστεί σήμερα η έκταση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος πριν από το τέλος του έτους,
δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Όπως είπε, αυτό είναι κάτι που
θα εξαρτηθεί από το τι θα έχει συμβεί ως το δεύτερο εξάμηνο του 2018, που λήγει το πρόγραμμα, με μεγέθη όπως η οικονομική
ανάπτυξη, τα επιτόκια, ο πληθωρισμός, αλλά και τι δεσμεύσεις θα έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση.
Ο πρόεδρος του Eurogroup απέφυγε να απαντήσει αν είναι εφικτό να υπάρξει συνολική συμφωνία για την Ελλάδα ως τη σύνοδο
της 5ης Δεκεμβρίου. «Σήμερα θα ακούσουμε από τους εκπροσώπους των θεσμών την πρόοδο που έχει σημειωθεί με τις συζητήσεις
στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης και μετά ίσως μπορέσω να σας απαντήσω αν θα είμαστε έτοιμοι ως τις 5 Δεκεμβρίου»,
απάντησε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ.
«Είναι σημαντικό να σημειωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος σε μια σειρά μεταρρυθμίσεις, αλλά και στα δημοσιονομικά
τις επόμενες χρονιές», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και προσέθεσε ότι το επόμενο βήμα θα είναι να συνεδριάσει το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΔΝΤ πριν το τέλος του έτους.
«Αυτό είχαν υποσχεθεί το Μάιο. Είχαν πει ότι θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ εφόσον είμαστε έτοιμοι να
κάνουμε περισσότερα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους», προσέθεσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ.
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Handelsblatt: ΔΝΤ και Ε.Ε. ερίζουν αναφορικά με τους όρους λιτότητας για την Αθήνα
Η έγκυρη οικονομική γερμανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι το ΔΝΤ ζητά χαλάρωση των στόχων για την
Αθήνα, θεωρώντας μη ρεαλιστικά επί μακρόν τα πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 3,5% μετά το 2018, την ίδια
ώρα που οι Ευρωπαίοι εταίροι επιμένουν στην υλοποίηση των συμπεφωνημένων.
«Ενώ το ΔΝΤ πιέζει για χαλάρωση των όρων λιτότητας, οι Ευρωπαίοι επιμένουν σε όσο το δυνατόν πιο
φιλόδοξους στόχους. Στο πρόγραμμα βοήθειας προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα επιτυγχάνει απ' το 2018
μεσοπρόθεσμα
ένα
πρωτογενές
πλεόνασμα
3,5%
του
ΑΕΠ.
Τώρα όμως συζητείται τι ακριβώς εννοείται με το ''μεσοπρόθεσμα''. Γιατί μπορεί το Ταμείο θα θεωρεί εφικτό
να πετύχει η Ελλάδα καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, όμως οι ειδικοί
αμφιβάλλουν κατά πόσον η χώρα που βρίσκεται σε κρίση μπορεί να κρατήσει έναν τέτοιο ρυθμό για αρκετά
χρόνια. Πόσο μάλλον που η ανάπτυξη είναι εξαιρετικά αναιμική κι η ανεργία πολύ υψηλή. Οι ειδικοί του ΔΝΤ
θεωρούν ρεαλιστικότερο ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 1,5%. Το πρόβλημα είναι ότι οι ευρωπαίοι
θέλουν οπωσδήποτε να επιμείνουν στους σκληρότερους όρους λιτότητας. Η κόντρα αναμένεται να μεταφερθεί
στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών, στην οποία θα μετάσχουν και εκπρόσωποι του Ταμείου.
Η ανυποχώρητη στάση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης -κυρίως δε του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε- έχει
έναν λόγο: όσο μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα πετύχει η ελληνική κυβέρνηση, τόσο γρηγορότερα θα πρέπει
οι ευρωπαίοι να ελαφρύνουν το χρέος της Ελλάδας. Ειδάλλως η εξέλιξη θα είναι ακόμη πιο καταστροφική για
τα δημοσιονομικά της χώρας."
Παράλληλα , όπως σημειώνει η Handelsblatt, το Ταμείο θέλει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μάλιστα τους
προσεχείς μήνες από τους ευρωπαίους για τη λήψη μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, κάτι όμως στο οποίο
αντιτίθεται σθεναρά κυρίως το Βερολίνο – ώστε να μην υπάρξει χαλάρωση της μεταρρυθμιστικής βούλησης
στην Αθήνα...
«Το χρέος της Ελλάδας εξακολουθεί να παραμένει γύρω στο 180% του ΑΕΠ. Γι' αυτό αξιώνει το ΔΝΤ να
ελαφρύνουν οι Ευρωπαίοι το ελληνικό χρέος που σωρεύτηκε απ' τα ήδη καταβληθέντα δάνεια βοήθειας.
Κυρίως αυτός που το απορρίπτει αυτό είναι ο Σόιμπλε, αφού δεν θα ήθελε να αποφασίσει για πιθανά μέτρα
ελάφρυνσης του χρέους νωρίτερα απ' το καλοκαίρι του 2018, όταν λήγει το τρέχον πρόγραμμα βοήθειας. Κι
έτσι θα μπορέσει να αποφύγει παραχωρήσεις προς την Ελλάδα πριν τις ομοσπονδιακές εκλογές του
φθινοπώρου.
Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δέχθηκε να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά μετά τη λήξη του
προγράμματος βοήθειας, κάτι που θα διατηρήσει την πίεση στην Αθήνα, ώστε να εφαρμόσει η ελληνική
κυβέρνηση τις μεταρρυθμίσεις. Το Ταμείο θέλει, όμως, ήδη τους ερχόμενους μήνες συγκεκριμένες δεσμεύσεις
απ' τις χώρες της ευρωζώνης αναφορικά με τα μέτρα που είναι έτοιμες να λάβουν το 2018. Μεταξύ άλλων
γίνεται λόγος για επιμήκυνση αποπληρωμής των δανείων και πάγωμα των επιτοκίων στα τωρινά χαμηλά
επίπεδα.
Το ΔΝΤ απειλεί ότι δεν μετάσχει στο πρόγραμμα βοήθειας αν δεν διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους της
Ελλάδας. Τα χρήματα προέρχονται τώρα μόνον απ' τον ESM. Η καγκελάριος Μέρκελ κι ο Σόιμπλε έχουν
υποσχεθεί ότι το ΔΝΤ θα μετέχει στο πρόγραμμα βοήθειας. Και σ' αυτόν επιμένουν και πολλοί
Χριστιανοδημοκράτες βουλευτές. Αυτό όμως καθιστά δύσκολο για Μέρκελ και Σόιμπλε να απορρίψουν τις
αξιώσεις του ΔΝΤ.
Λόγω της περίπλοκης αυτής κατάστασης δεν αναμένεται να συμφωνήσουν εντός του τρέχοντος έτους οι
Ευρωπαίοι και το ΔΝΤ , όπως προβλεπόταν αρχικά. Αλλά η λύση του προβλήματος δεν μπορεί να περιμένει για
μετά τις γερμανικές εκλογές, διότι η Αθήνα θα χρειαστεί φρέσκο χρήμα την άνοιξη του 2017.
Θεωρείται απίθανο να εγκρίνει η γερμανική βουλή την εκταμίευσης περαιτέρω δόσων απ' τον ΕSM χωρίς να
διασφαλιστεί η συμμετοχή του ΔΝΤ. Σε τελική ανάλυση το ΔΝΤ αναμενόταν να συμμετάσχει μέχρι τα τέλη του
2015, όπως έλεγαν αρχικά. Και σύντομα θα έχει τρέξει το μισό πρόγραμμα προτού τηρηθεί αυτή η υπόσχεση».
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FAZ: Σε κλοιό αυξανόμενων πιέσεων ο Σόιμπλε για το ελληνικό χρέος
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) δήλωσε ότι για να παραμείνει στο πρόγραμμα
βοήθειας τα Ταμείο, θα πρέπει οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης να αποδεχτούν την απαίτησή του να γίνουν
συγκεκριμένα βήματα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους πριν από τη λήξη του (προγράμματος) το 2018.
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) δήλωσε ότι για να παραμείνει στο πρόγραμμα
βοήθειας τα Ταμείο, θα πρέπει οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης να αποδεχτούν την απαίτησή του να γίνουν
συγκεκριμένα βήματα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους πριν από τη λήξη του (προγράμματος) το 2018.
Αυτό θα ήταν σκόπιμο να γίνει πριν από τη ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου της αξιολόγησης από τους θεσμούς, κάτι το
οποίο όμως ο Σόιμπλε απορρίπτει μέχρι στιγμής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Ο δεύτερος γύρος της αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός των προσεχών εβδομάδων, σύμφωνα με την επιθυμία της
ελληνικής κυβέρνησης, ενώ το ΔΝΤ το υπολογίζει στις αρχές του νέου έτους. Το ΔΝΤ θέλει εν συνεχεία να συντάξει μιαν
ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους, η οποία όμως δεν θα διαφοροποιείται από την έως τώρα εκτίμηση του Ταμείου,
ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μπορεί να καταστεί βιώσιμο μεσοπρόθεσμα μόνον εάν οι χώρες της ευρωζώνης
αποφασίσουν περαιτέρω ελαφρύνσεις. Αυτές θα μπορούσαν να αποτελούνται λ.χ. από την παράταση της αποπληρωμής
των υπαρχόντων δανείων. Μόνο μετά οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ θα πρότειναν στην εκτελεστική επιτροπή του Ταμείου
ένα νέο πρόγραμμα βοήθειας.
Σε κύκλους των δανειστών, ο Σόιμπλε επικρίνεται ολοένα και περισσότερο, διότι ενώ από τη μια μεριά επιμένει στη
συμμετοχή τού ΔΝΤ, από την άλλη θέλει να πάρει απόφαση σχετικά με την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, μετά τις
γερμανικές εθνικές εκλογές του 2017. «To ένα δεν γίνεται χωρίς το άλλο» όπως δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης. Λόγω
των εκλογών, η γερμανική στάση θα παραμείνει αμετακίνητη στο θέμα των περαιτέρω ελαφρύνσεων του χρέους, η οποία
στην ουσία θα ισοδυναμούσε με κούρεμα του χρέους, σημειώνει η γερμανική εφημερίδα.
Ο 'Ελληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί τώρα με τον ανασχηματισμό να επιδείξει μεταρρυθμιστική
διάθεση και έδιωξε από το κυβερνητικό σχήμα υπουργούς που είχαν στραφεί κατά των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων,
καταλήγει η FAZ.
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Μειωμένο κατά 12,1% το εμπορικό έλλειμμα τον Σεπτέμβριο



Μείωση 12,1% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς η
αύξηση της αξίας των εξαγωγών ήταν περίπου τετραπλάσια της αύξησης της αξίας των εισαγωγών ωστόσο στο
εννεάμηνο σημείωσε άνοδο 7,1%.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:
Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.717,1 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2016 έναντι
3.568,7 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε
αύξηση κατά 94,3 εκατ. ευρώ, ή 3,4%).
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Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.358,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.022,5 εκατ. ευρώ
τον Σεπτέμβριο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 16,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά
177,6 εκατ. ευρώ, ή 12%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.358,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.546,2 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο
2015, παρουσιάζοντας μείωση 12,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 83,3 εκατ. ευρώ, ή
6,4%).
Αναφορικά με το εννεάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των
εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 32.064,3 εκατ. ευρώ έναντι 31.894,5 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα
πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 0,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 2.139,1 εκατ. ευρώ,
ή 9,8%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 18.562,0 εκατ. ευρώ έναντι 19.281,5 εκατ.
ευρώ το εννεάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 3,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά
131,5 εκατ. ευρώ, ή 1%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 13.502,3 εκατ. ευρώ έναντι 12.613,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο
του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 2.187,6 εκατ.
ευρώ, ή 21,7%).

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

Το εξώφυλλο - σχόλιο του Spiegel για τις αμερικανικές εκλογές
Aίσθηση προκαλεί το εξώφυλλο της έγκυρης Γερμανικής επιθεώρησης Spiegel που κυκλοφορεί τη Δευτέρα.
Εικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και την Χίλαρι Κλίντον, σε φωτομοντάζ, να είναι και οι δύο γεμάτοι από
λάσπες. Ο κεντρικός
τίτλος σημαίνει «Ο επόμενος πρόεδρος» και ο υπότιτλος: «Το σενάριο μιας τραγωδίας».

Το εξώφυλλο αποτελεί ασφαλώς ένα σχόλιο της βρόμικης εκατέρωθεν προεκλογικής καμπάνιας, αλλά θα
μπορούσε και να σημαίνει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμένεται να κινηθεί ο επόμενος πρόεδρος της
Αμερικής...
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Wall Street: This chart shows the unemployment rate and its 12month moving average vs. the stock market
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