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Κρίσιμη συνάντηση Τσακαλώτου - Σολτς στην Ουάσιγκτον
Ο διάδοχος του Βόλφγκάνγκ Σόιμπλε έχει δείξει πως θα μείνει πιστός στο γερμανικό δόγμα «αλληλεγγύη έναντι
μεταρρυθμίσεων». Άλλωστε ήδη έχει δηλώσει πως η χώρα του θα παραμείνει σε διάλογο με την Ελλάδα για να
διασφαλίσει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα διατηρηθεί στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, καθώς από αυτό θα
εξαρτηθεί και το εάν θα υπάρξει αισθητή ελάφρυνση χρέους.
Όπως σχολιάζει ο τύπος, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε στην πρώτη
αυτή συνάντηση με τον Όλαφ Σόλτς να έχει το επάνω χέρι. Δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει μπει με το
«αριστερό» στην τέταρτη αξιολόγηση και έχει υλοποιήσει μόλις τα 12 από τα 88 προαπαιτούμενα, η προσοχή
στην Ουάσιγκτον θα εστιαστεί στις καθυστερήσεις των μέτρων «ορόσημων».
Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα μεταβούν στην αμερικανική
πρωτεύουσα ενημερωμένοι για τις ελληνικές επιδόσεις, καθώς στο EuroWorking Group που θα διεξαχθεί στις
12 Απριλίου θα συζητηθεί αναλυτικά η πορεία εφαρμογής των προαπαιτούμενων και οι εμπειρογνώμονες της
ευρωζώνης θα λάβουν πλήρη ενημέρωση από τους θεσμούς για το που βρισκόμαστε. Πηγές της ευρωζώνης
αναφέρουν πως στις 12 Απριλίου είναι πολύ πιθανόν να καταδειχτεί και το εάν η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο
(Staff Level Agreement) για την τέταρτη αξιολόγηση θα μετατεθεί από το Μάιο, για τον Ιούνιο.
Σε κάθε περίπτωση, στο διάστημα μεταξύ της Τρίτης 17 Απριλίου και του Σαββάτου 22 Απριλίου θα υπάρξει
κατακλυσμός αναφορών του ΔΝΤ για την Ελλάδα.
Στις 17 Απριλίου θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση του Ταμείου για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World
Economic Outlook) στην οποία θα εμπεριέχονται οι εκτιμήσεις του οργανισμού για το πώς θα διαμορφωθούν τα
βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας εφέτος και το 2019.
Την Τέταρτη 18 Απριλίου θα ανακοινωθούν οι προβλέψεις του Ταμείου για τα δημοσιονομικά μεγέθη της
Ελλάδος στο πλαίσιο της έκθεσης «Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο» (Fiscal Monitor). Η έκθεση θα καταδείξει
το εάν το Ταμείο επιμένει πως η Ελλάδα δεν θα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019, κάτι που
θα οδηγήσει σε μείωση του αφορολογήτου από το 2019, αντί του 2020.
Στις 18 Απριλίου θα ανακοινωθεί και η έκθεση του ΔΝΤ για την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα
(Global Financial Stability Report), η οποία παραδοσιακά εμπεριέχει στοιχεία και για το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα. Καθώς βρισκόμαστε σε περιβάλλον stress test, η συγκεκριμένη έκθεση αποκτά ειδικό βάρος.
Η πλέον ενδιαφέρουσα ημέρα πάντως είναι η Πέμπτη 19 Απριλίου, καθώς η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ θα παραχωρήσει τη καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όπου αναμένεται να ερωτηθεί για το ελληνικό
πρόγραμμα, για τη συμμετοχή του ΔΝΤ σε αυτό και κυρίως για το θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
Εξίσου σημαντική είναι και η Παρασκευή 20 Απριλίου, οπότε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τομέα του
ΔΝΤ Πόουλ Τόμσεν θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου του και βεβαίως
θα αναφερθεί στις διαπραγματεύσεις για το ελληνικό πρόγραμμα και στις τεχνικές συζητήσεις για το χρέος.
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ΔΕΗ: Δεν ευσταθούν τα περί 970εκ ευρώ ζημία από τις ρευματοκλοπές
Η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα αναγραφόμενα στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο, ότι το κόστος των ρευματοκλοπών είναι € 970 εκατ. και το επωμίζεται η ίδια εξ ολοκλήρου.
Tο μέγεθος αυτό, το οποίο σωστά παρουσιάστηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
(ΕΕΣΥΠ) ως "Καταναλωθείσα και μη τιμολογηθείσα ενέργεια", όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές
καταστάσεις της ΔΕΗ, περιλαμβάνει ποσά που αντιστοιχούν στον ετεροχρονισμό τιμολόγησης της χαμηλής
τάσης και προφανώς λαμβάνει υπόψη του τις τεχνικές απώλειες του δικτύου που υπολογίζονται επίσημα στο
5,5% της εγχεόμενης ενέργειας και τις ρευματοκλοπές (μη τεχνικές απώλειες), οι οποίες αναγνωρίζεται από τη
ΡΑΕ ότι αντιστοιχούν στο 4,2% της εγχεόμενης ενέργειας. Το κόστος των ρευματοκλοπών επιμερίζεται σε
όλους τους προμηθευτές (στη ΔΕΗ 84,1%) και σε τελευταία ανάλυση επιβαρύνει τους καταναλωτές.
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Σε 10 ημέρες ο διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ
Σε 10 ημέρες θα ξεκινήσει ο διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ με στόχο η
συναλλαγή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Τη σχετική επισήμανση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Ριχάρδος Λαμπίρης σε συνέντευξή του στο
πρακτορείο Bloomberg, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης για την από κοινού πώληση ποσοστού
τουλάχιστον 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΠΕ.
Ο κ. Λαμπίρης ανέφερε ότι η επικείμενη πώληση πλειοψηφικού ποσοστού των ΕΛΠΕ ήδη προσελκύει το
ενδιαφέρον επενδυτών υψηλής ποιότητας, σημειώνοντας ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα εκκινήσει τον διεθνή ανοικτό
διαγωνισμό σε περίπου 10 ημέρες, με στόχο «να έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή μέχρι το τέλος του έτους κάτι
που υποδηλώνει μια σφιχτή διαδικασία με την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή πριν το τέλος του
καλοκαιριού».
Αναφορικά με το τίμημα, ο κ. Λαμπίρης υπογράμμισε ότι «αναμένουμε από τα ενδιαφερόμενα μέρη να
εκτιμήσουν μια σειρά παραμέτρων, όπως η πολύ ισχυρή απόδοση των ΕΛΠΕ, η βελτίωση της οικονομίας της
Ελλάδας, καθώς και το γεγονός ότι παρέχουμε πλειοψηφικό μερίδιο στον έλεγχο της διαχείρισης».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ επισήμανε ότι «η ώρα για την Ελλάδα είναι τώρα», σημειώνοντας ότι
«καθώς οι οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να βελτιώνονται, το ενδιαφέρον για τα ελληνικά περιουσιακά
στοιχεία θα ενταθεί».
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Alpha Bank: Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητος το 2017 στηρίχθηκε
αποκλειστικά στις επενδύσεις σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό.
Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητος το 2017 στηρίχθηκε αποκλειστικά στις επενδύσεις σε
μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό. Η σταδιακή ανανέωση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την ενίσχυση της παραγωγικότητος της εργασίας δεδομένου ότι για μακρά σειρά
ετών οι αποσβέσεις παγίου κεφαλαίου υπερέβαιναν τον καθαρό (χωρίς τα αποθέματα) σχηματισμό παγίου
κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, η ιδιωτική κατανάλωση, η ισχυρότερη παραδοσιακά συνιστώσα του
ελληνικού ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, δεν είχε ουσιαστική συμβολή στο ρυθμό μεγεθύνσεως (1,4%) της
οικονομίας το περασμένο έτος, καταγράφοντας σχεδόν μηδενικό ρυθμό μεταβολής (+0,1%, με βάση τα
εθνικολογιστικά στοιχεία). Παρά την αύξηση της απασχολήσεως, οι φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν
εφαρμοσθεί τα προηγούμενα έτη, σε συνδυασμό με τις επερχόμενες περικοπές στις συντάξεις και τη μείωση του
αφορολογήτου ορίου, συμπιέζουν τόσο την τρέχουσα καταναλωτική δυνατότητα, όσο και την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης παραμένει στο
χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 (-52,3 μονάδες στο πρώτο τρίμηνο του 2018). Τέλος,
οι εξωτερικές συναλλαγές της χώρας το 2017 δεν συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ, καθώς η άνοδος
των εξαγωγών αγαθών ορισμένων υποκλάδων της μεταποιήσεως και των εξαγωγών υπηρεσιών λόγω κυρίως
της ανόδου του τουρισμού, εξανεμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών. Παρά την ενίσχυση της εξαγωγικής
διεισδύσεως ορισμένων υποκλάδων της μεταποιήσεως, δεν παρατηρούνται σε μακροσκοπικό επίπεδο τάσεις
υποκαταστάσεως των εισαγόμενων με εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.
Οι ανωτέρω τάσεις επιβεβαιώνονται ως ένα βαθμό στην πορεία των λιανικών πωλήσεων. Παρά την αύξηση του
όγκου λιανικών πωλήσεων τον Ιανουάριο του 2018 (1,5% σε ετήσια βάση) και το 2017 συνολικά (1,2%), ο
κινητός μέσος όρος 6 μηνών των εκατοστιαίων ετήσιων μεταβολών του δείκτη όγκου των πωλήσεων εμφανίζει
καθοδική πορεία από τον Ιούλιο του 2017, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 παρατηρείται οριακή μείωση (-0,1%).
Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις ΙΧ επιβατηγών αυτοκινήτων, οι οποίες ενισχύουν τις εισαγωγές εμφανίζουν
σαφή ανοδική τάση καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2017. Η ανοδική τάση του κινητού μέσου όρου 6 μηνών
συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2018 και μάλιστα με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς αυξήσεως. Η άνοδος
των πωλήσεων επιβατηγών αυτοκινήτων, παρά την αρνητική τους επίπτωση επί του ισοζυγίου πληρωμών της
χώρας, και κατά συνέπεια επί της καθαρής εγχωρίου ζητήσεως στο βραχύ χρονικό ορίζοντα, συνιστούν
πρόδρομο δείκτη ανόδου της οικονομικής δραστηριότητος σε μεσοχρόνιο ορίζοντα.
Παρά την αύξηση της απασχολήσεως και την ανάκαμψη του διαθεσίμου εισοδήματος με αμετάβλητη την
καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών το 2017, η μέση ροπή προς αποταμίευση (δηλαδή η εθνική
αποταμίευση ως ποσοστό του διαθεσίμου εισοδήματος) εξακολουθεί να κινείται σε αρνητικό έδαφος. Επιπλέον,
ο δείκτης προθέσεως των νοικοκυριών για αποταμίευση τους επόμενους 12 μήνες παραμένει σχεδόν στάσιμος
από το 2012 και σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ειδικότερα, με βάση την έρευνα που διεξάγει το ΙΟΒΕ, το 89% των
νοικοκυριών τον Μάρτιο του 2018 δεν θεωρεί πιθανή τη δυνατότητα αποταμιεύσεως το επόμενο δωδεκάμηνο.
H η εξέλιξη αυτή στην περίοδο 2011-2017 συσχετίζεται σε υψηλό βαθμό με την αύξηση των φορολογικών
εσόδων ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των φορολογικών συντελεστών στην άμεση και την έμμεση φορολογία.
Ειδικότερα το 2017, τα φορολογικά έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους αυξήθηκαν περαιτέρω στο 27,8%
του ΑΕΠ, έναντι 27,6% του ΑΕΠ το 2016, ενώ με βάση τα στοιχεία εκτελέσεως του Κρατικού Προϋπολογισμού
συνεχίζεται η άνοδος των άμεσων και έμμεσων φόρων στο πρώτο δίμηνο του 2018.
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Ο Σολτς πρέπει να πει την αλήθεια για την Ελλάδα
Στο ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους επανήλθε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας τα γερμανικά ΜΜΕ. Η
Handelsblatt εκτιμά ότι τα δύσκολα έρχονται για τον νέο γερμανό υπουργό Οικονομικών.
«Ξαφνικά η Ελλάδα δεν θέλει άλλα χρήματα από την Ευρώπη», είναι ο τίτλος εκτενούς ρεπορτάζ της Welt που αναφέρεται στα σενάρια
για τη μεταμνημονιακή εποχή. Όπως σημειώνει η εφημερίδα στην ηλεκτρονική της έκδοση, «στη Γερμανία μέρος των πολιτών νομίζει
ότι η Ελλάδα αρέσκεται να εξαρτάται από τη δανειακή βοήθεια των Ευρωπαίων. Ότι δήθεν τα δισεκατομμύρια της βοήθειας των
ευρωπαίων εταίρων επιτρέπουν μια σχετικά άνετη ζωή σε βάρος ξένων φορολογούμενων. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να απεξαρτηθεί.
Στην Ελλάδα αντίθετα, η ματιά στα τελευταία οκτώ χρόνια είναι τελείως διαφορετική. Υψηλή ανεργία, φτωχοποίηση των πολιτών και
ένα κράτος που απεμπόλησε μεγάλο μέρος της κυριαρχίας του στους δανειστές. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές
τον Ιανουάριο του 2015 με την υπόσχεση να απελευθερώσει τη χώρα από τα δεσμά των Ευρωπαίων. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει
καταφέρει. Στόχος
 είναι αυτό να αλλάξει τώρα. Όταν θα εκπνεύσει το ερχόμενο καλοκαίρι το τρίτο πρόγραμμα στήριξης της επί χρόνια
υπερχρεωμένης χώρας ο πρωθυπουργός θα είναι διατεθειμένος να κάνει πολλά, μόνον όχι να συναινέσει σε ένα νέο πρόγραμμα και αυτό
ανεξαρτήτως μορφής. […] Ο Τσίπρας θέλει ένα καθαρό τέλος, μια έξοδο χωρίς επιπρόσθετη βοήθεια και συνεπώς χωρίς επιπρόσθετες
περικοπές», γράφει η εφημερίδα, παραπέμποντας στις πρόσφατες δηλώσεις του έλληνα πρωθυπουργού που ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση
για πιθανή προληπτική γραμμή στήριξης έχει τελειώσει.
Σύμφωνα με την Welt «αυτό που θα ήθελε ο Τσίπρας είναι να συνδεθεί η έξοδος από το πρόγραμμα βοήθειας με μια παράλληλη
απομείωση του χρέους που αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης τον Ιούνιο». Βέβαια, όπως εκτιμάται, η όποια
ελάφρυνση θα συνοδεύεται από όρους για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. «Το ότι ο Τσίπρας έχει τόσο μεγάλη εμμονή με την έξοδο
από τα προγράμματα βοήθειας σχετίζεται εν μέρει και με εσωπολιτικούς λόγους. Το αργότερο τον Οκτώβριο του ερχόμενου έτους θα
γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ υπολείπεται σημαντικά της συντηρητικής ΝΔ. Ο Τσίπρας θα
ήθελε να παραμείνει στην εξουσία. Από τη σκοπιά των ελλήνων ψηφοφόρων όμως και στη βάση των μεγάλων υποσχέσεων του 2015 έχει
πετύχει ελάχιστα που να μιλούν υπέρ του. Το τέλος του προγράμματος βοήθειας και ένα κούρεμα του χρέους θα μπορούσαν ενδεχομένως
να το αλλάξουν αυτό».
O Σόιμπλε κατάφερνε κάθε φορά να ελίσσεται
«Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Σόιμπλε κατάφερνε κάθε φορά να ελίσσεται – αφήνοντας όμως πίσω του και καμένη γη» γράφει η
Handelsblatt.
«Ο Σολτς θα έπρεπε να πει την αλήθεια στους Γερμανούς όσον αφορά τη διάσωση της Ελλάδας», είναι ο τίτλος άρθρου της οικονομικής
εφημερίδας Handelsblatt. Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος αναφέρει: «Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε, μια δυσάρεστη συζήτηση
πλησιάζει όλο και περισσότερο τον Σολτς. Πώς να χειριστεί την ελάφρυνση του χρέους για την Αθήνα; Ενώ ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε το
ανέβαλλε συνεχώς, ο Σολτς θα πρέπει να δώσει μια απάντηση. Αυτή ήταν η υπόσχεση προς την Ελλάδα.
Έτσι ο Σολτς βρίσκεται ευθύς αμέσως σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Από τη μια πλευρά πρέπει να τηρήσει διαφορετική στάση από τον
Σόιμπλε σε ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό περιμένει το SPD και αυτό περιμένει η Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά το ζήτημα
της ελάφρυνσης του χρέους στη Γερμανία είναι τόσο δημοφιλές όσο η επίσκεψη στον οδοντίατρο για τα παιδιά. AfD, FDP και CDU δεν
θα μπορούσαν να φανταστούν καλύτερο πάτημα από έναν Σοσιαλδημοκράτη υπουργό Οικονομικών που το πρώτο που κάνει είναι να
ανοίξει τις τσέπες για την Αθήνα» σχολιάζει ο αρθρογράφος.
Στη συνέχεια το δημοσίευμα επισημαίνει κι άλλες δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος γερμανός υπουργός Οικονομικών:
«Η ακροβασία του Σολτς γίνεται ακόμη πιο δύσκολη επειδή η Χριστιανική Ένωση ζητά τη συμμετοχή του ΔΝΤ στη διάσωση της
Αθήνας. Για την CDU/CSU το ΔΝΤ αποτελεί εγγύηση για να εφαρμόσει η Ελλάδα σκληρές μεταρρυθμίσεις, ως αντάλλαγμα για τα
δισεκατομμύρια στήριξης. Η ειρωνεία είναι ότι το ΔΝΤ είναι αυτό που ζητά ιδιαίτερα μεγάλη ελάφρυνση χρέους, την οποία αρνείται το
Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Σόιμπλε κατάφερνε κάθε φορά να ελίσσεται – αφήνοντας όμως πίσω του και καμένη γη. Ο Σολτς μπορεί τώρα
να κάνει τη \διαφορά εάν πει τρεις αλήθειες: η ελάφρυνση του χρέους θα κοστίσει στους φορολογούμενους. Και στο μέλλον η Αθήνα
δύσκολα θα τα καταφέρει χωρίς έξωθεν βοήθεια, παρά το γεγονός ότι η εκεί κυβέρνηση δεν θέλει να το ακούει αυτό. Τρίτον, η Ευρώπη
δεν χρειάζεται πια το ΔΝΤ σε επιχειρήσεις διάσωσης επί του εδάφους της».
«Όλα αυτά δε σημαίνουν ότι θα πρέπει να δοθεί στην Αθήνα λευκή επιταγή» συμπεραίνει ο δημοσιογράφος της Handelsblatt. «Φυσικά
και θα πρέπει η ελάφρυνση του χρέους να συνδέεται με μεταρρυθμίσεις. Αλλά το να συμπεριφέρεσαι λες και η διάσωση δεν κοστίζει
τίποτα και η Ευρώπη δεν μπορεί να χειριστεί το πρόβλημα μόνη της έχει διπλό κόστος: αξιοπιστία και χρήματα φορολογούμενων».
Πηγή: Deutsche Welle
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Μεγάλος στόχος για να ηρεμήσει το Χ.Α. και να απομακρυνθεί το
αρνητικό σενάριο, η επιστροφή και σταθεροποίηση του ΓΔ υψηλότερα
των 800 – 810 μονάδων … Αλλιώς κινδυνεύουμε την επόμενη φορά να
χαθούν οι στηρίξεις στις 780 μονάδες, κάτι το οποίο θα οδηγήσει την
αγορά στις 720 – 730 μονάδες (οι πλέον κρίσιμες μακροπρόθεσμες
στηρίξεις)
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