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“Η διαμάχη ΔΝΤ - Σόιμπλε βλάπτει την Ελλάδα”
Στη διαμάχη για τη βιωσιμότητα του χρέους εστιάζει ο γερμανικός τύπος με τα σημερινά του δημοσιεύματα.
Γενικό συμπέρασμα: Όσο συνεχίζεται το «bras de fer» Σόιμπλε - ΔΝΤ τόσο περισσότερο πλήττεται η Ελλάδα.
Την αφρόκρεμα των διεθνών οικονομικών και δημοσιονομικών οργανώσεων έχει προσκαλέσει το απόγευμα η
Άγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο. Μεταξύ αυτών εκπροσωπείται και το ΔΝΤ με την επικεφαλής του Κριστίν
Λαγκάρντ. Το βασικό θέμα συζήτησης της συνάντησης, που γίνεται πλέον κάθε χρόνο, είναι το ελεύθερο εμπόριο
και οι ανοιχτές αγορές στην εποχή Τραμπ. Βέβαια, κανείς δεν αποκλείει ότι θα βρεθεί χρόνος για να τεθεί επί
τάπητος μεταξύ των δύο κυριών και το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους που διχάζει κυρίως τον
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε με το Ταμείο.
Είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος;
Σε αυτό το συνεχιζόμενο «bras de fer» αναφέρονται σχολιαστές του γερμανικού τύπου. Η οικονομική εφημερίδα
Handelsblatt υποστηρίζει ότι οι δανειστές με τους συνεχείς διαξιφισμούς τους βλάπτουν την Ελλάδα. «Μετά από
επτά χρόνια κρίσης και δύο ολοκληρωμένα προγράμματα διάσωσης θα έλεγε κανείς ότι οι διασώστες της χώρας
θα είχαν αναπτύξει κάποια ρουτίνα, αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο» επισημαίνει ο σχολιαστής. «Σε αυτό φταίει
η ελληνική κυβέρνηση, αλλά όχι μόνον. Τόσο το ΔΝΤ όσο και η ευρωζώνη ρίχνουν λάδι στη φωτιά ερίζοντας για
την οικονομική και δημοσιονομική εξέλιξη της Ελλάδας, σε σημείο που να διερωτάται κανείς αν πρόκειται για
δύο διαφορετικές χώρες. Η ευρωζώνη γίνεται όλο και πιο αισιόδοξη, το ΔΝΤ όλο και πιο απαισιόδοξο, και οι δύο
πλευρές στηρίζουν τις εκτιμήσεις τους με νούμερα δημιουργώντας σύγχυση και βλάπτοντας τη φήμη της
Ελλάδας στα μάτια των επενδυτών».
Η εφημερίδα του Ντίσελντορφ θεωρεί ότι η καταρχήν συμφωνία στη Μάλτα αποτελεί ένδειξη ότι οι διασώστες
της Ελλάδας το αντελήφθησαν και έκαναν ένα βήμα σύγκλισης χωρίς όμως επί της ουσίας να έχει λυθεί ο
πυρήνας της διένεξης που είναι η βιωσιμότητα του δυσθεώρητου ελληνικού χρέους. Το ΔΝΤ συνδέει την
συμμετοχή του στο τρίτο πρόγραμμα με την ελάφρυνση του χρέους μαζί με συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέχρι το
καλοκαίρι ενώ ο Σόιμπλε το απορρίπτει αλλά εμμένει στην οικονομική συμμετοχή του Ταμείου. Και ο γερμανός
σχολιαστής καταλήγει: «Μένει να δούμε ποια από τις δύο πλευρές τελικά θα λυγίσει, αυτή η διαμάχη δεν πρέπει
να τραβήξει κι άλλο σε μάκρος».
«Αντιπαραγωγική» η πολιτική Σόιμπλε
Για επαναλαμβανόμενο λάθος της Χριστιανικής Ένωσης αναφορικά με την ελληνική διάσωση κάνει λόγο σε
σχολιαστικό άρθρο η εφημερίδα Tageszeitung του Βερολίνου καταλογίζοντας στον Σόιμπλε «αντιπαραγωγική»
πολιτική λιτότητας. «Ο Σόιμπλε οδηγήθηκε από μόνος του σε παγίδα, θέλει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα αλλά
παράλληλα θέλει να αποφύγει ελάφρυνση χρέους, που ζητά εδώ και χρόνια το Ταμείο» υπογραμμίζει ο
σχολιαστής. «Για όλους τους εμπειρογνώμονες είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψει τα
δάνειά της. (...)
Συνέχεια..
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Η Κριστίν Λαγκάρντ
είναι για δύο μέρες στο Βερολίνο και πρόκειται να συναντηθεί πολλές φορές με την καγκελάριο.
Προδιαγράφεται ότι οι δύο κυρίες θα συμφωνήσουν ότι διαφωνούν σε ό,τι αφορά ελάφρυνση του χρέους. Η διαφωνία θα
μεταφερθεί στην επόμενη συνάντηση κορυφής. Κακές ειδήσεις για τον Σόιμπλε έρχονται και από την Ελλάδα. Ναι μεν
μπόρεσε να επιβάλει αυστηρή λιτότητα μέχρι το 2020, αλλά η οικονομία κλυδωνίζεται (…) Στους ψηφοφόρους πρέπει να
εδραιώνεται η εντύπωση ότι το ευρώ δεν λειτουργεί, κάτι που ισοδυναμεί με δωρεάν διαφήμιση για το ξενοφοβικό AfD
(…) Ο Σόιμπλε χάνει διεθνώς την αξιοπιστία του και η Γερμανία ενισχύσει το AfD, τι θλιβερός απολογισμός.»
«Αντίσταση στα λευκά»
Σύμφυτη με την κρίση είναι και η κατάσταση στη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. «Αντίσταση στα λευκά» είναι ο τίτλος
αναλυτικού ρεπορτάζ στο Spiegel Online για τις ελλείψεις αλλά και τις κλινικές αλληλεγγύης στις οποίες απευθύνονται οι
χιλιάδες ανασφάλιστοι και ανήμποροι. Εκατοντάδες γιατροί και εθελοντές θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση και
αυτοοργανώνονται με αλληλέγγυες κλινικές και δωρεάν εξετάσεις και θεραπείες θέτοντας παράλληλα τους πολιτικούς υπό
πίεση. Ο γερμανός αρθρογράφος περιγράφει συγκεκριμένα κλινική στον Κορυδαλλό, η οποία ιδρύθηκε με ιδιωτική
πρωτοβουλία και μετά από πολύ κόπο πριν από τέσσερα χρόνια. «Είναι πράξη αντίστασης εναντίον της βαρβαρότητας,
εναντίον της λιτότητας στην Ελλάδα» λέει μια γυναίκα, επιστημονική συνεργάτιδα για τη δημόσια υγεία που από την αρχή
δραστηριοποιείται σε αυτό το κίνημα αλληλεγγύης.
Deutsche Welle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο - Διαμορφώθηκε στο 1,7% λόγω πετρελαίου και
τροφίμων
Στο 1,7% διαμορφώθηκε ο εναρμονισμένος δείκτης του πληθωρισμού τον Μάρτιο, με βάση τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) τη Δευτέρα. O εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή είχε
διαμορφωθεί στο 1,4% τον Φεβρουάριο. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών στην υγείας,
σε ξενοδοχεία - καφέ -εστιατόρια και σε αλκοολούχα ποτά και καπνό. Οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του
Reuters είχε προβλέψει ενίσχυση του πληθωρισμού στο 1,5%. Ο εθνικός δείκτης σημείωσε άνοδο στο 1,7%
από 1,3% τον Φεβρουάριο. Η Ελλάδα βρισκόταν σε αποπληθωρισμό τα τελευταία δυόμιση περίπου χρόνια,
λόγω των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις και σειράς φορολογικών αυξήσεων στο πλαίσιο των
μνημονίων.

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

Σόιμπλε: Πρώτα μεταρρυθμίσεις, μετά χρέος..
Η Ελλάδα πρέπει να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις προτού εξεταστεί το αν η χώρα θα χρειαστεί μεγαλύτερη
ελάφρυνση χρέους: Αυτό κατέστησε σήμερα σαφές η εκπρόσωπος Τύπου του γερμανού υπουργού Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. "Θέλουμε να υλοποιηθούν πρώτα οι συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις", ανέφερε η
εκπρόσωπος του υπουργείου στο τακτικό briefing, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Οικονομικών μόλις
συμφώνησαν ότι η χώρα πρέπει να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις στις συντάξεις και το αφορολόγητο.
Σημειώνεται ότι χθες, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος πρέπει να είναι ικανά
να εντάξουν τη χώρα στο QE και αποτελούν προϋπόθεση για να εφαρμοστούν τα μέτρα που συμφωνήθηκαν για
το 2019 και το 2020.
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Την υποψηφιότητα Σεντένο για επικεφαλής του Eurogroup θα προωθήσει η Πορτογαλία
H πορτογαλική κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να γίνει αποδεκτή η πρότασή της να αναλάβει πρόεδρος του
Eurogroup ο Μάριο Σεντένο, υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Αντόνιο Κόστα, αντικαθιστώντας τον Γερούν
Ντάισελμπλουμ, που έχει πέσει σε δυσμένεια μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του κατά των χωρών του Νότου. Η υπόθεση
αντικατάστασης του Ολλανδού πρώην υπουργού παραμένει ανοικτή και θα εξαρτηθεί από πολλούς, πολιτικούς,
παράγοντες, μεταξύ των οποίων κι οι γερμανικές βουλευτικές εκλογές στις 24 Σεπτεμβρίου, όπως γράφει η πορτογαλική
εφημερίδα Publico.
Στην πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Renascen?a , με την οποία στην ουσία προέβαλλε την υποψηφιότητα του
Σεντένο, ο Κόστα είχε τονίσει μεν πως ο υπουργός του «θα αποτελούσε έναν έξοχο πρόεδρο του Eurogroup», είχε τηρήσει
δε και κάποια επιφυλακτικότητα ως προς τους στόχους αυτούς, υπογραμμίζοντας πως η προεδρία του Eurogroup δεν
αποτελεί μία από τις «προτεραιότητες» της κυβέρνησής του.
Ωστόσο, η υποψηφιότητα του Σεντένο θα εξαρτηθεί από αρκετούς εξωγενείς παράγοντες. Ο πρώτος από αυτούς αφορά
φυσικά το εάν και πότε θα εγκαταλείψει τα καθήκοντά του ο νυν πρόεδρος του Εurogroup. Ο Ντάισελμπλουμ, έπειτα από
τον καταποντισμό του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία, ναι μεν δεν πρόκειται μάλλον να παραμείνει
στην κυβέρνηση, όμως η προβλεπόμενη μακρά κι επίπονη διαδικασία των διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό της
επόμενης κυβέρνησης συνεργασίας μπορεί να διαρκέσει άλλους τέσσερις, ή πέντε μήνες. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι έως
τότε ο Ντάισελμπλουμ θα παραμένει ?υπηρεσιακός? υπουργός κι ως εν ενεργεία υπουργός της Ολλανδίας, μπορεί
κάλλιστα να προΐσταται και του ευρωπαϊκού οργάνου.
Βέβαια, τούτο θα προσφέρει και στον Σεντένο την δυνατότητα έως τότε να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα
εξόδου της Πορτογαλίας από τον Μηχανισμό Υπερβολικού Χρέους, που θα πρέπει να κατατεθεί στο Eurogroup τον Μάιο
και να κυρωθεί τον Ιούνιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία επιτυχία που δυνητικά θα αποτελέσει ένα πλεονέκτημα για
την διεκδίκηση της θέσης. Επιπλέον, έως τότε, ο Σεντένο θα μπορεί απαλλαγμένος κι από τη ρήτρα της ουδετερότητας ,
που ισχύει για τον πρόεδρο του Eurogroup, να διαπραγματευθεί τις πορτογαλικές θέσεις στην έναρξη της διαδικασίας για
την αναδιοργάνωση της Ευρωζώνης, η οποία λογικά θα επιταχυνθεί λόγω των γερμανικών εκλογών.
Πηγή: Publico
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Ραντεβού στην Ουάσιγκτον για συμφωνία - πακέτο «τρία σε ένα»
Ραντεβού στην Ουάσιγκτον για μια συμφωνία-πακέτο, που θα περιλαμβάνει εκτός από τα μέτρα δημοσιονομικού
χαρακτήρα τόσο το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα όσο και τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, έχουν δώσει κυβέρνηση και
δανειστές, σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Βρυξελλών. Αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα η τεχνική συμφωνία.
Σύμφωνα με το Έθνος, την Ουάσιγκτον όρισαν ως τόπο συνάντησης θεσμοί και ελληνικό οικονομικό επιτελείο για να
συζητήσουν τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Μετά τη συμφωνία επί της αρχής για μέτρα 1%+1% του ΑΕΠ
που αποφασίστηκε στο Eurogroup της Μάλτας, οι εκπρόσωποι των θεσμών, ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών και άλλοι
υπουργοί της Ευρωζώνης θα βρεθούν στις ΗΠΑ, στις 21-23 Απριλίου. Αφού οριστικοποιηθούν και τα μεσοπρόθεσμα
μέτρα, τότε μόνο αναμένεται να επιστρέψουν στην Αθήνα τα κλιμάκια των δανειστών, ώστε να υπογραφεί η συμφωνία σε
τεχνικό επίπεδο (Staff Level Agreement).
Στις δύο εβδομάδες που μεσολαβούν έως τότε όλες οι πλευρές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συζητήσεων
συντάσσουν το κείμενο της τελικής τεχνικής συμφωνίας για το «κλείσιμο» της δεύτερης αξιολόγησης αλλά και γι' αυτό
που αφορά το μέλλον του ελληνικού προγράμματος. «Στόχος είναι στο Eurogroup της 22ας Μαΐου να είναι όλα έτοιμα.
Χρειάζεται πολλή δουλειά μέχρι τότε, αλλά είναι ένας εφικτός στόχος», είπε στο «Εθνος» αξιωματούχος της ΕΕ.
Συνέχεια..
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Μετά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στη Βαλέτα οι κοινοτικές πηγές δεν κρύβουν
την ικανοποίησή τους. «Ηταν πολύ σωστό να συμφωνήσουμε κατ' αρχάς στα μεγάλα, κρίσιμα ζητήματα και να
ακολουθήσουν τα μικρά, τα οποία έχουν σημασία, αλλά μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος», εξήγησε η ίδια πηγή.
«Ετσι όλες οι πλευρές κατέληξαν στις μεταρρυθμίσεις για το συνταξιοδοτικό και το φορολογικό, κάτι που ήταν
απαραίτητη προϋπόθεση για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επίσης ενέκρινε το πρωτογενές πλεόνασμα
ύψους 3,5% για το 2019 και το 2020», συμπλήρωσε.
Οπως σημειώνει, ήταν το σημείο που το Ταμείο έκανε ένα βήμα πίσω, αφού τα στελέχη του παραδέχθηκαν ότι
ίσως οι προβλέψεις του να είναι απαισιόδοξες σε σχέση με τις αποδόσεις της οικονομίας. Σε αυτό το σημείο
έπαιξε ρόλο η παρέμβαση της ελληνικής πλευράς που απάντησε ότι σε περίπτωση υπεραπόδοσης θα
θεσμοθετηθούν θετικά μέτρα, κοινωνικά και αναπτυξιακά. «Είναι σημαντικό και το γεγονός ότι όλες οι πλευρές
συμφώνησαν στην κατεύθυνση των θετικών μέτρων», τόνισε η ίδια πηγή.
Βιωσιμότητα
Από εδώ και πέρα, προέχει η σύνταξη του SLA. Ωστόσο η σημασία και το περιεχόμενο του κειμένου της
τεχνικής συμφωνίας θα είναι «αναβαθμισμένο». Σε αυτό θα συμπεριλαμβάνονται και τα μέτρα του 1%+1% του
ΑΕΠ αλλά και μία μελέτη για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, που ωστόσο θα συζητηθεί στην
Ουάσιγκτον, όπου θα γίνουν οι σημαντικές συζητήσεις για την ελάφρυνση. Για τον λόγο αυτό οι εκπρόσωποι
των θεσμών δεν μπορούν να έρθουν νωρίτερα.
Αυτό που χρειάζεται, ωστόσο, να γίνει νωρίτερα -σύμφωνα με κοινοτική πηγή- είναι η νομοθέτηση των
προαπαιτουμένων από την ελληνική πλευρά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί και οι
μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας. «Οι υπουργοί Οικονομικών και το ΔΝΤ κατέληξαν ότι είναι καλύτερο
για όλους η συμφωνία
να συμπεριλαμβάνει και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος», τόνισε η πηγή των

Βρυξελλών. «Το συντομότερο είναι και το καλύτερο για την Ελλάδα, η οποία είναι η μόνη πλευρά που έχει μια
καταληκτική ημερομηνία, τα μέσα Ιουλίου, που πρέπει να αποπληρώσει μία δόση από τα δάνειά της. Η
οικονομία χρειάζεται σταθερότητα, όπως επίσης και η Ευρωζώνη γενικότερα», κατέληξε η ίδια πηγή.
Παρόλο που υπάρχει αρκετή δουλειά να γίνει μέχρι τότε, το επόμενο σημαντικό ραντεβού για το ελληνικό
οικονομικό πρόγραμμα θα είναι στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου στο περιθώριο της εαρινής Συνόδου του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου θα συζητηθούν τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Σε αυτό προσβλέπει όχι
μόνο η ελληνική πλευρά αλλά και το ΔΝΤ, το οποίο, προκειμένου να συμφωνήσει να συμμετάσχει και
οικονομικά στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας, το έθεσε ως προϋπόθεση.
Ο αντίλογος θα... ανήκει στον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος φρόντισε να
ενημερώσει τα Μέσα ενημέρωσης της χώρας του ότι «στην Ουάσιγκτον θα συναντήσει και τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο».
Μετά το Eurogroup της Μάλτας, πάντως, ένας? «σταθερός» σύμμαχος της Ελλάδας, ο Γάλλος υπουργός
Οικονομικών Μισέλ Σαπέν, εξέφρασε την άποψη ότι είναι αναγκαία μια συμφωνία με το ΔΝΤ για το ελληνικό
χρέος.
«Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, οι αγορές δεν θα ανακτήσουν την
εμπιστοσύνη τους στην Ελλάδα και δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή της χώρας στις αγορές», δήλωσε ο Μ.
Σαπέν, προσθέτοντας ότι πρέπει να επιτευχθεί μια «συνολική συμφωνία» με το ΔΝΤ για το θέμα του χρέους και
«να προετοιμάσουμε την Ελλάδα για την επιστροφή στις αγορές στα μέσα του 2018».
Πηγή: Έθνος
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Wall Street: The Nasdaq is outperforming everything YTD. And by a
lot
Nasdaq-100 NDX +11.5%
S&P 500 SPX +5.4%
Dow DJIA +4.7%
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