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Επιφυλάξεις ΔΝΤ για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%
Διατηρεί τις επιφυλάξεις του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που
περιλαμβάνονται στο ελληνικό πρόγραμμα. Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, μιλώντας πριν από λίγο στο πλαίσιο
συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον, εξέφρασε τον "σκεπτικισμό" της για το κατά πόσο είναι εφικτός ο
στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ έως το 2018. Επιπροσθέτως χαρακτήρισε μη
διατηρήσιμο τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Η ίδια απαντώντας σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση το ταχύτερο
δανατό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «το τελευταίο πράγμα που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι
μία ακόμη καθυστέρηση» και προσθέτοντας ότι σε αυτό συμφωνεί με την ελληνική κυβέρνηση.
Παράλληλα επισήμανε ότι η ίδια ανέφερε πως η Ελλάδα χρειάζεται «σταθερότητα, βιωσιμότητα και εθνική
κυριαρχία» και πως γι’ αυτό θα πρέπει να γίνουν ρεαλιστικές υποθέσεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη, το
είδος των μέτρων.
Ταυτοχρόνως για το χρέος απαιτείται μία λύση η οποία θα αφορά τόσο στις λήξεις των ομολόγων, αλλά και στο
ύψος των επιτοκίων. Επανέλαβε δε τη γνωστή θέση του ΔΝΤ περί της ανάγκης ύπαρξης δύο πυλώνων, στους
οποίους θα στηριχθεί το ελληνικό πρόγραμμα, ήτοι τις μεταρρυθμίσεις και την ελάφρυνση του χρέους.
Προσέθεσε, όμως, ότι απαιτούνται και "ρεαλιστικές προσεγγίσεις".
Διαβεβαίωσε ότι το ΔΝΤ κάνει ότι είναι δυνατόν προς την κατεύθυνση αυτή, καταβάλλοντας μάλιστα κοπιώδη
προσπάθεια.
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Τζακ Λιου: Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το ΔΝΤ και η Ελλάδα έχουν ακόμα μπροστά τους
σημαντική δουλειά
Συνάντηση στην Ουάσιγκτον, πριν από τη χθεσινή Σύνοδο του ΔΝΤ, είχαν οι υπουργοί Οικονομικών ΗΠΑ και
Γαλλίας. Στη διάρκειά της ανέλυσαν τις προσπάθειες που γίνονται για να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ΜΝΙ, ο Λιου αναγνώρισε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το ΔΝΤ και η Ελλάδα έχουν
ακόμα μπροστά τους σημαντική δουλειά και τόνισε τη σημασία να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η συμφωνία
για ουσιαστική ανακούφιση χρέους έγκαιρα.
Η συζήτηση κάλυψε και το θέμα της φοροαποφυγής μεγάλων πολυεθνικών αλλά και το θέμα των κυρώσεων
έναντι της Ρωσίας.
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Καθοριστικές για την αξιολόγηση οι ανακοινώσεις της Eurostat (στις 21/04)
Η 21η Απριλίου είναι η ημέρα - «ορόσημο» της αξιολόγησης, την οποία κυβέρνηση και θεσμοί αναμένουν
προκειμένου να οριστικοποιήσουν μια σειρά από εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN Greece, εκείνη την ημέρα, σε μια εβδομάδα από σήμερα, η Eurostat θα
δημοσιοποιήσει τα στοιχεία για το δημοσιονομικό έλλειμμα και χρέος της Ελλάδος το 2015, στο πλαίσιο της
πρώτης κοινοποίησης που επιβάλει η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (excessive deficit procedure - EDP)
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα θα ανακοινώσει τα στοιχεία για το ρυθμό ανάπτυξης το 2015, για το δημοσιονομικό έλλειμμα του
περυσινού έτους, για τις κρατικές δαπάνες και τα έσοδα και βεβαίως για το ύψος του δημόσιου χρέους. Το εάν η
ανακοίνωση της Eurostat θα συνοδεύεται από επιφυλάξεις ή όχι είναι ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο.
Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή θα λειτουργήσει ως «μηχανισμός επίλυσης διαφορών» μεταξύ
κυβέρνησης και θεσμών, αλλά και μεταξύ των ίδιων των θεσμών, δεδομένου ότι θα προσδιορίσει στη βάση
τεκμηριωμένων στοιχείων τα ακριβή δεδομένα τόσο για το βάθος της ύφεσης το 2015 όσο και για την πορεία
εκτέλεσης του περυσινού προϋπολογισμού.
Είναι χαρακτηριστικό πως το ΔΝΤ θεωρούσε αρχικά πως η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 2,3% το
2015, αλλά αναθεώρησε σε ύφεση 0,2%, ωστόσο για το περυσινό πρωτογενές αποτέλεσμα θεωρεί πως ανήλθε
σε έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως το 2015 ήταν έτος στασιμότητας και όχι ύφεσης,
αλλά και πως ο προϋπολογισμός σημείωσε πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ.
Το ποιος τελικά έχει δίκαιο ή τουλάχιστον περισσότερο δίκαιο θα το πει η Eurostat στις 21 Απριλίου. Αυτή δε η
εβδομάδα είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή τροφοδοτείται διαρκώς από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή με στοιχεία και δεδομένα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Θάνος Θανόπουλος κοινοποίησε στις 31 Μαρτίου
στη Eurostat τα πρώτα στοιχεία και έκτοτε η ΕΛΣΤΑΤ είναι σε καθημερινή επικοινωνία και σε διαρκείς
διεργασίες με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για να κλείσει ο προκαθορισμένος κύκλος εξέτασης. Όλα τα εκκρεμή
θέματα πρέπει να ξεκαθαριστούν έως την επομένη Πέμπτη, ώστε να μην υπάρξει καμία επιφύλαξη εκ μέρους
της Eurostat.
Σε κάθε περίπτωση οι ανακοινώσεις της Eurostat θα γίνουν μια ημέρα πριν από το κρίσιμο Eurogroup του
Άμστερνταμ και σε μεγάλο βαθμό θα συμβάλουν στο κλίμα που θα επικρατήσει σε αυτό.
Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης αναμένει με «κομμένη» την ανάσα τις
σχετικές ανακοινώσεις, καθώς εάν υπάρξουν καλύτερα των αναμενομένων στοιχεία αφενός θα ενισχύσουν τη
διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης, αφετέρου θα περιορίσουν το δημοσιονομικό κενό και τα μέτρα που
ζητούν οι πιστωτές.
Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει με αντίστοιχο ενδιαφέρον τις σχετικές ανακοινώσεις με τον
Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί να δηλώνει στη Le Monde πως ελπίζει ότι θα υπάρξει
ταύτιση με το ΔΝΤ για το πρόγραμμα «όταν θα δημοσιοποιηθούν τα στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα».
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Blackrock: Τα αρνητικά επιτόκια θα οδηγήσουν στη χειρότερη κρίση
Αυστηρό "καμπανάκι" σχετικά με την πολιτική των αρνητικών και πολύ χαμηλών επιτοκίων που εφαρμόζουν
οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως χτύπησε ο επικεφαλής της BlackRock, Larry Fink. Μιλώντας στο
αμερικανικό CNBC, ο Fink εκτίμησε ότι η πολιτική των αρνητικών και πολύ χαμηλών επιτοκίων θα επιφέρει
τη χειρότερη κρίση του κόσμου, ενώ τόνισε ότι διαλύει τους καταθέτες. Κάλεσε επίσης τους ηγέτες
παγκοσμίως θα να προχωρήσουν σε δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο να ενισχύσουν τις νομισματικές
προσπάθειες για τόνωση της παγκόσμιας οικονομίας. «Είμαστε πολύ εξαρτημένοι από τις κεντρικές τράπεζες»,
στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε την παγκόσμια οικονομία, είπε χαρακτηριστικά ο Fink, ενώ υπογράμμισε
ότι η πολιτική της νομισματικής χαλάρωσης υποτίθεται ότι θα εφαρμοζόταν μόνο προσωρινά.
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Κεφάλαια του ESM για τη διάσωση τραπεζών ζητούν Ιταλία και Γαλλία
Σύμφωνα με το Reuters, τη χορήγηση πιστωτικής γραμμής από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ESM) στο νέο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων (SRF), ώστε να έχει αυτό
επαρκή κεφάλαια να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη νέα τραπεζική κρίση, ζητούν με έγγραφό τους η Γαλλία και η
Ιταλία. Το έγγραφο που βρέθηκε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters, διανεμήθηκε στους εκπροσώπους των
χωρών – μελών της ΕΕ εν όψει της συνεδρίασης του Eurogroup στις 22/23 Απριλίου. «Μία πιστωτική γραμμή
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας στο SRF είναι η απλούστερη και συνεπέστερη επιλογή»,
αναφέρει το γαλλοϊταλικό έγγραφο. Οι ευρωπαϊκές χώρες συζητούν από πολύ καιρό για το πώς θα δώσουν στο
Ταμείο Εξυγίανσης επαρκή δύναμη πυρός για να αντέξει μία μεγάλη τραπεζική κρίση, αλλά είναι διχασμένες σε
ό,τι αφορά την εύρεση των πόρων για να ενισχυθεί βραχυπρόθεσμα το ταμείο. Η Γερμανία είναι αντίθετη σε
ένα δίχτυ ασφαλείας με κρατική χρηματοδότηση για το SRF, επειδή φοβάται ότι κάτι τέτοιο θα εξέθετε σε
άδικο κόστος τους φορολογούμενους της. Το Βερολίνο θέλει μέτρα που θα μειώνουν τους κινδύνους των
τραπεζών, όπως την επιβολή περιορισμών στα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων τους, πριν συμφωνήσει σε
μία νέα χρηματοδοτική δέσμευση. Ο ESM έχει δυνατότητα χορήγησης δανείων ύψους 500 δισ. ευρώ. Το
Ταμείο Εξυγίανσης, που λειτουργεί από τον Ιανουάριο, θα χρηματοδοτείται σταδιακά από τις ίδιες τις
τράπεζες, με στόχο η δυναμικότητά του να φθάσει τα 55 δισ. ευρώ το 2024. Το πρόβλημα είναι ότι, αν ξεσπάσει
νωρίτερα μια ευρύτερη τραπεζική κρίση, το SRF πιθανόν να μην έχει επαρκή κεφάλαια, προειδοποιούν η
Γαλλία και η Ιταλία. Οι δύο χώρες ζητούν τη σύσταση μίας ομάδας εργασίας της ΕΕ για να σχεδιάσει ένα δίχτυ
ασφαλείας για το SRF. Το δίχτυ ασφαλείας θα είναι «δημοσιονομικά ουδέτερο», καθώς τα δημόσια κεφάλαια
που θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη του Ταμείου Εξυγίανσης θα επιστραφούν από τις τράπεζες σε μία
«ρεαλιστική» περίοδο, σύμφωνα με το έγγραφο.
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Handelsblatt: Ελληνικό δράμα, τέταρτη πράξη
Η επαπειλούμενη χρεοκοπία της Ελλάδας τον Ιούλιο, η δικαιολογημένη δυσπιστία των Ελλήνων απέναντι στις
πρωτοβουλίες της ΕΕ στο προσφυγικό και η κριτική Σόιμπλε στην πολιτική της ΕΚΤ, είναι τα θέματα της
επισκόπησης του γερμανικού τύπου.
Η ελληνική κρίση χρέους επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, γράφει η εφημερίδα Handelsblatt σε άρθρο με
τίτλο «Ελληνικό δράμα, τέταρτη πράξη». H γερμανική εφημερίδα επισημαίνει: «Για μια ακόμα φορά
εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας ένα παιχνίδι για γερά νεύρα. Αθήνα και δανειστές δεν κατάφεραν να
συμφωνήσουν και οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν. Αν και ο έλληνας υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα, ο χρόνος πιέζει. Η
Ελλάδα απειλείται με χρεοκοπία τον Ιούλιο. (…) Ωστόσο η κυβέρνηση Τσίπρα έχει να αντιμετωπίσει και την
ισχνή πλειοψηφία του κυβερνητικού συνασπισμού στην ελληνική βουλή. Σε ενδεχόμενες ψηφοφορίες για νέα
λιτότητα και μεταρρυθμίσεις αρκεί μόνο τρεις βουλευτές να ψηφίσουν «όχι» για να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα.
Το τελευταίο που χρειάζονται τώρα Αθήνα και Ευρώπη είναι πρόωρες εκλογές και μια πολιτική
αποσταθεροποίηση στην Ελλάδα. Διότι η χώρα δεν αγωνίζεται μόνο για να επιπλεύσει οικονομικά. Έχει να
αντιμετωπίσει και την προσφυγική κρίση. Μια ενδεχόμενη κατάρρευση της Ελλάδας θα προκαλούσε “μια
μεγάλη πολυδιάστατη κρίση στη νοτιοανατολική Ευρώπη“, προειδοποιεί διπλωμάτης μεγάλης χώρας-μέλους
της ΕΕ». «Βοήθεια για την Ελλάδα», επιγράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung άρθρο της για την
αναγκαιότητα μιας ευρωπαϊκής λύσης στην προσφυγική κρίση, με την οποία θα ανακουφιζόταν η Ελλάδα. Η
γερμανική εφημερίδα σημειώνει: «Η δυσπιστία των Ελλήνων έναντι των υποσχέσεων της Κομισιόν οφείλεται
στις, μέχρι τώρα, εμπειρίες τους με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ. Τον Οκτώβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωνε συμφωνία με την Τουρκία για κοινές ελληνοτουρκικές περιπολίες της ακτοφυλακής στο Αιγαίο, η
οποία, όπως αναμένονταν, δεν λειτούργησε. Το ίδιο ισχύει και για την μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων από
την Ελλάδα και την Ιταλία. Μέχρι τα μέσα Μαρτίου είχαν μετεγκατασταθεί περίπου 900 άτομα, αριθμός που
αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 0,5%.
Κριτική Σόιμπλε στα μηδενικά επιτόκια της ΕΚΤ
Με αφορμή τη σημερινή συνάντηση του γερμανού υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε με τον
πρόεδρο της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι στο προοίμιο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, η οικονομική
εφημερίδα Handelsblatt παρατηρεί: «Τις τελευταίες μέρες ο Β. Σόιμπλε επέκρινε επανειλημμένα και ανοιχτά
την πολιτική των μηδενικών επιτοκίων, καθώς και την αγορά ομολόγων από την ΕΚΤ. Ο υπουργός
Οικονομικών απέδωσε μάλιστα στον Μάριο Ντράγκι ευθύνες για την ενίσχυση του ξενοφοβικού κόμματος
“Εναλλακτική για την Γερμανία“. Με την κριτική του ο Β. Σόιμπλε συνόψισε σε λίγες λέξεις όσα ανησυχούν
εδώ και καιρό πολλούς γερμανούς πολίτες, αλλά και χριστιανοδημοκράτες βουλευτές. Τα μηδενικά επιτόκια
ροκανίζουν τις οικονομίες. Παράλληλα η επεκτατική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ ευνοεί τις “φούσκες“ στις
\
χρηματαγορές, ενώ την ίδια στιγμή η Φραγκφούρτη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ισχύ.» Η Süddeutsche
Zeitung από την πλευρά της σχολιάζει τα σχέδια του ιταλού πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι για αναβάθμιση του
Κοινοβουλίου έναντι της Γερουσίας με σκοπό την αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση της χώρας: «Το
φθινόπωρο θα διεξαχθεί δημοψήφισμα στην Ιταλία για την συνταγματική αναθεώρηση. Σε περίπτωση που
επικρατήσει το “όχι“ τότε ο Ματέο Ρέντσι δηλώνει έτοιμος να επωμιστεί τις επιπτώσεις. Όλα δείχνουν ωστόσο
ότι η πλειοψηφία θα επικυρώσει την αναθεώρηση. Εδώ και πολλά χρόνια οι Ιταλοί θεωρούν ότι το κοινοβούλιο
είναι ένας θεσμός νωθρός και αναποτελεσματικός που χρήζει άμεσου εκσυγχρονισμού», καταλήγει η εφημερίδα
του Μονάχου.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
German Bund yields are back near their historic lows.
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