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ΔΝΤ: Δίκαιο το αίτημα της Ελλάδας για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων
Την πρόωρη μερική αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ αναμένεται να ζητήσει «σύντομα» η ελληνική κυβέρνηση μέσω επίσημου
αιτήματος που θα καταθέσει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).
Τη συγκεκριμένη τοποθέτηση έκανε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας στους Έλληνες ανταποκριτές στην
Ουάσινγκτον. Όπως εξήγησε, η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, άκουσε με ικανοποίηση τη συγκεκριμένη απόφαση,
καθώς το Ταμείο θεωρεί ότι η πρόωρη αποπληρωμή του είναι μια θετική εξέλιξη. Μάλιστα, τόνισε πως η κ. Λαγκάρντ αναγνώρισε ότι το
αίτημα της Ελλάδας είναι δίκαιο, καθώς κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τσακαλώτος είχε την ευκαιρία να εξηγήσει ότι η χώρα μας επιθυμεί να προβεί στην πρόωρη αποπληρωμή του
λεγόμενου ακριβού μέρους του δανείου του ΔΝΤ, το οποίο τοποθετείται στα 3,8 δισ. και έχει επιτόκιο 5,1%. Το συνολικό χρέος της
Ελλάδας στο Ταμείο ανέρχεται στα 9,8 δισ. ευρώ.
Σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, αναμένεται ότι θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση στο Ταμείο, τον ESM, και το
Γιουρογκρουπ, καθώς απαιτείται έγκριση από τα κοινοβούλια ορισμένων χωρών όπως για παράδειγμα η Γερμανία. Αυτή η διαδικασία
πρέπει να ακολουθηθεί, καθώς ο ESM, όπως άλλωστε και το ΔΝΤ, βρίσκεται σε καθεστώς «προτιμώμενου πιστωτή», γεγονός που
σημαίνει ότι τα κράτη που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό πρέπει να δεχθούν να αποπληρωθεί το Ταμείο, χωρίς, όμως, την ίδια
στιγμή να δοθεί προτεραιότητα και στα δάνεια του ESM.
Όταν, λοιπόν, ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο να υπάρξουν αντιδράσεις σε ορισμένες χώρες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την
ομαλή έκβαση της πρόωρης αποπληρωμής, ο Έλληνας υπουργός επισήμανε το γεγονός ότι ο ίδιος ο επικεφαλής του ESM, Κλάους
Ρέγκλινγκ, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα τη συγκεκριμένη απόφαση.
Αναφορικά με τη μείωση του αφορολόγητου, ο κ. Τσακαλώτος υπενθύμισε ότι πριν από ένα χρόνο στην Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ είχε
υποστηρίξει πως δεν θα υπάρξει μείωση των συντάξεων. Με αυτόν τον τρόπο, άφησε να εννοηθεί πως είναι αισιόδοξος ότι και σε αυτή
την περίπτωση θα μπορέσει να επιτευχθεί η αναβολή της υλοποίησης του συγκεκριμένου μέτρου. Παρόλα όμως αυτά, δεν θέλησε να
προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες και να ξεκαθαρίσει για το αν θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη για την κατάργηση του μέτρου στο
επικείμενο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής για την περίοδο 2020-2023.
Επαφές στο ΔΝΤ
Οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και η προσπάθεια μεταρρύθμισης της φορολογικής διοίκησης βρέθηκαν στο επίκεντρο
των επαφών που είχε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος με την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και με επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Τομέα του Ταμείου, Πολ Τόμσεν.
Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, αποφασίστηκε να καταρτιστεί ειδική μελέτη με απώτερο στόχο να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα
των προτεινόμενων μέτρων που εφαρμόζονται για την απομείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τον
υπουργό, η συγκεκριμένη μελέτη θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση να ρίξει ειδικό βάρος
στις λύσεις που παράγουν τα πιο δραστικά αποτελέσματα.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακαλώτος, η μελέτη θα εξετάσει υπό αυτό το πρίσμα την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, τις αλλαγές στο Νόμο
Κατσέλη, το εγγυοδοτικό σχήμα που δρομολογεί η ελληνική κυβέρνηση και το σχέδιο που ενδέχεται να ακολουθήσει η Eurobank για τη
μείωση των δικών της μη εξυπηρετούμενων δάνειων.
Τέλος, ο υπουργός διέψευσε τις πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι του είχε προταθεί να αναλάβει θέση Ευρωπαίου Επιτρόπου, λέγοντας
απλώς ότι είχε γίνει μια συζήτηση για τη συμμετοχή του στο ευρωψηφοδέλτιο.
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Στα 77δις ευρώ το επενδυτικό κενό για να επιστρέψουμε στο 2010
Επενδύσεις συνολικού ύψους 77 δισ. ευρώ θα χρειαστούν για την επαναφορά τους στα προ κρίσης επίπεδα, δηλαδή μεταξύ
23% και 26% του ΑΕΠ. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ποσό που είναι αδύνατον να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους
πόρους του ΕΣΠΑ, τις δημόσιες δαπάνες και την τραπεζική χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, η επίτευξη του στόχου περνά
μόνο από την προσέλκυση άμεσων, κατά βάση ξένων, επενδύσεων.
Οπως επισημαίνουν οι οικονομολόγοι της Alpha Bank σε ανάλυση που έδωσαν στη δημοσιότητα, οι επενδύσεις το επόμενο
έτος θα έπρεπε να αυξηθούν κατά 14,9 και 6,5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, προκειμένου να φτάσουν στο ύψος του
2007 και του 2010.
Ωστόσο, σημειώνουν ότι οι πόροι του ΕΣΠΑ καλύπτουν λιγότερο από το 1/3 των συνολικών πόρων που απαιτούνται.
Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως «ΕΣΠΑ και μεγάλα εν εξελίξει έργα υποδομών σε καίριους παραγωγικούς και
πολυκλαδικούς τομείς, όπως η Ενέργεια και η Εφοδιαστική Αλυσίδα, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους
οποίους αναμένεται να στηριχθεί η επενδυτική ώθηση τα επόμενα χρόνια».
Προσθέτουν δε πως «η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μία επενδυτική στρατηγική, η οποία να δίνει βάρος σε έργα και
τομείς που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, έλκονται από την έρευνα και την καινοτομία, χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες
και σέβονται το περιβάλλον».
Επίσης, στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι «θα πρέπει να υπάρξει επενδυτική στρατηγική με έμφαση σε κλάδους υψηλής
προστιθέμενης αξίας όπως είναι οι κλάδοι Ενέργειας, Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics), Αγροδιατροφικού τομέα,
Τουρισμού, Υγείας και Φαρμάκου, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής».
Οι καταλύτες
Σύμφωνα με την Alpha Bank, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που θα μπορούσε να
αξιοποιήσει προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των επενδύσεων και των τομέων που είναι προσανατολισμένοι στην
έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία. Συγκεκριμένα:
Πρώτον, από τα βελτιωμένα αποτελέσματα που έχει καταγράψει ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας την τελευταία διετία
και ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις, εξέλιξη η οποία ενίσχυσε και τις επιχειρηματικές προσδοκίες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών στο ελληνικό
χρηματιστήριο, σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 8,1% και των καθαρών κερδών τους μετά τους
φόρους κατά 19,5%.
Δεύτερον, από την ένταξη πολλών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο, συνολικού κόστους 3,9 δισ. ευρώ και την
προσδοκώμενη υλοποίησή τους μέσα στη διετία 2019-2020. Παράλληλα, η τροποποίηση του Νόμου για τις στρατηγικές
επενδύσεις, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται περισσότεροι κλάδοι και να επιταχυνθούν οι αδειοδοτήσεις, σε συνδυασμό με τη
βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου και πληρωμών των επιδοτήσεων, αναμένεται να δημιουργήσουν ένα φιλικότερο
περιβάλλον για επενδύσεις.
Τρίτον, από την επιστροφή σε θετικό έδαφος της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, η οποία αναμένεται
να ενισχυθεί, ως αποτέλεσμα αφενός της απελευθέρωσης πόρων μέσω της σταδιακής συρρίκνωσης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, αφετέρου της επιτάχυνσης των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που θα βελτιώσει την
τιμολόγηση των υπό ρευστοποίηση εξασφαλίσεων.
Εκτός από την αυξημένη προσφορά δανειακών κεφαλαίων, η ενεργός διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
των τραπεζών αναμένεται να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση του παραγωγικού τομέα και στην αποκατάσταση υγιών
ανταγωνιστικών συνθηκών μεταξύ των επιχειρήσεων.
Οι αναλυτές της τράπεζας υπογραμμίζουν πάντως πως οι ανωτέρω παράγοντες δεν επαρκούν για την προσέλκυση
επενδύσεων της τάξεως που αναφέρθηκε.
«Απαιτείται επιπροσθέτως η ταχεία υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων και ιδιωτικοποιήσεων που είναι σε
καθυστέρηση, όπως για παράδειγμα το επενδυτικό πρόγραμμα του Ελληνικού και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, καθώς και
η αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρηματικών κερδών στο πλαίσιο μιας αλλαγής του μείγματος
δημοσιονομικής πολιτικής» αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Και ολοκληρώνουν την ανάλυσή τους τονίζοντας ότι το πιο σημαντικό για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και
την ορθή τιμολόγηση των στοιχείων ενεργητικού είναι η πλήρης εκτέλεση των συμβάσεων και η χωρίς καθυστέρηση
επίλυση διαφορών και διενέξεων μέσω της ταχείας εκδίκασης των δικαστικών υποθέσεων.
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Στην τελική ευθεία η γεώτρηση των ΕΛΠΕ - Edison στον Πατραϊκό Κόλπο
Στα τέλη του 2018 με αρχές 2019 προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας των
Ελληνικών Πετρελαίων με την Edison στον Δυτικό Πατραϊκό κόλπο, η οποία θα φτάσει σε βάθος 2.800 μέτρων,
με την ελπίδα να ανακαλυφθεί κοίτασμα υδρογονανθράκων το οποίο, σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις από
τις έρευνες που έχουν προηγηθεί, αν υπάρχει θα είναι μάλλον πετρέλαιο και όχι φυσικό αέριο.
Αρμόδια στελέχη των Ελληνικών Πετρελαίων, μιλώντας στο ΑΜΠΕ, τονίζουν ακόμη ότι επίκειται η κατάθεση
νέας περιβαλλοντικής μελέτης που θα αφορά αποκλειστικά την γεώτρηση, μελέτη που θα τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση για διάστημα περίπου δύο μηνών.
Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου που έχει
παραχωρηθεί για έρευνες στον Πατραϊκό κόλπο. Πρόκειται για περιοχή έκτασης 1.419 τετραγωνικών
χιλιομέτρων, ανάμεσα στην Κεφαλονιά, την Αχαία και την Αιτωλοακαρνανία
Εφόσον είναι επιτυχής, αν δηλαδή ανακαλυφθεί πετρέλαιο, θα ακολουθήσουν νέες γεωτρήσεις για την
περιχαράκωση του κοιτάσματος, δηλαδή την εκτίμηση του συνολικού του μεγέθους και, σε τελικό στάδιο
εφόσον η εκμετάλλευση κριθεί αποδοτική, νέες γεωτρήσεις για την άντληση των αποθεμάτων.
Πρόκειται για επενδύσεις υψηλού κόστους καθώς το βάθος της θάλασσας το σημείο όπου προγραμματίζεται η
ερευνητική γεώτρηση είναι περί τα 300 μέτρα ενώ ο στόχος είναι άλλα 2.500 μέτρα κάτω από τον πυθμένα. Η
ερευνητική γεώτρηση σε αυτό το βάθος εκτιμάται ότι κοστίζει περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ ενώ άλλα 30
εκατομμύρια τουλάχιστον είναι το κόστος των γεωτρήσεων για την περιχαράκωση.
Οι γεωτρήσεις αυτές απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό, δηλαδή πλωτό γεωτρύπανο το οποίο θα μισθώσει η
κοινοπραξία των ΕΛΠΕ για την εκτέλεση των εργασιών.
Η περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου παραχωρήθηκε στην Κοινοπραξία ΕΛΠΕ- Edison τον Οκτώβριο
του 2014 και έκτοτε διεξάγονται στην περιοχή σεισμικές και γεωλογικές έρευνες καθώς και επεξεργασία των
δεδομένων που προκύπτουν από αυτές.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα υπεγράφησαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργο Σταθάκη και του εκπροσώπους των πετρελαϊκών εταιριών οι συμβάσεις για την παραχώρηση του
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο (κοινοπραξία ΕΛΠΕ Repsol) και στον
Κυπαρισσιακό κόλπο (ΕΛΠΕ).
Θα ακολουθήσει η υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων για τις δύο θαλάσσιες περιοχές δυτικά και
νοτιοδυτικά της Κρήτης, με την Κοινοπραξία ExxonMobil, Total και ΕΛΠΕ.
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Πρώην διοικητής ΔΕΗ: Αντί να κερδίσει 2 δισ. ευρώ, έχασε 300 εκατ. ευρώ
Αντί να κερδίσει 2 δισ. ευρώ, έχασε και 300 εκατομμύρια ευρώ η ΔΕΗ, καθώς δεν προχώρησε το σχέδιο της
προηγούμενης κυβέρνησης για την πώλησή της. Αυτό δηλώνει το Σάββατο στα Νέα ο πρώην διοικητής της
επιχείρησης Αρθούρος Ζερβός. Η ΔΕΗ, επισήμανε, μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με το
αποτυχημένο σχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων θα περάσει ακόμα πιο δύσκολα στο μέλλον,
καθώς απομειώνει τα κεφάλαια της. Έτοιμη να προχωρήσει σε κυρώσεις κατά της Ελλάδος εμφανίζεται στο
μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή την καθυστέρηση στον διαγωνισμό για την πώληση των λιγνιτικών
μονάδων της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα.

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

Ντράγκι: Ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να συνεχίσει να προετοιμάζεται για όλα τα
πιθανά σενάρια του Brexit
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα πρέπει να συνεχίσει να προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια που περιβάλλουν την
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζα (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι.
Η αναβολή του Brexit «σημαίνει ότι ο κίνδυνος να βρεθούμε στο χείλος της αβύσσου έχει αποφευχθεί βραχυπρόθεσμα»,
αλλά «ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα πρέπει να συνεχίσει να προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια,
συμπεριλαμβανομένου ενός άτακτου Brexit», δήλωσε στην εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).
Το βράδυ της Τετάρτης οι ηγέτες των χωρών-μελών της ΕΕ συμφώνησαν να αναβάλουν το Brexit μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
«Η προοπτική της ευρωζώνης εξαρτάται ουσιαστικά από το ρυθμό της παγκόσμιας ανάπτυξης», τόνισε ο Μάριο Ντράγκι.
Περαιτέρω σημείωσε την ανάγκη για συνεχή πολυμερή συνεργασία για τη μείωση των εμπορικών διενέξεων και την
άμβλυνση των κινδύνων σημαντικής διατάραξης της οικονομικής δραστηριότητας και της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας.
\
Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ χαιρέτισε την Πέμπτη την εξάμηνη
αναβολή που δόθηκε στο Λονδίνο προκειμένου να οργανώσει το Brexit, υπογραμμίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι το γεγονός
αυτό παρατείνει την αβεβαιότητα όσον αφορά μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς
συμφωνία.
«Στα θετικά, αυτό βάζει τέλος στον κίνδυνο ενός Brexit χωρίς συμφωνία στις 12 Απριλίου, που ήταν μία από τις επιλογές»,
σχολίασε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας
Τράπεζας.
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Spiegel: H βιομηχανία της Γερμανίας σε κατάσταση ανάγκης ....τότε να στείλει η Ελλάδα την
τρόικα σε μας
«Ενώ η άλλοτε περίφημη βιομηχανία μας κατευθύνεται όλο και βαθύτερα προς την κρίση, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Eίμαστε καλά;»,
διερωτάται ο Τόμας Φρίκε σε δημοσίευμα του στο Spiegel.
«Τι καιροί ήταν και εκείνοι, όταν μπορούσαμε ακόμα θυμωμένα να πούμε στους Έλληνες ότι δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτα στην οικονομία. Παρά μόνο ότι παράγουν
ελιές και ότι έχουν ένα αποτυχημένο κράτος. Οτι πρέπει νοικοκυρευτούν όπως εμείς, αν υποτεθεί ότι μπορούν να το κάνουν, διότι προτιμούν να λιάζονται. Και ότι στην
πραγματικότητα κάνουν συνεχώς τεχνάσματα. Όπως προέκυψε από τα προπύργια της γερμανικής σκέψης (όπως η εφημερίδα Bild). Όχι και να τολμήσουν κι από πάνω να
καθορίζουν μόνοι τους τι είναι καλό γι αυτούς. Οχι με μας, διότι το χρήμα το έχουμε εμείς. Και διότι εμείς απλώς είμαστε καλύτεροι» επισημαίνει ο Τόμας Φρίκε και
προσθέτει:
«Τώρα πια η αξιοπιστία μας έχει υποφέρει αρκετά, από τότε που τα πράγματα δεν προχωράνε τόσο γερμανικά, όπως για παράδειγμα με το νέο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας
που εδώ και χρόνια αναπαύεται στον ήλιο και δεν είμασταν και τόσο αδιαμφισβήτητα ενάρετοι στην ρύθμιση των τιμών των ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων. Και χρειαστήκαμε
σχεδόν μισό χρόνο για να σχηματίσουμε κυβέρνηση, κάτι που έχουμε συνήθως ικανούς τους άλλους να το κάνουν.
Είναι αρκετά ανόητα αυτά. Μόνο που απειλούνται ακόμα τα χειρότερα, τώρα που η μόλις λίγο πριν ακμάζουσα γερμανική βιομηχανία μπαίνει σε ύφεση και οι εταίροι από το
«αποτυχημένο κράτος» Ελλάδα ανακοινώνουν σοβαρά ακμάζουσες συναλλαγές. Eίμαστε καλά;»
Ο Τόμας Φρίκε επισημαίνει ότι «Θα ήταν χρήσιμο να μάθουμε γρήγορα από αυτό. Πριν να πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από τους Έλληνες, εάν συνεχίσουμε έτσι» και εξηγεί:
«Δεν πρόκειται για αστείο. Τουλάχιστον, αναφορικά με τις τελευταίες τάσεις. Η παραγωγή της γερμανικής βιομηχανίας συρρικνώνεται εδώ και μήνες, το Φεβρουάριο υπήρξαν
θεαματικά λιγότερες παραγγελίες κατά 8,2% από ό,τι το προηγούμενο έτος. Και η πτώση φαίνεται πως επιταχύνεται».
Επικαλούμενος έρευνα που έγινε μεταξύ μάνατζερ πωλήσεων, σημειώνει ότι «ο αντίστοιχος δείκτης για την κατάσταση τη βιομηχανίας είναι 44 μονάδες -κάτω από το όριο των
50 που σύμφωνα με την πείρα αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα της ανάπτυξης. Οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν τόσο πολύ όσο δεν είχαν μειωθεί από τη μεγάλη ύφεση του
2009».
Για την Ελλάδα προκύπτει εδώ και μήνες από την ίδια έρευνα το αντίθετο: «ο δείκτης βρίσκεται σαφώς πάνω από το όριο της ανάπτυξης -και αυξήθηκε μάλιστα τον Μάρτιο
στις σχεδόν 55 μονάδες. Και δημιουργήθηκαν τόσο πολλές θέσεις εργασίας όσο δεν αυξήθηκαν εδώ και είκοσι χρόνια δεν. Μάλλον πρόκειται περί αναπτυξιακού μπουμ παρά
για ύφεση.
Επίσης, και δεν πρόκειται για λάθος. Πέρυσι, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τη μεγάλη κρίση περισσότερο από την γερμανική.
Και κάτι ακόμα: ενώ οι προβλέψεις ανάπτυξης για μας μειώθηκαν πρόσφατα σαφώς κάτω του 1%, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε πρότινος την πρόβλεψή της για τους
Έλληνες προς τα πάνω σε 2,2% για το τρέχον έτος. Για σκέψου.
Eν τούτοις αυτό ταιριάζει στην (συνολική) εικόνα. Τον Μάρτιο η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε για πρώτη φορά από το 2010 να πουλήσει δεκαετή κρατικά ομόλογα. Και
όπως διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες οι Έλληνες εξαγωγείς κερδίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο μερίδια αγοράς. Ορίστε?»
Κάνοντας λόγο για «στερεοτυπικού τύπου επιλεκτική αντίληψη» ο Τόμας Φρίκε αναφέρει ότι «θα μπορούσαν φυσικά οι Έλληνες, σε αντίθεση με την ροπή τους, να έχουν
κάνει ξαφνικά πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις και γι αυτό μας ξεπερνούν. Και θα μπορούσε να υποθέσει κανείς μόνο ότι κανείς δεν το έχει ήδη πει στην εφημερίδα Bild. Πιθανόν,
έτσι δεν είναι; Διότι διαφορετικά θα είχε φτάσει στα γερμανικά δημοσιογραφικά γραφεία. Δεν ήταν (άλλωστε) σύνηθες να διαβάζουμε μέχρι πρότινος ότι η Ελλάδα «υστερεί
σοβαρά» στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και ότι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει αυτά που πρέπει, ότι η Αθήνα «δεν είναι διατεθειμένη να τηρήσει τους
κανόνες», ότι η ανταγωνιστικότητα είναι σε κίνδυνο και η κυβέρνηση αντ΄ αυτών κάνει τρομερά πράγματα, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού;
Φαίνεται πως τώρα, πίσω από τέτοια ευρήματα, κρύβεται σε αυτή τη χώρα μια μυστηριώδης τάση στερεοτυπικού τύπου επιλεκτικής αντίληψης- κάτι που θα μπορούσε να
εξηγήσει ένα μέρος της έκπληξης: Φυσικά και δεν ήταν ποτέ οι Έλληνες τεμπέληδες καθ΄εαυτοί. Και το κράτος, επίσης, δεν απέτυχε καθ΄εαυτό. Και φυσικά, οι Έλληνες
βελτίωσαν σταθερά τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Διότι διαφορετικά, δεν θα είχαν πάρει ορισμένες από τις δόσεις των δανείων.
Μόνο που ευτυχώς οι καιροί των παλαιών γυμνασίων Σόιμπλε, με τα οποία γινόταν σύγχυση της μεταρρύθμισης με την τρομακτική μείωση των κονδυλίων για τους
συνταξιούχους και τα νοσοκομεία - κάτι που η κρίση επιδείνωνε συνεχώς μέχρι το 2016, διότι η εξαφανίστηκε από την οικονομία η ζήτηση. Αυτό το οποίο βρίσκεται στα
νεώτερα προγράμματα δεν έχει να κάνει πολύ με αυτό - αλλά όλο και περισσότερο (ακόμα) με κάποιες εποικοδομητικές ιδέες, όπως είναι η κατασκευή των νοσοκομείων ή με
περισσότερες προσλήψεις σε βασικές υπηρεσίες».
Κατά τον Τόμας Φρίκε και το Spiegel «το γεγονός ότι η οικονομία στην Ελλάδα αναπτύσσεται ξανά, οφείλεται και στο γεγονός ότι παρά τις παλιές οικονομικές αντιλήψεις, η
κυβέρνηση στην Αθήνα έκτοτε απλώς δεν κάνει τόσο τρομερές περικοπές και αυξάνει τους φόρους. Και αντί αυτών αύξησε πρόσφατα τον ελάχιστο μισθό.
Το πόσο πολύ χαλάρωσε η πολιτική μπορεί να μετρηθεί από την εξέλιξη των (δομικών) πλεονασμάτων στον προϋπολογισμό πέραν των ειδικών και οικονομικών επιπτώσεων.
Το εν λόγω πλεόνασμα το 2019 θα μπορούσε να είναι το 2019 χαμηλότερο κατά σχεδόν 3% σε σχέση με το 2016 - τόσο πολύ χρήμα προστέθηκε στον οικονομικό κύκλο. Έκτοτε,
η οικονομία βελτιώνεται και πάλι. Ειδικά δεδομένου ότι δεν υπήρχε πλέον κανένας Γερμανός υπουργός Οικονομικών, ο οποίος να έχει προσωπική βεντέτα με απρεπείς
Έλληνες συναδέλφους και να απειλεί με εκδίωξη από το ευρώ - κάτι το οποίο μόνο πανικό δημιουργεί και ενθαρρύνει τους κερδοσκόπους.
Που σημαίνει ότι τα πράγματα καλυτέρευσαν από τότε και διότι σταμάτησε η αυταρχική επιτήρηση. Κάτι που ισχύει για τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους εδώ και χρόνια.
Και κάτι το οποίο, εάν είχε γίνει αντιληπτό και στο Βερολίνο λίγο νωρίτερα θα είχε καταστήσει δυνατό να αποφευχθεί η δυστυχία για πολλούς Έλληνες.
Το γιατί οι Έλληνες τώρα αντιμετωπίζουν καλύτερα τις κρίσεις του κόσμου τούτου από μας έχει ακόμα έναν σημαντικό λόγο. Αυτό που υπήρχε στη χώρα κατά την κρίση του
ευρώ, λειτούργησε αίφνης ως ευτύχημα: Από τη μία πλευρά, το ότι μόνο ένα σχετικά μικρό μέρος της οικονομικής επίδοσης προέρχεται από τις εξαγωγές προϊόντων - ως εκ
τούτου, η (ελληνική) οικονομία επηρεάζεται λιγότερο από το Brexit, του Πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις κυβερνητικές αναταραχές της Ιταλίας από την ισχυρά
παγκοσμιοποιημένη γερμανική. Από την άλλη, το ότι οι Έλληνες εξαγωγείς δεν συνδέονται με την αυτοκινητοβιομηχανία και την κατασκευή μηχανημάτων, τομές όπου όπου
υπάρχει αναταραχή, αλλά αντ 'αυτών με την πώληση γενοσήμων φαρμάκων. Όπως είπε ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, πρόκειται για κάτι
μάλλον ασφαλές αναφορικά με το μέλλον».
«Ίσως οι Έλληνες γίνουν μάλιστα τα πρότυπά μας», επισημαίνει κλείνοντας ο Τόμας Φρίκε προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο να «φτάσουμε και στο σημείο κάποια στιγμή
να πρέπει να στείλουν στο Βερολίνο και μια τρόικα με συστάσεις για βελτίωση της οικονομικής μας πολιτικής».
Ειδικότερα αναφέρει:
«Και κάτι ακόμα: Όποιος εξαρτάται λίγο από τις εξαγωγές, απλά ζει περισσότερο από την εγχώρια ζήτηση. Διόλου κακό το (ελληνικό) μοντέλο σε αυτούς τους καιρούς.
Δεδομένου ότι ο τουρισμός πάει καλά. Και η ιδιωτική κατανάλωση. Και χάρη στην αύξηση του κατώτατου μισθού.
Είναι σαφές ότι αυτό που ζουν οι Έλληνες κάθε άλλο παρά ξέφρενο πάρτι είναι, είναι μάλλον η προσπάθεια να ξεπεραστεί σταδιακά μια οικονομικοπολιτική καταστροφή. Και
θα χρειαστεί καιρός έως ότου οι πολίτες το νοιώσουν πραγματικά.
Παρ 'όλα αυτά, τα ισχυρά θετικά μηνύματα προσελκύουν την προσοχή. Ποιος ξέρει; Ίσως οι Έλληνες γίνουν μάλιστα τα πρότυπα μας. Μπορούμε να μάθουμε όλοι από αυτά.
Πόσο καλό είναι να σταματήσει η λιτότητα - και εάν είναι δυνατόν να μην ξεκινήσει καν. Ή πώς λειτουργεί μια οικονομία η οποία ήθελε σαν τρελή να εξαρτάται από το εάν
πάνε καλά οι εξαγωγές, από το εάν ο κόσμος είναι καλός μαζί μας - και από το αν μανιακοί πολιτικοί όπως ο Ντόναλντ Τραμπ , η Τερέζα Μέι ή ο Ματέο Σαλβίνι είναι υπέρ μας
ή εναντίον μας. Οι Έλληνες μπορούν να παρακολουθούν τα διαδραματιζόμενα πολύ χαλαρότερα.
Μη φτάσουμε και στο σημείο κάποια στιγμή να πρέπει να στείλουν στο Βερολίνο και μια τρόικα με συστάσεις για βελτίωση της οικονομικής μας πολιτικής».
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