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Handelsblatt: Κίνηση τακτικής οι δηλώσεις Σόιμπλε περί ΔΝΤ
Οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο πλαίσιο της συνέντευξής του στην
Süddeutsche Zeitung, άφησαν για πρώτη φορά ανοικτό το ενδεχόμενο το ελληνικό δανειακό πρόγραμμα να
συνεχιστεί χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ. Δεδομένου ότι η παρουσία του Ταμείου και μάλιστα με χρηματοδοτική
συμβολή αποτελεί πάγια θέση της γερμανικής κυβέρνησης, η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt επιχειρεί με
ανάλυση στην ηλεκτρονική της έκδοση να αποκωδικοποιήσει τους λόγους που ώθησαν τον γερμανό υπουργό να
κάνει τις επίμαχες δηλώσεις.
«Θέλει ο Σόιμπλε ξαφνικά να μην συμμετέχει τελικά στο εξής το ΔΝΤ στη διάσωση της Ελλάδας, παρόλο που η
γερμανική κυβέρνηση επιμένει εδώ και μήνες τόσο πολύ σε αυτό ακριβώς (σ.σ. στη συμμετοχή); Στο Βερολίνο
και ειδικά στην Αθήνα κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές σάστισαν. Αλλάζει ξαφνικά ο Σόιμπλε τη
στρατηγική του; Λαμβάνει προληπτικά μέτρα για το ενδεχόμενο το ΔΝΤ να αποχωρήσει από τη διάσωση; (σ.σ.
το πρόγραμμα). Το γερμανικό υπ. Οικονομικών σπεύδει να διευκρινίσει ότι οι δηλώσεις του Σόιμπλε αφορούσαν
ένα καθαρά υποθετικό ενδεχόμενο. Εμμένουμε στο ότι το ΔΝΤ θα παραμείνει', δήλωσε εκπρόσωπος του
υπουργείου», γράφει η οικονομική εφημερίδα του Ντύσελντορφ.
Δεν ήταν απερίσκεπτη δήλωση
O αρθρογράφος αμφιβάλλει ότι ο Β. Σόιμπλε «προβαίνει απερίσκεπτα σε μια τέτοια δήλωση» και επικαλείται
υψηλόβαθμο εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης, ο οποίος επισήμανε ότι «βεβαίως ο Σόιμπλε, κάνοντας μια
τέτοια δήλωση, έχει πάντα κάποια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού του».
Ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι ενδεχόμενη αναζωπύρωση της ελληνικής κρίσης εν μέσω προεκλογικού αγώνα
στη Γερμανία «θα ήταν εφιάλτης» για τους Χριστιανοδημοκράτες της Άγκελα Μέρκελ, και σημειώνει ότι «όλοι
οι εμπλεκόμενοι ποντάρουν να υπάρξει τον Απρίλιο ή το αργότερο τον Ιούνιο συμφωνία με το ΔΝΤ για τις
προϋποθέσεις συμμετοχής του στο ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης. Ήδη αυτό θα είναι δύσκολη υπόθεση για τον
Σόιμπλε, καθώς το ΔΝΤ θέλει να παράσχει ελάφρυνση χρέους στην Ελλάδα, κάτι που απορρίπτει όμως
κατηγορηματικά η γερμανική κυβέρνηση».
Μήνυμα με δύο αποδέκτες
Ενδεχόμενη αποχώρηση του ΔΝΤ θα ήταν «το σοβαρότερο όλων των πιθανών ατυχημάτων για το Βερολίνο»,
σχολιάζει το δημοσίευμα, καθώς τότε θα έπρεπε η γερμανική βουλή να ψηφίσει εκ νέου για το ελληνικό
πρόγραμμα, με την επίτευξη πλειοψηφία να είναι «υπερβολικά αβέβαιη» εντός της ΚΟ των χριστιανικών
κομμάτων. Επιπλέον μια τέτοια ψηφοφορία λίγους μήνες πριν τις εκλογές θα ήταν η «ιδανική πάσα» για το δεξιό
λαϊκιστικό κόμμα AfD. «Αυτή την ψηφοφορία δεν τη θέλει κανείς, ούτε ο Σόιμπλε», σημειώνουν γερμανικοί
κυβερνητικοί κύκλοι, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός ότι ο γερμανός υπ. Οικονομικών είναι προ πολλού
θιασώτης της ιδέας να καθιερωθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός διάσωσης που να λειτουργεί χωρίς τη βοήθεια
του ΔΝΤ, «βεβαιότατα τώρα δεν είναι η στιγμή για κάτι τέτοιο».
Σύμφωνα με τη Handelsblatt, «αυτό το γνωρίζει και το Σόιμπλε. Γι' αυτό οι δηλώσεις του έχουν μάλλον
χαρακτήρα τακτικής. Ο γερμανός υπ. Οικονομικών έστειλε έτσι ένα μήνυμα στην Ελλάδα: Δώστε τα όλα,
εφαρμόστε τους όρους λιτότητας, διότι χωρίς το ΔΝΤ θα καταφύγουμε σε πολύ σκληρότερα μέτρα. Και έστειλε
και μήνυμα στους δικούς του ανθρώπους: Αν θέλουμε να αποτρέψουμε μια εφιαλτική ψηφοφορία στη
Μπούντεσταγκ λίγο πριν τις εκλογές, πρέπει τους προσεχείς μήνες να συμφωνήσουμε με το ΔΝΤ – και σε αυτή
τη διαδικασία να κάνουμε και υποχωρήσεις».
Deutsche Welle
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Εως τον Μάιο επαρκούν τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας
Για τους πρώτους 4 με 5 μήνες του 2017 η Ελλάδα μπορεί να χρηματοδοτήσει τις υποχρεώσεις της χωρίς να λάβει νέο
δάνειο από τον μηχανισμό στήριξης, υποστηρίζει η *Εurobank σε ειδική μελέτη της για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της
χώρας έως το τέλος του προγράμματος και για την πορεία του ελληνικού χρέους. Για το τελευταίο, οι οικονομολόγοι της
τράπεζας διαπιστώνουν ότι εάν δεν υπάρξουν αποφάσεις ελάφρυνσης του χρέους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τότε η
Ελλάδα θα χρειάζεται ολοένα και μεγαλύτερα δάνεια για να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της από το 2023 και μετά.
Σύμφωνα με τη μελέτη της Eurobank, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας αναμένεται να ανέλθουν σε 16,9
δισ. ευρώ το 2017 και 9,6 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του προγράμματος το
σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας ανέρχεται στα 26,8 δισ. ευρώ. «Στον βαθμό που θα αποφευχθούν
σοβαρές καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες εκταμιεύσεις των δανείων του επίσημου τομέα, οι εν λόγω ανάγκες
αναμένεται να καλυφθούν επαρκώς μέσω εγχώριων πόρων (πρωτογενές πλεόνασμα και έσοδα από το πρόγραμμα
αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας), καθώς και της διαθέσιμης χρηματοδότησης από το υφιστάμενο πρόγραμμα
προσαρμογής», υποστηρίζει η τράπεζα.
Δύσκολος ο Ιούλιος
Ο Ιούλιος αναμένεται να είναι ο πλέον απαιτητικός μήνας του 2017 ως προς την αποπληρωμή χρέους, με την αντίστοιχη
δαπάνη να διαμορφώνεται σε περίπου 7,4 δισ. ευρώ (6,6 δισ. ευρώ για την πληρωμή χρεολυσίων και 0,8 δισ. ευρώ για την
πληρωμή τόκων). Η μέση δαπάνη για την πληρωμή τόκων και χρεολυσίων το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους (εκτός
Ιουλίου) αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα των 750 εκατ. ευρώ ανά μήνα, σύμφωνα με τη
Eurobank.
«Τα ανωτέρω υποδηλώνουν ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού Δημοσίου είναι επαρκή για την κάλυψη των
δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους τους πρώτους 4-5 μήνες του τρέχοντος έτους, ακόμη και εν τη απουσία νέας
εξωτερικής χρηματοδότησης της χώρας στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος» εκτιμούν οι οικονομολόγοι της
τράπεζας. «Ωστόσο, η ταχεία ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του προγράμματος χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις
κρίνεται ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί μια νέα επιδείνωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος και να διατηρηθούν
οι προσδοκίες για το ενδεχόμενο ένταξης της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QΕ) της ΕΚΤ», προσθέτουν.
Κρίσιμη η επιστροφή στις αγορές
Παράλληλα, η Eurobank εκτιμά ότι ακόμη και σε περίπτωση απουσίας μέτρων μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα για την
ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους, η Ελληνική Δημοκρατία θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να καλύψει τις
καθαρές δανειακές ανάγκες της 5ετούς περιόδου μετά το πέρας του υφιστάμενου προγράμματος (2019-2023) μέσω σχετικά
περιορισμένου δανεισμού από τις διεθνείς αγορές (της τάξεως των 7,5 δισ ευρώ ετησίως κατά μέσον όρο). «Βασική
προϋπόθεση για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου θα ήταν η σταδιακή επανάκτηση της πρόσβασης της Ελλάδας
στις αγορές πριν από το πέρας του υφιστάμενου προγράμματος» κατά τη Eurobank. Ωστόσο, σε πιο μακροπρόθεσμο
ορίζοντα, η απουσία περαιτέρω σημαντικής ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους «θα απαιτούσε την εξασφάλιση
σημαντικά υψηλότερου δανεισμού από τις διεθνείς αγορές για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών, εγείροντας
σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής θέσης της χώρας» αναφέρεται στη μελέτη της τράπεζας.
Μάλιστα, οι οικονομολόγοι της επισημαίνουν πως ενδεικτικά, βάσει του υφιστάμενου μακροοικονομικού σεναρίου, ο
δανεισμός αυτός θα έπρεπε να ανέλθει, κατά μέσον όρο, σε επίπεδα άνω των 20 δισ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2023-2033,
σε περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2034-2043 και σε 80 δισ. ευρώ με 110 δισ. ευρώ ετησίως την περίοδο 20442060. «Εν κατακλείδι, οι ανωτέρω εκτιμήσεις υποστηρίζουν την αναγκαιότητα περαιτέρω σημαντικής ελάφρυνσης του
ελληνικού δημόσιου χρέους από τους πιστωτές του επίσημου τομέα» υποστηρίζει η Eurobank. Και συμπληρώνει ότι «αυτό
κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων χρηματοδότησης που θα αντιμετωπίσει το
ελληνικό Δημόσιο μετά το 2023».
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Πιθανή απουσία του ΔΝΤ μπορεί να είναι διέξοδο στην ασυμφωνία των θεσμών, σύμφωνα με
κυβ. πηγές
«Η πιθανότητα συνέχισης του προγράμματος χωρίς το ΔΝΤ ή με παρουσία του χωρίς χρηματοδότηση, και άρα
χωρίς κεντρικό ρόλο, είναι μία εξέλιξη που μπορεί να αποτελέσει διέξοδο στο δομικό πρόβλημα ασυμφωνίας
μεταξύ των θεσμών που αποτελεί διαρκή τροχοπέδη για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης χωρίς νέα μέτρα και
την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «η άποψη ότι η Ευρώπη έχει θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης από μόνη της, δεν είναι
καινούρια. Κερδίζει διαρκώς έδαφος σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την ελληνική πλευρά είναι εν τέλει
καλοδεχούμενη, αρκεί οι πρωτοβουλίες και οι αποφάσεις να παρθούν γρήγορα».
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Bundesbank: Στα 240δις οι τόκοι που έχει κερδίσει η Γερμανία επί κρίσης…..
Όπως αποκάλυψε ο γερμανικός τύπος, η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας, η Γερμανία έχει εξοικονομήσει 240
δισ. ευρώ από το ξέσπασμα της κρίσης το 2008 μέχρι και το 2016, χάρη στο χαμηλότερο κόστος δανεισμού και
εξυπηρέτησης του χρέους που απολαμβάνει. Η πτώση της απόδοσης των γερμανικών κρατικών ομολόγων
οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στην επεκτατική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, αλλά και στο γεγονός πως τα γερμανικά ομόλογα θεωρούνται «ασφαλή καταφύγια» σε περιόδους
κρίσης.
Παρ' όλα αυτά πολλοί Γερμανοί πολιτικοί, όπως ο υπουργός Οικονομικών κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
υποστηρίζουν ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και το πρόγραμμα αγοράς δημοσίων ομολόγων θα πρέπει
να αντιστραφούν διότι είναι εις βάρος των Γερμανών αποταμιευτών. Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt
αποκάλυψε ότι σύμφωνα με υπολογισμούς της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, η γερμανική ομοσπονδιακή
κυβέρνηση, τα 16 κρατίδια, δήμοι και ταμεία κοινωνικής ασφάλισης εξοικονόμησαν το κολοσσιαίο ποσό των
240 δισ. ευρώ την τελευταία οκταετία. Μόνο στη διάρκεια του 2016, η Γερμανία εξοικονόμησε ποσό ύψους 47
δισ. ευρώ, χάρη στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο όπου έχουν υποχωρήσει τα επιτόκια δανεισμού. Παράλληλα, η
γερμανική κυβέρνηση είχε την ευκαιρία να πετύχει υψηλό δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2015 και το 2016 σε
μεγάλο βαθμό χάρη στην πολιτική χαμηλών επιτοκίων της ΕΚΤ, η οποία άρχισε να αγοράζει μαζικά κρατικά
ομόλογα τον Μάρτιο του 2015.
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WSJ: Ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος έχασε περίπου 1 δισ. δολάρια εξαιτίας της νίκης
του Τραμπ
Ο διάσημος δισεκατομμυριούχος επενδυτής- διαχειριστής hedge funds, Τζορτζ Σόρος, έχασε περίπου ένα
δισεκατομμύριο δολάρια ως αποτέλεσμα του «ράλι» των χρηματιστηρίων που ακολούθησε την αιφνιδιαστική
νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, αναφέρεται σε δημοσίευμα της Wall Street
Journal.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, ο Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ, πρώην συνεργάτης του Σόρος, που τον βοήθησε να
βγάλει ένα δισ. δολάρια «στοιχηματίζοντας» κατά της βρετανικής λίρας το 1992, προέβλεψε επιτυχώς την
άνοδο των χρηματιστηρίων, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση επί του
θέματος.
Πέρυσι ο Σόρος επέστρεψε στον χώρο του trading στο Soros Fund Management LLC, που διαχειρίζεται
περίπου 30 δισ. δολάρια για τον Σόροος και την οικογένειά του, καθώς τον προσέλκυσαν ευκαιρίες για κέρδη
από αυτά που θεώρησε ως διαφαινόμενα προβλήματα στον ορίζοντα για την οικονομία. Ο Σόρος ήταν
προσεκτικός καθώς έμπαινε ο Νοέμβριος και ακόμα περισσότερο μετά τη νίκη Τραμπ, σύμφωνα με άτομα
πληροφορημένα για το θέμα. Η στάση του αυτή, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, αποδείχτηκε λάθος,
καθώς τα χρηματιστήρια πραγματοποίησαν «ράλι» λόγω εκτιμήσεων πως οι πολιτικές Τραμπ θα ενισχύσουν
τα εταιρικά κέρδη και την οικονομία γενικότερα. Ως αποτέλεσμα, κάποιες από τις επιλογές trading του Σόρος
είχαν ως αποτέλεσμα απώλειες ενός δισ. δολαρίων, αναφέρουν οι συγκεκριμένες πηγές. Ο Σόρος τροποποίησε
τη στάση του και εγκατέλειψε κάποια από τα «στοιχήματά» του κατά τα τέλη του περασμένου έτους,
αποφεύγοντας περαιτέρω απώλειες.
Ωστόσο, το ευρύτερο portfolio της φίρμας του Σόρος τα πήγε καλύτερα, σημειώνοντας κέρδη πριν και μετά τις
εκλογές από επενδύσεις σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά και η βιομηχανία.
Σημειώνεται πως ο Ντράκενμιλερ λίγες ημέρες πριν τις εκλογές είχε προβλέψει σε έναν επενδυτή πως αν
νικούσε η Κλίντον τα χρηματιστήρια θα σημείωναν αρχικά «ράλι» και μετά θα έπεφταν. Αν νικούσε ο Τραμπ,
θα συνέβαινε το αντίθετο: Θα είχαν στην αρχή απώλειες και μετά θα ανέβαιναν.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
JP Morgan just hit $88.17 per share. A new all-time high. It's also
up 30% since the USA election
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