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Τσακαλώτος: Συνολική συμφωνία ως τις 7 Απριλίου … Βρυξέλλες: Καμία συμφωνία χωρίς
αλλαγές στα εργασιακά - Απομακρύνεται και ο Απρίλιος
Εφικτό χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος να υπάρξει συμφωνία συνολική στις 7
Απριλίου. Στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρθηκε στην πορεία των
διαπραγματεύσεων και ενημέρωσε τους βουλευτές ότι «χθες και σήμερα προχωρούν οι τηλεδιασκέψεις των
τεχνικών κλιμακίων για τα ανοιχτά θέματα» και προσέθεσε ότι αυτές οι τηλεδιασκέψεις θα έχουν ολοκληρωθεί
το βράδυ της Πέμπτης, ίσως το πρωί της Παρασκευής να υπάρξει μια ακόμη. Είπε επίσης ότι από το μεσημέρι
της Παρασκευής θα υπάρξει μια ακόμη τηλεδιάσκεψη σε υπουργικό επίπεδο με τους θεσμούς.
«Στόχος είναι να κλείσουμε όσα πιο πολλά πράγματα μπορούμε για να πάμε στο Eurogroup, με ελάχιστα ανοιχτά
ζητήματα», είπε ο υπουργός Οικονομικών και τόνισε ότι η καλύτερη εκδοχή είναι τη Δευτέρα, «να έχουμε μια
συνολική λύση για σχεδόν όλα τα θέματα, ένα από αυτά μπορεί να μην έχει λυθεί. Οπότε μετά μπορεί να γίνει μια
πρώτη συζήτηση και για τη δημοσιονομική πορεία των πλεονασμάτων μετά το 2018, και την περιγραφήσυστηματικοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που θα ικανοποιεί την Ελλάδα και το ΔΝΤ».
Ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την εκτίμηση ότι είναι πολύ πιθανόν να γίνει μια συζήτηση για όλο το
πακέτο, δηλαδή, μεταρρυθμίσεις μετά από το πρόγραμμα, «καλά» και «κακά» μέτρα, πλεονάσματα,
μεσοπρόσθεσμο πακέτο για το χρέος, για να μπορούμε να έχουμε μια οριστική συμφωνία για όλα τα θέματα στις
7 Απριλίου. «Αυτό το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο. Μπορεί να είναι πιο γρήγορα και καλύτερα. Αλλά νομίζω
ότι αυτός είναι ένας εφικτός στόχος», είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Στην ερώτηση ποιο εκτιμά ότι θα είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας, ο υπουργός είπε: «θα είναι μια συμφωνία
ελπίζω, με δυσκολίες, με θετικές εκπλήξεις και δυσκολίες, την οποία θα πρέπει να κρίνουμε όλοι όταν την
δούμε». Είπε ακόμη πως αν η συμφωνία ανοίξει τον δρόμο για την ποσοτική χαλάρωση θα δώσει χώρο στην
κυβέρνηση και τη χώρα να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που
θα καταστήσουν αυτή την ανάπτυξη βιώσιμη.
«Είμαι αισιόδοξος για το 2017 και το 2018, αλλά αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο. Το πιο σημαντικό για τη χώρα
μας είναι το μακροπρόθεσμο σκέλος. Δηλαδή, αυτή η χώρα να μην είναι δύο χρόνια, και μετά να ξαναπέσει στην
ύφεση ή σε κατάσταση στασιμότητας, αλλά αυτή η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και αυτό είναι το σημαντικότερο
στοιχείο», είπε ο κ. Τσακαλώτος και επέμεινε ότι η ανάπτυξη πρέπει να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από
την ανάπτυξη προ της κρίσης και συγχρόνως να είναι και πιο δίκαιη και να νιώσει ο κόσμος ότι «σε αυτή την
ανάπτυξη μπορεί να δει και το δικό του πρόσωπο».
«Με ρωτάνε για παράδειγμα, γιατί επιμένουμε τόσο πολύ στην επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων. Η
απάντηση είναι νομίζω πολύ σαφής. Γιατί ο κόσμος της εργασίας, και ο πιο φτωχός κόσμος και τα μεσαία
στρώματα επλήγησαν πολύ στην κρίση. Χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν καμία εγγύηση ότι θα
συμμετέχουν στην καμπή της ανάπτυξης και είναι σημαντικό να έχουν τις εγγυήσεις ότι η ανάπτυξη δεν θα είναι
για τους λίγους».

Βρυξέλλες: Καμία συμφωνία
Απομακρύνεται και ο Απρίλιος

χωρίς

αλλαγές

στα

εργασιακά

-

Την ίδια ώρα και όπως αναφέρεται στην Καθημερινή Ευρωπαίος αξιωματούχος ξεκαθάρισε την Πέμπτη ότι
χωρίς το κλείσιμο των εργασιακών αλλά και «των πολλών ανοιχτών θεμάτων», κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί.
Συνέχεια…
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\/ δημοσίευμα της Καθημερινής, συγχρόνως, ξεκαθάρισε ότι ο στόχος του Απριλίου δεν είναι
Σύμφωνα με
πιθανός, καθώς, όπως είπε, παρόλο που μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο, θα είναι δύσκολο να
επιτευχθεί η συνολική συμφωνία που θα διασφαλίζει την συμμετοχή του ΔΝΤ, καθώς και συμφωνία στα
μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Ακόμη, ο ίδιος αξιωματούχος υπονόησε ότι δεν θα υπάρξει η ευελιξία που ίσως ανέμενε η ελληνική κυβέρνηση
και στα υπόλοιπα ανοιχτά θέματα, όπως η αγορά ηλεκτρισμού και οι ιδιωτικοποιήσεις, καθώς, όπως σημείωσε,
«αν δεν υπάρξει μία καλή λύση σε αυτά τα θέματα δεν βλέπω να κλείνει η διαπραγμάτευση». Οσον άφορα την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης χωρίς τα εργασιακά ο ίδιος είπε πως «το να πάνε τα εργασιακά στην τρίτη
αξιολόγηση, είναι τόσο εκτός θέματος και πραγματικότητας που δεν ξέρω πως να σας το πω».
Πρόσθεσε δε πως δεν υπάρχει συμφωνία για τα περαιτέρω μέτρα που πρέπει να πάρει η ελληνική κυβέρνηση
για να πετύχει τον στόχο του 3.5% το 2019, αλλά ούτε και για τα αναπτυξιακά μέτρα, αν ξεπεράσει τον
συγκεκριμένο στόχο. Εκεί που έχει σημειωθεί πρόοδος, είναι στο αφορολόγητο όριο, ενώ το ασφαλιστικό και τα
εργασιακά παραμένουν ακόμα ανοιχτά. «Τα θέματα είναι τεχνικά εύκολα, αλλά πολιτικά δύσκολα και μερικά
από αυτά βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μήνες, ακόμα και χρόνια», συμπλήρωσε.
Η επιστροφή των θεσμών θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις τις επόμενες μέρες μέχρι
το Eurogroup της Δευτέρας αλλά και πως θα εξελιχθεί η συζήτηση σε αυτό, καθώς οι υπουργοί θα
αναζητήσουν διαβεβαιώσεις και διασφαλίσεις από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο για το πόσο γρήγορα μπορούν να
κλείσουν τα ανοιχτά θέματα.
Οσον αφορά την ολοκλήρωση της συνολικής συμφωνίας, το γεγονός ότι μεσολαβεί το Πάσχα αλλά και οι
εαρινές συναντήσεις του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο, καθιστά τον μήνα «δύσκολο» για αποφάσεις που
συμπεριλαμβάνουν τον καθορισμό των πρωτογενών πλεονασμάτων και την συγκεκριμενοποίηση των
μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα επιτρέψουν την συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σόιμπλε: Η G20 ίσως παρακάμψει το θέμα του εμπορίου λόγω των ΗΠΑ
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, δήλωσε πως η προστατευτική στάση της νέας
αμερικανικής κυβέρνησης μπορεί να περιπλέξει τις συνομιλίες της Ομάδας των 20 (G20) αυτή την εβδομάδα και
να αναγκάσει τους αξιωματούχους να αφήσουν εκτός το επίμαχο ζήτημα του εμπορίου.
Μιλώντας στο Reuters ενόψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών των
χωρών G20 στη γερμανική πόλη Μπάντεν-Μπάντεν την Παρασκευή και το Σάββατο, ο Σόιμπλε δήλωσε ότι δεν
είναι ακόμα σαφές εάν η G20 θα εμμείνει σε μια κοινή γλώσσα που θα στηρίζει το ελεύθερο εμπόριο και τις
ανοικτές αγορές.
«Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για αυτό το θέμα», δήλωσε ο Σόιμπλε, υποδεικνύοντας τα σχόλια περί
προστατευτισμού από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της
κυβέρνησής του.
«Είναι πιθανόν να αποκλείσουμε ρητά το θέμα του εμπορίου στο Μπάντεν-Μπάντεν και να πούμε ότι μπορεί να
επιλυθεί μόνο στη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων».
Ένα αρχικό προσχέδιο του ανακοινωθέντος της συνάντησης της G20 άφησε να εννοηθεί ότι οι οικονομικοί ηγέτες
του κόσμου ίσως να μην απορρίψουν πλέον απερίφραστα τον προστατευτισμό, σπάζοντας την παράδοση μιας
δεκαετίας.
«Αυτό δεν είναι η ιδανική λύση, αλλά δεν θα αποτελέσει τόσο μεγάλο θέμα», δήλωσε ο Σόιμπλε για το ενδεχόμενο
τα μέλη της G20 να μην καταφέρουν να φθάσουν σε συμφωνία για το εμπόριο.
Το τελικό ανακοινωθέν της συνεδρίασης στο Μπάντεν-Μπάντεν θα πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι η διεθνής
συνεργασία παραμένει ισχυρή σε μια εποχή κατά την οποία αυξάνονται οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, δήλωσε ο
Σόιμπλε.
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Νόαμ Τσόμσκι: Ο Τραμπ θα φέρει νέο οικονομικό κραχ
Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ επεφύλαξε ο Αμερικανός, γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι. Σε συνέντευξή
που παραχώρησε στο AlterNet, ο Τσόμσι προβλέπει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος με τις πρακτικές του θα φέρει
νέα οικονομική κρίση στη χώρα, νέο κραχ ανάλογο του 2008.
«Οι ΗΠΑ οδηγούνται σε ένα τεράστιο οικονομικό κραχ καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει στο
επιτελείο του δισεκατομμυριούχους και πρώην επιτελείς της Wall Street. Η αντικαθεστωτική πρακτική (Τραμπ)
δεν είναι παρά ένα αστείο. Ρίξτε απλά μία ματιά στον Τραμπ και το επιτελείο του» είπε ο Τσόμσκι.
Ο Τσόμσκι ανέφερε ως παράδειγμα μάλιστα τον υπ. Οικονομικών του Τραμπ, Στιβ Μνούτσιν, λέγοντας ότι
«προέρχεται από τη Goldman Sachs, μία τεράστια επενδυτική εταιρεία, όπου εργαζόταν για περισσότερα από 20
χρόνια».
«Με απλά λόγια, η Wall Street,τρίβει τα χέρια» της για την εκλογή Τραμπ και το επιτελείο του» επεσήμανε ο
Τσόμσκι, προσθέτοντας ότι «Από όταν εκλέχθηκε ο Τραμπ, οι αξίες των μετοχών και τα οικονομικά ιδρύματα
σκαρφάλωσαν στα ύψη. Οι επενδυτές είναι κατενθουσιασμένοι που θα εξαλείψει τους όποιους περιορισμούς,
επιτρέποντάς τους να κερδοφορήσουν. Και φυσικά αυτό θα οδηγήσει σε μία ακόμη κρίση αλλά αυτό δεν είναι δικό
τους πρόβλημα. Οι φορολογούμενοι θα το φροντίσουν αυτό» επεσήμανε ο Αμερικανός σύγχρονος θεωρητικός.
«Ο Τραμπ έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι θα παλέψει για να πατάξει την καθεστηκυία τάξη αλλά όπως
παρατηρούν οι περισσότεροι ειδικοί και αναλυτές, η διοίκησή του είναι η πλουσιότερη στην ιστορία της χώρας»
κατέληξε ο Νόαμ Τσόμσι.

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

Politico: Πώς να κερδίσεις χάνοντας ….. Τα 5 συμπεράσματα των ολλανδικών εκλογών
Ο Μαρκ Ρούτε έχασε- έδρες- αλλά κέρδισε- τις εκλογές- κάτι που μπορεί να οφείλει εν μέρει στον Ταγίπ Ερντογάν,
τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα είχαν τα μεγαλύτερα κέρδη και οι Πράσινοι Αριστεροί μετά το πάρτι θα μπουν στο
μεγάλο δίλημμα.
Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, τα 5 πρώτα συμπεράσματα που έβγαλε το Politico. Αναλυτικά αναφέρει:
1. Το δράμα με την Τουρκία πιθανότατα βοήθησε τον Ρούτε
Αυτές οι εκλογές δεν είχαν αφήγημα, μέχρι που εμφανίστηκε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ενάντια στις επιθυμίες της
ολλανδικής κυβέρνησης, ο Τούρκος πρόεδρος προσπάθησε να στείλει τον υπουργό Εξωτερικών του για να μιλήσει
σε συγκέντρωση στο Ρότερνταμ, ώστε να ενθαρρύνει την τουρκική κοινότητα στην Ολλανδία να του δώσει
μεγαλύτερες εξουσίες στο δημοψήφισμα του Απριλίου. ι Ολλανδοί εμπόδισαν τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως
και μία ακόμη Τουρκάλα υπουργό που προσπάθησε να φτάσει στο τουρκικό προξενείο, την οποία έστειλαν πίσω
στη Γερμανία. Ακολούθησαν επεισόδια και οι φωτογραφίες έκαναν τον γύρο των εξαγριωμένων τουρκικών ΜΜΕ.
Ο Ερντογάν αποκάλεσε τους Ολλανδούς απομεινάρια των Ναζί και επιτέλους οι βαρετές ολλανδικές εκλογές είχαν
ένα θέμα. Και ο Ρούτε μπορούσε να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους που είχαν προσελκύσει οι λαϊκιστές
υποψήφιοι.
Συνέχεια…
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«Είχε την ευκαιρία να πετάξει έξω μία γυναίκα με μαντίλα. Είναι η απόλυτη εκλογική απόλαυση. Δεν θα
μπορούσες να το σχεδιάσεις», σχολίασε ο Αντρέ Κρουβέλ, πολιτικός επιστήμονας στο Free University του
Αμστερνταμ.
Επιτέλους, οι λέξεις «σαν πρωθυπουργός», που επέμενε να τονίζει ο Ρούτε δίνοντας έμφαση στην εμπειρία του,
φάνηκε να έχουν νόημα. Ο Ρούτε μπορεί να οφείλει στον Ερντογάν μερικούς επιπλέον ψηφοφόρους.
2. Τώρα αρχίζει η πραγματική μάχη
Το αποτέλεσμα είναι ακατάστατο. Οι ψηφοφόροι έφυγαν από τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα και κινήθηκαν
προς όλες τις κατευθύνσεις. Με 31-32 έδρες, ο Ρούτε απέχει πολύ από την κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι σχεδόν
βέβαιο ότι θα αρχίσει να φλερτάρει τους στενότερους πολιτικούς «γείτονές» του, τους Χριστιανοδημοκράτες όπως
και τους «φιλικούς» κεντρώους του D66. Αλλά ακόμη και με αυτούς δεν μπορεί να φτάσει τις 76 έδρες. Θα πρέπει
να προσεγγίσει ένα κόμμα της αριστεράς για να καλύψει το κενό. Μπορεί να είναι οι Πράσινοι Αριστεροί ή το
Εργατικό Κόμμα, το οποίο μπορεί να θέλει να κρυφτεί κάτω από έναν βράχο για να γιατρέψει τις πληγές του.
3. Βάναυση συντριβή για τους Εργατικούς
Ο παλιός «τιτάνας» της ολλανδικής πολιτικής φαίνεται πως θα περιοριστεί από τις 38 στις 10 έδρες. Είναι η
μεγαλύτερη ήττα στην ολλανδική πολιτική ιστορία, σύμφωνα με το NOS. Πρόκειται για μία βάναυση ετυμηγορία
για την απόφασή του να μπει στον συνασπισμό με τον Ρούτε το 2012. Επίσης, αντικατοπτρίζει το δίλημμα που
στοιχειώνει αυτά τα κόμματα στην Ευρώπη. Οταν κινούνται προς το κέντρο, τα εγκαταλείπουν παραδοσιακοί
υποστηρικτές. Αν κινηθούν προς τα αριστερά, χάνουν τους μετριοπαθείς.
4. Τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα είχαν τα μεγαλύτερα κέρδη
Στο εξωτερικό, οι ολλανδικές εκλογές αντιμετωπίστηκαν ως ένα είδους δημοψήφισμα για την ΕΕ. Είναι μία
απλοϊκή άποψη,
 αλλά το αποτέλεσμα δείχνει ότι σίγουρα δεν υπήρξε απόρριψη της Ενωσης. Τα δύο κόμματα που
είχαν σημαντικά κέρδη σε έδρες, οι Πράσινοι Αριστεροί και το D66, ήταν ανοιχτά φιλοευρωπαϊκά στην
προεκλογική καμπάνια τους. Τουλάχιστον ένα από αυτά θεωρείται ότι θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση. Οι
Βρυξέλλες μπορούν να υπολογίζουν σε έναν σταθερό σύμμαχο καθώς πλησιάζουν οι συζητήσεις για το Brexit.
5. Πρώτα το πάρτι, μετά το δίλημμα για τους Πράσινους
Οι Πράσινοι Αριστεροί πέτυχαν ένα ιστορικό αποτέλεσμα, με το κόμμα να φτάνει στο πιο υψηλό ποσοστό της
ιστορίας του, πιθανόν τετραπλασιάζοντας τις έδρες του σε 16. Ομως, ακόμη και αυτή η επίδοση δεν είναι αρκετή
για να τους κάνει βασικό παίκτη. Ο 30χρονος ηγέτης του, Γιέσε Κλαβέρ, μιλούσε στους υποστηρικτές του για έναν
πιθανό αριστερό συνασπισμό. Τα αποτελέσματα όμως δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Το βράδυ των εκλογών, οι
Πράσινοι Αριστεροί έκαναν πάρτι. Από την Πέμπτη, ο Κλαβέρ θα αντιμετωπίσει το δίλημμα για το αν θα
βοηθήσει τον κεντροδεξιό πρωθυπουργό να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο 30χρονος θέλει την
εξουσία, αλλά αν το παράδειγμα των Εργατικών λέει κάτι, οι υποστηρικτές του δεν θα τον συγχωρήσουν αν την
πάρει.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

ΓΔ: Τουλάχιστον να παραμείνει υψηλότερα των 630 – 635 μονάδων. Αν υπάρχει ένα
ζητούμενο για το ΓΔ αυτό είναι να επιστρέψει ο δείκτης υψηλότερα των 640 – 642
μονάδων ή στη χειρότερη περίπτωση να παραμείνει υψηλότερα των 630 μονάδων,
αφού απώλεια τους οδηγεί το δείκτη στα επίπεδα των 590 – 600 μονάδων, στηρίξεις οι
οποίες σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να χαθούν τις επόμενες εβδομάδες (με αυτά
τα επίπεδα συνδέεται η μακροπρόθεσμη τάση της αγοράς).
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