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Λιου: Η Ελλάδα πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Τζακ Λιού ζήτησε από το ΔΝΤ, τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς και την Ελλάδα να ολοκληρώσουν την
αξιολόγηση και να βρουν μία λογική λύση, μετά τη συνάντηση του με τον Ελληνα ομόλογό του, Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ο Ελληνας
υπουργός συζήτησε επίσης την αξιολόγηση με τον Γερμανό ομόλογό του Σόιμπλε και τον επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. Η
συνάντηση με τον κ. Σόιμπλε περιγράφεται από γερμανικές πηγές ως δύσκολη. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες», είπε σε συνέντευξη Τύπου στο
Πανεπιστήμιο Τζόρτζ Ουάσιγκτον ο κ. Λιού, «δεν αποτελούν έναν από τους θεσμούς που εμπλέκονται άμεσα σε αυτές τις
διαπραγματεύσεις. Παρόλα αυτά είμαστε μέρος της συζήτησης εδώ και πολύ καιρό και έχουμε καλέσει όλες τις πλευρές να βρουν μια
λογική μέση λύση για να επιλύσουν τις διαφορές τους και να πάρουν τις δύσκολες αποφάσεις που είναι απαραίτητες». Σύμφωνα με τον κ.
Λιού «αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις, έχουν ήδη κάνει πολλά (οι Ελληνες), πρέπει να κάνουν
περισσότερα, σημαίνει ότι οι Θεσμοί πρέπει να προσεγγίσουν τις συζητήσεις με την Ελλάδα με πνεύμα επίλυσης διαφορών και εξεύρεσης
δρόμου προς τα εμπρός». Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό «όλα τα μέρη με διαβεβαιώνουν ότι στόχος τους είναι να γίνει αυτό. Αυτό
δεν σημαίνει ότι όλοι βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε μέρος στην συζήτηση, από έξω, παρόλο που θεσμικά δεν
είναι ο ρόλος μας, εύχομαι να είμαστε βοηθητικοί και να βοηθήσουμε να ξεκαθαρίσουν μερικά ζητήματα και να βοηθήσουμε να γίνει η
επικοινωνία πιο εύκολη σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά στην τελική, ουσιαστικά είναι ένα θέμα που το ΔΝΤ, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί και η
Ελλάδα θα πρέπει να επιλύσουν». Ο κ. Λιού αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα «έχει ξεκαθαρίσει σε πολλές περιπτώσεις πόσο
σημαντικό θεωρεί ότι είναι να επιλυθεί το ελληνικό ζήτημα με έναν λογικό τρόπο όσο γίνεται πιο σύντομα». Ο Αμερικανός υπουργός ήταν
ξεκάθαρος και τόνισε απευθυνόμενος σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι «είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί και χρειάζεται να
επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν». Προειδοποίησε ότι «δεν θα ήταν καλό να υπάρξει μια κατάσταση κρίσης όπως αυτή που έχουμε δει
στο παρελθόν, αν οι συνομιλίες καταρρεύσουν. Η λύση δεν είναι να πει οποιοδήποτε από τα μέρη ότι θα φύγει αλλά για όλα τα μέρη να
πάρουν τις δύσκολες αποφάσεις για το πώς θα λύσουν τα θέματα. Υπάρχουν συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις μεταξύ των θεσμών και της
Ελλάδος, έχουν κάνει πρόοδο και νομίζω ότι είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι από πέρυσι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει πολλές δύσκολες
πολιτικές αλλά υπάρχει τώρα ένα κενό και αυτό το χάσμα πρέπει να καλυφθεί με έναν τρόπο που όλοι οι θεσμοί να μπορούν να
αποδεχθούν. Μέρος της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου ήταν πως όταν η Ελλάδα κάνει τα πράγματα που συμφωνήθηκαν το θέμα της
αναδιάρθρωσης επίσης θα (πρέπει να επιλυθεί)». «Ελπίζω -κατέληξε ο κ. Λιού- ότι όλα τα μέρη θα μπορέσουν να επανατοποθετηθούν με
ισχυρή αποφασιστικότητα για να το επιλύσουν σύντομα διότι νομίζω ότι είναι στο καίριο συμφέρον της Ελλάδος, της Ευρώπης και της
παγκόσμιας οικονομίας σε μια συγκυρία, στην οποία νησίδες ασφάλειας ή ανασφάλειας κάνουν την διάφορά. Θα είναι πολύ καλό να
αποφύγουμε αυτό να συμβεί, να υπάρξει ένα σημείο αστάθειας».

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

«Σφαγή» ΔΝΤ - Ευρωπαίων για το ελληνικό χρέος
Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΔΝΤ δεν ήταν τόσο τεταμένες λόγω του ελληνικού ζητήματος. Στο
μεταξύ γίνονται προσπάθειες προσέγγισης εν μέσω σεναρίων για πιθανή ελάφρυνση του χρέους. Μπρα ντε φερ ανάμεσα στην Κομισιόν
και το ΔΝΤ με αφορμή τη διαχείριση του ελληνικού χρέους αναμένεται στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του
Ταμείου. Ήδη, όπως αναφέρει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt στην έντυπη έκδοσή της, οι σχέσεις μεταξύ των δυο
πλευρών δεν ήταν ποτέ χειρότερες. Από τις πηγές της στις Βρυξέλλες η εφημερίδα μεταφέρει ένα κλίμα οργής και κάνει λόγο ακόμη και
για εκβιασμό, δεδομένου ότι η γερμανική βουλή επιμένει στη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα.
Διαφορετικές προσεγγίσεις Ευρώπης - ΔΝΤ
Στην εβδομαδιαία συνάντησή τους την περασμένη Τρίτη (12.04), οι 28 επίτροποι συζήτησαν διεξοδικά για το κακό κλίμα ανάμεσα στους
διεθνείς δανειστές της Ελλάδας. Αναφέρθηκαν δύο πιθανές αιτίες: ορισμένοι υποστήριξαν ότι η άτεγκτη στάση του ΔΝΤ γίνεται για
λόγους διαπραγματευτικής τακτικής για να πιέσει τους Ευρωπαίους να συναινέσουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελάφρυνση του
χρέους. Άλλοι πάλι διατύπωσαν την άποψη ότι η απομάκρυνση του ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης έχει ήδη αποφασιστεί και
το Ταμείο ψάχνει απλά το κατάλληλο πρόσχημα. Ιδιαίτερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είναι οργισμένος με την
Κριστίν Λαγκάρντ, την οποία θα συναντήσει στην Ουάσιγκτον.

Συνέχεια….
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/ ότι επιμένει στην περσινή εκτίμηση ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί στο 2,7% και όχι στο ποσοστό
Της προσάπτει
που θα ανακοινώσει η Eurostat για το 2015, δηλαδή στο 0,3%. Σε αυτή τη διαφορά οφείλονται οι αρνητικές προοπτικές
για την ελληνική οικονομία στην πρόσφατη έκθεση του Ταμείου σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές. Οι διαφορές τροφοδοτούν
και διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Η Κριστίν Λαγκάρντ
δεν θεωρεί ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% το 2018 είναι ρεαλιστικός σε αντίθεση με τους
ευρωπαίους δανειστές. Η διέξοδος που ίσως επιχειρηθεί στη Ουάσιγκτον είναι ένα «εν αναμονή» πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων που θα ψηφιστεί στην ελληνική βουλή και θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν η Αθήνα δεν επιτύχει τους
δημοσιονομικούς στόχους. Πάντως ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αναχώρησε για την
Ουάσιγκτον διαβεβαιώνοντας ότι δεν τίθεται θέμα ελάφρυνσης του χρέους. Στήριξη παίρνει από τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Πρόθεσή του είναι να κάνει σαφές στην Λαγκάρντ ότι για τους Ευρωπαίους ονομαστικό κούρεμα χρέους είναι εκτός
συζήτησης.
Το πολύπλοκο παζλ του χρέους
Στο μεταξύ, διαφαίνεται σύγκλιση απόψεων για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί πιθανή ελάφρυνση του χρέους. Η
Handelsblatt επικαλείται δικές της πηγές που αναφέρουν ότι ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ εκπονούν διάφορα σενάρια και η
ευρωζώνη είναι διατεθειμένη να κάνει για άλλη μια φορά παραχωρήσεις προς την Ελλάδα, αλλά περιορισμένες. Ένα εξ
αυτών περιλαμβάνει την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων κατά 10 ή και 20 χρόνια. Ο μέσος όρος
ωρίμανσης δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) κυμαίνεται στα 30 χρόνια. Συζήτηση ανάμεσα
στους Ευρωπαίους και το ΔΝΤ γίνεται και για τη σταθεροποίηση των επιτοκίων στα σημερινά ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Ένα άλλο σενάριο είναι η μεταφορά των διμερών δανείων με την Ελλάδα στον ESM, κάτι πιθανό μεν, ωστόσο πολιτικά
πολύπλοκο. Διότι, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να το εγκρίνει η γερμανική βουλή. Στις συζητήσεις συμπεριλαμβάνεται και η
παραχώρηση κερδών που θα επιτύχουν τα επόμενα χρόνια η ΕΚΤ και οι εθνικές τράπεζες με ελληνικά ομόλογα, μια
συμφωνία που υπήρχε στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο θα μείωνε τις ανάγκες αναχρηματοδότησης της Ελλάδας.
Οροφή χρέους στο 15%;
Όλα αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν θεωρητικά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Οι διεθνείς
δανειστές δεν θέλουν όμως να εξετάζουν μόνο το ύψος του χρέους, που δεν έχει και τόση σημασία λόγω των ιδιαίτερα
ευνοϊκών, χαμηλών επιτοκίων. Αντ΄αυτού επιδιώκουν να στραφεί η συζήτηση στις δαπάνες εξυπηρέτησής του, με ορισμό
οροφής χρέους που να μην ξεπερνά το 15 μέχρι 20% του ΑΕΠ. Στο άρθρο της Handelsblatt δεν διευκρινίζεται εάν
περιλαμβάνονται και τα έντοκα γραμμάτια, όπως επιθυμεί η ελληνική πλευρά.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ΤΡΑΙΝΟΣΕ από Ρωσία, Ιταλία και ΓΕΚ Τέρνα
Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι, η ΓΕΚ Τέρνα και οι Ιταλικοί Σιδηρόδρομοι, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εξαγορά του
100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα πλαίσια του σχετικού διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές η κινεζική Cosco δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον καθώς κατά τις σχετικές πληροφορίες που έχει
στη διάθεση της η« Κ, «δεν πρόλαβε να προετοιμαστεί εντός των προθεσμιών που έθεσε το ΤΑΙΠΕΔ πριν από περίπου ένα
μήνα.»
Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέθεσαν ξεχωριστά προσφορές παρά το γεγονός ότι στον προηγούμενο
διαγωνισμό είχαν κατέβει σε κοινοπρακτικό σχήμα.
Πηγές των δύο εταιρειών όμως αναφέρουν στην Κ πως αυτό έγινε για τεχνικούς λόγους ενώ αμφότερες δήλωσαν στο
ΤΑΙΠΕΔ πως εξακολουθούν να συνεργάζονται.
Η σχετική προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει το απόγευμα της Παρασκευής και οι δεσμευτικές προσφορές
με βάση τα μέχρις στιγμής δεδομένα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου.
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Τόμσεν: Επιφυλάξεις για τον στόχο του πλεονάσματος – ζητά νέα μέτρα 8 δις
Αμετακίνητος στις θέσεις που είχε εκφράσει και προ διμήνου σε άρθρο του, εμφανίστηκε την Παρασκευή ο
διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Πολ Τόμσεν.
Μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον, το στέλεχος του ΔΝΤ υπογράμμισε καταρχάς ότι
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ (4,5% του ΑΕΠ) προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος
για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% που προβλέπει το πρόγραμμα του ESM. Ωστόσο σήμερα πήγε ένα βήμα
παραπέρα, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα μη ρεαλιστικό, καθώς όπως είπε είναι αδύνατον η
Ελλάδα με τις κοινωνικές πιέσεις που δέχεται εξαιτίας της υψηλής ανεργίας -και δη των νέων- να συνεχίσει και
μετά το 2018 να εμφανίζει για πολλές δεκαετίες πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της.
Για το λόγο αυτό ο ίδιος υποστήριξε ότι εκτός από την λήψη των πρόσθετων μέτρων, τα οποία θα πρέπει το
ΔΝΤ να τα θεωρεί αξιόπιστα, θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να προχωρήσουν σε ένα γενναίο πρόγραμμα μείωσης του
Δημοσίου Χρέους. Όπως ανέφερε η συμφωνία για το χρέος μπορεί να είναι συνδεδεμένη με μία συμφωνία και
να ολοκληρωθεί σε βάθος διετίας υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων που θα περιλαμβάνονται στη
συμφωνία.
Ο ίδιος έσπευσε να χαρακτηρίσει αξιοθαύμαστη και μοναδική για τα διεθνή δεδομένα τη δημοσιονομική
προσαρμογή που έχει πετύχει η Ελλάδα από το 2010 και εντεύθεν. Ωστόσο, όπως προσέθεσε, από τις αρχές του
2014 και μετά εμφανίστηκε μία "κόπωση" εξέλιξη που την απέδωσε στην απουσία διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων. Η όλη προσπάθεια σύμφωνα με τον κ. Τόμσεν στηρίχθηκε στην υπερφορολόγηση των
υψηλότερων εισοδημάτων και δεν συνοδεύτηκε από δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στο μέτωπο της
φορολογικής διοίκησης και είσπραξης εσόδων.
Οσον αφορά στην τρέχουσα αξιολόγηση, επισήμανε ότι «πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος»
και εξέφρασε την αισιοδοξία και την ευχή να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Έσπευσε όμως να επισημάνει ότι
χωρίς πρόσθετα μέτρα το 2016 ο προϋπολογισμός θα κλείσει με πρωτογενές έλλειμμα 1,5% του ΑΕΠ.
Ο ίδιος επισήμανε ότι το ΔΝΤ είναι πρόθυμο να δεχθεί νέα μέτρα αρκεί αυτά να είναι αξιόπιστα. Στο πλαίσιο
αυτό ανέφερε ότι το ΔΤΝ δεν μπορεί να δεχθεί περαιτέρω αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των
υψηλότερων εισοδημάτων, θέτοντας επιτακτικά την μείωση του αφορολογήτου ορίου των 9.500 ευρώ η οποία
μπορεί να γίνει σταδιακά. Όπως επισήμανε στην Ελλάδα το 54% του πληθυσμού δεν πληρώνει καθόλου φόρο,
ποσοστό το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη να
διευρυνθεί η φορολογική βάση.
Ταυτοχρόνως υποστήριξε ότι το ΔΝΤ δεν μπορεί να δεχθεί την περαιτέρω μείωση συγκεκριμένων δαπανών,
εκείνων που έχουν οδηγήσει σε φαινόμενα «νοσοκομεία να μην έχουν σύριγγες και τα λεωφορεία καύσιμα για
να κινηθούν».
Ο ίδιος διευκρίνισε πως Ευρώπη και Ελλάδα έχουν συμφωνήσει πρώτα να οριστικοποιηθούν οι
μεταρρυθμίσεις και εν συνεχεία να υπάρξει συζήτηση για το χρέος. Διευκρίνισε δε πως εκείνος θα πάει προς
συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου το αίτημα της Ελλάδος για νέο πρόγραμμα όταν έχει υπάρξει
πρόοδος και στα δύο θέματα.
Απαντώντας σε σχέση με ενδεχόμενη αλλαγή ρόλου του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα ο Πολ Τόμσεν δεν
θέλησε να δώσει βάρος σε αυτό, ωστόσο είπε πως υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να
στηρίξει μια χώρα το ΔΝΤ εκτός από την χρηματοδότηση.
ΑΜΠΕ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Αναπόφευκτο το "κούρεμα" του ελληνικού χρέους, λένε Γερμανοί οικονομολόγοι
Αναπόφευκτο είναι, σύμφωνα με οικονομολόγους επιφανών γερμανικών ινστιτούτων, το "κούρεμα" του
ελληνικού χρέους.
Αυτό προκύπτει από την εαρινή έκθεση των ινστιτούτων, μεταξύ των οποίων το Ινστιτούτο Οικονομικών
Μελετών του Μονάχου (Ifo), το γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου (DIW) και το
Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Χάλε (IWH), η οποία συντάσσεται για να χρησιμοποιηθεί από τη
γερμανική κυβέρνηση για τις δικές της οικονομικές προβλέψεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Die Welt.
"Το κούρεμα του χρέους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι απλώς αναπόφευκτο", είπε στην γερμανική
εφημερίδα ο επικεφαλής
του μακροοικονομικού τμήματος του Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Χάλε

(IWH) Ολιβερ Χόλτενμέλερ, ο οποίος εκτίμησε ότι "προς το παρόν αναβάλλεται απλώς η αντιμετώπιση των
προβλημάτων".
Ο Τίμο Βόλμερχόιζερ, οικονομικός επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών του Μονάχου (Ifo),
θέτει -όπως πάντα το συγκεκριμένο Ινστιτούτο- και θέμα εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη ως
εναλλακτική για την Ελλάδα: "Υπάρχει η δυνατότητα εξόδου της χώρας από το ευρώ και εκτός ευρώ να
αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της".
Δεν συμμερίζονται, όμως, όλοι οι εμπειρογνώμονες της έκθεσης την άποψη αυτή. "Αμφιβάλλω ότι οι θεσμοί
της νομισματικής Ένωσης είναι τόσο σταθεροί ώστε να αντέξουν της έξοδο ενός κράτους μέλους", λέει στην
εφημερίδα Die Welt ο Φέρντιναντ Φίχτνερ, οικονομικός επικεφαλής του γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών
Ερευνών του Βερολίνου (DIW).
Σύμφωνα πάντως με την έκθεση, όπως και να εξελιχθεί η κατάσταση στην Ελλάδα, δεν αναμένεται να έχει
επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία.
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