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Λαγκάρντ: Είμαστε πολύ πιο σίγουροι μετά την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πλέον «πολύ πιο αισιόδοξο» για την εξεύρεση μιας λύσης για το ελληνικό
χρέος, δήλωσε η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, μετά τη συνάντηση που είχε στο Βερολίνο με την
καγκελάριο της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ. Μετά από τη συνάντηση η Καγκελάριος και η γενική διευθύντρια
του ΔΝΤ δεν έκαναν κοινές δηλώσεις, ενώ αργότερα η Μέρκελ θα συναντηθεί με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Η
Κριστίν Λαγκάρντ ανέλυσε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ΔΝΤ θα μπορούσε να συμμετάσχει στο ελληνικό
πρόγραμμα, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν χρειάζεται κούρεμα χρέους». Σε συνέντευξή της στο ARD - μετά τη
συνάντησή της με την Άγκελα Μέρκελ- επεσήμανε ότι: Είμαστε πολύ πιο σίγουροι μετά την πρόοδο που έχει
σημειώσει η Ελλάδα. Η Λαγκάρντ επέμεινε ότι η Αθήνα πρέπει να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις στα πεδία των
συντάξεων και της φορολογίας εισοδήματος τις οποίες έχει ζητήσει το ΔΝΤ και θέτει ως προϋπόθεση για να
συμμετάσχει στο πρόγραμμα στήριξης. «Προφανώς, το δεύτερο σκέλος θα είναι το επίπεδο του χρέους που
μπορεί να εξυπηρετήσει η χώρα και αυτό το χρέος θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί με τον κατάλληλο τρόπο και το
μέγεθος της αναδιάρθρωσης θα εξαρτηθεί σαφώς πόσες μεταρρυθμίσεις (θα έχουν εφαρμοστεί), πόση πρόοδος
(θα έχει επιτευχθεί), πόσο ισχυρή θα είναι η ελληνική οικονομία στο τέλος του προγράμματος», συμπλήρωσε η
Λαγκάρντ. «Αυτό που θα χρειαστεί δεν θα είναι ένα κούρεμα, αν οι μεταρρυθμίσεις εφαρμοστούν, αλλά μια
σημαντική παράταση των ωριμάνσεων (σ.σ. του χρόνου αποπληρωμής), μια σημαντική μείωση ων επιτοκίων
και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί πιο λεπτομερώς αργότερα, καθώς θα επιτυγχάνεται πρόοδος στο μέτωπο των
μεταρρυθμίσεων». Η διευθέτηση αυτή θα πρέπει να γίνει στο τέλος του τρέχοντος προγράμματος, κατά την ίδια.
Εξάλλου, η Λαγκάρντ είπε στην ίδια συνέντευξη πως ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν τη
διαβεβαίωσε πως θέλει να συνεργαστεί με το ΔΝΤ κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα.
«Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να έχουμε χάος, να έχουμε οικονομική αστάθεια», υπογράμμισε η
Λαγκάρντ. «Η Ελλάδα έχει υποστεί υπερβολική λιτότητα. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι η
χώρα μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Χρειάζεται πολλή δουλειά προτού μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα
σχέδιο για την Ελλάδα στο συμβούλιο του ΔΝΤ», κατέληξε.

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

I

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

\/

Γερμανικό ΥΠΟΙΚ: Η Γερμανία θα επιμείνει στις αξιώσεις της για πλεόνασμα ύψους 3,5%
Σε ερώτηση του ανταποκριτή του realfm 97,8, Παντελή Βαλασσόπουλου, για την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό, η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών τόνισε πως: "Το
συνταξιοδοτικό είναι μία από τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνεται στο τρέχον πρόγραμμα, άρα πρέπει να
εκπληρωθεί στο τρέχον πρόγραμμα". Και όπως σχολιάζεται από αρκετά ΜΜΕ, αυτή η απάντηση προκαλεί
έντονα ερωτήματα, δεδομένου οτι οι αλλαγές έχουν συμφωνηθεί να γίνουν μετά το 2018. Και ουσιαστικά
ανοίγουν θέμα μείωσης συντάξεων εδώ και τώρα, κάτι ποτυ προφανώς είναι δύσκολο να περάσει από την
Αθήνα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα επιμείνει στις αξιώσεις της για πλεόνασμα ύψους 3,5% ενώ
εμμένει στη θέση ότι το ΔΝΤ πρέπει να μείνει στο ελληνικό πρόγραμμα. Ο κ. Ζάιμπερτ, σε ερώτηση για το
ραντεβού Μέρκελ – Λαγκάρντ, είπε χαρακτηριστικά ότι "πρόκειται για μία συνηθισμένη ανταλλαγή απόψεων
με την κυρία Λαγκάρντ και το περιεχόμενό της είναι εμπιστευτικό. Θα εκτιμηθεί η κατάσταση μετά το
Eurogroup. Οι θεσμοί αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και αποφάσισαν συγκεκριμένες
μεταρρυθμίσεις".
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Handelsblatt: «Μετά την κρίση έρχεται νέα κρίση» (για την επίσκεψη Νουί στην Ελλάδα)
Η Handelsblatt εστιάζει την προσοχή της στην επικείμενη επίσκεψη της Ντανιέλ Νουί, επικεφαλής του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (SSM) στην Αθήνα εντός του
Μαρτίου. Σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα το πρόσφατο Eurogroup δεν άφησε να εννοηθεί ότι θα
υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία στις διαπραγματεύσεις για την Ελλάδα. «Αυτό το αδιέξοδο στρέφει όμως και
πάλι τις τράπεζες μακριά από την κερδοφορία. Αυτό διαφαίνεται από μια ολόκληρη σειρά συμπτωμάτων
κρίσης. Η διευθέτηση δανειακών χαρτοφυλακίων μένει στάσιμη. Συγχρόνως οι καταθέσεις συρρικνώνονται.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάγκη νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, πιθανώς
όμως με ευθύνη των μετόχων κι των πιστωτών». Η τελευταία επίσκεψη της επικεφαλής της SSM στην Αθήνα
ήταν το 2016, αλλά όπως σημειώνει η εφημερίδα αυτή τη φορά «οι μάνατζερ των τεσσάρων συστημικών
ελληνικών τραπεζών, που βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΕΚΤ, δεν έχουν κανένα καλό νέο για τη Νουί». Σε
μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τους Έλληνες τραπεζίτες, η κακή κατάσταση των ελληνικών τραπεζών εξαρτάται
μεταξύ άλλων και από τη στασιμότητα στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος από
τους δανειστές. Σε αυτό προστίθεται η αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δανειακής βοήθειας αλλά και τα νέα
σενάρια για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την Handelsblatt, τα χρονικά
περιθώρια για τις ελληνικές τράπεζες στενεύουν. «Η ώρα της αλήθειας θα έρθει το αργότερο με το stresstest
της ΕΚΤ που προβλέπεται για το 2018»».
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Süddeutsche Zeitung: «Τήρηση του προγράμματος ή νέος πρωθυπουργός»
«Τήρηση του προγράμματος ή νέος πρωθυπουργός» είναι ο τίτλος σχολίου στη Süddeutsche Zeitung
αναφορικά με τα διλήμματα ενώπιον των οποίων βρίσκεται και πάλι η Ελλάδα, επτά χρόνια μετά το ξέσπασμα
της κρίσης. «Στην Ελλάδα εδώ και τόσο καιρό οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν με μικρή επιτυχία, με
αποτέλεσμα να προκαλούν εύκολα το εξής ερώτημα: Μπορεί εν τέλει η χώρα να σωθεί; Οι ευρωπαίοι δανειστές
ρίχνουν σε κάθε περίπτωση χρήματα στον ελληνικό κορβανά, αλλά ο λαός γίνεται όλο και πιο φτωχός. Η
οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά ένα τέταρτο. Όσοι έχουν λάβει καλή εκπαίδευση αναζητούν την τύχη τους
στο εξωτερικό. Η τρέχουσα αξιολόγηση των μεταρρυθμιστικών βημάτων έχει εξελιχθεί σε τεράστιο δράμα.
Εδώ και καιρό οι πολίτες διερωτώνται αν κάποιος άλλος πέρα από τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να υποσχεθεί έναν
λιγότερο επώδυνο τρόπο για έξοδο από την κρίση. Πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις θέσεις
του στην καγκελάριο Μέρκελ. Στις δημοσκοπήσεις προηγείται με διαφορά. Αυτό βέβαια υποδηλώνει
περισσότερο την απογοήτευση του κόσμου από τον Τσίπρα παρά την επιδοκιμασία προς τον Μητσοτάκη. Ο
τελευταίος προέρχεται από το πολιτικό κατεστημένο της χώρας, το οποίο στο παρελθόν την οδήγησε στην
κρίση. Ο Μητσοτάκης έστειλε στη Μέρκελ το μήνυμα ότι με αυτόν στην πρωθυπουργία το έργο των δανειστών
θα γίνει πιο εύκολο: με συνεργασία και όχι αντιπαράθεση. Μια δελεαστική προσφορά».
Στη συνέχεια όμως τίθεται το ερώτημα: «Αλλά χρειάζεται η χώρα μόνο μια άλλη κυβέρνηση, προκειμένου η
πολιτική διάσωσης να στεφθεί τελικά με επιτυχία; Αυτή την ψευδαίσθηση δεν πρέπει να έχει κανείς στο
Βερολίνο.» Η εφημερίδα σημειώνει ότι στην πραγματικότητα όλα τα πακέτα διάσωσης προς την Ελλάδα είχαν
την ίδια τύχη ανεξαρτήτως κυβέρνησης. «Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Τσίπρα, ήταν ότι επί
πρωθυπουργίας του αποφεύχθηκε η κοινωνική αναταραχή». Ο Μητσοτάκης, τον οποίο ο σχολιογράφος
περιγράφει ως «εξίσου νέου και έξυπνο με τον Τσίπρα», διατείνεται ότι θα ακολουθήσει μια άλλη πολιτική,
όμως εν τέλει «διαθέτει το ίδιο περιθώριο χειρισμών με τον Τσίπρα (…). To πρωτογενές πλεόνασμα στον
δημόσιο προϋπολογισμό πρέπει να παραμείνει διαρκώς στο 3,5%. Τόσο ο Τσίπρας όσο και ο Μητσοτάκης
θεωρούν αυτόν τον στόχο εντελώς μη ρεαλιστικό. Και οι δύο εξαρτώνται από τη συγκατάθεση των
Βρυξελλών». Η βασική θέση του σχολίου μπορεί με λίγα λόγια, να συνοψισθεί στο ότι μια κυβερνητική αλλαγή
δεν είναι αυτή που θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδας.
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Δημοσκόπηση: Υπέρ του Grexit το 52% των Γερμανών
Το 53% των Γερμανών πολιτών θεωρούν ότι θα ήταν σωστή η διακοπή της βοήθειας προς την Ελλάδα, ενώ το
40% τάσσεται υπέρ της συνέχισής της, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ερευνών Forsa η οποία
διενεργήθηκε για λογαριασμό του γερμανικού περιοδικού Stern.
Υπέρ της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους τάσσεται το 45% των ερωτηθένων, ενώ το 47% την απορρίπτει.
Υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη τάσσεται το 52% των Γερμανών, έναντι του 42% αυτών που
επιθυμούν την παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Υπέρ του Grexit τάσσονται κατά 75% οι ψηφοφόροι
του κόμματος "Εναλλακτική για τη Γερμανία" (AfD)
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Bild: «Ο Σόιμπλε επαινεί την Ελλάδα για προεκλογικούς λόγους»
«Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο! Ορίστε;» Ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκνγκ Σόιμπλε εκπλήσσει με
τον έπαινό του για τους χρεοκοπημένους Ελληνες, δεδομένου ότι δεν έχουν κάνει καμιά μεταρρύθμιση, γράφει
η λαϊκή εφημερίδα Bild σε σημερινό της δημοσίευμα με τον -μάλλον ειρωνικό- υπέρτιτλο ο υπουργός της
αλλαγής.
Η γερμανική κίτρινη εφημερίδα θεωρεί την αλλαγή της στάσης του κ. Σόιμπλε ως προεκλογική τακτική
παραπέμποντας στην ερμηνεία του φιλελεύθερου (FDP) ευρωβουλευτή και Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Αλεξάντερ Γκραφ Λάμπσντορφ, o οποίος δηλώνει: «Ο Σόιμπλε επαινεί την Ελλάδα για
προεκλογικούς λόγους». Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών θέλει να «συγκαλύψει» το πρόβλημα από τη
Χριστιανοδημοκρατική Ενωση (CDU/CSU) πριν τις εθνικές εκλογές.
Ο κ. Λάμπστονρφ χαρακτηρίζει και τη σημερινή συνάντηση της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου Κριστίν
Λαγκάρντ με τη Γερμανίδα καγκελάριο «εξαπάτηση των (Γερμανών) ψηφοφόρων», διότι
\
όπως και τη Μέρκελ, δεν βολεύει τη Γαλλίδα τρεις μήνες πριν της γαλλικές προεδρικές εκλογές μια νέα
ελληνική κρίση. Η συνάντηση μεταξύ Μέρκελ και Λαγκάρντ αποσκοπεί στο να τους «ξεγελάσει» ότι στην
Ελλάδα πάνε όλα σύμφωνα με το σχεδιασμό «ενώ όλοι γνωρίζουν ότι αυτό δεν ισχύει» πρόσθεσε ο Γερμανός
πολιτικός στη Βild.
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Συνεχίζεται η υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων...
Αν και όπως είναι λογικό με μικρότερους ρυθμούς, συνεχίστηκε και την Τετάρτη η πτώση των
αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, με αυτήν του 10ετούς ομολόγου να βρίσκεται στο 7,18%
και αυτήν του 2ετούς να έχει υποχωρήσει στο 8%, μετά την πρόσφατη περιπέτεια στο 10%.
Ομόλογο
Ελλάδας 3 Μηνών
Ελλάδας 6 Μηνών
Ελλάδας 2 Ετών
Greece 3Y
Ελλάδας 10 Ετών
Ελλάδας 15 Ετών
Ελλάδας 20 Ετών
Greece 25Y

Απόδοση %
2,400
2,420
8,045
6,876
7,186
7,685
7,744
7,373
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