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DW: Με στόχο μια συνολική συμφωνία μέχρι τέλη Μαΐου
Επιστρέφουν οι θεσμοί στην Αθήνα. Στο τραπέζι και η συζήτηση για το χρέος. Σύμφωνα με τον Β. Σόιμπλε, το
Eurogroup αποφάσισε πρόσθετα μέτρα το 2019 και 2020 αν δεν επιτευχθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα το
2018.
Σύμφωνα με την DW, στις συναντήσεις του έλληνα υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τη γενική
διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, τους υπουργούς Οικονομικών της
Γερμανίας και της Γαλλίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και Μισέλ Σαπέν, και τον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν
Ντάισελμπλουμ, διεφάνη η βούληση όλων των μερών για ταχεία ολοκλήρωση της συμφωνίας έως το τέλος
Μαΐου. Την εκτίμηση κατέθεσαν τόσο πηγές του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών, όσο και στελέχη
ευρωπαϊκών θεσμών σε συζητήσεις με την DW.
Μετά τις επαφές του κ. Τσακαλώτου στο περιθώριο των εργασιών της εαρινής συνόδου του Ταμείου, έγινε
γνωστό ότι οι θεσμοί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα με ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα εργασιών, σε όλο το φάσμα
των δράσεων, συμπεριλαμβανομένης και της συζήτησης για το χρέος.
Τόμσεν: Ζητούμενο μακροπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι
Από την πλευρά του ο Πόουλ Τόμσεν εκτίμησε ότι «θα χρειαστούν πολλά χρόνια και πρόσθετες μεταρρυθμίσεις,
οι οποίες δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έως ότου η Ελλάδα επιστρέψει
στα προ κρίσης επίπεδα». Στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα μετά
από τη συνάντηση Τσακαλώτου - Λαγκάρντ, ο διευθυντής Ευρώπης του Ταμείου υπογράμμισε την ανάγκη ενός
αξιόπιστου πακέτου μεταρρυθμίσεων και ελάφρυνσης χρέους, προκειμένου να συμμετάσχει το ΔΝΤ στο
πρόγραμμα, ενώ διεμήνυσε ότι για να συνεισφέρει χρηματοδοτικά το Ταμείο πρέπει να εξειδικευθούν τα μέτρα
για το χρέος. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι ενδεχόμενη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ προς την Ελλάδα
με χρήματα από τον ESM, θα ενίσχυε τη βιωσιμότητα του χρέους.
Ο κ. Τόμσεν προέβη σε αυτοκριτική, παραδεχόμενος ότι το Ταμείο έκανε λάθη στις προβλέψεις του, καθώς
υποτίμησε τις ελληνικές δημοσιονομικές επιδόσεις. Υπογράμμισε ωστόσο ότι το ζήτημα είναι η αξιοπιστία των
ελληνικών δημοσιονομικών στόχων στο μέλλον, που πρέπει να επιτυγχάνονται με μόνιμα και όχι προσωρινού
χαρακτήρα μέτρα. Εκτίμησε δε ότι αν δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα η αξιολόγηση, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει
πρόβλημα ρευστότητας για την αποπληρωμή των δόσεων του Ιουλίου.
Σόιμπλε: Πρόσθετα μέτρα αν δεν επιτευχθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα το 2018
Από την πλευρά του ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου της G20 πριν την ημίωρη
συνάντησή του με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, στην οποία συζητήθηκαν όλες οι πτυχές του ελληνικού
προγράμματος, επανέλαβε ότι τα ελληνικά στοιχεία απoδείχθηκαν πολύ καλύτερα των εκτιμήσεων του ΔΝΤ και
σημείωσε ότι το Eurogroup έχει αποφασίσει πως εάν το 2018 δεν επιτευχθούν οι στόχοι για τα πλεονάσματα των
επομένων ετών θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα το 2019 και το 2020.
Παράλληλα, ανέφερε ότι τα κλιμάκια των θεσμών θα μπορούσαν να είχαν επιστρέψει στην Αθήνα αμέσως μετά
το Eurogroup της Μάλτας, αλλά αυτό δεν έγινε διότι μεσολάβησε το Πάσχα.
Πηγή: Deutsche Welle
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Γ. Ντάισελμπλουμ: Είμαστε πολύ κοντά σε μία απόφαση για την Ελλάδα
Είμαστε πολύ κοντά σε μία απόφαση για την Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν
Ντάισελμπλουμ, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg.
Ερωτηθείς για το πότε θα υπάρξει απόφαση για την Ελλάδα, ο επικεφαλής του Eurogroup απάντησε: «Είμαστε
πολύ κοντά, πρόκειται πραγματικά για το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πλήρη συμφωνία για τις μεγάλες
μεταρρυθμίσεις. Πώς πρέπει να σχεδιασθούν, πότε να εφαρμοσθούν , το εύρος τους». Αυτή η συμφωνία πρέπει
τώρα να αποτυπωθεί στο χαρτί για να οριστικοποιηθεί αυτό το μέρος της διαδικασίας, πρόσθεσε. Το άλλο
μέρος είναι, φυσικά, το χρέος, δήλωσε ο Ντάισελμπλουμ, σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις των Ευρωπαίων
πιστωτών με το ΔΝΤ θα είναι δύσκολες, αλλά ότι βλέπει ότι θα υπάρξει λύση. «Θα είναι μία δύσκολη συζήτηση
με το ΔΝΤ, επειδή υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί περιορισμοί στην Ευρώπη, που μπορούμε να πάμε και που όχι,
αλλά και σε αυτό βλέπω μία λύση», δήλωσε.
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New York Times: Ο απόλυτος διχασμός στο ΔΝΤ για το ελληνικό ζήτημα…
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι
διχασμένο για το αν θα χορηγήσει νέα δάνεια στη σχεδόν χρεοκοπημένη Ελλάδα, όπως σημειώνει το
δημοσίευμα με χαρακτηριστικό τρόπο.
Για πάνω από ένα χρόνο, αξιωματούχοι του Ταμείου λένε- δυνατά- ότι δεν μπορούν να μετάσχουν σε ένα νέο
πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα, εκτός αν η Ευρώπη συμφωνήσει να ελαφρύνει το χρέος, σημειώνει η
αμερικανική εφημερίδα.
«Η απροθυμία του Ταμείου να χορηγήσει περαιτέρω χρήματα στην Ελλάδα υπογραμμίζει επίσης μία ευρέως
διαδεδομένη άποψη μεταξύ αξιωματούχων του ΔΝΤ- και της διοίκησης Τραμπ- ότι το ΔΝΤ ξεπέρασε τον εαυτό
του με την Ελλάδα. Επίσης βλέπουν την ευθύνη για την αποκατάσταση της οικονομικής υγείας της χώρας ως
κάποια που ανήκει πρωταρχικά στην Ευρώπη, η οποία αυτή τη στιγμή καλύπτει το 80% του ελληνικού
χρέους», αναφέρει ακόμη το δημοσίευμα.
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα, που έχει συναινέσει στις απαιτήσεις του Ταμείου για περικοπές δαπανών, είναι
αντιμέτωπη με μία αποπληρωμή χρέους ύψους 7 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, την οποία μπορεί να μην είναι ικανή να
εκπληρώσει αν ΔΝΤ και Ευρώπη δεν μπορέσουν να επιτύχουν συμφωνία για το νέο πρόγραμμα διάσωσης,
συνεχίζουν οι New York Times.
«Κατά πολλές έννοιες, η κατάσταση στην Ελλάδα έχει γίνει ένα υπαρξιακό ερώτημα για το ΔΝΤ. Το Ταμείο
έχει επικριθεί για υπερβολική χορήγηση πόρων στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Για παράδειγμα, τα 30 δισ.
ευρώ που δάνεισε στην Ελλάδα το 2010 ήταν 30 φορές περισσότερα από την οικονομική συνεισφορά της
Ελλάδας ως μέλος του Ταμείου. Το δάνειο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία του ΔΝΤ», σημειώνει η
εφημερίδα. «Ομως, το Ταμείο έχει μία υποχρέωση να δανείζει σε χώρες που είναι σε οικονομική ανάγκη όπως
και να διασφαλίζει την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα», συμπληρώνει.
Συνέχεια…
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«Σε αυτό το σημείο γίνεται ιδιαίτερα ανήσυχο. Το Ταμείο στυλώνει τα πόδια, αλλά αν επικρατήσει η ριψοκίνδυνη διπλωματία που
έχουν ασκήσει οι Ευρωπαίοι και οι Ελληνες στο παρελθόν, θα δείτε μεγαλύτερη αστάθεια στις αγορές. Αυτό σίγουρα προκαλεί άγχος,
τόσο εντός του Ταμείου, όσο και εντός των εθνικών κυβερνήσεων», σχολίασε ο Ράνταλ Χένινγκ, ειδικός σε ζητήματα παγκόσμιων
χρηματοπιστωτικών θεσμών.
Σε αντίθεση με προηγούμενες εαρινές συζητήσεις, τα ερωτήματα για την Ελλάδα δεν μονοπώλησαν τη δημόσια συζήτηση αυτή την
εβδομάδα, κατά την οποία υπουργοί Οικονομικών και κεντρικοί τραπεζίτες βρίσκονται στην Ουάσινγκτον, σημειώνουν οι New York
Times. Αντί για αυτό, στην ατζέντα κυριάρχησε η ανάκαμψη των αναδυόμενων αγορών, η βελτιωμένη προοπτική της παγκόσμιας
ανάπτυξης και η αβεβαιότητα για τη δέσμευση της διοίκησης Τραμπ στις πολιτικές ελεύθερου εμπορίου που προωθεί το ΔΝΤ, συνεχίζει
το δημοσίευμα.
Ομως, πίσω από κλειστές πόρτες η συζήτηση για τα επόμενα βήματα με την Ελλάδα κατανάλωσε πολύ χρόνο, όπως πάντα, σημειώνει η
αμερικανική εφημερίδα. «Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος συναντήθηκε με αξιωματούχους, αλλά μικρή πρόοδος έγινε σύμφωνα με
ανθρώπους που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις», αναφέρει το δημοσίευμα.
Οι δημόσιες τοποθετήσεις, παρατηρούν οι New York Times, δεν άλλαξαν: πρέπει να βγαίνουν τα νούμερα πριν το Ταμείο σκεφτεί να
εκταμιεύσει χρήματα, μήνυμα που έστειλε και η Κριστίν Λαγκάρντ. «Η Γερμανία και άλλοι δανειστές της βόρειας Ευρώπης, που είναι
βαθιά καχύποπτα για την ικανότητα της Ελλάδας να χειριστεί τα οικονομικά της μακροπρόθεσμα, έχουν υποσχεθεί στους ψηφοφόρους
ότι θα συμφωνήσουν σε άλλο ελληνικό πρόγραμμα μόνο αν το ΔΝΤ συμφωνήσει», σημειώνει η εφημερίδα.
Οι New York Times υπενθυμίζουν την έκθεση του Peterson Institute, που δόθηκε αυτό το μήνα στη δημοσιότητα, που- όπως σημειώνει
η εφημερίδα- αναδεικνύει το πόσο σύνθετο είναι το ελληνικό ζήτημα.
Αυτή αμφισβητεί την ικανότητα της Ελλάδας να πετυχαίνει σταθερά αρκετά μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα που επιτρέπουν να
πληρώνει το χρέος της. Και παρότι αποδέχεται ότι η Ευρώπη έχει προτείνει εφικτά μέτρα για τη μείωση του χρέους, όπως η παράταση
ωριμάνσεων, υποστηρίζει ότι για να κάνουν διαφορά αυτά τα μέτρα, η Ευρώπη θα πρέπει να δεσμευθεί σε έως και 100 δισ. ευρώ
επιπλέον δάνεια. Ο συντάκτης της έκθεσης, Ζερομίν Ζετελμέγιερ, ειδικός στα ζητήματα χρέους, που πρόσφατα εργάστηκε ως
υψηλόβαθμος σύμβουλος στο γερμανικό ΥΠΟΙΚ ενώ στο παρελθόν υπήρξε οικονομολόγος του ΔΝΤ, κατέληξε ότι δεν υπάρχει απλή
λύση στο ελληνικό ζήτημα.
«Είναι απογοητευτικό. Ενώ υπάρχουν τεχνικές λύσεις, υπάρχουν μεγάλα πολιτικά προβλήματα που συνδέονται με όλες αυτές», σχολίασε
ο Ζετελμέγιερ μιλώντας στους New York Times. «Υπάρχει η εκτίμηση ότι απλά θα υπάρχει περισσότερη αναβλητικότητα. Και τα
πράγματα μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχο», συμπλήρωσε.
Για αυτό κάποιοι αναλυτές πιστεύουν ότι το ΔΝΤ και η Γερμανία θα βρουν τρόπο να συμβιβαστούν, με την Ευρώπη να συμφωνεί σε
αρκετή ελάφρυνση χρέους προκειμένου να επανέλθει στο πρόγραμμα το Ταμείο, σημειώνει το δημοσίευμα. «Ο χρόνος τρέχει. Με τις
ευρωπαϊκές εκλογές, το τελευταίο που θέλει ο καθένας είναι μία ακόμη ελληνική κρίση», σχολίασε ο Χένινγκ.
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Fitch: Υποβάθμισε το κρατικό αξιόχρεο της Ιταλίας από ΒΒΒ+ σε ΒΒΒ
Ο οίκος αξιολόγησης τονίζει ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυνος κυβερνητικής αστάθειας και η δυνατότητα να αυξηθεί
η επιρροή ευρωσκεπτικιστικών και λαϊκιστικών κομμάτων. Υπογραμμίζει παράλληλα, ότι η Ιταλία δεν έχει
καταφέρει να μειώσει το ιδιαίτερα υψηλό δημόσιο χρέος της, κάτι που την εκθέτει «σε ενδεχόμενα αρνητικά
σοκ».
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αποφάσισε να μειώσει το κρατικό αξιόχρεο της Ιταλίας από ΒΒΒ+ σε ΒΒΒ ενώ
διατήρησε την πρόβλεψη της σταθερής προοπτικής.
Ο οίκος αξιολόγησης τονίζει ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυνος κυβερνητικής αστάθειας και η δυνατότητα να αυξηθεί
η επιρροή ευρωσκεπτικιστικών και λαϊκιστικών κομμάτων. Υπογραμμίζει παράλληλα, ότι η Ιταλία δεν έχει
καταφέρει να μειώσει το ιδιαίτερα υψηλό δημόσιο χρέος της, κάτι που την εκθέτει «σε ενδεχόμενα αρνητικά
σοκ».
Ο oίκος Fitch, τέλος, κάνει αναφορά στο «αδύναμο τραπεζικό σύστημα της χώρας», για το οποίο, «αν δεν
υπάρξουν ευρύτερες προσπάθειες αναδιάρθρωσης, θα μπορούσε να χρειασθεί μια περαιτέρω κρατική στήριξη».
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Κίνα: Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 6,5% το 2017
Ο στόχος του 6,5% για την ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας το 2017είναι εφικτός, υποστήριξε ο διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας. Ο Ζου Σιαοτσουάν σε δήλωση του με αφορμή τη σύνοδο της Διεθνούς και
Οικονομικής Επιτροπής του ΔΝΤ, αναφέρει ότι ο επιχειρηματικός και χρηματοοικονομικός τομέας της χώρας
δείχνουν ανθεκτικοί. «Καθώς σταθεροποιήθηκε και ανέκαμψε η ανάπτυξη των επενδύσεων και του εμπορίου, η
κατανάλωση αυξήθηκε σταθερά, ενώ η απασχόληση έμεινε γενικά σταθερή», τονίζει ο Σιαοτσουάν και εκτιμά
ότι «ο στόχος για 6,5% ανάπτυξη αυτή τη χρονιά είναι εφικτός».
Η Κίνα έθεσε το συγκεκριμένο στόχο το Μάρτιο. Η χώρα πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 6,7% την περασμένη χρονιά,
υποστηριζόμενη από τον τραπεζικό τομέα, δισεκατομμύρια κρατικών επενδύσεων καθώς και μία
κατασκευαστική
 «φούσκα».
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FED: Νίκη Λεπέν ή Μελανσόν θα προκαλούσε αναταράξεις στις αγορές
Ο υπ' αριθμόν δύο στην ιεραρχία της ομοσπονδιακής αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, ο Στάνλεϊ Φίσερ,
εκτίμησε σήμερα ότι η επικράτηση στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία μιας ή ενός υποψηφίου που τάσσεται
υπέρ της αποχώρησης της χώρας από την ευρωζώνη θα ήταν «πολύ μεγάλο ζήτημα», που θα προκαλούσε
«αναταράξεις» στις αγορές.
Ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής του τηλεοπτικού δικτύου CNBC, στο περιθώριο των
εαρινών συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, ο
αντιπρόεδρος της Fed επισήμανε τη συμμετοχή στην αναμέτρηση «υποψηφίων που λένε ότι θέλουν η Γαλλία να
αποχωρήσει από το ευρώ».
«Με δεδομένη ότι γαλλογερμανική εταιρική σχέση είναι απόλυτα κρίσιμο στοιχεία του ευρωπαϊκού σχεδίου,
αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα μπορούσε να συμβεί» σε
αυτή την περίπτωση,
τόνισε ο Φίσερ.
\
«Πρέπει να αναλογιστούμε αυτή την πιθανότητα και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε», πρόσθεσε ο ίδιος,
διευκρινίζοντας πως η αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα «προσέχει τι συμβαίνει στο εξωτερικό (...)
και τις πιθανές επιπτώσεις του» για τις ΗΠΑ.
«Γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει αναταραχή» στις αγορές εάν υπάρξει έκπληξη στις γαλλικές
προεδρικές εκλογές, επέμεινε.
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ΓΔ: Συνεχίζεται και μπορεί να συνεχίζεται για καιρό (με χαμηλούς
τζίρους) η παλινδρόμηση της αγοράς σε ένα στενό εύρος τιμών …..
Αστάθμητος παράγοντας η πορεία των διεθνών αγορών…
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