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Σόιμπλε: «Αν όλα πάνε καλά, τότε σε τρεις εβδομάδες θα έχουμε συμφωνία»
«Αν όλα πάνε καλά, τότε σε τρεις εβδομάδες θα έχουμε συμφωνία» εκτίμησε ο υπουργός Οικονομικών της
Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του χθεσινού Eurogroup στις Βρυξέλλες.
Αναφερόμενος στη στάση του Βερολίνο κατά τη διάρκεια του χθεσινού Eurogroup, στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι
«η γερμανική κυβέρνηση δεν μπλοκάρει τις αποφάσεις για την Ελλάδα. Αυτό που θέλουμε είναι να τηρούνται οι
κανόνες. Οι γερμανικές θέσεις τυγχάνουν πάντα ευρείας στήριξης ανάμεσα στα μέλη του Eurogroup».
Σε κάθε περίπτωση, εμφανίστηκε βέβαιος ότι το ΔΝΤ θα συμφωνήσει για το ζήτημα της Ελλάδας και εξήγησε
ότι η αδυναμία επίτευξης ενός συμβιβασμού οφείλεται στις αποκλίνουσες εκτιμήσεις μεταξύ Ταμείου και Ε.Ε.
για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα φρόντισε να υπενθυμίσει στο ΔΝΤ ότι η Γερμανία είναι...
μέτοχός του και ως εκ τούτου το Ταμείο δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει στις θέσεις των Ευρωπαίων. «Είμαι
πολύ βέβαιος ότι το ΔΝΤ θα συμφωνήσει τελικά στην προτεινόμενη συμφωνία για την Ελλάδα, καθώς είμαστε
μέτοχοι στο Ταμείο», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.
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Τόμσεν: Δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος στο ζήτημα του χρέους
Η Ελλάδα υιοθέτησε ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα, το οποίο θα επιτρέψει μια πιο φιλική προς την ανάπτυξη
δημοσιονομική πολιτική, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν,
μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.
Το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με τον Πόουλ Τόμσεν, αντιμετωπίζει τα «δύσκολα» και «ευαίσθητα» θέματα για
τις μεταρρυθμίσεις στη φορολογία και στο συνταξιοδοτικό.
«Είμαι βέβαιος ότι είναι ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, το οποίο το ΔΝΤ θα μπορούσε να το στηρίξει με ένα
πρόγραμμα (τύπου stand by arrangement)» δήλωσε ο Π. Τόμσεν, ενώ επιβεβαίωσε ότι το ΔΝΤ συμμετείχε στη
συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η διοίκηση του ΔΝΤ θα λάβει την τελική απόφαση.
«Προκειμένου να προχωρήσουμε περαιτέρω, χρειάζεται ένα αξιόπιστο πακέτο ελάφρυνσης του ελληνικού
χρέους» τόνισε ο ίδιος, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, διότι το ΔΝΤ θεωρεί ότι
υπάρχει ανάγκη για «περισσότερο ρεαλιστικές υποθέσεις» και «μεγαλύτερη σαφήνεια». «ΔΝΤ και Ευρωζώνη
έχουν κάνει πρόοδο στο ζήτημα του ελληνικού χρέους, αλλά όχι αρκετή ώστε να υπάρξει συμφωνία» πρόσθεσε
χαρακτηριστικά.
Καταλήγοντας, ο Πόουλ Τόμσεν τόνισε ότι το ΔΝΤ δέχεται τις βασικές υποθέσεις της συμφωνίας του Mαΐου του
2016 και ξεκαθάρισε πως τα μέτρα για το χρέος θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος, αλλά θα
πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν πριν τη λήξη του.
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Citi: Η δόση θα δοθεί αλλά …
Σχολιάζοντας το τελευταίο Eurogroup και σε ένα σύντομο σχόλιο, οι αναλυτές της Citigroup εκτιμούν πως η
επόμενη δόση που είναι απαραίτητη στην Ελλάδα ώστε να αποπληρώσει χρέος ύψους περίπου 6,5 δισ. ευρώ τον
Ιούλιο θα εκταμιευτεί τελικά, ακόμη και χωρίς την επίσημη συμφωνία για το χρέος και τη συμμετοχή του ΔΝΤ
στο πρόγραμμα. Βέβαια όπως αναφέρουν οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας, χωρίς συμφωνία για
ελάφρυνση χρέους (η οποία σε πρόσφατες αναλύσεις της Citi έχει χαρακτηριστεί σχεδόν απίθανη), η συμμετοχή
των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης παραμένει πολύ αβέβαιη, όπως και η
επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές με έκδοση ομολόγων.
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Γερμανικός Τύπος: Αυτή τη φορά οι πιστωτές απογοητεύουν την Ελλάδα
"Αυτή τη φορά είναι οι πιστωτές που απογοητεύουν την Ελλάδα" επιγράφεται σχετική ανάλυση στην
ηλεκτρονική έκδοση της συντηρητικής Die Welt του Βερολίνου. Όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος "το ότι η
Αθήνα αγωνιά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για την εκταμίευση των άκρως απαραίτητων δανείων, είναι
κάτι που το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά, κατ΄εξαίρεση, η υπαιτιότητα για την
καθυστέρηση δεν βαραίνει τους Έλληνες. Το αντίθετο συμβαίνει".
Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στον ρόλο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: "Το Βερολίνο επιμένει στη συμμετοχή
του ΔΝΤ. Φοβάται ότι η Κομισιόν θα ήταν υπερβολικά επιεικής με τους Έλληνες. Τη Δευτέρα πάντως, ο
Σόιμπλε φάνηκε πρόθυμος να το συζητήσει. Ήταν η πρώτη φορά που συζητήθηκε στο Eurogroup με ποιoν
τρόπο θα μπορούσε να βοηθηθεί η Ελλάδα σε περίπτωση που αποδειχθούν υπερβολικά φιλόδοξοι οι
δημοσιονομικοί στόχοι, ανέφερε μετά το πέρας των διαβουλεύσεων ο (επικεφαλής του Eurogroup)
Ντάισελμπλουμ.
Αυτή είναι η εξειδικευμένη προσέγγιση που απαιτεί το ΔΝΤ, είπε. Κύριοι πρωταγωνιστές σε αυτή τη συζήτηση
ήταν ο υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε και ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ Τόμσεν. Κάθε
τόσο οι δυο τους αποσύρονταν για ιδιαίτερες συνομιλίες. Διαμεσολαβητικό ρόλο είχε ο επικεφαλής του
Γιούρογκρουπ Ντάισελμπλουμ και ο νέος υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ".
Συνέχεια…
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«Το ρόλο διαμεσολαβητή είχε ο Γ. Ντάισελμπλουμ»
Η ελβετική Neue Zürcher Zeitung τονίζει ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε μπορεί να ήταν μέχρι σήμερα αντίθετος
σε οποιαδήποτε συζήτηση για το χρέος πριν το τέλος του τρέχοντος προγράμματος, αλλά τη Δευτέρα
"προφανώς φάνηκε διατεθειμένος να εξειδικεύσει" τα πιθανά μέτρα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη Deutsche Welle, η εφημερίδα επικαλείται εκτιμήσεις του Γερούν Ντάισελμπλουμ,
σύμφωνα με τις οποίες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα πρέπει το ΔΝΤ να αποδεχθεί δύο βασικές αρχές:
"Πρώτον, τα μέτρα να κυμαίνονται στο πλαίσιο που είχε προσδιοριστεί τον Μάιο του 2016. Και δεύτερον, τα
κράτη-μέλη να λάβουν μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος (τον Αύγουστο του 2018) την οριστική
απόφαση για το τι πραγματικά είναι απαραίτητο και υλοποιήσιμο".
"Χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις"
Σε σχόλιο-ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες για το online πρόγραμμα του πρώτου καναλιού της γερμανικής
τηλεόρασης (ARD) ο δημοσιογράφος Ραλφ Σίνα αναφέρει ότι "το κούρεμα χρέους είναι ήδη εδώ".
Πιο συγκεκριμένα: "Η άφεση χρέους για την Ελλάδα αποτελεί προ πολλού μία πραγματικότητα, καθώς έχουν
συμφωνηθεί μακρά περίοδος χάριτος και γελοιωδώς χαμηλά επιτόκια. Όσο σθεναρά κι αν αντιτάσσεται ο
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στην επίσημη απομείωση χρέους πριν από τις γερμανικές εκλογές, οι ευρωπαίοι
φορολογούμενοι θα δουν, στην καλύτερη περίπτωση, να επιστρέφει ένα ελάχιστο ποσοστό των δανείων που
έχουν χορηγήσει στην Ελλάδα. Αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι.
Για την Αθήνα η ΕΕ έχει γίνει προ πολλού μία ένωση μεταφοράς πόρων. Το τρέχον, τρίτο πρόγραμμα βοήθειας
θα πρέπει να αντικατασταθεί τον επόμενο χρόνο από ένα τέταρτο πρόγραμμα βοήθειας. Σε διαφορετική
περίπτωση η κρατική χρεοκοπία είναι προγραμματισμένη. Και αυτό γιατί η Ελλάδα δεν θα έχει, σε εύλογο
χρονικό διάστημα, την απαραίτητη αξιοπιστία για να σταθεί στις αγορές.
Όλες οι προβλέψεις της Κομισιόν για τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αποτελούν, εδώ και
χρόνια, απλό ευχολόγιο. Οι προσπάθειες για περικοπές και οι φορολογικές επιβαρύνσεις των τελευταίων ετών,
καθώς και η άνθηση του τουρισμού δεν αλλάζουν το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της
χωρίς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις".
"Η Ελλάδα πρέπει να περιμένει" επιγράφεται σύντομο δημοσίευμα στην online έκδοση της οικονομικής
επιθεώρησης Handelsblatt. Σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες σημειώνεται ότι "παρά τις σκληρές
προσπάθειες περικοπών, η απειλούμενη με χρεοκοπία Ελλάδα θα συνεχίσει να περιμένει μία ρητή διαβεβαίωση
για την παροχή νέων δανείων. Όπως προκύπτει από διαπραγματευτικούς κύκλους, οι υπουργοί Οικονομικών
της ευρωζώνης δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε νέα βοήθεια".
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ΔΕΗ: Εγκρίθηκε η πώληση του 25% του ΑΔΜΗΕ στο Δημόσιο
Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ η πώληση του 25% των μετόχων της στη
ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ έναντι τιμήματος 295,6 εκατ ευρώ.
Η διαδικασία του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και της εισόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Ενεργειακής
Συμμετοχών (θυγατρική της ΔEΗ) έως τις 15 Ιουνίου.
Ο πρόεδρος της ΔEΗ Μανώλης Παναγιωτάκης έκανε λόγο για διαδικασία διαχωρισμού και μεταβίβασης σε
χρόνο ρεκόρ.
Σε σχέση με το θέμα της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔEΗ στη ΛΑΡΚΟ το ελληνικό
δημόσιο ζήτησε αναβολή για τις 12 Ιουνίου.
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Επικρίσεις από Le Monde, El Pais για την αδυναμία του Eurogroup να καταλήξει σε
συμφωνία
Με ιδιαίτερα επικριτικά σχόλια για τη στάση των θεσμών της ΕΕ υποδέχονται στις σημερινές τους εκδόσεις δύο μεγάλες
ευραωπαϊκές εφημερίδες, η γαλλική Le Monde κι η ισπανική El Pais, τη χθεσινή απροθυμία του Eurogroup να λάβει μία
σαφή συμφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και την εκταμίευση των 7 δισεκ. ευρώ έως τον Ιούλιο. "Η
Ελλάδα: πρόκειται για την τελευταία ανεπίλυτη κρίση της ευρωζώνης κι ένα θέμα για το οποίο πλέον γίνεται ολοένα και
πιο δύσκολο να υποστηρίξουμε με θετικούς όρους τις πράξεις των Ευρωπαίων", τονίζει στην εναρκτήρια παράγραφό της
 Monde, που τιτλοφορείται "Μέτρα για το χρέος, νέα δάνεια: οι Έλληνες θα πρέπει να περιμένουν κι
το άρθρο της Le
άλλο". Στο άρθρο της, η συντάκτρια Σεσίλ Ντικουρτιέ τονίζει με αυστηρό ύφος το πόσο η ελληνική κυβέρνηση, ιδίως
"μετά την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα τον Ιανουάριο 2015, έχει προσπαθήσει να απομειώσει το τεράστιο κρατικό χρέος
(180% του ΑΕΠ), χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλίσει έως σήμερα σημαντικές παραχωρήσεις από τη μεριά των
δανειστών". "Οι Έλληνες, εντούτοις, έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του δρόμου", αποδεχόμενοι τουλάχιστον 140 νέα μέτρα
λιτότητας (μεταρρυθμίσεις, μείωση δαπανών, αυξήσεις φόρων)" υπογραμμίζεται στο ίδιο άρθρο. Μάλιστα, η ίδια
αρθρογράφος τονίζει πως "αναμένοντας μία συμφωνία στο Eurogroup, το Ελληνικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε εξάλλου
πρόσφατα ένα "συνολικό" νομοσχέδιο με 45 μέτρα, που οι δανειστές επιτάσσουν, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και
μια νέα μείωση –την δέκατη τρίτη!—των συντάξεων από την έναρξη της κρίσης το 2010..αλλά τούτο δεν ήταν αρκετό για
να πείσει τις Βρυξέλλες χθες". "Η αλήθεια είναι πως εδώ κι έναν χρόνο, οι Έλληνες είναι όμηροι μίας διελκυνστίδας που
τους ξεπερνά", σημειώνει η Ντικουρτιέ, υπενθυμίζοντας τις διαφορές απόψεων μεταξύ του ΔΝΤ και της ΕΕ για το
ελληνικό χρέος. "Αυτό που είναι φρικτό είναι πως οι Έλληνες δεν έχουν ανάγκη από τα χρήματα του ΔΝΤ, έχοντας
‘τραβήξει’ από αυτό μόλις 30 δισεκ. από τα 86 δισεκ. που διατίθενται στο πλαίσιο του τρίτου σχεδίου βοήθειας. Χωρίς να
υπολογίζεται πως, λήγοντας σε βραχύτερο χρονικό ορίζοντα, τα δάνεια τούτα κοστίζουν περισσότερο στην Ελλάδα από
εκείνα που της χορηγούν οι η ΕΚΤ, η ο EMS. -Από την πλευρά της η ισπανική El Pais στο άρθρο του συντάκτη της
Κλαούδι Πέρεθ από τις Βρυξέλλες με τίτλο "Το Eurogroup ναυάγησε ξανά στη διάσωση της Ελλάδας", τονίζει πως
ξανάρχισε μία "νέα δόση σασπένς για την Ελλάδα, καθώς το Eurogroup απέτυχε τη Δευτέρα για μία πολλοστή φορά να
αποταμιεύσει την διάσωση". "Η πολιτική συμφωνία μεταξύ θεσμών κι Αθήνας είναι έτοιμη, έπειτα από τη νέα δέσμη
μέτρων που εγκρίθηκε. Όμως η Ευρώπη εξακολουθεί να μην στέλνει λεφτά στην Ελλάδα", τονίζει ο αρθρογράφος. "Μετά
τρία προγράμματα διάσωσης και 200 δισεκ. ευρώ, η ελληνική κρίση έχει εντρυφήσει σε όλα τα λογοτεχνικά γένη και τις
υποκατηγορίες τους: την κωμωδία, τη φάρσα, το ψυχολογικό μυθιστόρημα, το αστυνομικό και τη ρεαλιστική νουβέλα, τις
επιφυλλίδες –με πρωταγωνιστή τον σεξπηρικό ηθοποιό Γιάννη Βαρουφάκη—το χρονογράφημα, την επωδό. Αλλά σχεδόν
πάντοτε δεσπόζουν το δράμα και το σασπένς: χθες βράδυ οι υπουργοί στο Eurogroup απέτυχαν παταγωδώς στην
προσπάθεια να ξεπαγώσουν τα κονδύλια", επισημαίνει εμφατικά ο Πέρεθ. Ο ίδιος σημειώνει πως "τίποτε δεν είναι εύκολο
με την Ελλάδα, μία χώρα που έχει χάσει το 25% του πλούτου της από το 2010 και που έχει επίπεδα ανεργίας, φτώχειας και
χρέους ισάξια με αυτά μίας πολεμικής περιόδου". Ο ίδιος αναγνωρίζει πως "η Αθήνα έχει εκπληρώσει το δικό της μέρος
με την πολλοστή περικοπή συντάξεων και αυξήσεων φόρων ίσων του 2% του ΑΕΠ, μαζύ με άλλες μεταρρυθμίσεις. Σε
ανταπόδοση, ο Τσίπρας ανέμενε κάτι παραπάνω από μία απλή χειρονομία από τους άλλους εταίρους". "Αλλά στην
\
Ευρώπη, το μαστίγιο είναι πιο φθηνό από τα καρότα όσον αφορά την Ελλάδα. Το Βερολίνο πιστεύει πως η Αθήνα θα
πρέπει να επιτύχει πλεονάσματα (πριν την αποπληρωμή των επιτοκίων) του 3,5% του ΑΕΠέως το 2022 και να συνεχίσει
με πλεονάσματα 2% έως το 2060, κάτι που το ΔΝΤ βλέπει πως είναι αδύνατο", προσθέτει ο ίδιος συντάκτης της El
Pais,καταλήγοτας "Το Βερολίνο εξακολουθεί να απορρίπτει την μετατροπή των δανείων του ΔΝΤ σε πιστώσεις από τον
ΕΜS προκειμένου να μειωθούν τα επιτόκια". "Αυτό άλλωστε αποτελεί πάντοτε τον λεγόμενο ‘λαιμό του μπουκαλιού’: να
πεισθεί η Γερμανία όποτε ο λόγος έρχεται στα χρήματα, με τη δόση εκείνη δράματος και σασπένς που αξίζουν σε μία
ελληνική τραγωδία", καταλήγει το άρθρο της El Pais.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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