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Σόιμπλε: Αβέβαιο αν θα γίνει Eurogroup την Πέμπτη
Ούτε ο Β. Σόιμπλε εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα υπάρξει την Μεγάλη Πέμπτη έκτακτο Eurogroup. O γερμανός υπουργός
Οικονομικών δήλωσε πως δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Ελλάδας και των διεθνών
πιστωτών, αυτήν την εβδομάδα, για να συζητήσουν σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων.
"Δεν ξέρω αν θα συναντηθούμε την Πέμπτη. Ακόμη εργαζόμαστε επ’αυτού", σημείωσε ο Σόιμπλε , κατά τη διάρκεια
δημόσιας συζήτησης στο Βερολίνο, όπως μεταδίδει το Reuters.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα τη Δευτέρα, το Reuters ανέφερε σε δημοσίευμα του ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να υπάρξει
συμφωνία αυτή την εβδομάδα, παρά τις αρχικές ελπίδες του Αλέξη Τσίπρα να έχει γίνει αυτό πριν από το Πάσχα. Σύμφωνα
με το δημοσίευμα, σε περίπτωση που τελικά υπάρξει συμφωνία, προσθέτει το δημοσίευμα, τόσο σε ότι αφορά τα «τακτικά»
όσο και τα «έκτακτα» μέτρα, θα γίνει νέο Eurogroup το νωρίτερο την Πέμπτη.
Οι μεταρρυθμίσεις που είναι στο τραπέζι αφορούν τις αλλαγές στο ασφαλιστικό και το φορολογικό, όπως και τα επιπλέον
μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσει η Αθήνα σε περίπτωση που δεν πετύχει τους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος
που θέτει το πρόγραμμα το οποίο συμφωνήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Αυτά τα «έκτακτα» μέτρα θα εφαρμοστούν μόνο
αν τα «τακτικά» δεν επαρκούν για να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3,5% του ΑΕΠ έως το 2018. Η
συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, που θεωρητικά θα έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση της τάξεως του 2% του ΑΕΠ, δεν έχουν
οριστεί ακόμη, αλλά η Αθήνα αντιδρά με το επιχείρημα ότι η ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπει εκ των προτέρων
νομοθέτηση. Η Ελλάδα χρειάζεται τα χρήματα που θα «ξεπαγώσουν» σε περίπτωση συμφωνίας, προκειμένου να
αποπληρώσει δάνεια του ΔΝΤ, ομόλογα της ΕΚΤ που λήγουν τον Ιούλιο και ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά η εύρεση
επιπλέον περικοπών- ακόμη και «έκτακτων»- θα είναι δύσκολη για την κυβέρνηση, σημειώνει το Reuters. «Επανεξελέγη τον
Σεπτέμβριο με την υπόσχεση να μετριάσει τις επιπτώσεις της λιτότητας και διαθέτει μία εύθραυστη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία», αναφέρει το δημοσίευμα. Οι ευρωπαϊκοί Θεσμοί και το ΔΝΤ διαφωνούν για το αν οι «τακτικές»
μεταρρυθμίσεις επαρκούν για την επίτευξη του στόχου και για αυτό υπήρξε η απόφαση για την αναζήτηση έκτακτων
μέτρων. Η διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων για το πρωτογενές πλεόνασμα που μπορεί να επιτύχει η Ελλάδα έως το 2018
είναι της τάξεως του 2% του ΑΕΠ. Εξαιτίας των διαφορετικών δημοσιονομικών εκτιμήσεών τους, οι δανειστές διαφωνούν
και για το αν η Ελλάδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή ελάφρυνση χρέους. Οι συζητήσεις επί αυτού του θέματος θα
προχωρήσουν όταν επιτευχθεί συμφωνία για το πακέτο των έκτακτων μέτρων.
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Αισιοδοξία Βρυξελλών για την αξιολόγηση
Εφικτή θεωρούν στις Βρυξέλλες την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σε τεχνικό επίπεδο μέσα στις επόμενες δύο με τρεις
ημέρες, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Εurogroup τη Μεγάλη Πέμπτη προκειμένου να
υπάρξει και πολιτική επικύρωση της συμφωνίας, αλλά και να καθοριστούν επίσημα τα επόμενα βήματα.
Συνέχεια..
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Όπως επισήμαναν
την Παρασκευή στο Άμστερνταμ, ο πρόεδρος του Εurogroup, Γερούν Ντέισελμπλουμ και ο
επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό
πακέτο μέτρων των 5,4 δισ. ευρώ οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, τα ανοικτά θέματα έχουν
περιοριστεί και εκτιμάται ότι θα «κλείσουν» πολύ σύντομα.
Περισσότερη δουλειά απομένει στο προληπτικό πακέτο μέτρων των 3,6 δισ. ευρώ, το οποίο θα εφαρμοστεί εάν
υπάρξει απόκλιση από τον στόχο του μνημονίου για εξασφάλιση ετήσιων πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του
ΑΕΠ από το 2018. Το πακέτο αυτό το ζήτησε επίμονα το ΔΝΤ προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
Νομικές και πολιτικές δυσκολίες για το «προληπτικό πακέτο»
Οι δυσκολίες είναι και νομικές και πολιτικές. Η ελληνική κυβέρνηση προτάσσει τις νομικές, υποστηρίζοντας
ότι η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει την υιοθέτηση εν αναμονή μέτρων, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να
υιοθετηθούν ένα προς ένα. Επειδή και σε άλλες χώρες δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, εκτιμάται ότι ό,τι θα βρεθεί
μια φόρμουλα χωρίς τη λεπτομερή αναφορά των μέτρων, αλλά θα υπάρχει ένας μηχανισμός που θα ενεργοποιεί
τη λήψη τους κάθε φορά που θα διαπιστώνεται δημοσιονομική απόκλιση. Το ποιος θα ενεργοποιεί αυτόν τον
μηχανισμό είναι ένα από τα θέματα που συζητούνται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
Εάν κλείσουν έγκαιρα τα δύο αυτά θέματα, τότε οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συνεδριάσουν την
Πέμπτη στις Βρυξέλλες, προκειμένου να επικυρώσουν τη συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο και να ετοιμάσουν τις
επόμενες φάσεις που θα εξελιχθούν παράλληλα, δηλαδή την υιοθέτηση των μέτρων από τη Βουλή, την
εκταμίευση της δόσης, καθώς και την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Πρόκειται για μια διαδικασία, η οποία
-εάν όλα πάνε καλά- αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου.
Deutsche Welle
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Ομπάμα: Ζητάει συνεργασία Μέρκελ – ΔΝΤ – Ελλάδας
Σύμφωνα με το πρακτορείο UPI, η Ελλάδα ήταν μεταξύ των θεμάτων στα οποία αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος των
ΗΠΑ, Μ. Ομπάμα και η Γερμανίδα Καγκελάριος Α. Μέρκελ κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησαν την Κυριακή στη Γερμανία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ομπάμα είπε πως αναμένει την
εκτίμηση της Merkel για το πώς η Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορούν να συνεργαστούν με
την ελληνική κυβέρνηση και να βρουν ένα τρόπο για να επιστρέψει η Ελλάδα σε ένα βιώσιμο μονοπάτι εντός
Ευρωζώνης, "η ανάπτυξη της οποίας είναι κρίσιμη τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την παγκόσμια οικονομία".
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν εξάλλου πως οι ζώνες ασφαλείας στη Συρία για τους μετανάστες είναι καλή ιδέα,
αλλά οι απόψεις τους διαφέρουν ως προς τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή τους. Σύμφωνα με
το UPI, είπαν πως οι συζητήσεις τους επικεντρώθηκαν σε θέματα παγκόσμιας ασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει
"τη δέσμευση να εκπαιδευτούν αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας και τη στήριξη ενός κυρίαρχου, ασφαλούς και
ενωμένου Αφγανιστάν". Συζήτησαν επίσης για τη Ρωσία και το Ισλαμικό Κράτος.
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Γερμανικά ΜΜΕ: Παραιτείται ο Τσακαλώτος … σε αναζήτηση νέου ΥΠΟΙΚ ο Α. Τσίπρας
Φουντώνουν οι φήμες πως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα αποχωρήσει από το υπουργείο Οικονομικών και πλέον ο Αλέξης
Τσίπρας αναζητεί τον αντικαταστάτη του. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ γερμανικών Μέσων, της
εφημερίδας Bild και του πρακτορείου Ntv, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν δείχνει διατεθειμένος -σε αντίθεση με τον
πρωθυπουργό- να υποκύψει στις πιέσεις των δανειστών.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον υπουργό Οικονομικών είναι η επιμονή των
δανειστών να ξεπεράσει η κυβέρνηση την κόκκινη γραμμή του αφορολόγητου και από τα 9.090 ευρώ να πέσει στα 8.181
ευρώ. Μάλιστα ο έλληνας ΥΠΟΙΚ και επικεφαλής των «53» είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί ακόμα και εν μέσω της
διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους του κουαρτέτου.
Το Ntv αναρωτιέται αν θα αποχωρήσει ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Ευκλείδης Τσακαλώτος. «Ο Έλληνας
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, θα πρέπει ίσως σύντομα να ψάχνει για έναν νέο υπουργό Οικονομικών», αναφέρει. Και
προσθέτει: «Ο Ευκλείδης Tσακαλώτος θέλει να παραιτηθεί».
Η Βild σε δημοσίευμά της κάνει λόγο για οξεία πολιτική και οικονομική κρίση στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι την ώρα
που η χώρα ξεμένει από χρήματα, μέλη της ελληνικής κυβέρνησης απειλούν με παραίτηση. Μάλιστα υποστηρίζει ότι ο
διάδοχος του Γιάνη Βαρουφάκη, Ευκλείδης Τσακαλώτος, απειλεί με παραίτηση: «Tην ώρα που η χώρα ξεμένει από
χρήματα, η πολιτική κατάσταση στη χώρα επιδεινώνεται. Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας απειλεί με παραίτηση».
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Suddeutsche Zeitung: Αν η Γερμανία θέλει το ΔΝΤ, θα πρέπει να δεχθεί την παράταση
εξυπηρέτησης του χρέους
Την παράταση εξυπηρέτησης του χρέους θα πρέπει να αποδεχθεί η Γερμανία, σε περίπτωση που επιθυμεί να παραμείνει το ΔΝΤ στο
ελληνικό πρόγραμμα.
Αυτό αναφέρει σε άρθρο της η Suddeutsche Zeitung, εξηγώντας πως η Ανγκελα Μέρκελ ήταν αυτή που πριν έξι χρόνια έβαλε στο
παιχνίδι της ελληνικής διάσωσης το Ταμείο.
«Η καγκελάριος επιθυμούσε τη συμμετοχή του ΔΝΤ, απολαμβάνοντας την φήμη του περί άφθαρτου οργανισμού, που δεν συγκινούνταν
από τους συνταξιούχους και τους αγρότες, που διαμαρτύρονταν», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.
Οπως σημειώνει, αυτούς τους μεταρρυθμιστές τους ήθελε η κ. Μέρκελ στο πλευρό της πιστεύοντας πως μπορεί να επιβάλλει
δισεκατομμύρια δάνεια στην Αθήνα.
«Αυτό δεν είχε αλλάξει μέχρι σήμερα, αν εξαιρέσει κανείς πως το ΔΝΤ δεν συμμετέχει ακόμα στο ελληνικό πρόγραμμα», προσθέτει.
Η συμμετοχή του Ταμείου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη Γερμανία, όσο και για τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους.
Οπως είναι γνωστό, ωστόσο, το ΔΝΤ θεωρεί πως βασικό στοιχείο είναι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Η Suddeutsche Zeitung αναφέρει πως η Αθήνα θα πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, με τους Ευρωπαίους να μην
μπορούν να αποφύγουν την ελάφρυνση του χρέους.
«Ενα πραγματικό κούρεμα -και ως εκ τούτου δισεκατομμύρια κόστος για τους Ευρωπαίους- είναι σε κάθε περίπτωση μη αναγκαίο»,
τονίζει.
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DW: Η Μεγάλη εβδομάδα των αποφάσεων για το ελληνικό ζήτημα
Επιτακτική είναι κατά το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa η ανάγκη λήψης αποφάσεων στο ελληνικό ζήτημα καθώς
«τα ταμεία έχουν αδειάσει για άλλη μια φορά». Η Μεγάλη Εβδομάδα φέρνει όχι ένα, αλλά «δυο πακέτα περικοπών».
Σύμφωνα με τηλεγράφημα του dpa υπό τον τίτλο «Εβδομάδα αποφάσεων στο ελληνικό μεταρρυθμιστικό πόκερ», οι
ευρωπαίοι εταίροι ζητούν από την Ελλάδα να δρομολογήσει άμεσα και μέσα στις επόμενες ημέρες σημαντικά βήματα στο
πεδίο των μεταρρυθμίσεων και περικοπών.
Από το Άμστερνταμ ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ προειδοποίησε για τον κίνδυνο «άδειων
ταμείων», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η ρευστότητα είναι προφανώς οριακή». Μόνον τον Ιούλιο η Αθήνα καλείται να
αποπληρώσει δάνεια ύψους 2,7 δις ευρώ και «η ελληνική κυβέρνηση δεν διαθέτει τα χρήματα αυτά», σύμφωνα με το dpa.
Έκτακτο Eurogroup
τη Μεγάλη Πέμπτη

Όπως αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, αμέσως μετά τη συνάντηση των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών
στο Άμστερνταμ, οι εκπρόσωποι των δανειστών ξεκίνησαν και πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο τις διαπραγματεύσεις στην
Αθήνα. «Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως ένα πρόσθετο πακέτο περικοπών που ζητά το Eurogroup ύψους περίπου 3,5 δις
ευρώ, που θα συμφωνηθεί προληπτικά και το οποίο θα υλοποιηθεί μόνον εάν δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι».
περίπτωση που σημειωθεί επαρκής πρόοδος, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συνέλθουν εκτάκτως τη
Μεγάλη Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Το πολυσυζητημένο πακέτο μεταρρυθμίσεων ύψους 5 δις ευρώ που προβλέπει και
περικοπές συντάξεων θεωρείται, αντιθέτως, «σχεδόν συμφωνημένο», κατά το dpa.
Αισιοδοξία Σόιμπλε για συμμετοχή του ΔΝΤ
Ο Σόιμπλε επανέλαβε ότι δεν θεωρεί αναγκαία τη λήψη μέτρων για το ελληνικό χρέος τα επόμενα χρόνια
Στο Άμστερνταμ ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος όσον αφορά
την περαιτέρω συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. «Παρά την όποια δημόσια σύγχυση δεν είχα ποτέ αμφιβολία
ότι και αυτή τη φορά θα καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε», δήλωσε ο γερμανός υπουργός μετά την ολοκλήρωση των
συνομιλιών χθες Σάββατο.
Όπως σημειώνει το dpa, «σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης -όπως στην Ολλανδία αλλά και τη Γερμανία- η εμπλοκή του
ΔΝΤ είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Ο Σόιμπλε επανέλαβε ότι δεν θεωρεί αναγκαία τη λήψη μέτρων για το ελληνικό
χρέος τα επόμενα χρόνια». Την ίδια ώρα πάντως το γερμανικό περιοδικό Spiegel, υποστηρίζει σε πρόσφατο άρθρο του ότι
το Βερολίνο θα έβλεπε θετικά, παρά τη σχετική διάψευση, μια διευκόλυνση για το ελληνικό χρέος με πρωταγωνιστές τον
ESM και την ΕΚΤ.
Deutsche Welle
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