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Εξαιρετικά μη βιώσιμο το ελληνικό χρέος, υποστηρίζει η έκθεση του ΔΝΤ
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν υποχωρεί στο θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, το οποίο χαρακτηρίζει
εξαιρετικά μη βιώσιμο, και θεωρεί ανεπαρκείς τις προτάσεις-δικαιολογίες των Ευρωπαίων και την άρνησή τους να
ασχοληθούν σοβαρά με το μείζον αυτό ζήτημα, όπως μεταδίδει από την Ουάσινγκτον ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου.
Επίσης: Το ΔΝΤ απαιτεί σημαντική αναδιάρθρωση των όρων των ευρωπαϊκών δανείων προς την Ελλάδα για να
αποκατασταθεί η βιωσιμότητα του χρέους. Χωρίς αναδιάρθρωση το χρέος δεν είναι βιώσιμο, τονίζει το Ταμείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν επιβεβαιώθηκαν από το Ταμείο, τα παραπάνω αναφέρονται στη νέα αναθεωρημένη
έκθεση βιωσιμότητας, που παραδόθηκε την Τρίτη το βράδυ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ. Η έκθεση θα
συζητηθεί σε ειδική συνεδρία του Δ.Σ. στις 6 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πολ Τόμσεν και οι συνεργάτες του επιθυμούν: Πρώτον, μεγαλύτερη ελάφρυνση του
χρέους με επέκταση της περιόδου χάριτος και αναβολές καταβολής τόκων έως το 2040, Δεύτερον, επέκταση των
ωριμάνσεων των ευρωπαϊκών δανείων έως το 2070 και Τρίτον, τη μείωση των επιτοκίων όλων των δανείων του ESFSF και
του ESM για 30 χρόνια, χαμηλότερα του 1,5%.
Στο Ταμείο πιστεύουν ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι καθόλου βιώσιμο, και δεν θα καταστεί τέτοιο ούτε με την πλήρη
εφαρμογή των πολιτικών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM. Η αναφορά αυτή, εφόσον
επιβεβαιωθεί, στην ουσία δείχνει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το Ελληνικό Πρόγραμμα με βάση τη λογική του ΔΝΤ.
Πιστεύουν επίσης ότι μακροπρόθεσμα οι δημόσιες δαπάνες για τη χρηματοδότηση του χρέους θα λάβουν εκρηκτικό
χαρακτήρα, καθώς η Ελλάδα δεν δύναται να αντικαταστήσει τη ιδιαίτερα χαμηλή χρηματοδότηση που λαμβάνει από τους
δανειστές της, με χρηματοδότηση από τις αγορές, οι οποίες θα προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ταμείο αναζητεί λύσεις που θα διασφαλίσουν ότι το ελληνικό χρέος θα έχει καθοδική
πορεία, και επίσης θα διατηρηθούν οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες στο 15 με 20% του ΑΕΠ.
Στο Ταμείο πιστεύουν ότι ΔΕΝ είναι συνεπείς με τη βιωσιμότητα οι όποιες λύσεις προσφέρουν μόνο προσωρινή
ανακούφιση, και οι οποίες δεν οδηγούν σε μια πτωτική πορεία του χρέους στο χρονικό ορίζοντα έως το 2060.
Το Ταμείο, όπως πάντα, καταγράφει και τα σενάρια του. Έτσι, ένα από τα σενάρια αναφέρει ότι μέχρι το 2020 το ελληνικό
χρέος αναμένεται να φτάσει στο 170% του ΑΕΠ, και το 2022 μέχρι το 164% του ΑΕΠ.
Στη συνέχεια αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2060 και να φτάσει στο 275% του ΑΕΠ. Πιστεύουν δηλαδή ότι το κόστος του
χρέους θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου καθώς ο δανεισμός από τις αγορές θα αντικαθιστά τα χαμηλότοκα δάνεια
των Ευρωπαίων δανειστών.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος θα ανέλθουν στο 15% του
ΑΕΠ ήδη από το 2024 και στο 20% του ΑΕΠ μέχρι το 2031, φθάνοντας περίπου το 33% από το 2040 και περίπου το 62%
του ΑΕΠ μέχρι το 2060.
Σημειώνεται ότι υπάρχει πλήρης διαφωνία του ΔΝΤ με τους Ευρωπαίους στο θέμα του χρέους, καθώς οι τελευταίοι είναι
αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει πιο ήπια δυναμική.
Οι Ευρωπαίοι ενημέρωσαν το Ταμείο για τα εξής: Το ελληνικό χρέος προβλέπεται να μειωθεί κάτω από 120% του ΑΕΠ
μέχρι το 2030 και ελαφρώς πάνω από το 100% του ΑΕΠ από το 2040, με τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες να
παραμένουν κάτω από το 10% του ΑΕΠ μέχρι το 2023, κάτω από το 20% του ΑΕΠ μέχρι το 2040, αλλά να αυξάνονται στο
24% του ΑΕΠ από το 2060.
Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται σε σημαντικά πιο αισιόδοξες παραδοχές από εκείνες του ΔΝΤ, ιδίως όσον αφορά στην
ανάπτυξη και το πρωτογενές πλεόνασμα, που βάσει των ευρωπαϊκών εκτιμήσεων θα διατηρηθεί στο 3,5% του ΑΕΠ για μια
δεκαετία (έως το 2028),θα μειωθεί σταδιακά στο 3,2% από το 2030, και στο 1,5% μετά το 2040.
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Politico: Οι ψίθυροι για Grexit αρχίζουν ξανά
Με αφορμή τα δύο χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το περιοδικό Politico σε εκτενές άρθρο του με τον τίτλο «Οι
ψίθυροι για Grexit αρχίζουν ξανά» περιγράφει τη σημερινή κατάσταση στην ελληνική οικονομία.
Θυμίζει ότι πριν δύο χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας πανηγυρικά μιλούσε για το τέλος της λιτότητας και των
εξευτελισμών στην Ελλάδα αλλά και για το πόσο κενά μοιάζουν σήμερα τα λόγια του «που είναι πια βετεράνος
στην πρωθυπουργία».
Οπως αναφέρεται, επί του παρόντος γεννιούνται ξανά αμφιβολίες όχι μόνο για τη σταθερότητα της ελληνικής
κυβέρνησης αλλά και για τη δέσμευσή της να κάνει μεταρρυθμίσεις. «Δεδομένου ότι η Ελλάδα παραπαίει με τις
δύσκολες μεταρρυθμίσεις, το Eurogroup αναμένεται να κάνει σήμερα μια απογραφή του ελληνικού
προγράμματος» γράφει ο αρθρογράφος του περιοδικού.
Οπως σημειώνει, από τις συνεντεύξεις που δίνουν σε ξένα ΜΜΕ καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων,
φοιτητές και άνεργοι στην Αθήνα, είναι σαφές ότι η απογοήτευση από τον Τσίπρα και τις κούφιες υποσχέσεις
του είναι «συντριπτική».
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία, έχει «μυριστεί αίμα με τις δημοσκοπήσεις να
δίνουν στο κόμμα του Τσίπρα χαμηλά επίπεδα στήριξης» αναφέρει χαρακτηριστικά το Politico.
Αναφορά γίνεται και στην συμπεριφορά πολλών μελών της κυβέρνησης που δείχνουν να μη θέλουν να
προχωρήσουν με τις μεταρρυθμίσεις. Ιδιαίτερα δε για το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων τονίζεται το
γεγονός ότι μέλη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ αντιτίθενται στις ιδιωτικοποιήσεις φέρνοντας ως
παράδειγμα τον υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος επέλεξε να μην παραστεί στην τελετή
υπογραφής για την πώληση της κρατικής ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική Ferrovie Dello State έναντι 45 εκατ. ευρώ.
Ως μόνος κλάδος που δίνει ανάσα αναφέρεται ο τουρισμός, αν και γράφει το Politico ότι «και αυτός έχει
περιορισμένο χώρο για επιπλέον ανάπτυξη, είτε λόγω των συχνών διακοπών ρεύματος σε δημοφιλή νησιά όπως
η Σαντορίνη είτε λόγω των φτωχών υποδομών στα επαρχιακά αεροδρόμια».
Επίσης το άρθρο μιλάει και για τη σχέση Αθήνας και ΔΝΤ: «Η ελληνική κυβέρνηση και ο Τσίπρας, θα πρέπει
πραγματικά να σκεφτούν αν τους συμφέρει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ότι το ΔΝΤ πρέπει να φύγει από το
ελληνικό πρόγραμμα... Αν το ΔΝΤ φύγει, τότε χάνετε τον πιο σημαντικό σύμμαχό σας για την ελάφρυνση του
χρέους» δηλώνει ο Jens Bastien, ανεξάρτητος οικονομικός αναλυτής με έδρα την Αθήνα και πρώην μέλος της
Task Forse.
Οπως χαρακτηριστικά δηλώνουν πηγές της ΕΕ, η έξοδος του ΔΝΤ θα ήταν μια επώδυνη εναλλακτική λύση,
καθώς το τρέχον πακέτο διάσωσης θα έπρεπε να διακοπεί, να ξαναγραφεί και να εγκριθεί από το γερμανικό
κοινοβούλιο - μια επικίνδυνη στρατηγική ιδίως όσο πλησιάζουν οι γερμανικές εκλογές.
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Γκάμπριελ: «Η Ε.Ε. κινδυνεύει να καταρρεύσει εάν επικρατήσουν οι λαϊκιστές στις εκλογές
Ολλανδίας και Γαλλίας»
Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της Ε.Ε. κρούει ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός
Οικονομίας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.
Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του «η Ε.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να καταρρεύσει
εάν κερδίσουν στις εκλογές της Ολλανδίας και της Γαλλίας οι λαϊκιστές».
Ο Γκάμπριελ συνδέει την πιθανότητα αυτή και με το Brexit καθώς πρόκειται για γεγονότα που θα
προκαλέσουν σοβαρούς τριγμούς στα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος είπε πως «μια
πιθανή νίκη της Λεπέν θα ήταν καταστροφή».
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Δημοσκόπηση: Ισοψηφία Μέρκελ - Σουλτς εάν εξελέγετο καγκελάριος άμεσα από τον λαό
Τα δύο τρίτα των Γερμανών υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του κ. Μάρτιν Σούλτς για την καγκελαρία. Εάν
μάλιστα ο καγκελάριος εξελέγετο άμεσα από τον λαό θα ελάμβανε 41%, όσο δηλαδή και η νυν καγκελάριος
Μέρκελ, σύμφωνα με δημοσκόπηση την οποία διεξήγαγε η εταιρεία "dimap" για λογαριασμό του πρώτου
γερμανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ARD.
Πιο συγκεκριμένα το 64% των γερμανών πολιτών τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας του σοσιαλδημοκράτη
πρώην πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ μόνο το 14% είναι κατά. Οι ψηφοφόροι μάλιστα του
σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) τάσσονται υπέρ σε ποσοστό 81%, ενώ μόνο το 4% είναι εναντίον.
Εάν εξελέγετο καγκελάριος άμεσα απο τον λαό τότε οι δύο υποψήφιοι, Σουλτς και Μέρκελ, θα ελάμβαναν
αμφότεροι 41%. Αυτό σημαίνει -2% για την νυν καγκελάριο και +5% για τον Μάρτιν Σουλτς σε σχέση με την
ανάλογη δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου 2016. Μόνο το 11% των ερωτηθέντων δεν θα ψήφιζε κανέναν εκ των
δύο.
Επίσης το 79% των ερωτηθέντων κρίνει ορθή την απόφαση του προέδρου του SPD Ζίγκμαρ Γκάμπριελ να
προτείνει τον κ. Μάρτιν Σουλτς για υποψήφιο καγκελάριο, το δε 69% πιστεύει ότι το SPD θα καταφέρει να
κάνει μια νέα αρχή με τον κ. Σουλτς. Οι ψηφοφόροι του κόμματός του το πιστεύουν σε ποσοστό 85%. Το 51%
όλων των ερωτηθέντων έχει τη γνώμη ότι ο κ. Σουλτς διαθέτει το αισθητήριο να αντιληφθεί τις αγωνίες του
κόσμου.
Συνέχεια….
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Το 79% των πολιτών θεωρεί ότι η κ. Μέρκελ διαθέτει ηγετικές ικανότητες ενώ για τον κ. Σουλτς το πιστεύει
το 60%.
Επίσης το 78% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κ. Μέρκελ έχει τις απαιτούμενες ικανότητες για το αξίωμα, ενώ
για τον Σουλτς το πιστεύει το 68%. Αξιόπιστη θεωρεί την κ. Μέρκελ το 64%, ενώ τον κ. Σούλτς το 65%.
Συμπαθή βρίσκει την νυν καγκελάριο το 63% η οποία υπολείπεται έτσι του κ. Σούλτς, ο οποίος απολαμβάνει
της συμπάθειας του 69% των Γερμανών πολιτών.
Οπως σχολιάζει το ARD στην ηλεκτρονική του ιστοσελίδα ο Σούλτς ακολουθεί κατά πόδας την κ. Μέρκελ αν
και το 65% των ερωτηθέντων λέει πως δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής υπέρ ποιάς πολτικής ακριβώς τάσσεται ο
πρώτος.
Κατά το 39% των ερωτηθέντων ο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ έχει ηγετικές ικανότητες, το 53% θεωρεί ότι διαθέτει
τις απαιτουμενες γα το αξίωμα του καγκελαρίου ικανότητες, το 40% τον θεωρεί αξιόπιστο και το 45%
συμπαθή.
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ΗΠΑ: Υποβάθμιση στη βαθμίδα της «ατελούς δημοκρατίας»
«Αντιπροσωπεύει μια υποκείμενη τάση, η οποία ξεκίνησε πριν από την εκλογή του Τραμπ» διευκρινίζουν οι
συντάκτες, υπογραμμίζουν ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, στην προεκλογική του εκστρατεία,
εκμεταλλεύτηκε «αυτή την χαμηλή εκτίμηση που έχουν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι για την κυβέρνησή τους».
Στη βαθμίδα της «ατελούς δημοκρατίας», από αυτήν της «δημοκρατίας», υποβάθμισε τις ΗΠΑ το βρετανικό
κέντρο μελετών The Economist Intelligence Unit (EIU).
«Οι ΗΠΑ, σημαιοφόρος της Δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι εντούτοις μια "ατελής δημοκρατία"
εξαιτίας της πτώσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη λειτουργία των θεσμών τους» γράφει το βρετανικό
think tank στον ετήσιο δείκτη που καταγράφει τα επίπεδα Δημοκρατίας σε 167 χώρες.
«Αντιπροσωπεύει μια υποκείμενη τάση, η οποία ξεκίνησε πριν από την εκλογή του Τραμπ» διευκρινίζουν οι
συντάκτες, υπογραμμίζουν ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, στην προεκλογική του εκστρατεία,
εκμεταλλεύτηκε «αυτή την χαμηλή εκτίμηση που έχουν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι για την κυβέρνησή τους».
Η αύξηση των ανισοτήτων, τα αδιέξοδα στο Κογκρέσο, που υπονομεύουν τη λειτουργία της αμερικανικής
δημοκρατίας, η οικονομική κρίση και το αναστολή της λειτουργίας κάποιων ομοσπονδιακών υπηρεσιών
συνέβαλαν σε αυτή τη δυσπιστία προς τους θεσμούς, κρίνει το EIU, το οποίο ανήκει στον όμιλο του περιοδικού
\
The Economist.
ΑΜΠΕ
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Συνεχίζεται η «μάχη» του ΓΔ με τα επίπεδα των 650 – 655 μονάδων
Με φόντο και την τελευταία νευρικότητα στην αγορά και αν υπάρχει ένα ζητούμενο, αυτό δεν
είναι άλλο από την παραμονή του ΓΔ υψηλότερα των 650 - 655 μονάδων και με βάση αυτήν
την παραμονή ο δείκτη να διάσπαση τις αντιστάσεις των 660-662 μονάδων (όπου και βρίσκεται
ο δείκτης), κάτι το οποίο θα οδηγήσει το δείκτη στα επίπεδα των 700 – 710 μονάδων (σε αυτά
τα επίπεδα θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση). Από την άλλη πλευρά, απώλεια των 650
μονάδων, θα οδηγήσει σε μια εκ νέου δοκιμασία των 630 – 635 μονάδων, με επόμενες ισχυρές
στηρίξεις στα επίπεδα των 590 – 600 μονάδων.
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