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

Ημερήσια Νέα
03/05/17

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γ. Ντάισελμπλουμ: Ανοίγει ο δρόμος για το χρέος
Ανοίγει ο δρόμος για τις συζητήσεις, τις επόμενες εβδομάδες, για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους,
επισημαίνει, μέσω Twitter, o πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ντάισελμπλουμ αναφέρει τα εξής: «Καλωσορίζω την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ των
θεσμών και της Ελλάδας στο πακέτο πολιτικής. Το πακέτο αυτό θα συμπληρωθεί με τις συζητήσεις τις επόμενες
εβδομάδες για μια αξιόπιστη στρατηγική που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους».
Από την πλευρά ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, επισημαίνει με ανακοίνωσή του ότι τις
επόμενες εβδομάδες πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα του ελληνικού χρέους καθώς με τη συμφωνίαπου
σημειώθηκε, «ανοίγει ο δρόμος για τη γρήγορη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης»,
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης του επιτρόπου Μοσκοβισί έχει ως εξής:
«Η συμφωνία που επετεύχθη χθες βράδυ στην Αθήνα για το ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας, είναι μια πολύ
θετική εξέλιξη, έπειτα από μήνες σύνθετων διαπραγματεύσεων. Αυτές οι νέες προσπάθειες που συμφωνήθηκαν
από τις ελληνικές αρχές ανοίγουν το δρόμο για τη γρήγορη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Η άμεση
εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων θα επιτρέψει στο Eurogroup να υιοθετήσει αυτή τη συμφωνία στην επόμενη
συνεδρίασή του.
Η δεύτερη αξιολόγηση είναι στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, καθώς δεν σημαίνει μόνο μεταρρυθμίσειςκλειδιά για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας, αλλά διασφαλίζει και μια αξιόπιστη δημοσιονομική
πορεία για τα επόμενα χρόνια, πέρα από το πρόγραμμα του ESM. Τώρα είναι η στιγμή, όλοι οι εταίροι να
φτάσουν σε μια συνεννόηση για το ζήτημα του ελληνικού χρέους, τις επόμενες εβδομάδες.
Τώρα είναι η στιγμή να γυρίσουμε σελίδα απ' αυτό το μακρύ και δύσκολο κεφάλαιο λιτότητας για τον ελληνικό
λαό. Με αυτήν τη συμφωνία, πρέπει τώρα να γράψουμε μια νέα ιστορία σταθερότητας, απασχόλησης και
ανάπτυξης για την Ελλάδα, αλλά και για το σύνολο της ευρωζώνης».
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Γερμανικό ΥΠΟΙΚ: «Η αξιολόγηση δεν ολοκληρώθηκε ακόμη»
Η δουλειά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνεχίζεται, σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο των
Οικονομικών. Το Βερολίνο ζητά διευκρινίσεις για το πρωτογενές πλεόνασμα.
Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών δεν συμμερίζεται την ευφορία που επικρατεί στην ελληνική κυβέρνηση
για το κλείσιμο της συμφωνίας με τους θεσμούς. Από την ανακοίνωση προκύπτει ότι για το Βερολίνο δεν
πρόκειται για συμφωνία, αλλά μόνο για συνεννόηση με τους θεσμούς, με την οποία δεν κλείνει ακόμη η
αξιολόγηση. …… Συνέχεια…
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«Η δουλειά\/συνεχίζεται»
Συγκεκριμένα, το υπουργείο χαρακτηρίζει τη συνεννόηση ως ένα «σημαντικό ενδιάμεσο βήμα» της
αξιολόγησης, η οποία αρχικά θα έπρεπε να είχε κλείσει από το Δεκέμβριο του 2016, με το οποίο όμως δεν
ολοκληρώνεται η διαδικασία. «Χρειάζονται ακόμη αποσαφήνιση σημεία, όπως πχ. το πρωτογενές πλεόνασμα,
για το οποίο η Ελλάδα τον περασμένο Μάιο δεσμεύτηκε να επιτύχει μεσοπρόθεσμα το 3,5% για να είναι
βιώσιμο το χρέος της». Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος αποτελεί σημείο
διαφωνίας του Βερολίνου με το ΔΝΤ, με τη Κριστίν Λαγκάρντ να συναρτά τη συμμετοχή του Ταμείο στο
ελληνικό πρόγραμμα από τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. «Η δουλειά συνεχίζεται» αναφέρεται στην
ανακοίνωση με την επισήμανση ότι στόχος παραμένει να κλείσει η αξιολόγηση στο Eurogroup της 22ας Μάιου.
Στο μεταξύ, όπως μεταδίδουν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι Βρυξέλλες επιβεβαίωσαν και επίσημα την
επίτευξη «προσωρινής συμφωνίας για πακέτο μέτρων υποστηρικτών της οικονομικής ανάκαμψης» χωρίς όμως
να αναφερθούν σε λεπτομέρειες. «Οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να το υλοποιήσουν άμεσα,
το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι συνομιλίες γύρω από τη βιωσιμότητα του χρέους, για την οποία
υπάρχει αξιόπιστη στρατηγική».
Deutsche Welle
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ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο στην Ελλάδα
Η ολοκλήρωση της επι μηνών εκκρεμούς αξιολόγησης του προγράμματος φαίνεται ότι αμβλύνει την
επιχειρηματική αβεβαιότητα και απαισιοδοξία.
Ενισχύεται ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος και τον Απρίλιο, φθάνοντας στις 94,9 (από 93,4) μονάδες, σε
υψηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο περυσινό (90,7 μονάδες), σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του
Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Στους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς,
καταγράφεται βελτίωση προσδοκιών στις υπηρεσίες και οριακά στο λιανικό εμπόριο, σταθερότητα στη
βιομηχανία, αλλά επιδείνωση στις κατασκευές.
Από την πλευρά των νοικοκυριών, η πτωτική πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανακόπτεται μετά από
τρεις μήνες συνεχούς υποχώρησης, αν και ακόμη κινείται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Η διαφαινόμενη
ολοκλήρωση της εκκρεμούς αξιολόγησης του προγράμματος φαίνεται ότι αμβλύνει την επιχειρηματική
αβεβαιότητα και απαισιοδοξία, ενώ οι πιέσεις στο φορολογικό και ασφαλιστικό, έχουν σε σημαντικό βαθμό ήδη
προεξοφληθεί κατά τους προηγούμενους μήνες. Ως αποτέλεσμα, διατηρείται συνολικά μια τάση
σταθεροποίησης του οικονομικού κλίματος. Αναλυτικότερα:
– στη βιομηχανία, τόσο οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες, όσο και οι αρνητικές
εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, αλλά και το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα δεν
μεταβάλλονται ουσιαστικά.
– στις κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βαίνουν δυσμενέστερες, ενώ
στις πολύ αρνητικές προβλέψεις απασχόλησης καταγράφεται μικρή βελτίωση.
– στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν εκ νέου, σε αντιδιαστολή
με τις πιο ελαφρώς πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους. Οι εκτιμήσεις για το ύψος
των αποθεμάτων υποδηλώνουν αποκλιμάκωση.
– στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων αλλάζουν τάση και
εξισορροπούνται, με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να βελτιώνονται, παρά την
επιδείνωση των εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση.
– στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι δυσμενείς προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάστασή
τους και για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνονται σημαντικά, εξέλιξη που αντισταθμίζεται εν
μέρει από την επιδείνωση στις προβλέψεις για την ανεργία και την πρόθεση για αποταμίευση, η οποία
καταγράφει τέταρτο διαδοχικό, ιστορικό χαμηλό.
Συνέχεια…
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Βελτίωση στο οικονομικό κλίμα σε ΕΕ και Ευρωζώνη
Τον Απρίλιο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώνεται στην ΕΕ (+1,4), στις 110,6 μονάδες, αλλά και την
Ευρωζώνη (+1,6), στις 107,9 μονάδες.
Στην Ευρωζώνη, η ανάκαμψη του δείκτης οικονομικού κλίματος εκπορεύεται από τη βελτίωση των
προσδοκιών σε όλους τους τομείς, αλλά και από την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους
δείκτες κλίματος κερδίζουν έδαφος τόσο στη βιομηχανία (+1,3) και τις κατασκευές (+3,7), όσο και στις
υπηρεσίες (+1,4) και το λιανικό εμπόριο (+1,4), με την καταναλωτική εμπιστοσύνη (+1,4) να κινείται στο ίδιο
μήκος κύματος.
Σε επίπεδο χωρών, μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, το οικονομικό κλίμα
βελτιώθηκε σε όλες: στην Γερμανία (+1,8), την Ιταλία (+1,4), την Ολλανδία (+0,8), την Γαλλία (+1,2) και την
Ισπανία (+1).
Η οριακά μικρότερη βελτίωση των προσδοκιών σε επίπεδο ΕΕ οφείλεται στο επί της ουσίας αμετάβλητο κλίμα
στο Ηνωμένο Βασίλειο (+0,3), όταν στην Πολωνία (+1,1) σημειώνεται βελτίωση του σχετικού δείκτη. Σε
τομεακό επίπεδο, οι προσδοκίες σε σχέση με την Ευρωζώνη παρουσιάζουν κοινή, θετική τάση σε όλους τους
τομείς, αν και ελαφρώς λιγότερο έντονη στις κατασκευές, το λιανικό εμπόριο και την καταναλωτική
εμπιστοσύνη.
ΙΟΒΕ
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Λιαργκόβας: Η λιτότητα ακυρώνει ένα κομμάτι της ανάπτυξης
Η λιτότητα ακυρώνει ένα κομμάτι της ανάπτυξης ενώ η φορολογία είναι πολύ βαριά και αποθαρρύνει κάθε
επενδυτική προσπάθεια επεσήμανε ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, Παναγιώτης
Λιαργκόβας.
Σχολιάζοντας στον realfm τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές και την επόμενη μέρα της ελληνικής
οικονομίας ο κ. Λιαργκόβας αναφερόμενος στο μείγμα μέτρων που έχει αποφασιστεί είπε:
«Θα σας πω κάτι που έχουμε πει και σε προηγούμενες εκθέσεις μας. Τα μέτρα λιτότητας, είτε είναι μειώσεις
μισθών και συντάξεων, είτε είναι αυξήσεις φορολογίας, κατά ένα μέρος ακυρώνουν την όποια προσπάθεια
γίνεται για την αύξηση του ΑΕΠ γιατί δημιουργούν ακριβώς ύφεση. Η λιτότητα ακυρώνει ένα κομμάτι της
ανάπτυξης.
Καλό θα ήταν να μην υπήρχε συνέχιση της λιτότητας και τα μέτρα να ήταν μόνο αναπτυξιακά. Ειδικά
αναφέρομαι στη φορολογία. Είναι πολύ βαριά και αποθαρρύνει κάθε επενδυτική προσπάθεια. Αλλά όχι μονάχα
επενδυτική προσπάθεια, αποθαρρύνει και τους εργαζόμενους, τον ελεύθερο επαγγελματία να δουλέψει, να
κόψει αποδείξεις. Ενισχύει την φοροδιαφυγή. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν διαφωνεί κανείς επ’ αυτών».
Ερωτηθείς αν στο τέλος του προγράμματος θα καταφέρει η χώρα να βγει στις αγορές και να σταθεί στα πόδια
της ή θα χρειαστεί κάτι παραπάνω ο επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής απάντησε: «Αν
συμβούν δύο αρχικές προϋποθέσεις, δηλαδή η κυβέρνηση από τη μία μεριά εφαρμόσει τα μέτρα, δηλαδή να τα
ενστερνιστεί, όχι μονάχα τα φορολογικά που είναι πιο εύκολο διοικητικά να τα εφαρμόσει, αλλά και τα
μεταρρυθμιστικά και αν οι Ευρωπαίοι και το ΔΝΤ από την πλευρά τους δώσουν λύση στο χρέος τότε μπορούμε
να βγούμε».
Στο ερώτημα αν θα βγει η χώρα μόνη της ή με χρηματοδοτική γραμμή στήριξης ο κ. Λιαργκόβας τόνισε:
«Ενδεχομένως να χρειαστεί χρηματοδοτική γραμμή στήριξης, αλλά αυτό μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί η
κατάσταση από δω και πέρα».
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Στην προσωρινή έκθεση βιωσιμότητας του χρέους επενδύει ο Σόιμπλε
Στην προσωρινή έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που θα συντάξει το ΔΝΤ επενδύει η γερμανική
κυβέρνηση προκειμένου να περάσει «αναίμακτα» της αποφάσεις για την Ελλάδα. Σύμφωνα με γερμανικές
πηγές η «κατ’ αρχήν» απόφασή του ΔΝΤ για συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί επισήμως
στο Eurogroup της 22ας Μαΐου μαζί με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Έτσι θα απελευθερωθεί η
εκταμίευση της επόμενης δόσης από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ESM. «Είναι αδιάφορο εάν και πότε το ΔΝΤ θα
δώσει λεφτά από το δικό του πρόγραμμα στην Ελλάδα», εξηγεί η πηγή του γερμανικού υπουργείου
Οικονομικών στα Νέα, σημειώνοντας πως το ποσό είναι επίσης αμελητέο, καθώς υπολογίζεται σε μονοψήφιο
αριθμό δισ. ευρώ. Η υποχώρηση του Βερολίνου είναι να περιγραφεί από τώρα ο μηχανισμός μείωσης του
χρέους: σταθερά, χαμηλότερα επιτόκια, περίοδος χάριτος, επιμήκυνση. Η απαρίθμησή τους θα είναι γραπτή για
να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
Με το τρικ της προσωρινής έκθεσης, και το ΔΝΤ θα έχει συγκεκριμένο σχέδιο για το χρέος, και ο Σόιμπλε θα
έχει το κεφάλι του ήσυχο μέχρι τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, και η ελληνική κυβέρνηση θα εκταμιεύσει τη
δόση για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της τον Ιούλιο, οπότε πρέπει να επιστρέψει πάνω από 7 δισ. ευρώ.
Η προσωρινή έκθεση θα καταρτιστεί από το ΔΝΤ με βάση τα μέτρα για συνταξιοδοτικό και φορολογικό που θα
περάσει η κυβέρνηση από τη Βουλή. Αυτά είναι σημαντικά γιατί επηρεάζουν σε βάθος χρόνου την εξέλιξη του
χρέους, η εξυπηρέτηση του οποίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% στον ετήσιο προϋπολογισμό.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Σ

Μεγάλη αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων:
Με φόντο τη συμφωνία με τους δανειστές, σε χαμηλά αρκετά μηνών
βρέθηκαν χθες οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ….

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
2,390
6,006
6,876
6,122
6,626
6,622
6,358
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