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Ο Μάριο Σεντένο νέος Πρόεδρος του Eurogroup - Εγκρίθηκε η τεχνική συμφωνία κυβέρνησης
– δανειστών
Εγκρίθηκε από το Eurogroup η συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο (Staff level agreement) για την τρίτη αξιολόγηση, σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η συζήτηση ήταν πολύ σύντομη και ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης ενέκριναν
τη συμφωνία που επιτεύχθηκε το Σάββατο στην Αθήνα μεταξύ θεσμών και ελληνικών αρχών.
Ο Μάριο Σεντένο νέος Πρόεδρος του Eurogroup
O Πορτογάλος υπουργός οικονομικών, Μάριο Σεντένο αναδείχθηκε νέος Πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα 2,5 χρόνια, μετά από
τρεις γύρους ψηφοφορίας. Ο Μάριο Σεντένο θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 13 Ιανουαρίου του 2018. Οικονομολόγος, ακαδημαϊκός
και πολιτικός, ο 50χρονος Σεντένο είναι ο σοσιαλιστής υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας από τα τέλη του 2015. Έχει ηγηθεί της
εντυπωσιακής οικονομικής ανάκαμψης της χώρας του, όπου το αξιόχρεο της χώρας επανήλθε σε επενδυτική βαθμίδα και η Λισαβόνα
μείωσε το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών. Έχει τιμηθεί με βραβεία Οικονομίας και είναι
απόφοιτος Οικονομικών με μεταπτυχιακό σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, καθώς και μεταπτυχιακό
και διδακτορικό Οικονομικών από το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ο Σεντένο εντάχθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας του το 2000
όπου εργάστηκε ως οικονομολόγος μέχρι το 2004. Από το 2004 ως το 2013 διετέλεσε βοηθός διευθυντή του Τμήματος Οικονομικών της
Κεντρικής Τράπεζας και από το 2014 είναι σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας της Πορτογαλίας.
Ο Σεντένο είναι καθηγητής στο ISEG, στο πανεπιστήμιο της Λισαβόνας.
Κατά το διάστημα 2004-2013 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής της Κομισιόν και από το 2001 μέλος του ΔΣ της
πορτογαλικής οικονομικής επιθεώρησης. Υπογράφει πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία σχετικά με τον τομέα ενδιαφέροντός
του.
Ντάισελμπλουμ: Εξαιρετική η ολοκλήρωση της συμφωνίας
«Εξαιρετική» χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο (SLA) ο επικεφαλής του
Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ κατά την άφιξή του στο τελευταίο Eurogroup το οποίο θα διευθύνει. Όπως τόνισε, είναι πολύ
χαρούμενος για το SLA με την Ελλάδα το οποίο ήρθε «εγκαίρως», σχολιάζοντας ότι ήταν «εξαιρετικό». Σήμερα, όπως πρόσθεσε, θα
συζητηθούν τα επόμενα βήματα και τα prior action που πρέπει να υλοποιηθούν.
Μοσκοβισί: Ενθαρρυντικό μήνυμα η τεχνική συμφωνία
Ενθαρρυντικό μήνυμα για την έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, αλλά και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος
χαρακτήρισε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί την επίτευξη τεχνικής συμφωνίας μεταξύ Αθήνας και θεσμών. Κατά
τη διάρκεια ενημέρωσης ομάδας δημοσιογράφων εν όψει της συνεδρίασης του Eurogroup ο Μοσκοβισί ανέφερε ότι η συμφωνία
επιτεύχθηκε μετά από μια σειρά «εποικοδομητικών συνομιλιών» μεταξύ των ελληνικών αρχών και όλων των θεσμών,
«συμπεριλαμβανόμενου του ΔΝΤ» και επίσης χαρακτήρισε «πιο χαλαρό και εύκολο» το πνεύμα των διαβουλεύσεων με το ΔΝΤ σε σχέση
με το παρελθόν. «Υπάρχει σαφής βούληση να προχωρήσει αυτή η αξιολόγηση ομαλά και αποτελεσματικά και να ολοκληρωθεί εγκαίρως,
δηλαδή να έχουμε συμφωνία πριν από τα Χριστούγεννα, όπως είχαμε πει», υπογράμμισε ο επίτροπος, σημειώνοντας πως είναι πολύ θετικό
το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση «σκοπεύει να εφαρμόσει όλες τις προαπαιτούμενες δράσεις το συντομότερο δυνατό». Kατά τον
Μοσκοβισί, η τεχνική συμφωνία είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα και πολύ καλά νέα εν όψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος σε
λιγότερο από εννέα μήνες, αλλά και των κρίσιμων συζητήσεων για τη μεταμνημονιακή εποπτεία, αλλά και την ελάφρυνση του χρέους, που
«πρέπει να ολοκληρωθούν στις αρχές του καλοκαιριού». «Η γρήγορη πρόοδος που πετύχαμε σε αυτήν τη φάση είναι καλός προάγγελος
για τα επόμενα βήματα και φυσικά στέλνει ένα θετικό μήνυμα στους επενδυτές. Τα πράγματα κινούνται σε θετική κατεύθυνση στην
Ελλάδα, οπότε πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ημέρα για τις σχέσης της Ελλάδας με την ΕΕ αλλά και για την ίδια την Ελλάδα»,
κατέληξε.
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/ επίτροπος για την εκλογή νέου προέδρου
Ο ευρωπαίος
«Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο/η πρόεδρος του Eurogroup είναι ηγετική ικανότητα, όχι
ιδεολογία» δήλωσε ο Π. Μοσκοβισί μιλώντας σε ομάδα δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ταυτόχρονα επισήμανε ότι σε
αυτή τη φάση ο επικεφαλής του Eurogroup θα πρέπει να έχει την ανωτέρω ικανότητα, παρόλο που το βασικό του καθήκον
θα είναι να επιτυγχάνει «συμβιβασμούς» καθώς δεν πρόκειται για έναν «υπουργό Οικονομικών της Ευρωζώνης». «Αυτό θα
ανήκει στο μέλλον, ελπίζω και πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ο διάδοχός μου αυτός που θα έχει αυτήν την θέση καθώς θα
κάνει σαφή διαφορά» είπε ο Π. Μοσκοβισί. Η εκλογή νέου προέδρου του Eurogroup θα κυριαρχήσει κατά τη συνεδρίαση
των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τέσσερις είναι οι υπουργοί που έχουν δηλώσει υποψηφιότητα (της Λετονίας,
Ντάνα Ρεζνιέτσε-Οζόλα, του Λουξεμβούργου, Πιερ Γκραμένια, της Σλοβακίας, Πίτερ Κάζιμιρ και της Πορτογαλίας,
Μάριο Σεντένο). Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτική «ισορροπία» στις
Βρυξέλλες, ο νικητής θα πρέπει να είναι σοσιαλιστής. Σοσιαλιστές είναι δύο υποψήφιοι, ο Σλοβάκος Π. Κάζιμιρ και ο
Πορτογάλος, Μ. Σεντένο. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός αυτό, ο επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί
ανέφερε ότι υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος που έχει επίσημα προταθεί από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και αυτός
είναι ο Πορτογάλος, Μ. Σεντένο. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, όπως είναι γνωστό, δεν έχει ψήφο,
είναι αυτή που υποστηρίζει την ιδέα να υπάρχει μια μόνιμη θέση προέδρου του Eurogroup, η οποία να ταυτίζεται με τη
θέση του υπουργού Οικονομικών της Ευρωζώνης. Η πρόταση για τη δημιουργία αυτής της θέσης θα περιλαμβάαι
άλλωστε στο σχέδιο της Επιτροπής για την εμβάθυνση της Ευρωζώνης που θα δημοσιοποιηθεί την Τετάρτη. Σε ό,τι αφορά
τον πρόεδρο που θα αναδειχθεί σήμερα, ο Π. Μοσκοβισί ανέφερε πως θα έχει τρία θέματα προτεραιότητας να
αντιμετωπίσει: Πρώτον, την εμβάθυνση της ευρωζώνης, δεύτερον, την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος
το προσεχές καλοκαίρι και τρίτον τη διασφάλιση μεγαλύτερης δημοκρατικής λογοδοσίας του Eurogroup ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Αυτό είναι απολύτως κρίσιμο για μένα. Η μεταρρύθμιση της ΟΝΕ ξεκινά με περισσότερη
δημοκρατία. Μεγαλύτερη δημοκρατία σημαίνει περισσότερη διαφάνεια και υπευθυνότητα, αυτό το χρειαζόμαστε
απολύτως για το Eurogroup. Είναι καιρός να εισέλθουμε σε μια περίοδο ωριμότητας», ανέφερε ο Π. Μοσκοβισί.
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Bloomberg: Πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία η ελλ. οικονομία σημείωσε ανάπτυξη για τρίτο
συνεχές 3μηνο
«Η ελληνική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη για τρίτο συνεχές τρίμηνο, πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια,
γεγονός που συνιστά θεμέλιο για τις προσπάθειες της χώρας να εξέλθει από το πρόγραμμα στήριξης» μεταδίδει
το πρακτορείο Bloomberg.
Το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,3% από τον Σεπτέμβριο, μετά από αύξηση 0,8% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η αύξηση
σε ετήσια βάση ήταν 1,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η ελληνική κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι
των θεσμών συμφώνησαν το Σάββατο σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιολόγησης. Τα χρήματα από την εκταμίευση της επόμενης δόσης, που θα συμπληρωθούν από εξόδους στις
διεθνείς χρηματαγορές τον προσεχή χρόνο, θα βοηθήσουν την κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα «μαξιλάρι»
ρευστότητας, καθώς προετοιμάζεται για τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος.
Και ενώ για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο η επέκταση της οικονομίας παρέχει κάποια σταθερότητα, η μείωση του
ρυθμού ανάπτυξης σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη του στόχου για
ανάπτυξη 1.6% σε ετήσια βάση για το 2017. «Για την επίτευξη του στόχου, η ελληνική οικονομία θα πρέπει να
αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017. Ο στόχος αυτός είναι εξαιρετικά υψηλός. Μια
ανάπτυξη κατά το ήμισυ θα ήταν πιθανότερη και θα διαμόρφωνε τον ετήσιο ρυθμό στο 1,4%, πλησιέστερα,
αλλά ακόμη υπολειπόμενο του στόχου», δήλωσε ο οικονομολόγος του Bloomberg, Maxime Sbaihi.
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ESΜ: Μεγαλύτερη η μείωση χρέους με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα
Την επιτυχημένη ολοκλήρωση των βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης του ελληνικού χρέους ανακοίνωσε ο
ESM. Το πακέτο είχε στόχο να μειώσει το επιτοκιακό ρίσκο της Ελλάδας στα υφιστάμενα δάνεια του EFSF και
του ESM και όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «αναμένεται να μειώσει ουσιαστικά μακροπρόθεσμα το βάρος
χρέους της χώρας».
«Ο ESM παραδίδει το πακέτο βραχυπρόθεσμων μέτρων που συμφωνήθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών
πριν από ένα χρόνο. Αυτό θα βοηθήσει τη χώρα στις προσπάθειες να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των
αγορών. Η Ελλάδα πρέπει τώρα να συνεχίσει να μεταρρυθμίζει την οικονομία, έτσι ώστε επιτυχημένα να βγει
από το πρόγραμμα διάσωση τον Αύγουστο του 2018», δήλωσε ο Κλάους Ρέγκλινγκ. Ο ESM υπολογίζει τώρα
ότι το συνολικό βραχυπρόθεσμο πακέτο ελάφρυνσης του χρέους θα μειώσει τη σχέση χρέος/ΑΕΠ κατά περίπου
25 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060, και τις μικρές χρηματοδοτικές ανάγκες προς το ΑΕΠ κατά περίπου έξι
μονάδες. Πρόκειται για μεγαλύτερη ελάφρυνση από την αρχικά αναμενόμενη που ήταν 20 ποσοστιαίες μονάδες
πτώση του λόγου χρέος/ΑΕΠ και πέντε ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα για τις μικτές χρηματοδοτικές
ανάγκες.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβεβαιώσεις του ΥΠΟΙΚ για επίτευξη του 1,6%
Αύξηση 1,3% σημείωσε το ΑΕΠ το γ' τρίμηνο εφέτος σε ετήσια βάση, ενώ σε σύγκριση με το β' τρίμηνο 2017 η αύξηση
ανήλθε σε 0,3%.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς, ενώ παράλληλα η
Στατιστική αναθεώρησε προς τα άνω - σε 1,6% από 0,8% πριν - την αύξηση του ΑΕΠ για το β' τρίμηνο εφέτος. Το α'
τρίμηνο η άνοδος του ΑΕΠ ήταν 0,4%.
Η ανάπτυξη της οικονομίας κατά 1,3% το γ' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, προέκυψε από
τα εξής:
Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 1% (η κατανάλωση των νοικοκυριών παρέμεινε
αμετάβλητη, ενώ αυτή της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,2%)
Οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν 8,5%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 7,8% (οι εξαγωγές αγαθών
αυξήθηκαν 2,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 12,6%).
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 9,3% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 9,2% και οι εισαγωγές
υπηρεσιών αυξήθηκαν 6,9%).
Σε τριμηνιαία σύγκριση (γ' τρίμηνο 2017 προς β' τρίμηνο 2017) καταγράφηκαν τα εξής:
Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε 0,1% (η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε 0,3% και αυτή της
Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 0,9%).
Οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν 6,1%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 5% (οι εξαγωγές αγαθών
μειώθηκαν 0,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 9,8%).
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Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 0,4% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,6%, ενώ οι
εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,3%). Σημειώνεται ότι με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το
ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 1,3% το γ' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το γ' τρίμηνο 2016.
Κύκλοι ΥΠΟΙΚ
«Πεποίθησή μας είναι πως θα επαληθευθεί η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1,6%
το 2017» ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, μετά από τη σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για
αύξηση
του
ΑΕΠ
κατά
1,3%
το
γ'
τρίμηνο.
Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, το 1,3% που ανακοινώθηκε είναι η αρχική εκτίμηση και πρέπει να
περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το 2017, ενώ είναι θετικό πως η
ΕΛΣΤΑΤ αναθεωρεί την αρχική εκτίμηση για το β' τρίμηνο από 0,8% σε 1,6%.
Πηγή: ΑΜΠΕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Financial Times: Σε τροχιά σύγκρουσης Κομισιόν και Βερολίνο, με αντικείμενο τον ΕΜΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με το Βερολίνο και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
σχετικά με τα σχέδιά της να ενισχύσει την εποπτεία του κρατικού ταμείου διάσωσης της ευρωζώνης ύψους 500
δισ. ευρώ, γράφουν οι Financial Times, τονίζοντας ότι υπάρχει ανησυχία εκ μέρους τους για ενδεχόμενη
απώλεια δικαιοδοσιών.
Η βρετανική εφημερίδα γράφει επίσης ότι οι Βρυξέλλες αναμένεται να προτείνουν την Τετάρτη ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας να μετατραπεί σε «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο» με διευρυμένες νέες εξουσίες.
Ανώτερος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος το ταμείο να μετατραπεί σε όργανο
καθοδηγούμενο από την Επιτροπή όπως η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και η ευρωπαϊκή υπηρεσία φαρμάκων.
Οι Βρυξέλλες από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι το νέο νομικό καθεστώς του Ταμείου θα βελτιώσει τη
δημοκρατική ευθύνη του και θα ισχυροποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αρμοδιότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντίδραση προβλέπεται να είναι ισχυρή από το Βερολίνο ?όπου ακόμα δεν έχει
σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, προστίθεται στο δημοσίευμα.
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ΓΔ: Μεγάλος στόχος η διάσπαση των 750 – 755 μονάδων …
Ένας θα είναι ο μεγάλος στόχος για το ελληνικό χρηματιστήριο από εδώ και πέρα, η
διάσπαση των πολύ ισχυρών αντιστάσεων του ΓΔ στα επίπεδα των 750 – 755 μονάδων,
μια διάσπαση η οποία επιχειρήθηκε στο ξεκίνημα της χθεσινής συνεδρίασης (+1,20%), με
το δείκτη όμως να μην τα καταφέρνει και το Χ.Α. να κλείνει τη Δευτέρα στο χαμηλό ημέρας
στο -0,91%. Σημειώνεται πως οριστική διάσπαση των 750 – 755 μονάδων θα ήταν ένα
μεγάλο βήμα για την ουσιαστική βελτίωση της διαγραμματικής εικόνας , με επόμενο
στόχο σε αυτό το σενάριο τα επίπεδα των 800 – 810 μονάδων, όπου θα επαναξιολογηθεί η
κατάσταση.

Relative Strength Index (59.2159)
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