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Στουρνάρας: Η κυβέρνηση να κλείσει την αξιολόγηση...χθες
«H Τράπεζα της Ελλάδος παροτρύνει την κυβέρνηση να κλείσει την αξιολόγηση χθες», λέει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας
κατά την διάρκεια της παρέμβασής του στο Οικονομικό Φόρουμ στους Δελφούς.
Συγκεκριμένα ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι «σήμερα το πρωτογενές πλεόνασμα είναι κοντά στο 2% του ΑΕΠ. Έχουμε καλύψει το 90% της απόστασης για
τον τελικό δημοσιονομικό στόχο».
Οπως προσθέτει ο ίδιος «Καμία άλλη χώρα σε πρόγραμμα δεν έκανε τόσα πολλά στο δημοσιονομικό μέτωπο».
«Πολύ μεγάλη προσαρμογή και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το έλλειμμα έχει σχεδόν μηδενιστεί, κυρίως επειδή έχει βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα. Το έλλειμμα μηδενίστηκε χάρη τόσο στη μείωση εισαγωγών όσο και στην αύξηση των εξαγωγών».
«Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο τομέας των εμπορεύσιμων έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τα μη εμπορεύσιμα, τόσο σε προστιθέμενη αξία όσο και σε
επίπεδο απασχόλησης. Η αύξηση των εξαγωγών προϊόντων είναι σημαντική, οι επιδόσεις στις υπηρεσίες είναι λιγότερο καλές λόγω μειωμένων εσόδων της
ναυτιλίας».
«Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων γεννήθηκε από την κρίση. Έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους στις τράπεζες, για μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων κατά 40% (περίπου 38 δισ.) ως το 2019. «Πρέπει να οριστικοποιήσουμε τη νομοθεσία για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό», γιατί οι καθυστερήσεις
επιδρούν αρνητικά στην «κουλτούρα πληρωμών» (με άλλα λόγια οι δανειολήπτες καθυστερούν να πληρώσουν).» «Κατά τη διάρκεια της κρίσης, το κόστος
εξυπηρέτησης του χρέους ήταν πολύ υψηλότερο από τους δείκτες ανάπτυξης, που ήταν αρνητικοί (το φαινόμενο της «χιονοστιβάδας»). Το δείκτη
ανάπτυξης τον ελέγχουμε μόνο έμμεσα, μέσω διαρθρ. μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων. Γι' αυτό η ΤτΕ ωθεί την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο
τολμηρά σε αυτά τα μέτωπα. Το μέγεθος του output gap σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για υψηλούς δείκτες ανάπτυξης. Από το 2012 και μετά,
τα στοιχεία δείχνουν ότι το κράτος έχει μάθει επιτέλους να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό. » «Όσο πιο πολύ καθυστερούμε, τόσο γίνονται πιο επισφαλείς
οι θετικές προβλέψεις για κατανάλωση, επενδύσεις (διψήφια αύξηση το 2017 και το 2018). Μεσοπρόθεσμος στόχος η αντικατάσταση της κατανάλωσης
από εξαγωγές και επενδύσεις, καθώς βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα.»
Για το πρωτογενές πλεόνασμα
«Επικίνδυνο» για την ανάπτυξη το δημοσιονομικό μείγμα, έχουμε γίνει μία φοροκεντρική οικονομία.
«Πρόταση της ΤτΕ για 3,5% του ΑΕΠ από το 2018-2020, 2% του ΑΕΠ μετά. Ο δημοσιονομικός χώρος προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για μείωση φόρων,
εισφορών. Χρειαζόμαστε μόνο μία «μικρή σπρωξιά» για να γίνει διατηρήσιμο το χρέος, «μία ήπια άσκηση ελάφρυνσης».
«Η μέθοδος που προκρίνει ο κ. Στουρνάρας είναι η εξομάλυνση των επιτοκίων - μεταβιβάζοντας το υψηλό κόστος (σχεδόν 10 δισ.) που πρέπει να
καταβληθεί το 2022 ισομερώς στα επόμενα 20 χρόνια.»
«Πολύ σκληρό το σενάριο του 3,5% του ΑΕΠ για 10 χρόνια για το πρωτογενές πλεόνασμα. Η εκτίμηση μας για μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη (1,5% ετησίως)
είναι πολύ συντηρητική, έως απαισιόδοξη.»
«Με το χαμηλότερο στόχο για το πλεόνασμα και την προτεινόμενη εξομάλυνση των επιτοκίων, θα επιτευχθεί αντίστοιχη ή μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους
σε σύγκριση με το υφιστάμενο σενάριο με τη δεκαετία των πολύ υψηλών πλεονασμάτων. Εκτίμηση της πρότασης της ττΕ για επιτόκιο ελληνικών
ομολόγων: 5%. Επιτόκια ESM: Αυξάνονται στο 3% ως το 2021, 3,5% μετά το 2027.»
Υπάρχει ανάκαμψη στην Ευρώπη, αλλά και πολλή αβεβαιότητα, ιδιαίτερα πολιτική (αναφέρεται στις επικείμενες εκλογές, την άνοδο του λαϊκισμού και
του αντιευρωπαϊσμού). Η αδυναμία φορολόγησης των νικητών της παγκοσμιοποίησης για τη στήριξη των χαμένων έχει δημιουργήσει μεγάλη ανισότητα
και έχει αποτελέσει καύσιμο του λαϊκισμού. Ασκεί κριτική στις χώρες με πολύ μεγάλα πλεονάσματα (βλ. Γερμανία).
«Δεν μπορούμε να έχουμε 19 αγορές κεφαλαίων στην Ευρωζώνη...χρειαζόμαστε την ένωση κεφαλαιαγορών, αλλά και ένα κοινό εργαλείο δημοσιονομικής
σταθεροποίησης, και πανευρωπαϊκό επίδομα ανεργίας. Το ESM πρέπει να γίνει Ευρωπ. Νομισματικό Ταμείο - αυτό απαιτεί αλλαγή συνθήκης.»

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

Spiegel: Aνοικτό το Βερολίνο σε νέες ελαφρύνσεις του χρέους πριν το 2018
«Η Γερμανία απομακρύνεται όπως φαίνεται από την σκληρή γραμμή της προκειμένου να κλείσει το συντομότερο τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με
πληροφορίες από την Αθήνα η γερμανική κυβέρνηση είναι ανοικτή σε νέες παραχωρήσεις», αναφέρει δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης τους
γερμανικού περιοδικού Spiegel. Συνέχεια...
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«Υπάρχει κινητικότητα
στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαίων εταίρων. "Είμαστε σε απόσταση αναπνοής από μια
συμφωνία", είπε ανώτερος Έλληνας κυβερνητικός αξιωματούχος στο Spiegel. Αυτό σημαίνει ότι η γερμανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να
προσφέρει στην κυβέρνηση Τσίπρα και άλλες ελαφρύνσεις του ελληνικού χρέους πριν το 2018. Αυτό θα μπορούσε να γίνει υπό τη μορφή
αναπροσαρμογής των επιτοκίων και επιμήκυνσης του χρόνου εξόφλησής τους. Το Βερολίνο φέρεται επίσης να μην επιμένει πλέον σε
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% για δέκα χρόνια. Και τα δύο αποτελούν απομάκρυνση από τις μέχρι σήμερα θέσεις του. Από την άλλη
πλευρά η Ελλάδα θα εφαρμόσει αμέσως τις αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις», γράφει το Spiegel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η συμμετοχή του ΔΝΤ δεν εξαρτάται από τον Τραμπ, αλλά…
Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο τρέχον ελληνικό πρόγραμμα δανεισμού δεν εξαρτάται από τις διαθέσεις της νέας
αμερικανικής ηγεσίας, γράφει η Handelsblatt. Σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα του Ντύσελντορφ, «οι
Ευρωπαίοι δεν εξαρτώνται εντός του ΔΝΤ αναγκαστικά από τη στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης». Η
συμμετοχή του ΔΝΤ «μπορεί να δρομολογηθεί και χωρίς τις ΗΠΑ, λένε κύκλοι της γερμανικής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με αυτούς, για να αποφασιστεί η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα διάσωσης απαιτείται μόνο απλή
πλειοψηφία. Αυτό επιβεβαιώνεται και εντός του ΔΝΤ», προσθέτει η Handelsblatt, για να τονίσει ωστόσο ότι
«το να οργανώσουν πράγματι οι Ευρωπαίοι σε έκτακτη περίπτωση μια πλειοψηφία ενάντια στις αντιστάσεις
των ΗΠΑ αμφισβητείται εντός του ΔΝΤ».

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

Δάνειο από την Παγκόσμια Τράπεζα ζήτησε η Ελλάδα
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το οποίο επιβεβαιώνεται, η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει οικονομική
ενίσχυση από την Παγκόσμια Τράπεζα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό συγκεκριμένο ποσό.
Το δημοσίευμα επικαλείται και δήλωση του εκπροσώπου της Τράπεζας, ο οποίος αναφέρει ότι «η Αθήνα
ζήτησε τεχνική και οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η μακροχρόνια ανεργία, η
οικονομική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη και η κοινωνική προστασία. Σύμφωνα με τη διαδικασία που
ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις, οποιαδήποτε τελική απόφαση για παροχή δανείων θα πρέπει να εγκριθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας».
Μάλιστα, «προκαταρκτικές συζητήσεις» επιβεβαιώνει στο Politico και κυβερνητική πηγή, διευκρινίζοντας ότι
«δεν μπορεί να επιβεβαιώσει επίσημο αίτημα από την Αθήνα».
Σημειώνεται πάντως ότι το Μέγαρο Μαξίμου, σε non paper, το βράδυ του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου,
είχε αναφέρει την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να ζητήσει ένα ποσό περί τα 3 δισ. ευρώ για τη
χρηματοδότηση προγράμματος δημιουργίας 100.000 θέσεων εργασίας.
Σχολιάζοντας το θέμα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά της Αθήνας
καθιστά το τρίτο πρόγραμμα βοήθειας «ακόμα πιο περίπλοκο», την ώρα που η κυβέρνηση «εξακολουθεί να
μάχεται για τους όρους του τρέχοντος προγράμματος».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Βίζερ: H Eλλάδα να αποδείξει ότι τηρεί τις συμφωνίες
Στην αναφορά – προειδοποίηση ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαλύσει την εντύπωση ότι δεν τηρεί τις συμφωνίες
της απευθύνει εν μέσω της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, ο επικεφαλής του EuroWorking Group Τόμας
Βίζερ.
Αναφερόμενος σε συνέντευξη του στη Ναυτεμπορική στο περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης, μιλά
χαρακτηριστικά για μεταρρυθμίσεις στην ενέργεια που «μένουν στα χαρτιά» και για εξελίξεις στις
ιδιωτικοποιήσεις που «δεν είναι ενθαρρυντικές». Τονίζει μάλιστα με νόημα ότι οι στόχοι για την απασχόληση
στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να γίνονται «ειλικρινώς σεβαστοί».
Ως προς τις χρονικές δυνατότητες επίτευξης συμφωνίας δεν αφήνει πολλά περιθώρια για συμφωνία έως το
επόμενο Eurogroup λέγοντας ότι «το Eurogroup της 20ής Μαρτίου είναι ήδη πολύ κοντά».
Ο Αυστριακός επικεφαλής των οικονομικών εμπειρογνωμόνων της ζώνης του ευρώ, ο οποίος θα μιλήσει
σήμερα το απόγευμα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο
αντισταθμιστικών μέτρων, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι έπειτα από ενδελεχή εξέταση των θεσμών θα
αποδειχθεί όντως μια διαρθρωτική και άρα βιώσιμη υπεραπόδοση στους δημοσιονομικούς στόχους.
Αναφορικά με τις μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις στο ελληνικό χρέος υπογραμμίζει ότι προηγείται η συμφωνία
για τα μέτρα στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης.

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

Τουριστική καθίζηση στην Τουρκία – μεγάλη κερδισμένη η Ελλάδα
Μεγάλη κερδισμένη στις κρατήσεις των γερμανών τουριστών η Ελλάδα στο ξεκίνημα του 2017. Άρθρο για τις
εξελίξεις στο πεδίο των τουριστικών κρατήσεων στη Γερμανία δημοσιεύει η Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Οι διακοπές στην Τουρκία έχουν ολοένα και λιγότερη ζήτηση, στην Ελλάδα επίκειται συνωστισμός
τουριστών», γράφει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, επικαλούμενη νέα στοιχεία της GfK, της μεγαλύτερης
εταιρείας έρευνας αγοράς στη Γερμανία και μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς. Όπως καταδεικνύουν τα
στοιχεία της έρευνας, στα τέλη Ιανουαρίου οι κρατήσεις γερμανών τουριστών για διακοπές στην Τουρκία
καταγράφουν δραματική μείωση της τάξης του 58% σε σχέση με πέρσι. Αντιθέτως, σημειώνει η FAZ, «η
Ελλάδα είναι η μεγάλη κερδισμένη, καθώς στο τέλος Ιανουαρίου η αύξηση του ποσοστού των κρατήσεων
ανήλθε σε 67%. ‘Η Τουρκία υπέστη μεγάλες απώλειες και προσπεράστηκε τώρα από την Ελλάδα', δήλωσε η
ερευνήτρια της GfK Ντέρτε Νόρντμπεκ», επισημαίνοντας μάλιστα ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον τη
δεύτερη θέση στη λίστα με τους δημοφιλέστερους αεροπορικούς προορισμούς πίσω από τις Βαλεαρίδες
Νήσους Μαγιόρκα, Μενόρκα και Ίμπιζα».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τράπεζες: Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 320δις δολάρια από το 2008
Σύμφωνα με έρευνα της Boston Consulting Group, πρόστιμα που ξεπερνούν τα 320 δισ. δολάρια έχουν καταβάλει από το 2008 τράπεζες
από όλο τον κόσμο για παρατυπίες και παράνομες πράξεις που ξεκινούν από τη μη τήρηση κανονισμών και φτάνουν μέχρι το ξέπλυμα
χρήματος, τη χειραγώγηση αγορών και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα
τεράστια αυτά πρόστιμα, μάλιστα, αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, καθώς εποπτικές Αρχές από την
Ευρώπη μέχρι την Ασία έχουν βάλει στο μικροσκόπιο συναλλαγές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εποπτικές Αρχές στις δύο αυτές
ηπείρους είναι πλέον τόσο επιθετικές όσο οι αμερικανικές, οι οποίες επιβάλλουν παραδοσιακά μεγάλα πρόστιμα για παρατυπίες και
ιδιαίτερα για συνεργεία σε φοροδιαφυγή.
Μόνο το 2016 οι τράπεζες από όλο τον κόσμο κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιμα που φτάνουν τα 42 δισ. δολάρια, ποσό που είναι
αυξημένο σχεδόν κατά 70% σε σύγκριση με το 2015, όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία.
Οι κανονισμοί για τις τράπεζες θα εξακολουθήσουν να είναι πολύ αυστηροί, επισημαίνει στην έκθεσή της η Boston Consulting Group,
παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί χαλάρωση του κανονιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις.
Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει εννέα χρόνια από το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης που κορυφώθηκε με τη χρεοκοπία
της Lehman Brothers, οι τράπεζες εκτιμάται ότι δεν έχουν ανακάμψει ακόμη πλήρως.
Τα τελευταία χρόνια
 οι τράπεζες και ιδιαίτερα αυτές στην Ευρώπη έχουν να αντιμετωπίσουν νέες μεγάλες προκλήσεις, όπως είναι η
μείωση των περιθωρίων κέρδους που έχει δημιουργηθεί από τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

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

Αξιωματούχος της ΕΚΤ δεν βλέπει Frexit μετά το Brexit, ούτε κραχ στα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια
Η Ζαμπίνε Λάουτενσλεγκερ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), δήλωσε
χθες Πέμπτη ότι αποκλείει η Γαλλία να ακολουθήσει το παράδειγμα της Βρετανίας και να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ενώ πρόσθεσε πως η πιθανότητα να υπάρξει ένα κραχ στις χρηματαγορές στο εγγύς μέλλον είναι πολύ μικρή.
Η υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας έχει προτείνει η χώρα να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της
προεκλογικής εκστρατείας της, αλλά η Λάουτενσλεγκερ δήλωσε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί τη Γαλλία να αποχωρεί από
την ΕΕ». «Τις δυσκολίες (τις οποίες συνεπάγεται η έξοδος) τις βιώνει η χώρα στην οποία βρισκόμαστε», εξήγησε η
Λάουτενσλεγκερ. «Δεν είναι ακριβώς παράδειγμα προς μίμηση».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έπειτα από μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Γερμανική Ένωση του London School of
Economics, η Λάουτενσλεγκερ συμπλήρωσε: «πάντοτε κάνεις σχέδια για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σχεδόν για
όλα, αλλά για να είμαι πολύ ξεκάθαρη, δεν έχω κανένα σχέδιο για το ενδεχόμενο η Γαλλία να αποχωρήσει (από την ΕΕ)
διότι δεν πιστεύω ότι η Γαλλία θα αποχωρήσει».
Ακόμη, η Λάουτενσλεγκερ είπε πως δεν αναμένει να υπάρξει μεγάλη πτώση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στο εγγύς
μέλλον, αν και αναγνώρισε πως υπάρχουν «αβεβαιότητες», όπως οι προσεχείς εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία και στη
Γερμανία.
\
Ακόμη, η Λάουτενσλεγκερ είπε πως οι τράπεζες της Βρετανίας που θέλουν να συναλλάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
μετά το Brexit θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση να τους δοθεί άδεια να το κάνουν νωρίς.
Η Γερμανίδα αξιωματούχος της ΕΚΤ προειδοποίησε ότι δεν θα επιτραπεί στα πιστωτικά ιδρύματα της Βρετανίας να
καταστρατηγήσουν τους κανόνες.
Απέφυγε να πει πόσο προσωπικό θα πρέπει να έχουν οι νέες θυγατρικές που θα ιδρύουν οι βρετανικές τράπεζες και
σημείωσε πως κάθε αίτηση θα εξετάζεται ξεχωριστά. Πρόσθεσε ότι αναμένει οι περισσότερες από τις 40 τράπεζες που
έχουν σήμερα πελάτες στην ηπειρωτική Ευρώπη να το κάνουν το συντομότερο δυνατόν.
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Με φόντο την αξιολόγηση πιθανή για εβδομάδες μια παλινδρόμηση της αγοράς
μεταξύ των κρίσιμων στηρίξεων των 630 – 635 μονάδων και κρίσιμων
αντιστάσεων των 650 – 660 μονάδων.
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