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FAZ: Ήρθε το τέλος της τρόικας
Τι θα γίνει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ESM; Ποιος θα είναι ο μελλοντικός του ρόλος στην
ευρωζώνη; Θα προχωρήσει σε αυτό που σχεδίαζε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, όταν κατείχε τη θέση του υπουργού
Οικονομικών; Η Frankfurter Allgemeine Zeitung διαπιστώνει ότι το «κατασκεύασμα με την τρόικα, που
βιαστικά εφευρέθηκε στην ευρωκρίση, δεν έχει πλέον μέλλον υπό την αρχική του μορφή. Το ΔΝΤ δεν θέλει να
διαδραματίσει ρόλο τόσο διακριτό, όπως στο παρελθόν, στο τρέχον ελληνικό πρόγραμμα. Mάλιστα δεν πρόκειται
να δώσει νέο δάνειο. Αλλά και η ΕΚΤ θέλει να αποσυρθεί από την επιτήρηση κρατών σε πρόγραμμα. Σε
περίπτωση που στο εγγύς ή απώτερο μέλλον προκύψουν δημοσιονομικές δυσκολίες, τότε δύο θεσμοί θα
μπορούσαν να συντρέξουν: η Κομισιόν και ο ESM μαζί για την επιτήρηση του προγράμματος, και ο ESM μόνος
του». Η γερμανική εφημερίδα αναφέρεται πάντως και σε άρθρο του επικεφαλής της Μπούντεσμπανκ, Γενς
Βάιντμαν, στη γαλλική εφημερίδα Les Echos με το οποίο συντάσσεται με την ιδέα Σόιμπλε, καλώντας τον ESM
να αποκτήσει περισσότερο βάρος στον δημοσιονομικό έλεγχο λόγω του ότι η Κομισιόν ασκεί η ίδια πολιτική και
δεν είναι κατάλληλη γι' αυτό. «Όμως το αίτημα μετατροπής του σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο δεν
φαίνεται να ενθουσιάζει και τόσο τις Βρυξέλλες» σημειώνει. «Ίσως επειδή ο ESM ως θεσμός, εάν έπρεπε να
επιτηρεί τη δημοσιονομική πολιτική θα οδηγούνταν στις ίδιες προβληματικές καταστάσεις, όπως και η
Κομισιόν. Η συζήτηση για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του βρίσκεται αντίθετα σε πλήρη εξέλιξη. Το ό,τι θα
πρέπει να ενισχυθούν, κανείς δεν το αμφιβάλλει. Ανοιχτό αντίθετα παραμένει τι ακριβώς θα πρέπει να αναλάβει
και τι όχι».
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Alpha Βank: Οι φόροι και εισφορές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα
Στην υψηλή φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων αποδίδει η Alpha Βank την επιδείνωση της θέσης της
χώρας στους δείκτες ανταγωνιστικότητας και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Συνέχεια..
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Οπως σημειώνει
στο εβδομαδιαίο δελτίο της «παρά την ισχυρή συμπίεση του κόστους εργασίας, η
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να υποχωρεί σύμφωνα με το δείκτη Διεθνούς
Ανταγωνιστικότητας και Προσέλκυσης Επενδύσεων που δημοσίευσε αυτήν την εβδομάδα στην ετήσια Έκθεσή
της η Παγκόσμια Τράπεζα (Doing Business 2018). Συγκεκριμένα, με βάση τον γενικό δείκτη «ευκολία
ασκήσεως επιχειρηματικής δραστηριότητας», η Ελλάδα κατετάγη στην 67η θέση το 2017, από την 61η θέση το
2016. Από τους επί μέρους δείκτες επιχειρηματικότητας, η επιδείνωση της θέσεως της χώρας το 2017 σε σχέση
με το 2016 συνδέεται με την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και τη συνεχιζόμενη αύξηση της
συνολικής φορολογικής επιβαρύνσεως ως ποσοστό των κερδών (μετά την συμπερίληψη του εταιρικού φόρου,
των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών, των φόρων στην ακίνητη και κινητή περιουσία, των
μερισμάτων και κεφαλαιακών κερδών, των φόρων μεταβίβασης και συναλλαγών) στο 51,7% το 2017, από
50,7% το 2016 και 49,9% το 2014».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αποπληρώνει τις προνομιούχες μετοχές η Eurobank
Στην αποπληρωμή των προνομιούχων μετόχων που είχε εκδώσει στην αρχή της κρίσης υπέρ του ελληνικού
Δημοσίου, καθώς από τη νέα χρονιά δεν θα μετρούν στα εποπτικά της κεφαλαία, προχωρά η Eurobank. Η
έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την Παρασκευή ενέκρινε την έκδοση ομολογιακού δανείου
μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας 950 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή των προνομιούχων
μετοχών του Δημοσίου. Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, η έκδοση του
ομολόγου για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών είναι προς όφελος των μετόχων της τράπεζας και
του Δημοσίου και μέσω αυτής, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στο
17,1% -από τους υψηλότερους στην Ευρώπη και σχεδόν 5% πάνω από το ελάχιστο 12,15% που ορίζουν οι
εποπτικές αρχές. Οι προνομιούχες μετοχές της Eurobank ανέρχονται σε 345.500.000 και είναι ονομαστικής
αξίας 950.125.000 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FAZ: Κενό εξουσίας σε Βρυξέλλες και Βερολίνο
H γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung σε πρωτοσέλιδο άρθρο της με τίτλο «Κενό εξουσίας στις Βρυξέλλες και το
Βερολίνο» γράφει ότι «η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς τη Γερμανία, η οποία όμως ζητά υπομονή
από την ΕΕ, μέχρι την ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης». Όπως εκτιμά το εν λόγω
άρθρο, η διάδοχη κατάσταση δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην κληρονομιά που άφησε ο πρώην ομοσπονδιακός υπουργός
Οικονομικών. Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έβαλε τα προηγούμενα οκτώ χρόνια τη σφραγίδα του στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα και παρά το
δασκαλίστικο ύφος του, που έκανε πολλούς να αισθάνονται αμήχανα, είναι σίγουρο ότι λείπει ήδη στην πλειονότητα των ευρωπαίων
υπουργών Οικονομικών, όπως αναφέρει.
Ο Σόιμπλε, σύμφωνα με την FAZ, λειτουργούσε ως άγκυρα, ήταν πάντα άριστα προετοιμασμένος και ενεργός μέχρι το τελευταίο λεπτό
της θητείας του. Χάρη σ’ αυτόν, το eurogroup έγινε το κέντρο ελέγχου κατά τη διάρκεια της κρίσης, αποφασίζοντας για τα
προγράμματα βοήθειας, τους νέους κανόνες και θεσμούς για τη σταθεροποίηση της νομισματικής ένωσης.
Όμως και η θέση του επικεφαλής του eurogroup «ανοίγει», μετά την αποχώρηση του Γερούν Ντάισελμπλουμ τον Ιανουάριο, καθώς το
κόμμα του έχασε τις εκλογές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρος υποψήφιος, καθώς όσοι φιλοδοξούν να καταλάβουν τη θέση, είτε
δεν ανήκουν στο σωστό κόμμα ή χώρα, είτε δεν απολαμβάνουν δημοτικότητα μεταξύ των ομολόγων τους ή δεν διαθέτουν τις
ικανότητες.
Ούτε για τον Αυστριακό Tόμας Βίζερ επικεφαλής του Euroworking Group, ο οποίος κατά τη διάρκεια της κρίσης είχε την εμπιστοσύνη
όλων των υπουργών, διότι ήταν ένας αξιόπιστος διαμεσολαβητής με διπλωματικές ικανότητες, υπάρχει κάποιος αντάξιος
αντικαταστάτης.
Το κενό εξουσίας στις Βρυξέλλες έρχεται σε ακατάλληλη στιγμή, καθώς τους επόμενους μήνες θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις
για το μέλλον της νομισματικής ένωσης. Στο τραπέζι θα τεθεί η δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, ο κοινός
προϋπολογισμός και η θέση του υπουργού Οικονομικών για την ευρωζώνη. Όλα αυτά τα θέματα αφορούν άμεσα τα μέλη του
eurogroup.
Η Κομισιόν από την πλευρά της θα επιθυμούσε ο επικεφαλής να προερχόταν από το δικό της δυναμικό. Η ίδια θα παρουσιάσει τις
μεταρρυθμιστικές προτάσεις της στο τέλος του Δεκεμβρίου, δύο ημέρες μετά τη λήξη της θητείας του Ντάισελμπλουμ, όταν δηλαδή το
eurogroup δεν θα είναι διαπραγματευτικά λειτουργικό. Η συζήτηση, σαφώς θα επηρεαστεί, από τις προτάσεις του επικεφαλής του
ΕΜΣ Kλαους Ρεγκλινγκ ιδιαίτερα για το μετασχηματισμό του θεσμού σε ΕΝΤ. Εξάλλου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ έχει ζητήσει Σύνοδο Κορυφής το Δεκέμβριο για να συζητηθούν τα θέματα των μεταρρυθμίσεων.
Πιθανόν η Καγκελάριος ‘Αγγελα Μέρκελ να πρέπει να ζητήσει κατανόηση από τους Ευρωπαίους ομολόγους της, δεδομένου ότι τρέχουν
οι διερευνητικές συνομιλίες για σχηματισμό κυβέρνησης και χωρίς τη γερμανική θέση θα είναι δύσκολο να προχωρήσουν οι
διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως η υπομονή δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα, καθώς μάλιστα αυξάνεται η σύγχυση
γύρω από τις γερμανικές θέσεις, εξαιτίας της φήμης ότι η Ένωση (CDU/CSU) θα στείλει έναν χαμηλόβαθμο υπάλληλο στο eurogroup.
Τουλάχιστον η Μέρκελ πρέπει να σταματήσει αυτή τη φήμη, ώστε να μη δίνεται τροφή για περισσότερη σύγχυση.
ΠΗΓΗ: Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Η ΕΚΤ δείχνει υπέρ της μετατροπής του ESM σε Νομισματικό Ταμείο της Ευρώπης
Υπέρ της μετατροπής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και της εξόδου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από τα προγράμματα διάσωσης της Ευρωζώνης, τάχθηκε το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΚΤ, Έβαλντ Νοβότνι.
Συνέχεια…
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«Ο ESM θα-ήταν πιθανό να μετατραπεί σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ λογικό», δήλωσε ο Έ.
Νοβότνι. Αυτό θα έδειχνε ότι «ένα πλούσιο μέρος του κόσμου είναι σε θέση να λύνει τις ανισορροπίες μόνο του», ενώ το πλαίσιο θα
επέτρεπε πιθανόν, επίσης, στην ΕΚΤ να σταματήσει τον επίσημο ρόλο της στις διασώσεις της ευρωζώνης, κάτι για το οποίο έχει δεχθεί
δημόσια κριτική. «Συζητούμε για αυτό», είπε ο κεντρικός τραπεζίτης, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε εξειδικευμένη γνώση για το
συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα… Εάν έχουμε τον ESM ως εξειδικευμένο οργανισμό, θα συγκεντρώσουμε όλη αυτή τη μορφή
της εποπτείας στον ESM. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερο».

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

Το ελληνικό χρέος στις διαβουλεύσεις για τη «Τζαμάικα»
Το θέμα του χρέους αναφέρθηκε μεν στις συνομιλίες Χριστιανοδημοκρατών, Χριστιανοκοινωνιστών, Φιλελευθέρων και Πρασίνων,
αλλά δεν αποτελεί σημείο στην ατζέντα των διερευνητικών. Αισθητή καλυτέρευση του κλίματος.
Ως και χθες Πέμπτη οι συνομιλίες ανάμεσα σε Χριστιανοδημοκράτες, βαυαρούς Χριστιανοκοινωνιστές, Φιλελεύθερους και Πράσινους
επισκιάζονταν από αλληλοκατηγορίες, διαφωνίες αλλά και δημόσια εκφραζόμενους ενδοιασμούς για την πιθανότητα συγκρότησης
κυβερνητικού συνασπισμού.
Σήμερα Παρασκευή το τοπίο άλλαξε. Στις δηλώσεις τους οι ηγεσίες των κομμάτων παρουσίασαν θετικό

προσωρινό απολογισμό των συνομιλιών των τελευταίων δέκα ημερών και εκφράστηκαν, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο, με
αισιόδοξα για τις διερευνητικές των επόμενων εβδομάδων.
«Τώρα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις»
Περισσότερο αισιόδοξοι ήταν οι Χριστιανοδημοκράτες και οι βαυαροί Χριστιανοκοινωνιστές, ενώ πιο συγκρατημένοι οι Φιλελεύθεροι
και οι Πράσινοι. Στην πρώτη της δήλωση από τότε που έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις των τεσσάρων κομμάτων η καγκελάριος και
πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών Άγκελα Μέρκελ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η «Τζαμάικα» μπορεί να πετύχει παρότι οι
συνομιλίες θα παραμείνουν δύσκολες. Από την πλευρά του ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων Κρίστιαν Λίντνερ, αναφερόμενος στις
διαφορές των κομμάτων, επεσήμανε πως το ζητούμενο των συνομιλιών μέχρι στιγμής ήταν η καταγραφή των θεμάτων προς συζήτηση,
ενώ από τώρα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις.
Ενδεικτικό της αλλαγής ρότας ήταν τρία κείμενα που παρουσίασαν την Παρασκευή το απόγευμα μετά τις συνομιλίες οι γγ των
κομμάτων και στα οποία αναφέρονταν οι στόχοι μιας μελλοντικής κυβέρνησης, όπως και τα ζητήματα που θα πρέπει ακόμη να
συζητηθούν. Τόσο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, όσο και στα θέματα οικονομίας και οικογένειας, οι εταίροι εκφράζουν
σε μεγάλο βαθμό κοινές αντιλήψεις. Αναμένεται ότι αυτά τα σημεία θα κλείσουν σχετικά σύντομα τις επόμενες ημέρες. Περισσότερο
χρόνο θα απαιτήσουν οι συζητήσεις για τη μετανάστευση, το κλίμα αλλά και για την αγροτική πολιτική. Για παράδειγμα, στο θέμα του
κλίματος όλοι οι εταίροι συμφωνούν με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισίου. Το ζητούμενο είναι ο τρόπος αλλά και ο χρόνος
υλοποίησης τους. Για τους Πράσινους το όλο θέμα είναι υπαρξιακής σημασίας, επειδή αφορά στην ταυτότητα του κόμματός τους. Γι
αυτό δεν πρόκειται να συμμετέχουν σε κυβέρνηση που δεν θα τηρήσει γερμανικές δεσμεύσεις. Μια ανάλογα σκληρή στάση τηρούν οι
Φιλελεύθεροι στο θέμα της μείωσης φόρων.
Το ελληνικό χρέος
Αναφορικά με το ελληνικό χρέος σε κανένα από τα συνολικά οκτώ κείμενα των διαβουλεύσεων δεν γίνεται αναφορά στην Ελλάδα. Από
διασταυρωμένες πληροφορίες της Deutsche Welle που βασίζονται σε δηλώσεις μελών των κομματικών αντιπροσωπειών στις συνομιλίες
προκύπτει ότι το ζήτημα του ελληνικού χρέους αναφέρθηκε μεν σε συζήτηση που είχε σχέση με την ΕΕ και την Ευρωζώνη. Τα κόμματα
συμφώνησαν όμως ότι το θέμα δεν θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα των διερευνητικών συνομιλιών των επόμενων εβδομάδων. Όπως
χαρακτηρίστηκα επεσήμανε υψηλόβαθμη πηγή των Χριστιανοδημοκρατών, συζήτηση επ' αυτού «δεν θα ήταν ούτε προς το δικό μας
συμφέρον και ούτε προς το συμφέρον της Ελλάδας». Ερωτηθείς αντιπρόσωπος των Πρασίνων πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που
το θέμα τεθεί από τους Φιλελεύθερους απάντησε πως και για τη «Τζαμάικα» θα ισχύουν οι δεσμεύσεις της Ευρωζώνης και συνεπώς και
της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα σε σχέση με την ελάφρυνση του χρέους.
Βέβαια το ζήτημα του χρέους θα τεθεί στις συνομιλίες κατά έμμεσο τρόπο, δηλαδή μέσω των ευρωπαϊκών θεμάτων. Μιλώντας την
Παρασκευή στο περιθώριο των διαβουλεύσεων προς τους δημοσιογράφους και κάνοντας αναφορά στις δηλώσεις Μακρόν ο πρόεδρος
των Φιλελευθέρων Κρίστιαν Λίντνερ τόνισε πως το κόμμα του θα στηρίξει κοινές γαλλογερμανικές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα
στον τομέα \της ασφάλειας, της ψηφιοποίησης ή της περαιτέρω εμβάθυνσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Η στήριξη των
Φιλελευθέρων θα αφορά και γαλλογερμανικές δημοσιονομικές πρωτοβουλίες, αλλά με την προϋπόθεση ότι οι εταίροι στην Ευρωζώνη
δεν θα μοιράζονται την ευθύνη και τα ρίσκα. «Η δημοσιονομική ανεξαρτησία των μελών της Ευρωζώνης θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη
περισσότερο αντί να μειωθεί» σύμφωνα με τον πρόεδρο των Φιλελευθέρων.
Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο
Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των τραπεζών από 01/ο1
Ο τραπεζικός δείκτης βρίσκεται στο -6,34% από την 01/01, την ώρα που ο ΓΔ
βρίσκεται στο 18,63%, σε θετικό πρόσημο πάντα, αλλά με τη χαρά να έχει μετριαστεί
αφού στις αρχές του καλοκαιριού τα κέρδη είχαν φθάσει περίπου στο +28% (κέρδη
περίπου 30% καταγράφονταν στις τράπεζες).
Η απόδοση λοιπόν των τραπεζών από 01/01 είναι η ακόλουθη:
Μετοχή

Κεφαλαιοποίηση

Εθνική Τράπεζα

Απόδοση από
01/01
+15,73%

Eurobank

+9,46%

1,54δις ευρώ

Alpha Bank

-10%

2,64δις ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς

-40,91%

1,08δις ευρώ

2,63δις ευρώ

Τραπεζικός Δείκτης
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