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Με ορίζοντα τον Ιούνιο για συμφωνία - πακέτο
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συμφωνία – πακέτο για χρέος, αξιολόγηση και μεταμνημονιακό πλαίσιο, ζητούν από
την κυβέρνηση οι Θεσμοί, με το ορόσημο να τοποθετείται στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Σύμφωνα με πάντα
με το ρεπορτάζ, στις αρχές Μαΐου θα επιτρέψουν και πάλι στην Αθήνα οι επικεφαλείς των δανειστών, που θα
λάβει υπόψη τα τεστ αντοχής των τραπεζών αλλά και τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ που αναμένονται τέλος
Απριλίου και θα είναι ενδεικτικά για το κατά πόσον η ελληνική οικονομία έχει πετύχει τους στόχους της.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα αποτελέσματα του Απριλίου είναι πολύ σημαντικά, καθώς θα κρίνουν κατά πόσον
θα χρειαστούν να παρθούν τα μέτρα που έχει υπογράψει η κυβέρνηση για τη μεταμνημονιακή εποχή – περικοπές
συντάξεων το 2019 και μείωση του αφορολόγητου ορίου το 2020–, όλα μαζί το 2019 ή θα παραμείνουν όπως
έχουν.
Συγχρόνως αν προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες στις τράπεζες (αν και το πιθανότερο είναι πως τα stress tests
των ελληνικών τραπεζών θα είναι «καθαρά»), τότε είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί η κυβέρνηση να ζητήσει μια
πιστοληπτική γραμμή στήριξης, κάτι το οποίο προσπαθεί να αποφύγει, καθώς η γραμμή θα συνοδεύεται με
δεσμεύσεις και προαπαιτούμενα.
Όπως είχε γράψει η Καθημερινή, η επίσκεψη των θεσμών είχε ως σκοπό να τεθούν οι βάσεις για μια ομαλή
ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και όλες οι εμπλεκόμενες μεριές να γνωρίζουν τι απαιτείται για την
ολοκλήρωσή της. Συγχρόνως, στόχοι ήταν να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν
τα προαπαιτούμενα αλλά και να ενθαρρύνει την ελληνική πλευρά να έχει έτοιμες τις προτάσεις της. Αυτό που
έγινε κατανοητό είναι ότι καθώς πρόκειται για την τελευταία αξιολόγηση, μία σειρά από δύσκολα
προαπαιτούμενα που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής θα πρέπει να γίνουν τώρα, όπως η εκχώρηση άδειας
για καζίνο στο Ελληνικό, αλλά και η πρόσληψη διευθυντικών στελεχών στο Δημόσιο (γύρω στα 800).
Οι θεσμοί διαπίστωσαν ότι όσον αφορά την τρίτη αξιολόγηση, τα δύο προαπαιτούμενα που παρέμεναν
ανολοκλήρωτα, η «ανεμπόδιστη ροή» στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και η υπογραφή του Π.Δ. για το
Ελληνικό ολοκληρώθηκαν, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση. Όμως η εκταμίευση δεν μπορεί να γίνει
πριν από τα μέσα Μαρτίου, καθώς χρειάζεται το πράσινο φως από τα εθνικά Κοινοβούλια.
Στην επίσκεψη αυτή, όμως, το θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους αλλά και το πλαίσιο για τη
μεταμνημονιακή εποχή της Ελλάδας δεν συζητήθηκαν καθόλου. Από την πλευρά του, το ΔΝΤ εντόπισε ότι από
τα 21 προαπαιτούμενα που έχει θέσει ως απολύτως αναγκαία, 8 έχουν ολοκληρωθεί, 8 αναμένονται να
ολοκληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες και τα υπόλοιπα διατρέχουν τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθούν στην ώρα
τους αν δεν επιταχυνθούν οι διαδικασίες από την ελληνική κυβέρνηση.
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Η ύφεση (των τελευταίων ετών) της ελληνικής οικονομίας σπάει όλα τα κοντέρ
Το ΔΝΤ ήξερε πως θα επέλθει ύφεση στην Ελλάδα από τα μέτρα που εφάρμοσε η χώρα, αλλά δεν ήταν σε θέση να την
προσδιορίσει με ακρίβεια. Αυτό αναφέρει ουσιαστικά έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ το οποίο εξέτασε την εξέλιξη των
μακροοικονομικών προβλέψεων κατά τη διάρκεια των περιόδων ύφεσης.
Σύμφωνα με το CNN Greece, η ανάλυση του Ταμείου καλύπτει τις προβλέψεις για το ΑΕΠ 63 κρατών για τα έτη από το
1992 έως το 2014. Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι, παρόλο που εκείνοι που διατυπώνουν τις προβλέψεις γενικά γνωρίζουν
ότι τα έτη ύφεσης θα είναι διαφορετικά από τα άλλα έτη, ωστόσο χάνουν το μέγεθος της ύφεσης με διαφορά έως ότου η
χρονιά να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. «Στα χρόνια της ύφεσης, τα μεγέθη αναθεωρούνται αλλά όχι αρκετά για να
αποφευχθούν μεγάλα σφάλματα προβλέψεων», αναφέρει το ΔΝΤ.
Το δεύτερο συμπέρασμά των συντακτών της έκθεσης είναι ότι οι προβλέψεις του ιδιωτικού τομέα και του επίσημου τομέα
για την πορεία της ανάπτυξης είναι σχεδόν ίδιες. Έτσι, και οι δύο αποκλίνουν το ίδιο από τις πραγματικές συνθήκες.
Για την Ελλάδα η έκθεση του ΔΝΤ αναφέρει πως μεταξύ 2008 και 2013 χάθηκε το 29,6% του ΑΕΠ. Το 2008 επήλθε ύφεση
0,4%, το 2009 4,4%, το 2010 η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 5,4%, το 2011 κατά 8,9%, το 2012 κατά 6,6% και το 2013
κατά 3,9%. Μάλιστα, κανένα από τα 86 επεισόδια ύφεσης που εξέτασε το ΔΝΤ σε βάθος 22 χρόνων (1992 -2014) δεν μπορεί
να συγκριθεί με αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Και αυτό εξακολουθεί να ισχύει και έως σήμερα.
Η ανάλυση του ΔΝΤ είναι εξαιρετικά χρήσιμη και υπό το πρίσμα των χθεσινών ανακοινώσεων για την ανάπτυξη στην
Ελλάδα. Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2017 η κυβέρνηση εκτιμούσε πως η ανάπτυξη στο σύνολο του
έτους θα ανερχόταν στο 2,7%. Το Μάιο του 2017 και ενώ είχε μεσολαβήσει η πολύμηνη και εξαιρετικά ψυχοφθόρα για την
οικονομία και την αγορά δεύτερη αξιολόγηση, το υπουργείο Οικονομικών αναθεώρησε το σχετικό στόχο κατά 0,9%
χαμηλότερα, στο 1,8%. Το Νοέμβριο του 2017 και υπό το βάρος των απογοητευτικών στοιχείων για την πορεία της
οικονομίας τη θερινή περίοδο το υπουργείο προσγείωσε το στόχο για την ανάπτυξη στο 1,6%. Χθες η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ψαλίδισε περαιτέρω τις προσδοκίες των κυβερνητικών στελεχών και στην πρώτη της εκτίμηση για το
ΑΕΠ του 2017 τοποθέτησε την ανάπτυξη στο 1,4%.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έδειξαν ουσιαστικά πως το «Χριστουγεννιάτικο θαύμα» που περίμενε η κυβέρνηση δεν έγινε
ποτέ. Το οικονομικό επιτελείο είχε την προσδοκία πως στο τελευταίο τρίμηνο του 2017 το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 2,1%
περίπου, στηριζόμενο στην κατανάλωση της εορταστικής περιόδου. Ωστόσο, η κατανάλωση στο τέταρτο τρίμηνο του 2017
μειώθηκε κατά 0,3% τόσο σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2017 όσο και σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2016,
διαψεύδοντας τους κυβερνητικούς υπολογισμούς και οδηγώντας την ανάπτυξη μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου στο
1,9%.
Έτσι, σε μια χρονιά που η ευρωζώνη αναπτύχθηκε κατά 2,4% η ελληνική οικονομία δεν μπόρεσε καν να πλησιάσει την
επίδοση αυτή και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου διαμορφώθηκε στα 187,1 δισ. ευρώ, όταν κυβέρνηση
και θεσμοί ανέμεναν στις αρχές του 2017 πως θα ξεπερνούσε τα 190 δισ. ευρώ στο σύνολο του έτους.
Ανέκυψαν ωστόσο και άλλα αρνητικά δεδομένα. Η τελική κατανάλωση το 2017 μειώθηκε κατά 0,2%, στα 167,2 δισ. ευρώ,
έναντι 167,4 δισ. ευρώ το 2016, κινουμένη 1,8 δισ. ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι η κατανάλωση του Δημοσίου μειώθηκε κατά 1,1% και η αντίστοιχη κατανάλωση των
νοικοκυριών έμεινε στα επίπεδα του 2016. Παράλληλα, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,2%, στα
64,8 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 1,5 δισ. ευρώ τις κυβερνητικές προβλέψεις. Αντιθέτως οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά
6,8%, στα 59,5 δισ. ευρώ, υστερώντας κατά 560 εκατ. ευρώ έναντι των κυβερνητικών εκτιμήσεων.
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Η Αθήνα για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης ανακάμπτει (Spiegel)
Σύμφωνα με τα όσα γράφει το γερμανικό περιοδικό Spiegel: «Aνακάμπτει σημαντικά η ελληνική οικονομία για πρώτη φορά
μετά την έναρξη της κρίσης», προσθέτοντας πάντως πως «η Κομισιόν περίμενε περισσότερα. Για το τρέχον έτος, μάλιστα, οι
προβλέψεις είναι ακόμα πιο αισιόδοξες».
Το γερμανικό περιοδικό σημειώνει πάντως, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι «για να φτάσει η Ελλάδα στα προ κρίσης επίπεδα θα
χρειαστεί ακόμα πολύς χρόνος. Εξάλλου τα βαθιά σημάδια της κρίσης είναι ορατά κυρίως στην αγορά εργασίας, όπου η
ανεργία παραμένει ακόμα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ελπίζει ότι η Ελλάδα θα μπορέσει με τις
δικές της δυνάμεις να δανειστεί από τις αγορές».
Η Die Zeit τονίζει από την πλευρά της ότι «για πρώτη φορά από την παγκόσμια οικονομική και δημοσιονομική κρίση του
2008 – 2009 η ελληνική οικονομία βρίσκεται και πάλι σε πορεία ανάπτυξης- ακόμα και με περιορισμένο ρυθμό στο τέλος
του χρόνου.
Για το τρέχον έτος οι προσδοκίες είναι πιο αισιόδοξες: Τόσο η Αθήνα όσο και οι Βρυξέλλες υπολογίζουν την ανάπτυξη στο
2,5%. Τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης υπολογίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2019. Μέχρι η οικονομική ισχύς της Ελλάδας
να φτάσει στο επίπεδο προ της κρίσης, θα περάσει στο μεταξύ ακόμα πολύς καιρός: Αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ έχει μειωθεί
περίπου 25% σε σχέση με το 2008».
Η Die Welt δημοσιεύει δήλωση του οικονομολόγου της Εθνικής Τράπεζας Νίκου Μαγγίνα, ο οποίος τονίζει ότι «το
αποτέλεσμα βρίσκεται κάτω από τις επίσημες προβλέψεις, καθώς τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Τράπεζα της
Ελλάδος υπολόγιζαν σε ποσοστό 1,6%. Στο τέλος του έτους η ανάκαμψη εξαντλήθηκε: μπορεί μεν η ελληνική οικονομία να
αναπτύχθηκε από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο ήδη για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, ωστόσο έφτασε μόνο ένα μίνι
θετικό πρόσημο του 0,1% σε σχέση με πέρσι στο ίδιο διάστημα, ενώ το καλοκαίρι βρισκόταν στο 0,4%. «Οι καταναλωτικές
δαπάνες μειώθηκαν πιο αμυδρά απ’ ό,τι αναμενόταν, πράγμα που αποδεικνύει ότι η οικονομική κατάσταση των
νοικοκυριών παραμένει εύθραυστη», εκτιμά ο κ. Μαγγίνας, όπως γράφει η Die Welt.
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Η επιβολή δασμών θα μπορούσε να καταστρέψει την αμερικανική οικονομία
Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η Goldman Sachs άσκησε κριτική στους προγραμματισμένους δασμούς του
Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι διακινδυνεύουν να καταστρέψουν τη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομία
ανεβάζοντας τα κόστη, την ώρα που υπάρχουν πιέσεις στις τιμές, ενώ θα είναι πλήγμα περισσότερο στους
συμμάχους τους παρά στους υπόλοιπους. Επίσης, θα δημιουργήσουν μια αγορά δύο επιπέδων. Σύμφωνα πάντα
με το διεθνές πρακτορείο, οι αναλυτές της GS αναφέρουν πως: «οι δασμοί στις εισαγωγές κάνουν τις ΗΠΑ
λιγότερο ανταγωνιστικές ανεβάζοντας τις τιμές στα πρώτες ύλες». Η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη πρόσθεσε
ότι «με την επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, οι μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις θα
είναι στον Καναδά, το Μεξικό και την ΕΕ και, από ειρωνία, θα είναι λιγότερες σε Κίνα και Ρωσία».
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Σπαζοκεφαλιά η επόμενη κυβέρνηση στη Ρώμη
Τα ιταλικά κόμματα δεν φαίνονται να έχουν ξεκάθαρες συνταγές για την επομένη των εκλογών. Ο ακροδεξιός
Σαλβίνι και ο αριστερός λαϊκιστής Ντι Μάιο θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά σε καμία περίπτωση μαζί.
Ο επικεφαλής της ξενοφοβικής Λέγκας του Βορρά δεν άφησε καμία αμφιβολία για τις υψηλές φιλοδοξίες του
την επομένη των εκλογών. Ο Ματέο Σαλβίνι θέλει να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός, δεδομένου ότι το κόμμα
του αναδείχθηκε σε ισχυρότερη δύναμη των κομμάτων της συντηρητικής συμμαχίας, αφήνοντας στη δεύτερη
θέση τη Forza Italia του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Μαζί με δύο ακόμη μικρά κόμματα της
άκρας δεξιάς, η εν λόγω συμμαχία συγκεντρώνει 37% των ψήφων. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για σχηματισμό
νέας κυβέρνησης. Απαιτείται η εύρεση ενός δυνητικού κυβερνητικού εταίρου. Ο Ματέο Σαλβίνι δεν
διευκρίνισε ποιος θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο. Προτίμησε να αφιερώσει τον χρόνο του μιλώντας για
ιστορική μέρα, κατά την οποία «οι Ιταλοί ψήφισαν για την απελευθέρωση από την ΕΕ», τόνισε ο Σαλβίνι,
διαμηνύοντας ότι ούτε οι Βρυξέλλες ούτε το Βερολίνο θα μπορούν στο εξής να κάνουν υποδείξεις στους
Ιταλούς.
Μεγάλος νικητής των εκλογών είναι ο υποψήφιος των Πέντε Αστέρων Λουίτζι Ντι Μάιο με ποσοστό 32%. «Αν
 μια υπέροχη μέρα για εμάς», δήλωσε ο ίδιος στη Ρώμη. Το ερώτημα με ποιον προτίθεται να
και βρέχει είναι
συνασπιστεί το άφησε και αυτός αναπάντητο. Πάντως δεν έκρυψε τις ξεκάθαρες βλέψεις του να κυβερνήσει με
το λαϊκιστικό του κόμμα, επιχειρώντας να εμφανιστεί λιγότερο ριζοσπαστικός από τους πολιτικούς του δεξιού
φάσματος. «Όλα αυτά είναι τακτική. Θέλει να παρουσιάσει το προφίλ του ηγέτη», εκτίμησε ένας σχολιαστής
στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI.
Οι ψηφοφόροι δεν ανησυχούν σημαντικά
Ψηφοφόροι, ειδικοί αναλυτές και μέσα ενημέρωσης αναζητούν πυρετωδώς απαντήσεις για τη συνέχεια μετά
την καθαρή νίκη των δυνάμεων του λαϊκισμού τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά του κομματικού
φάσματος. Η Αμαλία Λοζάριο, νεαρή ψηφοφόρος από τη Ρώμη, θεωρεί εξαιρετικά καλό το αποτέλεσμα των
εκλογών. Η ίδια ψήφισε εξάλλου τη Λέγκα του Βορρά «επειδή αισθάνομαι εξαπατημένη από τους μέχρι σήμερα
κυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες υπό τον πρόεδρο του κόμματος Ματέο Ρέντσι». Πάντως παραδέχεται ότι
σχηματισμός κυβέρνησης συνασπισμού αποτελεί αίνιγμα. «Μια συνεργασία ανάμεσα σε αριστερούς λαϊκιστές
των Πέντε Αστέρων και τη Λέγκα του Σαλβίνι είναι αδύνατη κατά τη γνώμη μου. Είναι απλά υπερβολικά
διαφορετικοί», τονίζει.
Ο Άντζελο Κανιτσάρο κλίνει προς την πλευρά των Πέντε Αστέρων. Ο ίδιος περίμενε ότι τα μεγάλα κομματικά
μπλοκ θα παρεμπόδιζαν το ένα το άλλο. «Είναι ώρα τα Πέντε Αστέρια, με το καλό εκλογικό αποτέλεσμα, να
αναζητήσουν κυβερνητικό εταίρο. Θα πρέπει επιτέλους να ωριμάσουν και να κουνηθούν», τονίζει ο ιταλός
ψηφοφόρος.
Ελάχιστοι ψηφοφόροι που μίλησαν στo μικρόφωνο της DW στη Ρώμη εξέφρασαν ανησυχία για επαπειλούμενη
στασιμότητα ή κρίση διακυβέρνησης. «Στο τέλος τα κόμματα θα βρουν μια φόρμουλα και θα κάνουν κάποια
συμφωνία. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Είτε τα Πέντε Αστέρια ή η Λέγκα θα πρέπει να βάλουν πραγματική τάξη
στον Νότο», σχολιάζει η Αριάνε Φούστα που κατάγεται από τη Σικελία.
Λαϊκιστές -η νέα κανονικότητα;
Ο Τζιοβάνι Ορσίνα, καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο LUISS της Ρώμης, αναλύει επί σειρά
ετών την ιταλική πολιτική. Για τον ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα δεν συνιστά έκπληξη. «Οι λαϊκιστές στην
\ τη δεξιά πλευρά εξελίσσονται σε mainstream κόμματα, στα νέα μεγάλα κόμματα στην Ιταλία.
αριστερή και
Παραγκωνίζουν τους σοσιαλδημοκράτες και τη συντηρητική Forza Italia. Είτε μας αρέσει είτε όχι στο εξής υα
υπάρχει μονομαχία ανάμεσα στα Πέντε Αστέρια και τη Λέγκα του Βορρά», εκτιμά ο ιταλός καθηγητής.
Ο ίδιος θεωρεί προς το παρόν απίθανο το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ Forza Italia και των σοσιαλιστών.
Κατά τη γνώμη του «θα υπάρξει μια μακρά μεταβατική φάση, ακριβώς όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
«Πάρτε ως παράδειγμα το Brexit και όλη την αβεβαιότητα γύρω από αυτό, δείτε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο
κόσμο. Η δημοκρατία όπως την ξέραμε περνά μια τρομερή κρίση».
Πηγή: Deutsche Welle
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Στο -1,31% ο τραπεζικός Δείκτης από τις αρχές του χρόνου
Mετά και τις τελευταίες απώλειες στο Χ.Α., σε οριακά αρνητικό πρόσημο έχει περάσει ο ΓΔ
από τις αρχές του χρόνου και βρίσκεται στο -0,55%. Αναφορικά με τον τραπεζικό δείκτη,
αυτός βρίσκεται πλέον στο -1,42% (το οποίο είναι και το χαμηλότερο σημείο για το 2018
μέχρι στιγμής). Θυμίζουμε πως λίγο πριν το τέλος του Ιανουαρίου, ο ΓΔ είχε βρεθεί σχεδόν
στο +11%, με τον τραπεζικό δείκτη στο +15%.

Τραπεζικός Δείκτης
Τράπεζες (875.030, 883.370, 849.290, 849.290, -25.6000)
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