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Αναβάθμιση της Ελλάδας αναμένεται από τις ανακοινώσεις S&P και Fitch σε δυο βδομάδες
Η Ελλάδα και η Ισπανία θα είναι οι πρώτες χώρες που θα επηρεαστούν από πιθανή αναβάθμιση σε δύο
εβδομάδες, από την πλευρά των οίκων S&P και Fitch αντιστοίχως, σύμφωνα με την οικονομική ιστοσελίδα
Zonebourse.
Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα αναφέρει: «Ελλάδα και Πορτογαλία θα μπορούσαν να είναι οι δύο μεγάλοι
κερδισμένοι της αναβάθμισης των εθνικών αξιόχρεων από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης αυτήν τη χρονιά.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς CRA3, και οι τρεις οίκοι -Moody's, Fitch και Standard & Poor's - δημοσίευσαν
το χρονοδιάγραμμα επανεξέτασης των κρατικών αξιόχρεων. Η Ελλάδα, που διαθέτει θετικές προοπτικές όσον
αφορά την κατάταξη "Caa2" και "B-" στην οποία βρίσκεται την τρέχουσα περίοδο και από τους τρεις οίκους,
και η Ισπανία, που επωφελείται επίσης από θετικές προοπτικές όσον αφορά την κατάταξη "BBB+" (οίκοι Fitch
και S&P), θα είναι οι πρώτες χώρες που θα επηρεαστούν από πιθανή αναβάθμιση σε δύο εβδομάδες, από την
πλευρά των οίκων S&P και Fitch αντιστοίχως. Στις 2 Φεβρουαρίου σειρά έχει η Κύπρος, η οποία θα μπορούσε
να πλησιάσει την κατηγορία επένδυσης στον οίκο Moody's, ο οποίος την έχει κατατάξει στην κατηγορία "Ba3"
με θετική προοπτική».
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Βαρόμετρο τα stress tests των τραπεζών για την άρση των capital controls
Μπορεί η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών να θεωρείται ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της
κυβέρνησης για το 2018, ωστόσο ο «οδικός χάρτης» που έχουν καταρτίσει η Τράπεζα της Ελλάδος, το υπουργείο
Οικονομικών και οι θεσμοί, εμπεριέχει αυστηρές προϋποθέσεις για την χαλάρωση και την άρση των capital
controls, οι περισσότερες εκ των οποίων θα εκπληρωθούν το 2019 και όχι εφέτος.
Όπως γράφει το CNN Greece, ένας παράγοντας που δεν υποστηρίζει τις κυβερνητικές επιδιώξεις για πλήρη
άρση των κεφαλαιακών περιορισμών μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο είναι η πορεία των επίπεδων ρευστότητας
των ελληνικών τραπεζών. Συνέχεια….
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Το 2017 επέστρεψαν
στις συστημικές τράπεζες καταθέσεις ύψους 4 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας στα 123 δισ.
ευρώ το συνολικό απόθεμα καταθέσεων, όταν το Δεκέμβριο του 2014 ήταν στα 160 δισ. ευρώ!
Ωστόσο, δεδομένου ότι ανάμεσα σε Φεβρουάριο και Μάιο 2018 θα διενεργηθούν τα stress tests των ελληνικών
τραπεζών (που θα γίνουν γνωστά στα τέλη Μάιου) η ταχύτητα επιστροφής των καταθέσεων στο εγχώριο
τραπεζικό σύστημα αναμένεται να είναι αργή τους πρώτους μήνες του έτους και τουλάχιστον έως ότου
ξεκαθαρίσει η εικόνα για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών.
Ευρύτερα, έως το Μάιο το περιβάλλον γύρω από τις τράπεζες μάλλον θα είναι ασταθές, ειδικά ένα συνεχιστούν
τα προβλήματα με τους πλειστηριασμούς και καθυστερήσουν οι πωλήσεις κόκκινων δανείων.
Τα ενδιάμεσα στάδια
Για να υπάρξει αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό και ελεύθερη κίνηση
κεφαλαίων προς το εξωτερικό θα πρέπει σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος να έχουν σωρευτικά επιτευχθεί
μια σειρά από προϋποθέσεις. Αυτές σχετίζονται με τα εξής:
 Ευρεία οικονομική ανάκαμψη, όπως αντανακλάται στη διαρκή βελτίωση των μακροοικονομικών
συνθηκών (π.χ. συνεχείς θετικές εξελίξεις σε κατανάλωση, απασχόληση, εξαγωγικές επιδόσεις) και της
εμπιστοσύνης (π.χ. δείκτες εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρήσεων).
 Περαιτέρω σταθερή βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών, όπως προκύπτει από σταθερά θετικούς
ρυθμούς αύξησης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
 Μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και βελτίωση άλλων δεικτών
λειτουργικής αναδιάρθρωσης με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους.
 Αύξηση των αναλήψεων μετρητών και των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία που υποδηλώνει βελτίωση
του κλίματος και συνάδει με τις συνολικές εξελίξεις στην οικονομία.
 Επαρκής πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.
-Πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές για άντληση μακροχρόνιας χρηματοδότησης.
Συνεχιζόμενη πρόοδο στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους.
Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα πως θα απαιτηθεί αρκετός ακόμη χρόνος για να εκπληρωθούν οι
προϋποθέσεις που έχουν θέσει οι εποπτικές Αρχές για την πλήρη άρση των capital controls.
Δεδομένου όμως ότι η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών επηρεάζει και τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων
για τη χώρα μας, όσο θα διατηρούνται τα capital controls τόσο θα καθυστερεί και η ουσιαστική πιστοληπτική
αναβάθμιση των ελληνικών ομολόγων.
Πηγή: CNN Greece
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Σε επίπεδα ρεκόρ το παγκόσμιο χρέος
Το παγκόσμο χρέος, σύμφωνα με ανάλυση του Institute of International Finance, είναι 16 τρισ. δολάρια
υψηλότερα από τα επίπεδα που ήταν στα τέλη του 2016.
Στα επίπεδα - ρεκόρ των 233 τρισ. δολ. "εκτοξεύτηκε" το παγκόσμιο χρέος, στο γ’ τρίμηνο του 2017, ήτοι
περισσότερo από 16 τρισ. δολ. υψηλότερα από τα επίπεδα στα τέλη του 2016, σύμφωνα με ανάλυση του (IIF).
Το χρέος του ιδιωτικού μη χρηματοπιστωτικού τομέα έφθασε σε ιστορικά υψηλά στον Καναδά, στη Γαλλία,
στο Χονγκ Κονγκ, στη Νότια Κορέα, στην Ελβετία και στην Τουρκία.
Πάντως, το ποσοστό του χρέους προς το ΑΕΠ υποχώρησε για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, καθώς η
οικονομική ανάπτυξη ανέβασε ταχύτητα, και ανέρχεται πλέον στο 318%, δηλαδή 3 ποσοστιαίες μονάδες
χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν κατά το γ’ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με το IIF.
Το IIF στην ανάλυσή του επισημαίνει πως το χρέος θα μπορούσε να αποτελέσει «τροχοπέδη» για τις κεντρικές
τράπεζες που καταβάλλουν προσπάθειες, προκειμένου να αυξήσουν τα επιτόκια, δεδομένων των ανησυχιών για
την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους και τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.
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Εργο για τον αγωγό Balticconnector ανέλαβε η Σωληνουργεία Κορίνθου
Η Cenergy Holdings SA (Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια) γνωστοποίησε ότι στις 4
Ιανουαρίου 2018, η Baltic Connector και η Elering υπέγραψαν συμφωνία με την Σωληνουργεία Κορίνθου για
την παραγωγή και προμήθεια των σωλήνων χάλυβα για τον υποθαλάσσιο αγωγό που θα συνδέσει τη Φινλανδία
με την Εσθονία. Η συμφωνία, που περιλαμβάνει σωλήνες χάλυβα για τον αγωγό συνολικού μήκους 77 χλμ. από
τη Φινλανδία στην Εσθονία, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες του έργου. Οι σωλήνες για την κατασκευή του
υποθαλάσσιου αγωγού θα παραχθούν στο εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίνθου στην Ελλάδα μέσα στο
2018, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του αγωγού θα ξεκινήσει το 2019. Η Baltic Connector
Oy είναι κρατική εταιρία που ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό να υλοποιήσει το Φινλανδικό τμήμα του αγωγού
φυσικού αερίου Balticconnector που θα κατασκευαστεί μεταξύ της Φινλανδίας και της Εσθονίας. Με την
ολοκλήρωση του, ο αγωγός Balticconnector θα συνδέσει τα δίκτυα φυσικού αερίου της Φινλανδίας και των
χωρών της Βαλτικής και θα επιτρέψει το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου στη Φινλανδία. Το έργο έχει
χρηματοδοτηθεί κατά 75% από την ΕΕ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020.
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Μεγάλος συνασπισμός ή πρόωρες εκλογές
Την ώρα που οι τρεις δυνητικοί εταίροι βάζουν τις τελευταίες «πινελιές» στη στρατηγική τους ενόψει των
διερευνητικών της Κυριακής, η πλειονότητα των Γερμανών δεν φαίνεται να επιθυμεί τη συνέχιση του μεγάλου
συνασπισμού.
Χριστιανοδημοκράτες (CDU), Χριστιανοκοινωνιστές (CSU) και Σοσιαλδημοκράτες (SPD) κάνουν ό,τι μπορούν
προκειμένου οι επικείμενες διερευνητικές επαφές για το σχηματισμό κυβέρνησης να μην θυμίζουν σε τίποτα τις
αποτυχημένες διαπραγματεύσεις της «Τζαμάικα». Γι΄ αυτό και συμφώνησαν επί της αρχής οι μεταξύ τους
εμπιστευτικές συνομιλίες να είναι όντως εμπιστευτικές.
Συνέχεια….
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Αυτή τη φορά οι συμμετέχοντες στις διερευνητικές επαφές δεν επιτρέπεται ούτε να συμμετέχουν σε τηλεοπτικά
πάνελ, ούτε να δίνουν συνεντεύξεις και, κυρίως, να μην αποκαλύπτουν τα όσα διαμείβονται κεκλεισμένων των
θυρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο χρόνος θα δείξει εάν όλοι οι πρωταγωνιστές τηρήσουν τη
συμπεφωνημένη σιγή ιχθύος. Όπως σχολίαζε το πρωί η δυτικογερμανική ραδιοφωνία πάντως, «ήδη πέφτουν
στοιχήματα για το ποιος θα σπάσει πρώτος το εμπάργκο».
Αυστηρό χρονοδιάγραμμα
Η πειθαρχία είναι ένα από τα βασικά εφόδια που χρειάζονται οι συμμετέχοντες σε αυτές τις διαπραγματεύσεις
και για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυστηρό χρονοδιάγραμμα: οι διερευνητικές ξεκινούν την Κυριακή
και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μόλις μετά από πέντε μέρες, την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου. Την επομένη θα
πρέπει να κατατεθεί το αποτέλεσμα των διερευνητικών προς διαβούλευση στα προεδρεία των τριών κομμάτων.
Επί των αποτελεσμάτων θα πρέπει να τοποθετηθεί στις 21 Ιανουαρίου έκτακτο συνέδριο του SPD προκειμένου
να εγκρίνει ή να απορρίψει την έναρξη των επίσημων και ουσιαστικών διαβουλεύσεων. Σε περίπτωση θετικής
έκβασης, αυτές μπορούν να ξεκινήσουν την αμέσως επόμενη μέρα. Το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει την
ολοκλήρωσή τους και το σχηματισμό νέας κυβέρνησης πριν το Πάσχα των Καθολικών που είναι την 1η
Απριλίου.
Μολονότι ο αρχηγός του SPD Μάρτιν Σουλτς εμφανίστηκε αισιόδοξος εκτιμώντας ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για
ουσιαστικές και στοχευμένες διαπραγματεύσεις, το ερχόμενο διάστημα αναμένεται εξαιρετικά δύσκολο
πολιτικά για όλους τους εμπλεκόμενους. Μεγαλύτερος σκόπελος ήταν και παραμένει το προσφυγικό και
μεταναστευτικό ζήτημα, με τις μεγαλύτερες διαφορές να εντοπίζονται μεταξύ SPD και των Βαυαρών της CSU.
Ειδικότερα πεδίο διαφωνίας αποτελεί και το ζήτημα της επανένωσης προσφυγικών οικογενειών.
Κόκκινες γραμμές
 CSU με το βλέμμα στις περιφερειακές εκλογές
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αξιώσεις των Χριστιανοκοινωνιστών για ένα αυστηρότερο πλαίσιο στο πεδίο της
πολιτικής ασύλου συνδέονται άρρηκτα με τις εκλογές στη Βαυαρία το φθινόπωρο και τις διαφαινόμενες
μαζικές διαρροές του κόμματος προς όφελος των εθνολαϊκιστών του AfD. Προκειμένου να υπάρξει συμφωνία
οι χριστιανοκοινωνιστές θα πρέπει να βάλουν πολύ νερό στο κρασί τους. Στην παρούσα φάση πάντως οι
διαφορές με τους Σοσιαλδημοκράτες φαίνονται ανυπέρβλητες.
Η προοπτική σχηματισμού ενός νέου μεγάλου συνασπισμού δεν φαίνεται να ενθουσιάζει τους πολίτες. Σύμφωνα
με τη δημοσκόπηση Deutschlandtrend του ARD η πλειοψηφία των Γερμανών δεν επιθυμεί τη συνέχιση της
συγκυβέρνησης συντηρητικών και Σοσιαλδημοκρατών. Συγκεκριμένα, το 52% των ερωτηθέντων
χαρακτηρίζουν «λιγότερο καλό» ή «κακό» έναν νέο μεγάλο συνασπισμό ενώ το 45% χαρακτηρίζουν την
προοπτική «πολύ καλή» ή «καλή». Πάντως σε περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι επικείμενες διαπραγματεύσεις,
η πλειονότητα των πολιτών και συγκεκριμένα το 54% προκρίνουν την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μια
κυβέρνηση μειοψηφίας επιθυμεί το 42%.
Πηγή: Deutsche Welle
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Wall Street και Obama Vs Trump
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