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Το "λουκέτο" στο γραφείο του ΔΝΤ και η νέα σχέση που αρχίζει με την Ελλάδα
Το γραφείο του ΔΝΤ στην Αθήνα σε λίγους μήνες θα κλείσει, σηματοδοτώντας την απουσία της ανάγκης για
συνεχή επιτήρηση της χώρας από τον δανειστή. Η κίνηση αυτή - που έγινε κοινή συναινέσει με την ηγεσία του
Ταμείου - έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα.
Έχει και οικονομικό-επενδυτικό συμβολισμό, αφού η θέση του Ταμείου έχει ειδική σημασία για τις αγορές. Το
ίδιο και οι εκθέσεις του.
Αυτός είναι και ο λόγος που η "σχέση" του ταμείου με την Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι στενή, αλλά πλέον
επιδιώκεται να ισχύουν άλλοι όροι.
Η χθεσινή συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελείου του με την νέα επικεφαλής
του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα διήρκεσε πολλή ώρα και έγινε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα.
Το λουκέτο
Το θέμα του γραφείου της Αθήνας (σ.σ. στεγάζεται στο κτίριο της ΤτΕ), όπως επισημάνθηκε από κυβερνητικές
πηγές, προχωρά ήδη, με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να έχει έρθει ήδη σε επικοινωνία με το
Ταμείο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το κλείσιμο του.
Ωστόσο, αυτή η κίνηση φέρεται ότι θα απαιτήσει αναγκαστικά κάποιους μήνες. Πιθανόν να γίνει μετά την
επόμενη επίσημη μετα-προγραμματική αποστολή του Ταμείου που έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο.
Τα θέματα
Η "κουβέντα" όμως μεταξύ των δύο πλευρών ήταν ευρύτερη. Τέθηκαν στις βασικές τους αρχές όλα τα θέματα,
μεταξύ αυτών και τα χαμηλότερα πλεονάσματα που έχει ζητήσει η Αθήνα.
Το ΔΝΤ έχει εκφράσει εδώ και καιρό τη συμφωνία του για την ανάγκη μείωσής τους. Αποτελεί έτσι έναν
δυνητικό σύμμαχο της Αθήνας έναντι των πιέσεων από πλευρές της Eυρωζώνης, όπως ο ESM και η Γερμανία,
που προς το παρόν διατηρούνται...
Στο σημείο αυτό αρχίζει να φαίνεται η νέα σχέση που αρχίσει να διαμορφώνεται με την Αθήνα. Το ΔΝΤ
διαφωνεί προς το παρόν με την ελληνική θέση ότι με χαμηλότερα πλεονάσματα το χρέος θα είναι
μακροπρόθεσμα βιώσιμο χωρίς πρόσθετες παρεμβάσεις στο χρέος από τους εταίρους της ΕΕ (και τούτο διότι
προβαίνει σε δυσμενείς προβλέψεις τόσο για το ΑΕΠ όσο και για το κόστος δανεισμού).
Η κυβέρνηση προσβλέπει, ειδικά μετά την αποχώρηση του Πολ Τόμσεν τον Μάιο (λόγω συνταξιοδότησης), σε
μία αλλαγή της θέσης του Ταμείου και σε μία στήριξη των ελληνικών συμφερόντων. Το ίδιο ισχύει και για το
νέο αίτημα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου με το ΔΝΤ.
Συνέχεια…
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Τα επόμενα/ βήματα
Το ΔΝΤ θα μετέχει στις "καθόδους" στην Αθήνα των θεσμών της ΕΕ που έχουν προγραμματιστεί για τον
Ιανουάριο και για τον Μάρτιο. Μία ακόμη ευκαιρία για ζυμώσεις θα υπάρχει τον Απρίλιο, κατά την
καθιερωμένη εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ με την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ τον Μάιο έχει σχεδιασθεί η κάθοδος του
Ταμείου για την μεταμνημονιακή του παρακολούθηση. Η ετήσια έκθεσή του έχει προγραμματιστεί για το τέλος
του έτους.
Σημειώνεται ότι το Ταμείο πέραν του θέματος του ΑΕΠ έχει διαφωνίες και για άλλα πεδία, όπως είναι το
πτωχευτικό δίκαιο και η προστασία της 1ης κατοικίας. Η παρακολούθηση λοιπόν θα γίνεται πλέον εξ
αποστάσεως και μέσω των αποστολών του στην Αθήνα.
Στη χθεσινή συνάντηση, τον Πρωθυπουργό συνόδευε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Άλεξ
Πατέλης και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ Μιχάλης Ψαλιδόπουλος.
(Πηγή: capital.gr)
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ΟΔΔΗΧ: Αρνητικό επιτόκιο και πάλι στην έκδοση τρίμηνων εντόκων
Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε ακόμη μία έκδοση εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. Αν και η ζήτηση ήταν
μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία, το επιτόκιο ήταν και πάλι αρνητικό. Έτσι, το
Δημόσιο άντλησε το ποσό των 488 εκατ. ευρώ από την έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων,
με τον συντελεστή κάλυψης να είναι στο 1,91 έναντι 2,71 στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Το
επιτόκιο υποχώρησε ωστόσο στο -0,08% από -0,02%.
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Οι ελληνικές προτεραιότητες εν όψει της 5ης αξιολόγησης
Την προετοιμασία της 5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης, τη δρομολόγηση των αιτημάτων για την αλλαγή χρήσης των ANFAs και των SMPs ώστε οι
πόροι να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, την επίσημη κατάθεση του αιτήματος ώστε τα όποια υπερπλεονάσματα να μπορούν να
μεταφερθούν και στην επόμενη χρήση, την προώθηση της δεύτερης πρόωρης αποπληρωμής του ΔΝΤ συνδυαστικά με τη νέα έξοδο της Ελλάδας στις
διεθνείς αγορές για ένα 10ετές ομόλογο, την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου σχεδίου δημοσιονομικής στρατηγικής για την περίοδο μέχρι και το 2023, την
ενεργοποίηση του νέου φορολογικού νόμου, αλλά και τον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών καθώς και τη
διαχείριση των χρεών των ιδιωτών προς τις τράπεζες και το Δημόσιο, περιλαμβάνει η ατζέντα του οικονομικού επιτελείου για το 2020.
Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, οι στόχοι για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε είναι πολύ συγκεκριμένοι:
1. Να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι ώστε όχι μόνο να παραχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% αλλά και να προκύψει πρόσθετος
δημοσιονομικός χώρος για να χρηματοδοτηθεί η πρόωρη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης μέσα στο 2020. 2. Να επιτραπεί η αλλαγή χρήσης των
ANFAs και των SMPs, αλλά και να ανάψει το πράσινο φως ώστε τα όποια υπερπλεονάσματα που θα παράγονται μέσα στο οικονομικό έτος να μην
αναλώνονται υποχρεωτικά εντός της ίδιας χρονιάς, αλλά να μπορούν να μεταφέρονται και στην επόμενη.
3. Να διασφαλιστεί ο ισχυρότερος ρυθμός ανάπτυξης της τελευταίας 15ετίας (με ποσοστό της τάξεως του 2,8% ή και υψηλότερο) ώστε να ενισχυθεί
ακόμη περισσότερο το αίτημα για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων (σ.σ.: όσο ισχυρότερος ο ρυθμός ανάπτυξης τόσο πιο «βιώσιμο» γίνεται το
ελληνικό χρέος, άρα δεν δημιουργείται πρόβλημα ως προς την εξυπηρέτησή του από τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων).
4. Να ληφθεί οριστική απόφαση για τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων που θα τεθούν από το 2021 και μετά. Το ιδανικό σενάριο για την
κυβέρνηση θα είναι ο πήχης να κατέβει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 2%.
5. Να βρεθεί και δεύτερο συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες πλαίσιο για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων μετά το αντίστοιχο του «Ηρακλή».
Έγκριση των εταίρων
Το πρώτο Euro Working Group της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου. Το πιθανότερο είναι ότι η πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς δεν θα
περιλαμβάνει ελληνικό θέμα στην ατζέντα. Ωστόσο, οι συνεδριάσεις δίνουν πάντοτε τη δυνατότητα για επαφές, δεδομένου μάλιστα ότι το 2020 είναι
γεμάτο από ελληνικά αιτήματα που απαιτούν την έγκριση των εταίρων (σ.σ.: αλλαγή χρήσης των ANFAs και των SMPs, μεταφορά υπερπλεονασμάτων
και, το κυριότερο, μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2021 και μετά). Στις 20 Ιανουαρίου, ημερομηνία πραγματοποίησης του
πρώτου Eurogroup της χρονιάς, προγραμματίζεται να έρθουν στην Αθήνα οι επικεφαλής των θεσμών, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία της
5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Θα προηγηθεί η άφιξη των τεχνικών κλιμακίων, αν και οι επαφές είναι ήδη συνεχείς για την προετοιμασία της
ατζέντας. Η 5η μεταμνημονιακή αξιολόγηση δεν συνοδεύεται από εκταμίευση δόσης, καθώς για να αποδοθούν στην Ελλάδα τα περίπου 650 εκατ. ευρώ
που συνιστούν την επόμενη δόση με τα ANFAs και τα SMPs θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η 6η μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, η
ελληνική πλευρά προσβλέπει σε μια πολύ θετική έκθεση των θεσμών -αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα προς το τέλος Φεβρουαρίου- ώστε να σταλεί
ένα ακόμη μήνυμα προώθησης των μεταρρυθμίσεων στην αγορά.
Κυρίαρχα θέματα σε αυτή την αξιολόγηση θα είναι το νέο πλαίσιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών (ουσιαστικά η κυβέρνηση θα
πρέπει να παρουσιάσει το νέο σχήμα που θα ισχύσει μετά το τέλος Απριλίου, οπότε και θα εκπνεύσει η προθεσμία ένταξης των δανειοληπτών στην
πλατφόρμα για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια). Επίσης, θα συζητηθεί αναλυτικά η πρόοδος στην επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών αλλά και η
υλοποίηση του σχεδίου υλοποίησης του προγράμματος αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες (σ.σ.: χθες
ανακοινώθηκε και η λειτουργία της νέας πλατφόρμας παρακολούθησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου). Ο Ιανουάριος κλείνει με μια
μεγάλη αποστολή στη Γαλλία με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα. Συμμετοχή στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί θα υπάρξει από
τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη.
Εκθέσεις αξιολόγησης
Εθνικό στόχο για την Ελλάδα αποτελεί η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας - απαιτούνται τουλάχιστον τρεις αναβαθμίσεις από όλους τους μεγάλους
οίκους αξιολόγησης. Όχι μόνο γιατί αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και γιατί με την εξασφάλιση της επενδυτικής βαθμίδας θα ανοίξει ο δρόμος για την αξιοποίηση του
αποθεματικού ασφαλείας που έχει σχηματιστεί για το χρέος (και στο οποίο έχουν τοποθετηθεί αυτήν τη στιγμή περίπου 32 δισ. ευρώ).
Επενδυτικό προφίλ
Πολλές αναβαθμίσεις για τη νέα χρονιά προβλέπει σε ανάλυσή της η Citigroup σε ό,τι αφορά τη χώρα μας από τους οίκους Fitch, Moody's, S&P και
DBRS.
Ο οίκος ξεχωρίζει την Πορτογαλία και την Ελλάδα, καθώς όπως επισημαίνει είναι οι δύο χώρες που από νωρίς μέσα στο έτος θα δουν τις πρώτες τους
αναβαθμίσεις. Για την Ελλάδα, η Citi τονίζει ότι αναμένει πολλαπλές αναβαθμίσεις από τους τέσσερις οίκους το 2020. Η Fitch θα ξεκινήσει τον χορό των
αξιολογήσεων της Ελλάδας στις 24 Ιανουαρίου, ακολουθούν οι S&P και DBRS στις 24 Απριλίου και η Moody's στις 8 Μαΐου. Η Standard & Poor's, η
Fitch και η DBRS διατηρούν την Ελλάδα τρία σκαλοπάτια κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, ενώ η Moody's τέσσερις βαθμίδες. Στόχος της ελληνικής
κυβέρνησης είναι η επίτευξη αυτού του κρίσιμου ορόσημου για το επενδυτικό προφίλ της χώρας -το οποίο και έχασε το 2010- έως το πρώτο εξάμηνο του
2021.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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Κυρ. Μητσοτάκης στους FT: Η Ελλάδα μπαίνει σε έναν νέο ενάρετο κύκλο
«Έχουμε αφήσει πίσω μας μία δύσκολη περίοδο και νομίζω ότι οι εκλογές ουσιαστικά συμβόλισαν το τέλος
μίας εποχής η οποία άρχισε με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2009. Η άποψή μου είναι ότι αυτή η
κρίση είχε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι θα έπρεπε», ανέφερε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην εφημερίδα
«Financial Times»
 στο πλαίσιο αφιερώματος για την ελληνική οικονομία.
«Η Ελλάδα αφήνει πίσω της έναν φαύλο κύκλο και μπαίνει σε έναν νέο ενάρετο κύκλο», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και εκτίμησε πως ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος μπορεί να ανέλθει στο 3%.
Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η χώρα έχει
πλέον ξεπεράσει την κρίση, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των αγορών και θέλει να δώσει νέα ώθηση στην
οικονομία της, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων.
«Νομίζω πως αυτό που χρειαζόμαστε είναι ριζοσπαστικές αλλαγές, ώστε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε
πραγματικό success story. Δεν έχουμε το περιθώριο να προχωρήσουμε με αργούς ρυθμούς. Έχουμε ήδη χάσει
πολύ χρόνο και πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ μας και πολλή ενέργεια ως χώρα», υπογράμμισε.
Η εφημερίδα σημειώνει τη μεγάλη άνοδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2019 και τη σημαντική βελτίωση
του κόστους δανεισμού, η οποία έχει πέσει κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο της Ιταλίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας πριν από έξι μήνες αποττέλεσε
«σημείο καμπής» για την Ελλάδα, έπειτα από τέσσερα και πλέον χρόνια διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως σημειώνουν οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας, το «ακροαριστερό» κόμμα οδήγησε την χώρα «στα
πρόθυρα της εξόδου από το ευρώ προτού αποδεχτεί αλλά μισο-εφαρμόσει» τις συστάσεις των πιστωτών. Στο
δημοσίευμα αναφέρεται ότι η προηγούμενη «ακροαριστερή κυβέρνηση» μπλόκαρε ή έβαλε φρένο σε μια σειρά
από επενδύσεις όπως οι εξορύξεις χρυσού στη Χαλκιδική, η επέκταση της επένδυσης της Cosco στον Πειραιά
και η από καιρού αναμενόμενη ανάπλαση του πρώην διεθνούς αεροδρομίου του Ελληνικού.
Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τη σημαντική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος μετά τις κάλπες του Ιουλίου,
τονίζοντας πως «δεν υπάρχει λόγος» οι κινήσεις της κυβέρνησης, για μέτρα ελάφρυνσης ύψους 1,2 δισ. ευρώ
στον φετινό προϋπολογισμό και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έως 5% σε βάθος τετραετίας, να μη
μεταφραστούν σε τόνωση των επενδυτικών ροών και της ανάπτυξης. Πρόσθεσε πως συναντά επενδυτές σχεδόν
καθημερινά.
«Η ενίσχυση της οικονομίας και η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων είναι τα όπλα που θα επιστρατεύσει η Ελλάδα
ώστε να διεκδικήσει χαλάρωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2021, παρά την έως τώρα
διστακτική στάση των εταίρων», τονίζουν οι συντάκτες του αφιερώματος.
\
«Γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένα κενό αξιοπιστίας που πρέπει να γεφυρωθεί, και αυτό ακριβώς κάνουμε»,
υπογράμμισε ο Κ. Μητσοτάκης.

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

IV

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

ΓΔ: Όσο η αγορά μένει υψηλότερα των 900 μονάδων, η διαγραμματική
εικόνα παραμένει πλήρως θετική
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