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ΔΝΤ: Νέα μέτρα, αν οι ευρωπαίοι επιμείνουν στο 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα..
Στα πλαίσια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου, ξεκάθαρος για τις θέσεις του ΔΝΤ εμφανίστηκε ο
εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέι Ράις, διαμηνύοντας ότι αν οι Ευρωπαίοι επιμείνουν σε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%
και μετά από το 2018, για να συμμετάσχει το Ταμείο -όπως ζητάει το Βερολίνο- τότε θα χρειαστούν οπωσδήποτε
κι άλλα μέτρα. Παράλληλα εξέφρασε τις αμφιβολίες του ΔΝΤ για το κατά πόσο θα είναι επαρκή τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που αποφασίστηκαν στο Eurogroup της Δευτέρας.
Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Ράις δήλωσε ότι "το Ταμείο καλωσορίζει τα μέτρα, είναι ένα βήμα προς τα μπροστά,
αλλά πιθανώς να μην είναι επαρκή για την ανάκτηση της βιωσιμότητας του (ελληνικού) χρέους μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα". Αναφορικά με τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα, τόνισε ότι η θέση του Ταμείου
είναι πως ένας στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι
κατάλληλος για την Ελλάδα και πως μπορεί να επιτευχθεί με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο
πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους Ευρωπαίους. "Το ΔΝΤ δεν ζητά επιπλέον λιτότητα" είπε
χαρακτηριστικά. "Στηρίζουμε ένα πρόγραμμα με στόχο 1,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτός είναι ο επιθυμητός
στόχος μας" ωστόσο "αν οι Ευρωπαίοι και η Ελλάδα αποφασίσουν να προχωρήσουν με ένα υψηλότερο
πλεόνασμα μπορούμε να το στηρίξουμε εφόσον υποστηριχθεί από διαρθρωτικά μέτρα. Ως ΔΝΤ πρέπει να
εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα μέτρα για το 3,5%". Όπως είπε ο εκπρόσωπος του Ταμείου, "έχουμε
καταστήσει σαφές και δημοσίως ότι η προτίμησή μας είναι το 1,5% (…) Δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για
τη θέση του ΔΝΤ. Σύμφωνα με τον ίδιο ο στόχος αυτός, είναι ρεαλιστικός και περιλαμβάνει λιγότερη λιτότητα
για τον ελληνικό λαό.
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Tσακαλώτος: Επιμένουμε σε χαμηλότερα πλεονάσματα μετά το ’18, δεν θα φέρουμε νέα μέτρα
Επιμένει η κυβέρνηση στην συμβιβαστική πρότασή της προς τους Θεσμούς να χαμηλώσει από το 3,5% στο 2,5%
του ΑΕΠ ο στόχος για τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018 και η διαφορά του 1% του ΑΕΠ να διατεθεί για
την εφαρμογή μέτρων μείωσης της φορολογίας που θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
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Αυτό προκύπτει
από τα όσα επεσήμανε πριν από λίγο ο υπουργός Οικονομικών Ε. Τσακαλώτος μιλώντας στη
Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017. Ο υπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν είναι
διατεθειμένη να αποδεχθεί τη νομοθέτηση νέων δημοσιονομικών μέτρων για το 2019 και το 2020, όπως απαιτεί
ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ζήτησε την υποστήριξη αυτής της κυβερνητικές θέσης από όλα τα κόμματα
της Βουλής.
Αποκάλυψε επίσης ότι στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος θα επιστρέψουν στην Αθήνα οι επικεφαλής των
κλιμακίων των δανειστών για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση με στόχο την
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Σύμφωνα με όσα διευκρίνισε ο υπουργός, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα η συζήτηση για το δημοσιονομικό
κενό του 2018, το οποίο οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί προσδιορίζουν πλέον στα 100-150 εκατ. ευρώ και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο το ανεβάζει στα 200-250 εκατ. ευρώ. Υπάρχει, επίσης, σύμφωνα με τον υπουργό, κι ένα
ακόμη πολύ μικρό κενό 20 εκατ. ευρώ για το 2017 το οποίο δεν αποτελεί πρόβλημα.
Ο κ. Τσακαλώτος ξεκαθάρισε εξάλλου ότι «τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται συμφωνημένο με τους Θεσμούς, αν
δεν συμφωνηθούν όλα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μόνο εάν ομονοήσουν η κυβέρνηση, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί
και το ΔΝΤ, τότε θα υπάρξει συμφωνία σε όλα τα ζητήματα της δεύτερης αξιολόγησης.

Citi: «Μιλάτε σοβαρά; Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα αυξήσουν το χρέος»
Τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup της Δευτέρας είναι τα ίδια που
συμφωνήθηκαν επί της αρχής τον περασμένο Μάιο, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης,
επισημαίνει η Citi. Ωστόσο, ο διεθνής οίκος πάει ακόμη πιο πέρα στην ανάλυσή του και τονίζει: Τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα όχι μόνο είναι ελάχιστα, αλλά στην πραγματικότητα αυξάνουν το ελληνικό χρέος στα
επόμενα 10 χρόνια, επισημαίνει σε νέο έκτακτο report της η Citi με τίτλο "Νέα ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους; Μιλάτε σοβαρά;".
Παράλληλα τονίζει ότι η διατήρηση του 3,5% για τα πρωτογενή πλεoνάσματα το 2018 και μετά σημαίνει
περαιτέρω λιτότητα για πολλά χρόνια. Ο συνδυασμός αυτών των δύο ζητημάτων θα αποδυναμώσουν
περαιτέρω την στήριξη προς στην κυβέρνηση Τσίπρα και αυτό θα προσθέσει την Ελλάδα στη λίστα των
πολιτικών κινδύνων της Ε.Ε το 2017.
Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, δεν θα έχουν αντίκτυπο στην βραχυπρόθεσμη πορεία του λόγου του χρέους προς
το ΑΕΠ και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις θα είναι μικρές σε σχέση με το μέγεθος του λόγου του χρέους.
Οι αναλυτές της Citi, τονίζουν ότι παραμένει η αβεβαιότητα κατά πόσον αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους και
η αντίθεση της κυβέρνησης σε μέτρα επιπρόσθετης λιτότητας για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος
3,5% του ΑΕΠ το 2018 και τη διατήρηση του σε αυτό το επίπεδο, θα επιτρέψουν στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο να λάβει μέρος στο πρόγραμμα.
Αβέβαιη παραμένει επίσης και η συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στο QE.
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Γερμανοί βουλευτές απειλούν με αποχώρηση από το ελληνικό πρόγραμμα
Νέα αναταραχή στους κόλπους των συγκυβερνώντων χριστιανικών κομμάτων φέρεται να προκαλεί η
εκκρεμούσα συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, υποστηρίζει η Bild. Σύμφωνα με τη λαϊκή
εφημερίδα, συντηρητικοί πολιτικοί αντιδρούν στο ότι παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της
καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ και του υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, η συμμετοχή του Ταμείου
στο τρίτο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας δεν θα διασφαλιστεί εντός της τρέχουσας χρονιάς. Βουλευτές των
Χριστιανοδημοκρατών (CDU) της Άγκελα Μέρκελ και του αδελφού κόμματος των Χριστιανοκοινωνιστών
(CSU) της Βαυαρίας εμφανίζονται οργισμένοι, ζητώντας ακόμη και την αποχώρηση της Γερμανίας από το
ελληνικό πρόγραμμα.
Η εφημερίδα παραθέτει μεταξύ άλλων δηλώσεις του αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας των
CDU/CSU Μίχαελ Φουξ, ο οποίος τονίζει ότι «το ΔΝΤ πρέπει να συμμετάσχει. Έτσι έχει συμφωνηθεί!». Από
την πλευρά του ο επικεφαλής της ισχυρής πτέρυγας των Χριστιανοδημοκρατών που εκφράζουν τον
μικρομεσαίο επιχειρηματικό κόσμο Κρίστιαν φον Στέτεν φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι εάν δεν συμμετάσχει το
ΔΝΤ η Γερμανία θα πρέπει να εγκαταλείψει το ελληνικό πρόγραμμα. Τέλος, ο ειδικός των
Χριστιανοκοινωνιστών για χρηματοοικονομικά ζητήματα έκανε λόγο για «όργιο βαυκαλισμού», το οποίο «δεν
μπορούν να εξακολουθήσουν να δέχονται» οι βουλευτές, γράφει η Bild.
Για «ανεκπλήρωτη υπόσχεση» του γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σχετικά με τη
συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, τόσο με τεχνογνωσία όσο και με χρήματα, κάνει λόγο σε σχόλιό
της η Handelsblatt. Η οικονομική εφημερίδα του Ντύσελντορφ σημειώνει ότι «δεν μπορεί να εκτιμηθεί το πότε
και το πως θα συμμετάσχει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα βοήθειας». Ως εκ τούτου, σημειώνει η Handelsblatt, δεν θα
πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι «ορισμένοι βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης γίνονται νευρικοί
και πιέζουν για τήρηση της δέσμευσης. Πάντως έχουν εκταμιευθεί στο μεταξύ πάνω από 30 δις ευρώ του
προγράμματος διάσωσης, ενώ το ήμισυ της τριετούς διάρκειάς του έχει παρέλθει. Το γερμανικό κοινοβούλιο
δεν πρόκειται μάλλον να εγκρίνει την εκταμίευση άλλης δανειακής δόσης αν δεν επικρατεί σαφήνεια σχετικά
με τη συμμετοχή του ΔΝΤ».
Ο σχολιαστής της Handelsblatt επισημαίνει ότι η διαμάχη γύρω από τη συμμετοχή του Ταμείου μαίνεται από
το ξεκίνημα του ελληνικού προγράμματος και «μέχρι σήμερα δεν μπορεί να διακρίνει κανείς πως μπορεί να
λυθεί. Αντιθέτως: όσο περισσότερο πλησιάζουν οι γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές τόσο λιγότερο μπορεί να
υποχωρήσει ο Σόιμπλε. Τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους για την Ελλάδα (σ.σ. όπως απαιτεί το ΔΝΤ) δεν είναι
δημοφιλή. Και ο γερμανός υπουργός τα έχει αποκλείσει κατηγορηματικά», γράφει η Handelsblatt για να
κλείσει με την εξής παρατήρηση: «Με τη διαρκή αθέτηση των δεσμεύσεών της η κυβέρνηση στην Αθήνα
αποτέλεσε τα προηγούμενα χρόνια αιτία διαρκούς αντιπαράθεσης με τους δανειστές της. Αυτή την ώρα όμως
τσακωμένοι μεταξύ τους είναι προ πάντων οι δανειστές».
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Η Moody's υποβάθμισε σε αρνητικές τις προοπτικές της Ιταλίας
Στην υποβάθμιση των προοπτικών (outlook) της Ιταλίας σε «αρνητικές» από «σταθερές» προχώρησε ο οίκος
Moody's, επιβεβαιώνοντας
την αξιολόγηση «Baa2», την ίδια στιγμή που η ανακεφαλαιοποίηση της Monte dei

Paschi παραμένει στον αέρα. Η υποβάθμιση των προοπτικών σημαίνει πως ο οίκος ενδέχεται να υποβαθμίσει
μέσα σε διάστημα 6 έως 12 μηνών την αξιολόγηση της Ιταλίας.
Όπως αναφέρει η Moody's, η υποβάθμιση των προοπτικών σχετίζεται με την αργή και διακοπτόμενη
διαδικασία οικονομικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα, οι προοπτικές των οποίων
επιδεινώθηκαν περαιτέρω μετά την αρνητική ψήφο στο δημοψήφισμα της Κυριακής.
Ακόμη, συσχετίζεται την υποβάθμιση με το επακόλουθο αυξανόμενο ρίσκο για νέα αναβολή στη μείωση του
υψηλού χρέους της χώρας, δεδομένων των ισχνών μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης και του πρόσφατου
δημοσιονομικού εκτροχιασμού, που παρατείνει την αβεβαιότητα.
Η υποβάθμιση έρχεται την ίδια ώρα που η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παράταση για
την ανακεφαλαιοποίηση της Monte dei Paschi.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times τo Διοικητικό Συμβούλιο της τρίτης μεγαλύτερης ιταλικής
τράπεζας, βασικός μέτοχος της οποίας είναι το ιταλικό δημόσιο, ζητά από την τραπεζική εποπτική Αρχή της
ΕΚΤ να της δώσει περιθώριο έως τα μέσα Ιανουαρίου για να συγκεντρώσει τα 5 δισ. ευρώ που χρειάζεται ώστε
να καλύψει (από ιδιωτικές πηγές) τις ανάγκες της σε κεφάλαια.
Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγει την επιβολή ζημιών σε ορισμένους ομολογιούχους της, όπως απαιτούν οι
κανόνες της ΕΕ για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων με κρατικά κεφάλαια, δήλωσαν τέσσερις πηγές
με γνώση των συζητήσεων.
Στην επιστολή της προς την ΕΚΤ, η MPS αναφέρει ότι η πολιτική αστάθεια που προκλήθηκε από την
παραίτηση του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι έχει κάνει αδύνατη μία συμφωνία για την εξεύρεση των
απαιτούμενων κεφαλαίων έως τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.
Εάν η ΕΚΤ δεν εγκρίνει την παράταση, η ιταλική τράπεζα θα μπορούσε να οδηγηθεί σε ανακεφαλαιοποίηση
από το κράτος τις επόμενες ημέρες, δήλωσε μία πηγή. Αυτό που διακυβεύεται είναι η σταθερότητα του
ιταλικού τραπεζικού συστήματος και οι πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό
σύστημα.
Η ΕΚΤ αναμένεται
να εξετάσει σήμερα το αίτημα της MPS, αλλά εκτιμάται ότι δεν θα θελήσει να ανακοινώσει
\
τη θέση της έως ότου λάβει την επιστολή. Τραπεζίτες αναφέρουν ότι η ΕΚΤ βρίσκεται υπό πίεση να κρατήσει
πιο αυστηρή στάση έναντι της ιταλικής τράπεζας, η οποία δεν πέρασε τις ασκήσεις αντοχής (stress tests) του
2014 και το 2016, ανοίγοντας πιθανόν τον δρόμο για μία ακόμη διαμάχη της Ιταλίας με Αρχές της ΕΕ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρώμη θα επιρρίψει ευθύνες στην ΕΚΤ για τις ζημιές που θα υποστούν οι
ομολογιούχοι της MPS σε περίπτωση που απαιτηθεί η επείγουσας κρατική διάσωση της τράπεζας.
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Επόμενος στόχος για το ΓΔ οι αντιστάσεις στα επίπεδα των 650 –
655 μονάδων … Διάσπαση τους οδηγεί την αγορά στις 690 – 700
μονάδες, όπου θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση
Directnl Movement ADX (18.0000), Directnl Movement +DI (28.0000), Directnl Movement -DI (17.0000)
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