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Economist: Η προοπτική του Grexit δεν δημιουργεί πια το σοκ
Η προοπτική του Grexit δεν δημιουργεί πια το σοκ που προκαλούσε πριν από μερικά χρόνια και οι επιχειρήσεις,
τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις έχουν πάρει ήδη τα μέτρα τους για να περιορίσουν την έκθεσή τους σε ένα
τέτοιο ενδεχόμενο.
Σε νέο κύκλο ασφυκτικών πιέσεων βρίσκεται η Ελλάδα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης να επαναφέρουν τα
εφιαλτικά σενάρια της χρεοκοπίας και του Grexit. Η μία μετά την άλλη οι αναλύσεις προκαλούν τρόμο με πιο
χαρακτηριστικό το σημερινό ρεπορτάζ του έγκυρου οικονομικού περιοδικού Economist που αναφέρει ότι το
ενδεχόμενο εξόδου από την Ευρωζώνη δεν φαίνεται πιθανό μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά ούτως ή άλλως
υπάρχουν πλέον μερικοί λόγοι που καθιστούν λιγότερο ανησυχητικό ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε σχέση με το
παρελθόν. Ποιοι είναι αυτοί;
Κατ’ αρχάς το ότι το χρέος βρίσκεται στα χέρια άλλων κρατών, το ρίσκο άτακτης χρεοκοπίας και «μόλυνσης»
του τραπεζικού συστήματος είναι πολύ μικρότερο.
Επιπλέον, η προοπτική του Grexit δεν δημιουργεί πια το σοκ που προκαλούσε πριν από μερικά χρόνια και οι
επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις έχουν πάρει ήδη τα μέτρα τους για να περιορίσουν την έκθεσή
τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ο τρίτος λόγος είναι ότι μετά από σχεδόν έξι χρόνια μόνιμης ύφεσης, όλο και περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν
ότι ο πόνος της εξόδου δεν θα είναι χειρότερος από αυτόν που βιώνουν ήδη.
Οπως αναφέρει η ανάλυση το ελληνικό χρέος δεν έχει μπει σε ένα μονοπάτι που θα το καθιστούσε βιώσιμο εντός
της νομισματικής ένωσης, παρά τις θυσίες που έχουν γίνει.
Η ανάλυση του Economist τελειώνει με την εκτίμηση ότι επίκειται αύξηση της πολιτικής έντασης ενόψει των
εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη, με αυξανόμενη μάλιστα πιθανότητα και η Ελλάδα να οδηγηθεί σε
πρόωρες κάλπες.

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

ΣΕΒ: Τι θα σημάνει για την Ελλάδα η έξοδος από το ευρώ
Τις συνέπειες ενός κακού σεναρίου - η χώρα εκτός Ευρωζώνης και με εθνικό νόμισμα - καταγράφει και
παραθέτει η νέα έκδοση του Εβδομαδιαίου Δελτίου για την Ελληνική Οικονομία του ΣΕΒ. Οι συντάκτες του
κύριου θέματος του Δελτίου - με τίτλο Η έξοδος από το Ευρώ: Αναποτελεσματική, Ανεπιθύμητη, Ανέφικτη!
«Έξοδος από το ευρώ: Αναποτελεσματική, ανεπιθύμητη, ανέφικτη» γράφει στο οικονομικό δελτίο ο ΣΕΒ - «Το
χρέος είναι απαιτητό σε Ευρώ και αν δεν εξυπηρετείται κανονικά, τότε η χώρα μας θα απομονωθεί στη διεθνή
κοινότητα» εξηγούν…. Συνέχεια…
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\/ ενός κακού σεναρίου - η χώρα εκτός Ευρωζώνης και με εθνικό νόμισμα - καταγράφει και
Τις συνέπειες
παραθέτει η νέα έκδοση του Εβδομαδιαίου Δελτίου για την Ελληνική Οικονομία του ΣΕΒ. Οι συντάκτες του
κύριου θέματος του Δελτίου - με τίτλο Η έξοδος από το Ευρώ: Αναποτελεσματική, Ανεπιθύμητη, Ανέφικτη! επισημαίνουν μεταξύ άλλων μερικές σκληρές αλήθειες όπως για παράδειγμα ότι “η μετατροπή του Ευρώ σε ένα
ασθενέστερο εθνικό νόμισμα θα οδηγήσει στη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και αποταμιεύσεων από τα
χαμηλότερα στα υψηλότερα στρώματα, που καμία πολιτική δύναμη δεν πρόκειται να επιχειρήσει αν έχει σώας
τας φρένας”. Οπως τονίζεται: “Τον τελευταίο καιρό γίνεται πάλι μια ανώφελη συζήτηση για την έξοδο της
χώρας από την Ευρωζώνη ως μία λύση στην υποτιθέμενη «αδυναμία» μας να θέσουμε υπό έλεγχο τα
δημοσιονομικά μας και τη βιωσιμότητα του χρέους. Η λύση αυτή είναι το ίδιο εξωφρενική με την πρόταση που
κυκλοφορεί ότι κάποιος πολύ πλούσιος θα αποπληρώσει το ελληνικό χρέος! Και στις δύο περιπτώσεις, αφελώς
ορισμένοι πιστεύουν ότι κάποιος τρίτος πληρώνει το χρέος ή μας το χαρίζει. Δεν υπάρχει κανείς που θα
αναλάβει τα χρέη μας και κανείς δεν θα μας διευκολύνει να ζούμε σε βάρος άλλων. Ας το πούμε λοιπόν για άλλη
μια φορά: Μία έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη, με μονομερή διαγραφή του χρέους από την πλευρά μας,
δεν θα λύσει το πρόβλημα του χρέους. Το χρέος είναι απαιτητό σε Ευρώ και αν δεν εξυπηρετείται κανονικά,
τότε η χώρα μας θα απομονωθεί στη διεθνή κοινότητα, διακινδυνεύοντας το σύνολο των οικονομικών και
κοινωνικών της επιτευγμάτων.Όσον αφορά, για παράδειγμα, τις εμπορικές της συναλλαγές η χώρα μας δεν θα
μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καλύψει τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (€53 δισ.) και η παραγωγική δομή
της θα καταρρεύσει. Όχι μόνο γιατί τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα (€6,5 δισ.), κυρίως σε χρυσό, είναι
περιορισμένα, αλλά και τα ισόποσα περίπου με τις εισαγωγές έσοδα εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, κυρίως
από τουρισμό και μεταφορές, θα εξασθενήσουν σημαντικά λόγω του εξοστρακισμού της χώρας από τη διεθνή
νομιμότητα. Το 70% των καθαρών εισαγωγών μας σε αγαθά είναι εισροές στην παραγωγική διαδικασία, το
25% των εισαγωγών μας επανεξάγεται, ενώ το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών μας γίνεται με
την ΕΕ-28.
Οι αναταράξεις στις εμπορικές συναλλαγές της χώρας θα συμπέσουν κατά πάσα πιθανότητα με μία επέκταση
του προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο. Κάτι τέτοιο θα είναι ιδιαίτερα οδυνηρό για την Ελλάδα που θα
μείνει εκτός νυμφώνος, χωρίς την προστασία της συμμετοχής της σε ένα μεγάλο εμπορικό μπλοκ. Τέλος, η
μετατροπή του Ευρώ σε ένα ασθενέστερο εθνικό νόμισμα θα οδηγήσει στη μεγαλύτερη αναδιανομή
εισοδήματος και αποταμιεύσεων από τα χαμηλότερα στα υψηλότερα στρώματα, που καμία πολιτική δύναμη
δεν πρόκειται να επιχειρήσει αν έχει σώας τας φρένας. Η έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη είναι, λοιπόν,
αναποτελεσματική, ανεπιθύμητη και ανέφικτη. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τους βαρβάρους για να λύσουμε
τα προβλήματά μας. Παραφράζοντας τον Καβάφη: «Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους»….. η έξοδος
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν είναι «μία κάποια λύσις»!
Η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης για το σύνολο του 2016 επιβεβαιώνει
την επίτευξη του μεγάλου πρωτογενούς πλεονάσματος, εκλογικευμένο ως προς την αύξηση των πληρωμών στο
τέλος του έτους καθώς η επίτευξη των στόχων επέτρεψε μια χαλάρωση της συντηρητικής στάσης που
επικρατούσε από την αρχή του έτους. Παρά την καλή πορεία των εσόδων, ειδικά στο τέλος του έτους τα έσοδα
από φόρους και εισφορές επέδειξαν μειωμένο δυναμισμό, όπως και οι εξαγωγές το Δεκέμβριο χωρίς όμως να
ανατρέπεται η συνολικά καλή πορεία τους για όλο το 2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Περαιτέρω πτώση στις τιμές των ακινήτων το 2016
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η μείωση των τιμών το τελευταίο τρίμηνο του 2016 σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν 0,9% για τα "νέα" διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και
0,4% για τα "παλαιά", δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το σύνολο του 2016, η μείωση των τιμών σε σχέση με
το 2015 ήταν 2,9% για τα "νέα" διαμερίσματα, έναντι μείωσης 5,6% το 2015, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα
"παλαιά" διαμερίσματα ήταν 1,8% το 2016, έναντι μείωσης 4,7% το 2015.
Συνέχεια…..
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Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του
2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν οριακή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις κατά 0,4%,
0,5% και 0,6% αντίστοιχα, ενώ στις λοιπές περιοχές της χώρας οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,1%. Για το σύνολο του 2016, η μείωση των
τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2015 ήταν 1,7%, 3,3%, 2,2% και 2,9% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο
των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες οριακά κατά 0,5% σε σύγκριση
με το δ΄ τρίμηνο του 2015, ενώ για το σύνολο του 2016 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 2,2%.

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

Moody's: Επικίνδυνες καταστάσεις για την Ελλάδα από τις διαφωνίες ΔΝΤ- ΕΕ
Αρνητικά αποτιμά τις διαφωνίες μεταξύ των πιστωτών της Ελλάδος ο οίκος αξιολόγησης Moody's, υποστηρίζοντας ότι
αυξάνουν την πιθανότητα ενός ή περισσότερων δυσμενών αποτελεσμάτων για τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Moody’s, η απόφαση του ΔΝΤ ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο σημαίνει πως το
ΔΝΤ δεν μπορεί να παράσχει οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος εξωτερικής στήριξης της
Ελλάδας. «Το αδιέξοδο μεταξύ του ΔΝΤ και των κρατών-μελών της ευρωζώνης που είναι βασικοί πιστωτές της Ελλάδας,
είναι πιστωτικά αρνητικό για το κράτος διότι αυξάνει την πιθανότητα ενός ή περισσοτέρων δυσμενών αποτελεσμάτων»,
αναφέρει ο οίκος.
Κατά την Moody's οι ευρωπαίοι πιστωτές έχουν επίσης μια πιο αισιόδοξη άποψη για τις δημοσιονομικές και
μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας από ότι το ΔΝΤ, περιλαμβανομένου ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να διατηρήσει
πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. Το ΔΝΤ, εν τω μεταξύ, πιστεύει πως η Ελλάδα μπορεί να
πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα μόνο 1,5% ετησίως.
«Το αδιέξοδο ενέχει αρκετά ρίσκα για την Ελλάδα», αναφέρει η Moody's καi εξηγεί: Πρώτον, ασκεί πιέσεις στην ελληνική
κυβέρνηση να προχωρήσει σε περισσότερα μέτρα από αυτά που είχε αρχικώς προβλέψει για να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση του προγράμματος του ESM. Τα μέτρα που μένουν ακόμα να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν τις μεταρρυθμίσεις
στην αγορά εργασίας, τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και το πλαίσιο εκκαθάρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Αν και η Moody's αναμένει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα, ωστόσο ο κίνδυνος πρόωρων
εκλογών αυξάνεται δεδομένου του αυξανόμενου πολιτικού κόστους για την κυβέρνηση και της ισχνής πλειοψηφίας της
στη Βουλή. Η μεγαλύτερη διαφωνία εξακολουθεί να βρίσκεται στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, όπως οι
ομαδικές απολύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις. Οι πρόωρες εκλογές μπορεί να φέρουν μια νέα, συντηρητική κυβέρνηση,
με μεγαλύτερη τάση προς της μεταρρυθμίσεις, όμως η ελληνική οικονομία θα πλήττονταν και πάλι από παρατεταμένη
αβεβαιότητας έχοντας μόλις αρχίσει να καταγράφει θετική ανάπτυξη.
Ένα άλλο αρνητικό είναι το σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση,
κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο κήρυξης χρεοστασίου στις επερχόμενες λήξεις ομολόγων. Η Moody's δεν αναμένει χρεοκοπία
διότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πιστωτών. Αντιθέτως, είναι πιο πιθανό να βρεθεί ένας πολιτικός
συμβιβασμός, που θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους πιστωτές να παράσχουν χρηματοδότηση-γέφυρα στην Ελληνική
κυβέρνηση, παρόμοια με αυτήν του 2015.
Σύμφωνα με την Moody's η απόφαση του ΔΝΤ ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο σημαίνει πως το ΔΝΤ δεν μπορεί
να παράσχει οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος εξωτερικής στήριξης της Ελλάδας.
«Το αδιέξοδο μεταξύ του ΔΝΤ και των κρατών-μελών της ευρωζώνης που είναι βασικοί πιστωτές της Ελλάδας, είναι
πιστωτικά αρνητικό για το κράτος διότι αυξάνει την πιθανότητα ενός ή περισσοτέρων δυσμενών αποτελεσμάτων»,
αναφέρει ο οίκος.
Κατά την Moody's οι ευρωπαίοι πιστωτές έχουν επίσης μια πιο αισιόδοξη άποψη για τις δημοσιονομικές και
μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας από ότι το ΔΝΤ, περιλαμβανομένου ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να διατηρήσει
πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. Το ΔΝΤ, εν τω μεταξύ, πιστεύει πως η Ελλάδα μπορεί να
πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα μόνο 1,5% ετησίως.
«Το αδιέξοδο ενέχει αρκετά ρίσκα για την Ελλάδα», αναφέρει η Moody's καi εξηγεί: Πρώτον, ασκεί πιέσεις στην ελληνική
κυβέρνηση να προχωρήσει σε περισσότερα μέτρα από αυτά που είχε αρχικώς προβλέψει για να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση του προγράμματος του ESM. Τα μέτρα που μένουν ακόμα να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν τις μεταρρυθμίσεις
στην αγορά εργασίας, τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και το πλαίσιο εκκαθάρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Συνέχεια..
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Αν και η Moody's αναμένει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα, ωστόσο ο κίνδυνος
πρόωρων εκλογών αυξάνεται δεδομένου του αυξανόμενου πολιτικού κόστους για την κυβέρνηση και της ισχνής
πλειοψηφίας της στη Βουλή. Η μεγαλύτερη διαφωνία εξακολουθεί να βρίσκεται στις μεταρρυθμίσεις της
αγοράς εργασίας, όπως οι ομαδικές απολύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις. Οι πρόωρες εκλογές μπορεί να
φέρουν μια νέα, συντηρητική κυβέρνηση, με μεγαλύτερη τάση προς της μεταρρυθμίσεις, όμως η ελληνική
οικονομία θα πλήττονταν και πάλι από παρατεταμένη αβεβαιότητας έχοντας μόλις αρχίσει να καταγράφει
θετική ανάπτυξη.
Ένα άλλο αρνητικό είναι το σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η δεύτερη
αξιολόγηση, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο κήρυξης χρεοστασίου στις επερχόμενες λήξεις ομολόγων. Η Moody's
δεν αναμένει χρεοκοπία διότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πιστωτών. Αντιθέτως, είναι πιο
πιθανό να βρεθεί ένας πολιτικός συμβιβασμός, που θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους πιστωτές να παράσχουν
χρηματοδότηση-γέφυρα στην Ελληνική κυβέρνηση, παρόμοια με αυτήν του 2015.

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



Αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής: «Είναι ώρα να βοηθήσουμε την Ελλάδα να βγει από το ευρώ»
«Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, το συντομότερο δυνατό, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη, αλλά να τη βοηθήσουμε να βγει από την Ευρωζώνη» είπε ο Αλεξάντερ
Γκραφ Λάμπσντορφ, μιλώντας στην εφημερίδα Heilbronner Stimme, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξει
σταδιακή μετάβαση προς ένα εθνικό νόμισμα.
«Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, το συντομότερο δυνατό, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη αλλά να τη βοηθήσουμε να βγει από την Ευρωζώνη» είπε ο Αλεξάντερ
Γκραφ Λάμπσντορφ, μιλώντας στην εφημερίδα Heilbronner Stimme, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξει
σταδιακή μετάβαση προς ένα εθνικό νόμισμα.
Στην αγγλική έκδοσή της, η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt αναφέρει ότι ο Γερμανός πολιτικός
ισχυρίστηκε παράλληλα ότι η αποχώρηση του ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα θα το κάνει «παράνομο».
«Το ΔΝΤ δεν θεωρεί δεδομένη την ικανότητα της Ελλάδας να αναλάβει περισσότερο χρέος», είπε
συγκεκριμένα. Κατά την άποψή του, αυτό καθιστά «παράνομο» το υφιστάμενο πρόγραμμα διάσωσης. Ο
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας απαιτεί επίσης το χρέος της χώρας να είναι βιώσιμο, υποστήριξε.
Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε ξεκαθαρίσει στους Γερμανούς
βουλευτές ότι το Ταμείο θα συμμετείχε στο πρόγραμμα.
«Τώρα είναι ώρα να τα διορθώσουμε αυτά» είπε ο ευρωπαίος αξιωματούχος, ισχυριζόμενος ότι το «Ελεύθερο
Δημοκρατικό Κόμμα», στο οποίο και ανήκει, θα αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα στην προεκλογική του
καμπάνια.\
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Επιγόντως αντίδραση στις Τράπεζες και επιστροφή υψηλότερα των 720 –
725 μονάδων ….
Όλο και πιο σοβαρή καθίσταται η κατάσταση για τις τράπεζες, με τεράστια ανάγκη να
υπάρξει άμεσα μια αντίδραση και επιστροφή του τραπεζικού δείκτη υψηλότερα των 720
– 725 μονάδων. Σε διαφορετική περίπτωση αυξάνονται οι πιθανότητες για μια
περαιτέρω πτώση περίπου 10% μέχρι τις στηρίξεις μέχρι τα επίπεδα των 620 – 625
μονάδων …

DTR(e) (741.600, 742.520, 679.450, 696.740, -43.6400)
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