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Λαγκάρντ: Θα εμπλακούμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην Ελλάδα
Ανοιχτό αφήνει το ΔΝΤ το θέμα της συμμετοχής του στο ελληνικό πρόγραμμα, με την Κριστίν Λαγκάρντ να
δηλώνει ότι ο τρόπος εμπλοκής του Ταμείου θα γίνει σαφής στις 21 Ιουνίου.
Όπως δήλωσε από το Βερολίνο η Κριστίν Λαγκάρντ, «το ΔΝΤ μπορεί ασφαλώς να εμπλακεί και να εμπλακεί με
διάφορους τρόπους, με διάφορα εργαλεία. Θα κάνουμε χρήση όλων των εργαλείων, θα δούμε και όλες τις
επιλογές, αλλά σε κάθε περίπτωση θα εμπλακούμε στην Ελλάδα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τότε θα υπάρξει
μια ας πούμε «αποκάλυψη», η οποία θα γίνει πολύ πιο σαφής στις 21 Ιουνίου. Τότε, θα υπάρξει μια συνάντηση
του Eurogroup και θα γίνει σε όλους σαφές το τι εννοώ», είπε η Κριστίν Λαγκάρντ, απαντώντας σε ερώτηση
σχετικά με το εάν το Ταμείο θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα με οικονομική στήριξη ή μόνο με
επίβλεψη.
Η Κριστίν Λαγκάρντ συμμετείχε στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε μετά την καθιερωμένη
ετήσια συνάντηση της Γερμανίδας Καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ με τους επικεφαλής των μεγάλων διεθνών
οικονομικών θεσμών (ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας).
Στη φετινή, 10η τέτοια ανεπίσημη συνάντηση, συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Τράπεζας της
Αφρικής Ακινγούμι Αντεζίνα.
Στο περιθώριο της συνάντησης, η κυρία Λαγκάρντ συναντήθηκε και κατ' ιδίαν με την κυρία Μέρκελ.
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Αυτή είναι η γερμανική πρόταση για το χρέος;
Μια «υβριδική» πρόταση που συσχετίζει την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους με το ταμειακό απόθεμα για τη
μεταμνημονιακή περίοδο προκρίνει η Γερμανία για την Ελλάδα. Ειδικότερα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ και
την ώρα που ΔΝΤ και Ευρωπαϊκοί θεσμοίυποστηρίζουν την επέκταση των δανείων του EFSF έως και 15 έτη, το
Βερολίνο έρχεται να ανακόψει τις πιέσεις αυτές, αντιπροτείνοντας στην Ελλάδα να επιλέξει το πόσα χρήματα θα
τραβήξει από τα αδιάθετα 25 δισ. ευρώ του προγράμματος του ESM συνδέοντας το ποσό αυτό με τα χρόνια
επιμήκυνσης των δανείων του EFSF.
Συνέχεια…
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/ πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, στη βάση της γερμανικής
Σύμφωνα με
πρότασης για κάθε 5 δισ. ευρώ που θα λαμβάνει η Ελλάδα από τα αδιάθετα του τρέχοντος προγράμματος του
ESM η «στοχοθετημένη» ελάφρυνση του χρέους θα μειώνεται κατά δύο έτη. Αυτό απλά σημαίνει πως εάν η
επέκταση της διάρκειας των δανείων του EFSF είναι 15 χρόνια και μείνουν αδιάθετα στο πρόγραμμα του ESM
25 δισ. ευρώ, στην περίπτωση που η Ελλάδα αντλήσει και τα 25 δισ. ευρώ, η συνολική επιμήκυνση των
δανείων του EFSF θα μειωθεί στα πέντε έτη.
Όπως σημειώνει και το CNN Greece. η Γερμανία πιέζει συστηματικά σε πενταετή επέκταση των δανείων του
EFSF και η πρόταση που έχει καταθέσει οδηγεί δια της πλαγίας οδού σε αυτό το αποτέλεσμα.
Η πρόταση της Γερμανίας συγκεντρώνει πολλά θετικά για την Ελλάδα διότι καθιστά βιώσιμο το ελληνικό
χρέος μέσα από πολλούς συνδυασμούς χρηματοδότησης και επιμήκυνσης των ομολόγων.
Σημειώνεται πως για να θεωρείται βιώσιμο το χρέος οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδοςδηλαδή τα χρήματα που πρέπει να δαπανά ετησίως η χώρα μας για πληρωμές χρέους- πρέπει να διατηρούνται
χαμηλότερα του 15% του ΑΕΠ έως το 2040 και χαμηλότερα του 20% του ΑΕΠ έως το 2060.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καμία ανάμιξη στις αποφάσεις της ΜΙG, αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σχετικά με το
«Υγεία»
«Η Τράπεζα δεν έχει καμία ανάμιξη στις αποφάσεις της εταιρείας MIG» ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κύκλοι της
Τράπεζας Πειραιώς, με αφορμή την αγωγή που κατέθεσε ο Όμιλος Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών, βασικός
μέτοχος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών κατά των διοικήσεων του νοσοκομείου Υγεία, του Ομίλου MIG και της
Τραπέζης Πειραιώς, ζητώντας τον τερματισμό της επιχειρούμενης πώλησης του νοσοκομείου Υγεία στον
επενδυτικό όμιλο CVC Capital.
«Η MIG είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και έχει δική της διοίκηση» ανέφεραν επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι
ίδιοι κύκλοι, συμπληρώνοντας ότι «η Τράπεζα θα σταθμίσει της ενέργειές της με στόχο την προάσπιση των
συμφερόντων της».
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Μ. Σεντένο: Η Ελλάδα είναι μια διαφορετική χώρα σήμερα
«Η Ελλάδα είναι μια διαφορετική χώρα σήμερα», δήλωσε σε συνέδριο στη Λισαβόνα ο επικεφαλής του
Eurogroup Μάριο Σεντένο. «Η Ελλάδα έχει διορθώσει πολλές από τις διαρθρωτικές ανισορροπίες που την
καθιστούσαν «ειδική περίπτωση» εντός της ευρωζώνης και είναι έτοιμη να αναλάβει τον έλεγχο των
οικονομικών της αποφάσεων, όταν λήξει το πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο, δήλωσε ο επικεφαλής του
Eurogroup
«Η Ελλάδα έχει τις συνθήκες για να πάρει στα χέρια της τη διαδικασία της οικονομικής και κοινωνικής της
ανάπτυξης, εντός του πλαισίου της ευρωζώνης, και μπορεί πάντα να βασίζεται στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αν
τηρήσει τον δρόμο της διεθνούς υπευθυνότητας»,πρόσθεσε.
Ο επικεφαλής του Eurogroup δήλωσε επίσης πως οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης αναμένεται να
συμφωνήσουν επί της αρχής για ένα δίχτυ ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) για τις τράπεζες
εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στα τέλη Ιουνίου.
Οπως ανέφερε, «μόνο κάποιες λεπτομέρειες χρειάζεται να βελτιωθούν στις διαπραγματεύσεις, όπως η
διαδικασία λήψης απόφασης για τη χρήση αυτού του διχτυού ασφαλείας και η ημερομηνία εφαρμογής του, που
θα μπορούσε να είναι πριν το 2024».
«Ωστόσο, αναμένω ότι έως τα τέλη του μήνα θα μπορούσαμε να έχουμε μια συμφωνία επί της αρχής».

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

ΣΕΒ: Αναζητείται στρατηγική επενδύσεων-εξαγωγών, δεν αρκεί η ανάπτυξη 2%
Με βάση τα στοιχεία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022, που
μόλις δημοσιοποιήθηκε, οι επίσημες μακροοικονομικές προβλέψεις με ρυθμό ανάπτυξης 2% στην 5ετία 20182022 αποτυπώνουν μια κατάσταση οιονεί στασιμότητας της αναπτυξιακής δυναμικής, αναφέρει στο ΣΕΒ στο
μηνιαίο δελτίο του οικονομικής δραστηριότητας.
Όπως σημειώνει, ο ρυθμός αυτός κρίνεται αναντίστοιχος της απαιτούμενης ανόρθωσης της ελληνικής
οικονομίας μετά από μια 10ετία (2007-2017) απωλειών στο ΑΕΠ κατά 25%. Στο σενάριο αυτό, οι καθαρές
εξαγωγές αντί να έχουν θετική και αυξανόμενη, έχουν, αντιθέτως, μηδενική συμβολή στο ρυθμό ανάπτυξης της
οικονομίας.

Συνέχεια…
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Αυτό είναι άκρως ανησυχητικό, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο η εξωστρέφεια του «νέου»
παραγωγικού προτύπου της χώρας παραπέμπεται στις καλένδες. Η μεταφορά πόρων (5 π.μ. του ΑΕΠ) από την
κατανάλωση στις επενδύσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πρόκειται να γίνει χωρίς τον
μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου προς μια εξωστρεφή οικονομία. Χωρίς την αύξηση δηλαδή εξαγωγών
και την παράλληλη υποκατάσταση εισαγωγών, που αυξάνουν την παραγωγή, την απασχόληση και τα εισοδήματα.
Διαφορετικά, οι επενδύσεις αυξάνουν το κεφαλαιακό απόθεμα των χαμηλής παραγωγικότητας κλάδων των μη
διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, της παραδοσιακής, δηλαδή, παραγωγικής βάσης της οικονομίας, απορροφώντας την
όποια αύξηση της ιδιωτικής αποταμίευσης (μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης), αναφέρει ο Σύνδεσμος.
Το αναπτυξιακό αυτό σενάριο είναι μεν εσωτερικά συνεπές, αλλά δεν είναι το ζητούμενο για να βγούμε οριστικά από
την κρίση, προσθέτει ο ΣΕΒ.
Επιπλέον, η δημιουργία υπερμεγέθους δημοσιονομικού χώρου (με πρωτογενή πλεονάσματα μεγαλύτερα των 3,5 π.μ.
του ΑΕΠ), κυρίως μέσω αύξησης φορολογικών εσόδων τα επόμενα χρόνια, που συνοδεύεται με αόριστες υποσχέσεις
επιστροφών στην οικονομία, είτε μέσω μείωσης της φορολογίας είτε μέσω παροχών, παραπέμπει στο ρητό «να σε
κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι»!
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, οι παράγοντες που συνθέτουν την αύξηση κατά 2,3% του ελληνικού ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο
του 2018 συνδέονται κυρίως με τις εξαγωγές αγαθών (+10,5%) και υπηρεσιών (+3,8%), αλλά και τις επενδύσεις. Οι
επενδύσεις (μαζί με τη μεταβολή αποθεμάτων) κατέγραψαν μια μείωση κατά -12,1% (σε πάγια κατά -10,4%), που
οφείλεται, όμως, σε μια τεράστια πτώση των εισαγωγών πλοίων από 1.447 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2017 σε 394
εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2018 ή κατά -73%, και κατ’ επέκταση των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό που
μειώθηκαν κατά -54,8% και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών που μειώθηκαν κατά -2,8%.
Χωρίς αυτήν τη συγκυριακή επίπτωση από τις εισαγωγές πλοίων, εκτιμάται ότι οι επενδύσεις (μαζί με τη μεταβολή
αποθεμάτων) και
 οι επενδύσεις σε πάγια θα είχαν αυξηθεί αντιστοίχως κατά +3,4% και +10,7%, και οι εισαγωγές
κατά +3,9.
Πέραν, όμως, αυτού, οι επενδύσεις σε επιμέρους κατηγορίες αυξήθηκαν κατά +10,7% σε κατοικίες, κατά +3,9% σε
λοιπές κατασκευές, κατά +18,6% σε μηχανολογικό εξοπλισμό, και, κατά +23,1% σε εξοπλισμό ΤΠΕ (Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Συνεπώς, σημειώνει ο ΣΕΒ, από την πλευρά των επενδύσεων η οικονομία
ανακάμπτει με ταχείς ρυθμούς.
Επίσης, τονίζει ότι οι αυξήσεις των εξαγωγών αγαθών (+10,5%) και υπηρεσιών (+3,8%), συμβάλλουν κατά +2,3 π.μ.
στο ρυθμό ανάπτυξης, δηλαδή κατά 100%, καθώς, εξαιρουμένων των εισαγωγών πλοίων, η συμβολή των
επενδύσεων (+1,5 π.μ.) και της κατανάλωσης (-0,2 π.μ.) αντισταθμίζεται πλήρως από τη συμβολή των εισαγωγών (1,3 π.μ.), με αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ να ισούται με τη συμβολή των εξαγωγών (+2,3 π.μ.).
Από την πλευρά της προσφοράς, ο ΣΕΒ σημειώνει ότι η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της οικονομίας αυξήθηκε
κατά +1,8% το πρώτο τρίμηνο του 2017, με όλους τους κλάδους σε φάση ανάκαμψης, εξαιρουμένων του κλάδου
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (-1,6%) και του κλάδου Τράπεζες και Ασφάλειες (-9,1%), που συνεχίζουν και το
πρώτο τρίμηνο του 2018 την αρνητική πορεία των ετών της κρίσης. Σημειώνεται ότι ο κλάδος Ενημέρωση και
Επικοινωνία περιλαμβάνει τους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης και
των Εκδόσεων, με μόνη την Πληροφορική να ανακάμπτει από το 2013 και μετά.
Η καλή πορεία των εξαγωγών συμβάλλει στην ανάκαμψη της μεταποίησης (εξαγωγές αγαθών) και του τουρισμού
(εξαγωγές υπηρεσιών), με την ΑΠΑ στη μεταποίηση να αυξάνει κατά +1% και στο εμπόριο/τουρισμό/μεταφορές
κατά +2,7% (δεν ανακοινώνονται αναλυτικά στοιχεία για τουρισμό). Σημειώνεται εν προκειμένω η αύξηση της ΑΠΑ
στις κατασκευές (+10%), τη γεωργία (+3,9%), τους ελεύθερους επαγγελματίες (+9,1%) και τις τέχνες/διασκέδαση
(+7,3%).
Συνεπώς, επισημαίνει ο Σύνδεσμος, η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται ικανοποιητικά με μοχλούς ανάπτυξης
τις εξαγωγές και τις επενδύσεις, αλλά με την αύξηση των εισαγωγών να περιορίζει τη διάχυση των ωφελειών στην
εγχώρια παραγωγή, την απασχόληση και τα εισοδήματα, και κατ’ επέκταση την ιδιωτική κατανάλωση. Εν
προκειμένω, η απασχόληση μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε ετήσια
βάση κατά +1,7% και οι αμοιβές μισθωτών κατά +0,8%, χωρίς να γίνει δυνατή μια αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης (που μειώθηκε κατά -0,4%) λόγω γενικότερης συμπίεσης του διαθέσιμου εισοδήματος στην
οικονομία, \που οφείλεται και στην υπερφορολόγηση.
Το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, είναι ότι η οικονομία χρειάζεται μεγαλύτερη
εξωστρέφεια (μεγαλύτερες επενδύσεις και εξαγωγές, αλλά με υποκατάσταση εισαγωγών), ώστε η ανάπτυξη να
διαχυθεί σε όλη την οικονομία. Όσο δεν γίνεται αυτό και όσο η πρόκληση τεχνητής ζήτησης με δημοσιονομικά
ελλείμματα και εξωτερικό δανεισμό δεν είναι εφικτή, η κατανάλωση θα παραμένει καθηλωμένη, καταλήγει ο
Σύνδεσμος.
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Η απόδοση των μετοχών του FTSE 25 σε επίπεδο 52 εβδομάδων
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
ΦΦΓΚΡΠ

Απόδοση % 52 εβδομάδες
-18,77%
-12,68%
6,79%
31.06%
44,85%
-2,21%
-51,37%
11,89%
2,84%
3,80%
-19,45%
9,81%
-5,72%
17,10%
4,70%
-7,64%
16,09%
16,23%
4,32%
5,44%
-33,22%
17,07%
-14,95%
16,10%
-75,88%

Απόδοση % από 01/01
-11,05%
4,09%
10,96%
-8,04%
17,38%
-3,80%
0,26%
8,40%
-7,51%
-3,15%
-16,93%
10,59%
-9,70%
-8,70%
-1,49%
-2,68%
1,75%
5,81%
-8,10%
-10,61%
-9,51%
12,25%
-0,87%
49,71%
-74,88%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-1,16%
-2,15%
-13,75%

-3,65%
-2,75%
-1,96%
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