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Fitch: Οι επαναλαμβανόμενες εντάσεις … αντανακλώνται ήδη στην αξιολόγηση της Ελλάδας
Με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα κλείσει η αξιολόγηση εμφανίζεται ο οίκος Fitch, τονίζοντας πως οι
επαναλαμβανόμενες εντάσεις μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών του επίσημου τομέα αντανακλώνται ήδη
στην αξιολόγηση της Ελλάδας, που παραμένει στο CCC ή και χαμηλότερα εδώ και δυο χρόνια.
Η αξιολόγηση στηρίζεται από την υπόθεση του οίκου ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί πολύ πριν τον
Ιούλιο, διατηρώντας την πρόσβαση της Αθήνας στη χρηματοδότηση από τον επίσημο τομέα.
Το εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ επανέλαβε την προηγούμενη εβδομάδα την άποψή του ότι το ελληνικό χρέος
«δεν είναι βιώσιμο».
Όπως είπε, «τα περισσότερα μέλη του συμβουλίου θεωρούν ότι ενδέχεται να χρειάζεται πρόσθετη ελάφρυνση…
για να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα». Αυτό αναδεικνύει τις διαφωνίες του ΔΝΤ με κάποιους από τους
ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας, που αντιτίθενται στην περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, αλλά θεωρούν τη
συμμετοχή του ΔΝΤ μαζί με τον ESM πολύ σημαντική για την αξιοπιστία του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι
το ΔΝΤ δεν συμμετέχει ακόμη οικονομικά στο τρίτο πρόγραμμα διάσωσης της χώρας.
Η ελληνική κυβέρνηση συμφωνεί με το ΔΝΤ ότι χρειάζεται ελάφρυνση χρέους, αλλά αντιστέκεται στις απόψεις
του Ταμείου ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετήσει προκαταβολικά μέτρα προσαρμογής, για την περίπτωση
που χάσει τους δημοσιονομικούς στόχους. Ωστόσο, η τρέχουσα εμπλοκή δείχνει να οφείλεται περισσότερο στις
διαφωνίες μεταξύ των δανειστών. Δημοσιεύματα στον Τύπο κάνουν λόγο για κοινή θέση του ΔΝΤ και των
Ευρωπαίων για την κλίμακα των αυτόματων μέτρων που πρέπει να υιοθετηθούν αλλά δεν είναι γνωστές ακόμη
οι λεπτομέρειες, όπως και η στάση που προτίθεται να κρατήσει η Αθήνα.
Οι σχέσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του επίσημου τομέα έχουν μείνει σε μια σχετικά σταθερή βάση
μετά την συμφωνία του υφιστάμενου προγράμματος, σημειώνει η Fitch. Η Ελλάδα έχει εν γένει καλύψει τους
όρους του προγράμματος και κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ το 2016, χάρη στα υψηλότερα απ’
όσο αναμένονταν στον προϋπολογισμό έσοδα.
Το ΑΕΠ, θυμίζει ο οίκος αυξήθηκε 1,8% σε ετήσια βάση, η μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία οκτώ χρόνια. «Η
πρόοδος αυτή είναι ένας λόγος που πιστεύουμε ότι οι ευρωπαίοι πιστωτές της Ελλάδας θα είναι προετοιμασμένοι
να προχωρήσουν με την δεύτερη αξιολόγηση και την εκταμίευση πόρων χωρίς την εμπλοκή του ΔΝΤ. Ενας
ακόμα λόγος είναι η επιθυμία τους να αποφύγουν ελληνική πολιτική κρίση στη διάρκεια μιας «πλούσιας»
εκλογικής χρονιάς στην Ευρώπη.
Η ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης και η εκταμίευση των σχετιζόμενων πόρων του ESM θα επιτρέψει στη χώρα
να καλύψει τις λήξεις ομολόγων τον Ιούλιο, που υπερβαίνουν τα 6 δισ. ευρώ (περιλαμβανομένων 3,9 δισ. ευρώ
προς την ΕΚΤ). Κάνοντας αυτό και αποφεύγοντας επίπεδο εντάσεων όπως αυτές του πρώτου μισού του 2015 θα
μειωθεί το ρίσκο η ανάκαμψη της οικονομίας να υπονομευτεί από πλήγμα στην εμπιστοσύνη ή από την αύξηση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών για το χτίσιμο ρευστότητας.
Τα τελευταία γεγονότα, σημειώνει ωστόσο η Fitch, τονίζουν ότι το πολιτικό ρίσκο παραμένει ένας παράγοντας
αδυναμίας για την αξιολόγηση της χώρας, παρά τις θετικές εξελίξεις σε οικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο.
Ο οίκος επιβεβαιώνει την βαθμολογία «CCC» του Σεπτεμβρίου και έχει προγραμματίσει την επόμενη
αξιολόγηση για τις 24 Φεβρουαρίου.
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Κομισιόν: Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 0,3% το 2016, 2,7% το 2017
Ανάπτυξη ύψους 0,3% του ΑΕΠ αναμένεται να επιτύχει η ελληνική οικονομία το 2016, σύμφωνα με τις
χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Η εικόνα της
ελληνικής οικονομίας που δίνει σήμερα η Επιτροπή είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις
της, οπότε για το 2016 προέβλεπε ύφεση 0,3% του ΑΕΠ. Το 2017, η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο
2,7% και το 2018 στο 3,1%.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί στο -1,1% του ΑΕΠ το 2016 επίσης βελτιωμένο σε σχέση με
τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής (-2,5%), να παραμείνει σταθερό το 2017 και να διαμορφωθεί σε
πλεόνασμα ύψους 0,7% το 2018.
Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 179,7% του ΑΕΠ το 2016 (181,6% στις φθινοπωρινές
προβλέψεις), το 2017 στο 177,2% και το 2018 στο 170,6%.
Παράλληλα, η ανεργία συνεχίζει την πτωτική της τάση, καθώς από 23,4% το 2016 αναμένεται να διαμορφωθεί
στο 22% το 2017 και στο 20,3% το 2018.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι μηδενικός το 2016, 1,3% το 2017 και 1% το 2018.
Τέλος, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά το 2017 (12%), και το 2018 (14,2%) από 4% το 2016.
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Die Welt: Τελειώνει ο χρόνος για τη βαθιά διχασμένη Ευρωζώνη
Από το αδύναμο ευρώ και την πολιτική μηδενικών επιτοκίων της ΕΚΤ ωφελούνται εκείνες μόνον οι χώρες των
οποίων η οικονομία ανθεί. Οι χρεωμένες χώρες αντίθετα μένουν απ΄έξω και το χάσμα μεταξύ του ευημερούντος
Βορρά και του υπερχρεωμένου Νότου μεγαλώνει, γράφει η εφημερίδα "Die Welt".
Ενόσω η γερμανική εξαγωγική βιομηχανία κάνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου
δεν καταφέρνουν να μετατρέψουν το αδύναμο ευρώ σε οικονομικές επιτυχίες στο εξωτερικό τους εμπόριο. Έτσι
το ελληνικό ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών συνεχίζει να παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Και η Ιταλία όμως
συνεχίζει να χάνει μερίδια αγοράς. Ακόμα και η Γαλλία, η δεύτερη μεγάλη χώρα της ευρωζώνης, δεν παίζει
κανέναν μεγάλο ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο. Το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά ανέρχεται μόνο σε 3,1%,
τρομακτικά λίγο σε σύγκριση με το γερμανικό ποσοστό το οποίο ανέρχεται σε 8,1%.
Συνέχεια…
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Σε αντίθεση με τη Γερμανία, οι Γάλλοι, οι Έλληνες και οι Ιταλοί εισάγουν περισσότερα από όσα εξάγουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυτών των χωρών έχει χειροτερέψει, ως προς την Γερμανία. Η πολιτική της ΕΚΤ δεν οδήγησε στην
εξάλειψη των ανταγωνιστικών αδυναμιών.
Σύμφωνα με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEP), παρά την τρομακτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
και τα πολυάριθμα προγράμματα βοήθειας δεν έχουν συμβάλει στη λήξη συναγερμού ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ιταλία και την
Πορτογαλία ή την Κύπρο.
Η Ελλάδα κατά την άποψη της δεξαμενής σκέψης του Φράιμπουργκ είναι μια χαμένη υπόθεση. Εξόχως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία
όμως και για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, την Ιταλία.
Η απόκλιση της ανάπτυξης των οικονομιών της ευρωζώνης αντικατοπτρίζεται στην εξέλιξη των εθνικών ελλειμμάτων. Ενώ η Γερμανία
καταγράφει για τρίτη συνεχή φορά πλεόνασμα, οι χώρες της νότιας Ευρώπης παρουσιάζουν συνεχώς ελλείμματα. Εντελώς διαφορετική
είναι η κατάσταση στον βορρά. Η Ολλανδία και η Αυστρία μειώνουν επίσης τα ελλείμματά τους. Το Λουξεμβούργο και οι βαλτικές
χώρες δεν είχαν ποτέ πρόβλημα ελλειμμάτων.
Ετσι και η κατάσταση των προϋπολογισμών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διάσπαση της Ευρώπης γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.
Επομένως, μειώνονται οι πιθανότητες ότι κάποτε οι χώρες της Ευρωζώνης θα σταθεροποιηθούν ξανά οικονομικά. Παρ΄όλα αυτά,
υπάρχουν μερικές θετικές εξελίξεις και η Ιρλανδία και η Ισπανία είναι θετικά παραδείγματα.
Εν τούτοις η επιθετική νομισματική πολιτική του Μάριο Ντράγκι αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις. Ο χρόνος τελειώνει για τις κυβερνήσεις της Ρώμης, του Παρισιού και της Αθήνας, σημειώνει ο Die Welt.

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

Κατσάμπας: Δεν βλέπω έξοδο της Ελλάδας στις αγορές πριν το 2020
Δεν βλέπει έξοδο της Ελλάδας στις αγορές πριν από το 2020 ο πρώην εκπρόσωπος της χώρας μας στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, Αθανάσιος Κατσάμπας όπως δήλωσε ο ίδιος στον ΣΚΑΪ. «Η Ελλάδα δεν περνά μία
κρίση, περνά μία μακροχρόνια περίοδο προσαρμογής. Δεν είναι εύκολη και δεν θα περάσει εύκολα η κρίση»,
είπε ο κ. Κατσάμπας. Στην πράξη η εκτίμηση του κ. Κατσάμπα σημαίνει πως η χώρα μας θα χρειαστεί
επιπλέον στήριξη από τους εταίρους της για την περίοδο μετά το 2018, καθώς δεν θα έχει τη δυνατότητα να
αυτοχρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού από τις αγορές. Προσέθεσε πως όλα μπορούν να επιταχυνθούν αν έχουμε
ένα γενναίο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων μέχρι το 2018.
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Σουλτς: Όποιος φλερτάρει με το Grexit παίζει με τη διάσπαση της Ευρώπης
Ο υποψήφιος του SPD για την καγκελαρία της Γερμανίας Μάρτιν Σουλτς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου
για τη ζημιά που θα προκληθεί στην Ευρώπη σε περίπτωση κατά την οποία ξεκινήσει ένας νέος γύρος
συζητήσεων για την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. «Όποιος φλερτάρει με το Grexit παίζει με τη
διάσπαση της Ευρώπης. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι προς το συμφέρον του Ντόναλντ Τραμπ ή της Μαρίν
Λεπέν, αλλά σίγουρα όχι προς το συμφέρον της Γερμανίας και της Ευρώπης . Αυτό είναι άκρως επικίνδυνο»
τονίζει χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή του, στη σημερινή έκδοση της εφημερίδας Die Welt.
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FT: 50-50 οι πιθανότητες για Grexit το καλοκαίρι, αν αποχωρήσει το ΔΝΤ
Στην αδυναμία να «ειπωθεί η αλήθεια» αποδίδει ο αρθρογράφος των Financial Times, Wolfgang Münchau, τα
λάθη που έχουν γίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
 μάλιστα, μπορεί αυτή η αδυναμία να μην είναι η κύρια αιτία της ελληνικής κρίσης, αλλά
Όπως σημειώνει
αποτελεί κάτι παραπάνω από έναν παράγοντα που συμβάλλει σε αυτή.
Σύμφωνα πάντως με το άρθρο, μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν εκείνο που μίλησε ειλικρινά
λέγοντας την αλήθεια για τη μη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους συμπεριλαμβάνει τους Γερμανούς, την Κομισιόν, και τους Έλληνες- οι οποίοι «θέλουν να διατηρήσουν το
παραμύθι για το χρέος λίγο περισσότερο».
Όπως τονίζεται πάντως στο άρθρο, σοκαρίστηκαν από την αποκάλυψη που έκανε το Ταμείο ότι «ορισμένοι
διευθυντές είχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη δημοσιονομική πορεία και τη βιωσιμότητα του χρέους».
Αυτοί, όπως σημειώνει, είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι είναι πλέον η μειονότητα στο Ταμείο. Προχωρώντας ένα
βήμα παραπέρα το άρθρο εξηγεί τι σημαίνει αυτό, τονίζοντας ότι όταν ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ στείλει δικούς του αντιπροσώπους στο συμβούλιο του ΔΝΤ, «το κλίμα θα καταστεί ακόμη πιο εχθρικό».
Όπως προβλέπει ο αρθρογράφος, τελικά το Ταμείο θα αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα «αφήνοντας
του Ευρωπαίους να κακοδιαχειριστούν την συνεχιζόμενη ελληνική κρίση μόνοι τους».
Το άρθρο συνεχίζει εξηγώντας πώς έφτασε η Ελλάδα ως εδώ και στέκεται ιδιαίτερα στον Ιούλιο του 2015 όπου
συμφωνήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% ετησίως. Οπως αναφέρει πρόκειται για μία δέσμευση που
«καμία χώρα δεν κατάφερε ποτέ να διατηρήσει επ' αόριστον». Πρόκειται για έναν στόχο που η Ελλάδα δεν θα
πετύχει ποτέ άρα εξηγεί η εφημερίδα η βιωσιμότητα του χρέους βασίστηκε σε μια υπόθεση που δεν μπορεί να
εκπληρωθεί.
Η άλλη αλήθεια που δεν έχει ειπωθεί σύμφωνα με τον αρθρογράφο είναι το γεγονός ότι η Γερμανία δεν θα
διαγράψει ποτέ ελληνικό χρέος, καθώς το γερμανικό κοινοβούλιο δεν θα το δεχτεί, ενώ τονίζεται ότι ο αριθμός
των βουλευτών που είναι αντίθετοι σε μία ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα είναι ακόμα μεγαλύτερος μετά
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.
«Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό σε αυτή την ιστορία είναι η συνενοχή των ίδιων Ελλήνων», συνεχίζει το
άρθρο αναφερόμενο στις κινήσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξης Τσίπρας ο οποίος ενώ έλεγε έλεγε ότι το
πλεόνασμα του 3,5% είναι αυτοκτονία, τελικά το δέχτηκε. Στη συνέχεια, σημειώνει, διέπραξε το
«καταστροφικό
λάθος» να ταχθεί με την ΕΕ κατά του ΔΝΤ, «του μόνου θεσμού που υποστήριζε την ελάφρυνση
\
του χρέους». Σύμφωνα με το άρθρο πρόκειται για ένα «λάθος υπολογισμό της ελληνικής κυβέρνησης που
«έκρινε ότι μπορεί να έλθει σε συμβιβασμό με την ΕΕ και θεώρησε λανθασμένα ότι το ΔΝΤ δεν θα εμπλακεί σε
μια τέτοια συμφωνία».
Αν το ΔΝΤ βγει εκτός του ελληνικού προγράμματος τότεθα συμβούν δύο πράγματα: ή «η Αθήνα θα πτωχεύσει
το καλοκαίρι και θα γίνει Grexit ή το Βερολίνο θα δεχθεί μια ανακούφιση χρέους λίγους μήνες πριν τις
εκλογές». «Όπως και να έχει θα είναι μια εξουθενωτική μάχη», καταλήγει το άρθρο.
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Τραπεζικός Δείκτης …. Κλειδί η παραμονή υψηλότερα των 720 – 730 μονάδων ….. Αν
υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο σε αυτή τη φάση για τον τραπεζικό δείκτη και την αγορά
συνολικά, αυτό είναι η παραμονή του τραπεζικού δείκτη υψηλότερα των 720 – 730
μονάδων, θυμίζοντας ότι υψηλότερα αυτών των επιπέδων επέστρψε ο δείκτης μετά την
τελευταία διήμερη άνοδο.
DTR(e) (693.970, 751.550, 693.970, 739.850, +45.8800)

930
920
910
900
890
880
870
860
850
840
830
820
810
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580

11

18

25

1
8
August

16

22

29

5
12
September

19

26

3
10
October

17

24

31
7
November

14

21

28

7 12
December

19

27

2
9
2017

16

23

30

6
February

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

V

13

20

27

