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Γερμανικό ΥΠΟΙΚ: «Ούτε εγγύηση και ούτε αυτοματισμός για ελάφρυνση του χρέους»
Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών εμμένει στην πάγια θέση του πως η όποια συζήτηση για ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους θα πρέπει να γίνει το 2018. «Ούτε εγγύηση και ούτε αυτοματισμός για ελάφρυνση του χρέους».
Σε δημόσια συζήτηση χθες στο Βερολίνο ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ερωτηθείς για το αυριανό Eurogroup στο
Λουξεμβούργο είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως «την Πέμπτη θα τα καταφέρουμε, θα το δείτε». Μόλις
εικοσιτέσσερις ώρες αργότερα αυτή η αισιοδοξία φαίνεται να έχει εξανεμισθεί. Όπως διευκρίνισε σήμερα στη
γερμανική πρωτεύουσα εκπρόσωπος του, αναφορικά με το ελληνικό χρέος εξακολουθεί να ισχύει η πάγια
γερμανική στάση.
«Ούτε εγγύηση και ούτε αυτοματισμός»
Απαντώντας στο κυβερνητικό μπρίφινγκ στην ερώτηση κατά πόσο αναμένεται όντως θετική απόφαση στο
αυριανό Eurogroup ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών Γιούργκ Βαϊσγκέρμπερ επισήμανε πως «έχουμε
την πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για ένα βιώσιμο συνολικό πακέτο στο πλαίσιο της
διαδικασίας που προβλέπεται» στην απόφαση του Eurogroup τον Μάιο 2016. Όπως όμως κατέστησε σαφές,
«μια εγγύηση και ένας αυτοματισμός για ελάφρυνση του χρέους δεν υπάρχει.». Η εκτίμηση για το «αν και ποια
μέτρα για το χρέος θα είναι πράγματι αναγκαία θα μπορέσει να γίνει μόλις μετά την πλήρη εφαρμογή του
τρέχοντος προγράμματος και μετά από μια ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους», «μάλλον στα μέσα του
2018».
Ερωτηθείς για τη σημερινή δήλωση έλληνα κυβερνητικού αξιωματούχου πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί
αύριο λύση, το όλο ζήτημα θα συζητηθεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο κ. Βαϊσγκέρμπερ απάντησε πως
ναι μεν «υπάρχει πάντα η τάση να μεταφέρονται ειδικά θέματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», όμως «αρμόδιος
θεσμός για την εκταμίευση είναι το Eurogroup». Αναφορικά με το ρόλο του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα ο
εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών παρέπεμψε στο μοντέλο που συζητήθηκε στο τελευταίο Eurogroup.
Δηλαδή, το ΔΝΤ παραμένει στο πρόγραμμα, αλλά για την οικονομική του συμμετοχή θα αποφασίσει μόνο μετά
από μια ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους το 2018. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Βαϊσγκέρμπερ, το
μοντέλο αυτό θα συζητηθεί και στο αυριανό Eurogroup παρουσία της επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ.
Ευχές από καγκελαρία και ΥΠΕΞ
Αναφορικά με τις προσδοκίες της καγκελαρίου από την αυριανή συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο η
αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Ουλρίκε Ντέμερ αρκέστηκε στη δήλωση πως η γερμανική κυβέρνηση
στηρίζει την προσπάθεια του προέδρου του Eurogroup Ντάισελμπλουμ ώστε να ολοκληρωθεί αύριο η δεύτερη
αξιολόγηση του Τρίτου Προγράμματος. Από την πλευρά του ΥΠΕΞ ο εκπρόσωπος του Μάρτιν
Σέφερ διαβεβαίωσε πως ο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ διακατέχεται από «την επιθυμία και το ενδιαφέρον – σίγουρα
όπως και ο υπουργός Οικονομικών – η αυριανή συνεδρίαση να εξελιχθεί θετικά με καλά αποτελέσματα για την
Ελλάδα, για το Eurogroup και για τη Γερμανία.» Προηγουμένως ο κ. Σέφερ παραδέχθηκε έμμεσα πως στους
κόλπους του κυβερνώντος συνασπισμού επικρατεί διάσταση απόψεων ανάμεσα σε Χριστιανοδημοκράτες και
Σοσιαλδημοκράτες για τους χειρισμούς του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο ζήτημα του ελληνικού χρέους. Όπως
ομολόγησε, «στην κυβέρνηση γίνονται εντατικές συζητήσεις».
Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο
Deutsche Welle
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Αξιωματούχος της κυβέρνησης: «Είμαστε πολύ μακριά από λύση στο αυριανό
Eurogroup!» .. .Ευρωπαίος αξιωματούχος: Λύση τώρα αλλιώς Ιούλιος…
Δήλωση που δείχνει σοβαρή εμπλοκή έκανε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ αξιωματούχος της ελληνικής κυβέρνησης που
βρίσκεται κοντά στη διαπραγμάτευση!
«Είμαστε πολύ μακριά από την εξεύρεση λύσης στο αυριανό Eurogroup, με δεδομένο ότι η Γερμανία δεν έχει
κάνει κανένα βήμα προόδου. Αν δεν υπάρξει κάποια θετική κίνηση τις επόμενες ώρες ή κατά τη διάρκεια του
Eurogroup από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, τότε φαίνεται ότι την ‘καυτή πατάτα’ θα αναγκαστεί να
την πάρει στα χέρια της η κ. Μέρκελ», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει ήδη συνεννοηθεί με τον Ντ.
Τουσκ ότι σε περίπτωση αποτυχίας του Eurogroup, την επομένη το πρωί θα κατατεθεί γραπτό αίτημα για τη
σύγκλιση του Euro Summit (Σύνοδος των 19 χωρών της Ευρωζώνης), στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.
Την ίδια στιγμή, εάν ο Αλέξης Τσίπρας δεν δεχθεί τη συμφωνία που θα του προσφέρει το Eurogroup την
Πέμπτη και επιδιώξει την προσφυγή στην ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής της 22ας Ιουνίου, τότε οι ηγέτες απλά
θα τον παραπέμψουν στο επόμενο Eurogroup, στις 10 Ιουλίου. Αυτό δήλωσε μιλώντας στο Capital.gr,
Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στη διαπραγμάτευση, κληθείς να σχολιάσει τις
δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού περί επιδίωξης της λύσης και συμφωνίας σε πολιτικό επίπεδο, εάν το
αυριανό Eurogroup δεν καταλήξει στη λύση που επιθυμεί η Αθήνα
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Το ΔΝΤ ελπίζει σε πρόοδο για το χρέος στο Eurogroup
Την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος στο θέμα του ελληνικού χρέους στο αυριανό Eurogroup εξέφρασε ο
πρώτος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Ντέιβιντ Λίπτον, σε
συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του πρακτορείου Bloomberg. Το ΔΝΤ, είπε ο Λίπτον, προσέρχεται στην
αυριανή συζήτηση με τη θέση που εκφράζει από καιρό, ότι το πρόγραμμα της Ελλάδας πρέπει να στηρίζεται σε
δύο σκέλη: στις κατάλληλες πολιτικές και την κατάλληλη παρέμβαση στο χρέος. Θεωρούμε, είπε, ότι για το
πρώτο έχει γίνει πολλή πρόοδος. «Αυτό που μένει να συζητηθεί είναι το θέμα του χρέους και ελπίζουμε ότι
μπορεί να γίνει πρόοδος σε αυτό στο Eurogroup», πρόσθεσε.
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Πρωτογενές πλεόνασμα 1,842 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,842 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το πεντάμηνο Ιανουάριος Μάιος 2017 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,456 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για
πρωτογενές πλεόνασμα 1,050 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2017, σύμφωνα με τα
οποία το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 1,240 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,649 δισ. ευρώ το
αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,033 δισ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο
διάστημα του 2017.
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Γ. Χατζηνικολάου: Αν όλα πάνε καλά, προσβλέπουμε σε σημαντική μείωση του ελληνικού
ρίσκου
Αισιόδοξοι τόσο για την πορεία της διαπραγμάτευσης και το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού
προγράμματος, όσο και για την πορεία της οικονομίας και την έξοδο της χώρας από την πολυετή ύφεση,
εμφανίστηκαν ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χατζηνικολάου και ο διευθύνων σύμβουλος,
Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, σε κοινό περίπου 500 εκπροσώπων του
ιδιωτικού τομέα και φορέων της Β. Ελλάδας.
«Πρώτον, φαίνεται να υπάρχει συμφωνία επί της αρχής με τους πιστωτές, και διαφαίνεται το κλείσιμο
αξιολόγησης πιθανότατα στο Eurogroup της Πέμπτης, που σημαίνει καταβολή της δόσης. Σε αυτό φαίνεται να
υπάρχει ομοφωνία πιστωτών (ΔΝΤ-Ευρωπαίων)» τόνισε ο κ. Χατζηνικολάου και πρόσθεσε: «Αν όλα πάνε
καλά, προσβλέπουμε σε σημαντική μείωση του ελληνικού ρίσκου, που συνεπάγεται άνοδο στις τιμές των
ομολόγων και σημαντική μείωση των spread. Ανεξάρτητα αν είμαστε μέρος του προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης η όχι. Και ενώ η προσοχή πολλών έχει σταθεί στη μείωση του χρέους, η αλήθεια είναι ότι δεν
υπάρχει ανάγκη για άμεση συμφωνία για το χρέος. Μια ομόφωνη παρουσία όλων των ενδιαφερομένων, και η
απουσία διαφορών, είναι ικανή από μόνη της να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης φέτος και του
χρόνου».
Ο κ. Χατζηνικολάου σημείωσε ότι υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας, όπως π.χ. ότι «ο
θετικός ρυθμός ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκε στο 0,4%, έναντι μείωσης 0,5% το ίδιο
τρίμηνο του 2016 και 0,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2016», ή ότι το 2017 δείχνει ότι θα είναι «χρονιά - ρεκόρ για
τον τουρισμό μας» και επίσης ότι «αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της ανοδικής τάσης του ΑΕΠ από τον
τουρισμό». … Συνέχεια..
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«Και το πιο σημαντικό. Καθώς η αβεβαιότητα θα μειώνεται, θα βοηθήσει περαιτέρω στη βελτίωση όλων των
οικονομικών δεικτών. Θα συμβάλει στη σταδιακή απεξάρτηση των τραπεζών από τη χρηματοδότηση του ELA,
η οποία την περασμένη εβδομάδα υποχώρησε περαιτέρω κατά 1,1 δισ. ευρώ στα 44,2 δισ. ευρώ από 46,6 δισ.
ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου» τόνισε ο κ. Χατζηνικολάου και πρόσθεσε: «Και θα συμβάλει στις
προσπάθειες μας να μειώσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια».
Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς συνέχισε λέγοντας ότι η σταδιακή ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για
τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων θα επιτρέψει στις τράπεζες να απελευθερώσουν πόρους για περαιτέρω
χρηματοδότηση της οικονομίας, ενώ χαρακτήρισε «ενθαρρυντικές» όλες τις εξελίξεις και σε άλλα μέτωπα,
όπως π.χ. των ιδιωτικοποιήσεων, του επενδυτικού ενδιαφέροντος που παρατηρείται για «ελληνικά assets»,
κ.τ.λ.
«Τολμώ να πω ότι τόσο η χώρα όσο και η Τράπεζα Πειραιώς έχουν εισέλθει σε περίοδο ομαλοποίησης με
θετικές προοπτικές για το μέλλον» είπε ο κ. Χατζηνικολάου και πρόσθεσε: «Οι προσπάθειες θα πρέπει να
ενισχυθούν και να εντατικοποιηθούν».

Χ. Μεγάλου: Περιμένουμε ότι το 2017 η ανάκαμψη ίσως ξεπεράσει το 1%
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου εξέφρασε την
πεποίθηση ότι η χώρα αρχίζει να ανακάμπτει, εκτιμώντας μάλιστα ότι φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που η
ανάκαμψη αυτή «θα πλησιάσει, ίσως και θα ξεπεράσει το 1%», ενώ χαρακτήρισε «ως στρατηγική επιλογή» της
Τράπεζας Πειραιώς, με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, την διατήρηση αύξηση των νέων επιχειρηματικών
χορηγήσεων και ιδιαίτερα την υποστήριξη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
«Είναι στρατηγική μας επιλογή να στηρίζουμε τον τομέα αυτό, καθώς μάλιστα πιστεύουμε ότι η Ελλάδα
αρχίζει να ανακάμπτει
και περιμένουμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι η πρώτη χρονιά που η ανάκαμψη θα

πλησιάσει και ίσως θα ξεπεράσει το 1%» είπε ο κ. Μεγάλου και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να αυξάνουμε
κάθε χρόνο τις χρηματοδοτήσεις μας και να φθάσουμε στο τέλος του 2020, τα 5 δισεκατομμύρια ετησίως από
τα 2 δισεκατομμύρια που ήταν το 2016. Αυτές θα είναι νέες χρηματοδοτήσεις και ανανεώσεις
χρηματοδοτήσεων».
Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας υπογράμμισε ότι «η οριστική έξοδος από την κρίση προϋποθέτει βαθύ
διαρθρωτικό μετασχηματισμό του παραγωγικού και αναπτυξιακού προτύπου, με άξονες την εξωστρέφεια, την
καινοτομία, τις επενδύσεις σε υποδομές, σε νέες τεχνολογίες, στην ενέργεια, τον τουρισμό, τον αγροδιατροφικό
τομέα, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού», επισημαίνοντας ότι με «με αυτά τα
δεδομένα, η Τράπεζα Πειραιώς επικεντρώνεται όχι μόνο στη χρηματοδότηση αλλά ευρύτερα στην πολύπλευρη
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας».
«Η Β. Ελλάδα έχει τις δυνατότητες, παραγωγικές και επιχειρηματικές, να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την
προσπάθεια» τόνισε ο κ. Μεγάλου και αναφέρθηκε ενδεικτικά στα πρωτοπόρα έργα στο χώρο των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που έχει χρηματοδοτήσει η Τράπεζα Πειραιώς στην περιοχή.
«Είμαι απόλυτα αισιόδοξος για την έξοδο της χώρας από την πολυετή ύφεση. Αυτό προϋποθέτει συστράτευση
όλων των υγιών παραγωγικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας για την αλλαγή του
αναπτυξιακού προτύπου, με άξονες την εξωστρέφεια, την προσέλκυση επενδύσεων, την ισχυρή
ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την προσθήκη αξίας», τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου.
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Τραπεζικός Δείκτης: Την ώρα που ο ΓΔ προσπάθεια να διασπάσει
οριστικά τις ισχυρές αντιστάσεις στις 790 – 800 μονάδες (έκλεισε
χθες οριακά υψηλότερα αυτών), τη δική του «μάχη» δίνει ο
τραπεζικός δείκτης ο οποίος προσπαθεί να διασπάσει τις ισχυρές
αντιστάσεις στα επίπεδα των 1.070 – 1.080 μονάδων (κλείσιμο χθες
στις 1.062,50 μονάδες). Μια διάσπαση, δεδομένης και της μετέπειτα
έλλειψης αντιστάσεις, είναι ικανή να οδηγήσει το δείκτη (πιθανόν
και βίαια) μέχρι τα επίπεδα των 1.230 – 1.240 μονάδων…
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