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Moody's: Σταθερό το outlook των ελληνικών τραπεζών
Η Moody's διατήρησε την Δευτέρα σταθερές τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών εν μέσω βελτιωμένων
προοπτικών κερδοφορίας, ωστόσο, ανέφερε ότι το πρόβλημα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει πολύ
μεγάλη πρόκληση για τον κλάδο. Τα κόκκινα δάνεια άρχισαν να υποχωρούν από το 45% περίπου του συνόλου
στα τέλη του 2016, ενώ μία ακόμη πρόκληση αποτελεί η επίτευξη του στόχου για μείωση της έκθεσης σε αυτά
στο 40% περίπου μέχρι τα τέλη του 2019, ανέφερε ο ξένος οίκος. Προέβλεψε επίσης ότι οι τράπεζες θα
παραμείνουν οριακά κερδοφόρες το 2017 και το 2018.
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Πρωτογενές πλεόνασμα 1,735 δισ. ευρώ στο τετράμηνο … Υστέρηση 8% στα έσοδα …
Πρωτογενές πλεόνασμα 1,735 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου
2017 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,906 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2016 και στόχου για πρωτογενές
πλεόνασμα 798 εκατ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
σύμφωνα με τα οποία το Α' τετράμηνο 2017, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 1,333 δισ.
ευρώ έναντι ελλείμματος 973 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,042 δισ.
ευρώ. Αναλυτικά από τα στοιχεία προκύπτει ότι: Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού
ανήλθε σε 15,309 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 819 εκατ. ευρώ ή 5,1% έναντι του στόχου. Η ακριβής
κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση
του οριστικού δελτίου αναφέρει στην ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών.
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ΕΛΣΤΑΤ: Υφεση το α' τρίμηνο για την ελληνική οικονομία
Μείωση 0,5% σημείωσε το ΑΕΠ το α' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, ενώ σε
τριμηνιαία σύγκριση (α' τρίμηνο 2017 προς δ' τρίμηνο 2016) το ΑΕΠ σημείωσε πτώση 0,1%. Αυτό προκύπτει
από τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς, ενώ τα προσωρινά
στοιχεία θα ανακοινωθούν στις 2 Ιουνίου. Αυτά θα βασίζονται στα επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που
θα έχουν καταστεί διαθέσιμα τότε και τα οποία είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία Μαρτίου ισοζυγίου
πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της
έρευνας εργατικού δυναμικού). Σημειώνεται ότι το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2017
από 2,7% της εκτίμησης στον προϋπολογισμό και έναντι 2,1% με βάση τις εαρινές προβλέψεις τη Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ παρουσίασε μείωση 0,3% το α' τρίμηνο
2017 σε σχέση με το α' τρίμηνο 2016.
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Αν και δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία …. Όλο και πιο κοντά ΔΝΤ - Γερμανία για το χρέος
Ενα βήμα πιο κοντά βρίσκονται οι δανειστές για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Οι πληροφορίες που έρχονταν την Παρασκευή από
το Μπάρι της Ιταλίας, όπου έλαβε χώρα το Washington Group, έδειχναν ότι οι δύο πλευρές –Γερμανία και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ)– έχουν πλέον συγκλίνει αρκετά.
Και παρόλο που δεν λήφθηκε τελική απόφαση για το ελληνικό χρέος ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του ελληνικού προγράμματος και η
συζήτηση δεν έγινε επί συγκεκριμένων αριθμών, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι το βασικό σενάριο που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο
τραπέζι θα περιέχει επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους –ακόμη και μέχρι 20 χρόνια– κάτι το οποίο βρίσκει επί της αρχής
σύμφωνη τη γερμανική πλευρά. Το σημείο που δεν βρίσκει σύμφωνους τους Γερμανούς και θα ωφελούσε ιδιαίτερα την ελληνική
οικονομία σε βάθος χρόνου ήταν η πρόταση που υποστήριξε το ΔΝΤ για «πάγωμα» των επιτοκίων, έτσι ώστε οι αποπληρωμές να μην
επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις που αναμένεται να υπάρξουν τις επόμενες δεκαετίες.
Η επόμενη συζήτηση προβλέπεται να γίνει στο αυριανό Euroworking Group, με σκοπό να σημειωθεί πρόοδος που θα καταστήσει
εφικτή τη συμφωνία κατά τη διάρκεια του επόμενου Eurogroup και θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα.
Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να προχωρήσουν και οι διαδικασίες στα εθνικά κοινοβούλια, που θα επιτρέψουν την εκταμίευση της
δόσης, καθώς κράτη-μέλη όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία δεν μπορούν να δώσουν το «πράσινο φως» αν το ΔΝΤ δεν
συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα.
«Κάναμε ένα σημαντικό και αναγκαίο βήμα», σχολιάζει Ευρωπαίος αξιωματούχος στην «Κ» μετά τη λήξη του Washington Group,
«καθώς πλέον υπάρχει περισσότερη κατανόηση του τι δεν είναι αποδεκτό από όλες τις πλευρές και αυτό είναι σημαντικό». Παράλληλα
είναι ξεκάθαρο πλέον πως η πίεση έχει αυξηθεί για συμφωνία στο επόμενο Eurogroup στις 22 Μαΐου. Συγχρόνως οι συμμετέχοντες του
Washington Group, που δεν ήταν άλλοι από τους βασικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού προγράμματος, όπως η Κριστίν Λαγκάρντ
του ΔΝΤ, ο Μάριο Ντράγκι της ΕΚΤ, ο Πιερ Μοσκοβισί της Κομισιόν, ο Κλάους Ρέγκλινγκ του ΕΜΣ και οι υπουργοί Οικονομικών της
Γαλλίας Μισέλ Σαπέν, της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, της Ιταλίας Πιερ-Κάρλο Παντοάν και της Ισπανίας Λουίς Ντε Γκίντος, που
συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη, έθεσαν «με χαρτί και μολύβι» το κάθε σενάριο και πώς αυτό θα επηρέαζε τις χρηματοδοτικές ανάγκες της
Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Παρασκευής, η βασική διαφορά παρέμεινε, όπως αναμενόταν, ανάμεσα στη Γερμανία και το
ΔΝΤ, περισσότερο στις προβλέψεις για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Η κ. Λαγκάρντ θέλησε να υπερασπιστεί τις πολύ
συντηρητικές προβλέψεις που έχει κάνει το Ταμείο για την ελληνική οικονομία, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθούν, καθώς, όπως
ανέφερε, το ελληνικό πρόγραμμα θα ήταν πιο αξιόπιστο αν τα νούμερα ήταν πιο «προσεκτικά».
Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο κ. Σόιμπλε, τονίζοντας πως οι προβλέψεις είναι θετικές και ότι το ελληνικό πρόγραμμα θα είναι αξιόπιστο.
Μία άποψη που υποστήριξε και ο κ. Ντε Γκίντος. Το γεγονός πάντως ότι δεν έχει σχηματιστεί ακόμη γαλλική κυβέρνηση δυσκολεύει τις
διαπραγματεύσεις και ενισχύει το επιχείρημα αυτών που υποστηρίζουν ότι η τελική συμφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους,
πιο ρεαλιστικά, θα επιτευχθεί στις 15 Ιουνίου και όχι στις 22 Μαΐου, έτσι ώστε να υπάρχει και ο νέος υπουργός Οικονομικών της
Γαλλίας.
Στο άλλο σημαντικό μέρος της συμφωνίας, αυτό των πρωτογενών πλεονασμάτων που θα πρέπει να πετύχει η Ελλάδα μετά τη λήξη του
προγράμματος, πλέον είναι ξεκάθαρο πως η γερμανική πλευρά έχει περιορίσει τις απαιτήσεις της. Συγκεκριμένα δεν αναμένει από την
Ελλάδα το 3,5% του ΑΕΠ για 10 χρόνια μετά το 2018, όπως ήταν η επίσημη θέση της στο παρελθόν. Η Ελλάδα θα πρέπει σίγουρα να
διατηρήσει το υψηλό πλεόνασμα μέχρι το 2022 και από εκεί και πέρα αναζητείται μια φόρμουλα προκειμένου το πρωτογενές πλεόνασμα
να είναι τόσο μεγάλο ώστε να μην υπάρχουν απώλειες για τους πιστωτές, από τη μία, ενώ, από την άλλη, να είναι αναγκαία μια
ελάφρυνση του χρέους. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, η Ε.Ε. επεξεργάζεται μια φόρμουλα βασισμένη στους κανόνες του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης των χωρών της Ευρωζώνης και, σύμφωνα με το προσχέδιο που ετοιμάζεται, τα πρωτογενή
πλεονάσματα της Ελλάδας αναμένεται να κυμαίνονται από 2%-2,6% του ΑΕΠ μέχρι το 2060.
Πηγή: Καθημερινή)
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Επιβεβαίωση των στενών γαλλoγερμανικών σχέσεων
Ευρωζώνη, ΕΕ και επενδυτικά προγράμματα στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης της καγκελαρίου
Άνγκελα Μέρκελ με τον νέο γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Αναμένεται θερμή υποδοχή αλλά και
κάποιες αντιδράσεις. Όπως είθισται τις τελευταίες δεκαετίες, η πρώτη επίσκεψη γάλλου προέδρου στο
 στο Βερολίνο, όπως άλλωστε και ο πρώτος σταθμός κάθε γερμανού καγκελαρίου μετά την
εξωτερικό είναι
εκογή του στο εξωτερικό είναι το Παρίσι. Με αυτόν τον τρόπο οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν σε συμβολικό
επίπεδο την ειδική σχέση που διατηρούν οι δύο χώρες και που θεωρείται η βάση ύπαρξης της ΕΕ. Στο
επίκεντρο της σημερινής συνάντησης της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ με το νέο γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ
Μακρόν αναμένεται ότι θα βρίσκονται θέματα της γαλλογερμανικής συνεργασίας, της μελλοντικής πορείας
της ευρωζώνης όπως και η δημιουργία ενός γαλλογερμανικού επενδυτικού προγράμματος για την τόνωση
της οικονομίας. Αγκάθι στις γαλλογερμανικές σχέσεις το μεγάλο γερμανικό εξαγωγικό πλεόνασμα.
Αντιδράσεις προκάλεσαν στο Βερολίνο τα σχέδια του νέου γάλλου προέδρου για αλλαγές στην ευρωζώνη και συγκεκριμένα οι προτάσεις του για μια ευρωζώνη με δικό της προϋπολογισμό και υπουργό
Οικονομικών. Σε αντίθεση με τους σοσιαλδημοκράτες που στηρίζουν τις σχετικές προτάσεις, στελέχη των
χριστιανικών κομμάτων όπως ο ο βαυαρός υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ και ο
χριστιανοδημοκράτης επίτροπος Γκύντερ Έτινγκερ τις απορρίπτουν. «Αιτήματα όπως ένας υπουργός
Οικονομικών της ευρωζώνης είναι μάλλον όνειρα», δήλωσε ο κ. Έτινγκερ σήμερα στη γερμανική
πρωτεύουσα.
Μια διαλλακτικότερη στάση τηρεί η καγκελάριος Μέρκελ. Πρόσφατα εκφράστηκε θετικά σε ό,τι αφορά
την ανάπτυξη ενός επενδυτικού προγράμματος για την στήριξη κρατών μελών της ευρωζώνης που
ακολουθούν μια μεταρρυθμιστική πορεία. Αντιθέτως, δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι η κ. Μέρκελ
θα δείξει κατανόηση για τον κ. Μακρόν σχετικά με το αίτημα του για μείωση του γερμανικού εξαγωγικού
πλεονάσματος.
Παρά τις επιμέρους διαφορές, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως η καγκελάριος θα επιδιώξει να οικοδομήσει
και με τον κ. Μακρόν στενές πολιτικές σχέσεις όπως αυτές που διατηρούσε με τους προκατόχους του
Φρανσουά Ολάντ, Νικολά Σαρκοζί και Ζακ Σιράκ. Επιπλέον η Άνγκελα. Μέρκελ θα επιδιώξει να διευκολύνει
τον μμανουέλ. Μακρόν στο ξεκίνημα του στην προεδρεία. Η γερμανίδα καγκελάριος θέλει σε κάθε περίπτωση
να αποφύγει μια αποτυχία του φιλοευρωπαίου Μακρόν διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε την Μαρίν Λεπέν στο
\ της Γαλλίας.
ύπατο αξίωμα
Πηγή: Deutsche Welle
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Σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να αποκλείσουμε μια περαιτέρω διόρθωση της
αγοράς και του δείκτη, στα πλαίσια μιας περαιτέρω τεχνικής εκτόνωσης. Στο σύντομο
λοιπόν αυτό σχόλιο, θα λέγαμε ότι σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να αποκλείσουμε
ένα γύρισμα του δείκτη μέχρι τα επίπεδα των 2.010 – 2.020 μονάδων (κλείσιμο χθες στις
2.077,88 μονάδες). Και επαναλαμβάνουμε όλα αυτά στα πλαίσια μιας φυσιολογικής
τεχνικής εκτόνωσης της αγοράς, χωρίς μέχρι νεοτέρας να χαλάει η θετική
(μεσοπρόθεσμη) εικόνα η οποία έχει χτιστεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
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