2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα
17/02/17

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZ: «Ο κυβερνητικός συνασπισμός αλλάζει στάση αναφορικά με τη διάσωση της Ελλάδας»
Σύμφωνα με την SZ διαφαίνεται μια μεταστροφή στον κυβερνητικό συνασπισμό CDU/CSU ως προς τη συμμετοχή του ΔΝΤ
στο ελληνικό πρόγραμμα. «Η Ευρώπη μπορεί να σταθεί μόνη στα πόδια της» δηλώνει στην εφημερίδα ο Μ. Βέμπερ.
«Ο κυβερνητικός συνασπισμός αλλάζει στάση αναφορικά με τη διάσωση της Ελλάδας» είναι ο τίτλος άρθρου στο
πρωτοσέλιδο της Süddeutsche Zeitung του Μονάχου, όπου φιλοξενούνται αποκλειστικές δηλώσεις του επικεφαλής της ΚΟ
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωβουλή και αντιπροέδρου τoυ CSU, Μάνφρεντ Βέμπερ. «Στους κόλπους της
γερμανικής κυβέρνησης αυξάνεται εμφανώς η διάθεση για μια σημαντική αλλαγή πορείας αναφορικά με την πολιτική
διάσωσης της Ελλάδας», σημειώνει η εφημερίδα. Σύμφωνα με τον Μάνφρεντ Βέμπερ τόσο η Ευρώπη όσο και η Γερμανία
θα πρέπει να σταματήσουν να επιμένουν στη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. «Από τη στιγμή που το ΔΝΤ
εμμένει στο ενδεχόμενο κουρέματος, τότε θα πρέπει να το αφήσουμε να αποχωρήσει», αναφέρει ο Μ. Βέμπερ.
Βέμπερ: Δεν μπορεί να είσαι υπέρ του ΔΝΤ και κατά του κουρέματος
Όπως σημειώνει η SZ η άποψη αυτή διά στόματος Βέμπερ, ο οποίος χαίρει της εμπιστοσύνης τόσο της καγκελαρίου
Μέρκελ (CDU) όσο και του αρχηγού του CSU Χορστ Ζέεχοφερ «θα πρέπει να εκληφθεί ως ένα «σημαντικό μήνυμα. Κι αυτό
επειδή ο ευρωπαίος πολιτικός, που είναι παράλληλα και αντιπρόεδρος του CSU, απομακρύνεται από την μέχρι πρότινος
γερμανική θέση, ότι το ΔΝΤ θα πρέπει απαραίτητα να μετέχει στο τρέχον, τρίτο δανειακό πρόγραμμα.» Αυτή τη θέση όμως
πάντα εξέφραζαν τόσο η ‘Αγκελα Μέρκελ όσο και ο υπ. Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Σύμφωνα με τον Μ. Βέμπερ η
συμμετοχή του ΔΝΤ «υπό τις μέχρι σήμερα συνθήκες ήταν πολύ χρήσιμη λόγω της τεχνογνωσίας του πάνω στην εξυγίανση
υπερχρεωμένων χωρών. Αλλά τώρα οι όροι έχουν αλλάξει. Το ΔΝΤ επιμένει να θέτει ως όρο για τη συμμετοχή του ένα
κούρεμα του ελληνικού χρέους». Ωστόσο ο Βέμπερ θεωρεί ότι «κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά άδικο για άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, οι οποίες υλοποίησαν τους όρους των δικών τους προγραμμάτων διάσωσης χωρίς ελάφρυνση χρέους», εννοώντας την
Ισπανία, την Ιρλανδία, την Κύπρο και την Πορτογαλία.
Η γερμανική εφημερίδα σχολιάζει τα λεγόμενα Βέμπερ σαν μια «διαφαινόμενη αλλαγή στάσης εντός της κοινοβουλευτικής
ομάδας CDU/CSU». Σε αυτό συνηγορούν επίσης δηλώσεις του έτερου αντιπροέδρου τoυ CSU Ραλφ Μπρίκνχαους στην ίδια
εφημερίδα. «Για μας είναι ουσιώδες η Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της και να εφαρμόσει διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις» αναφέρει ο βαυαρός πολιτικός. Άλλωστε το 2015 οι γερμανοί βουλευτές επικύρωσαν το τρίτο δανειακό
πακέτο προς την Ελλάδα με τον όρο της συμμετοχής του ΔΝΤ. Το άρθρο κλείνει με μια επισήμανση Μ. Βέμπερ ότι «δεν
μπορεί κάποιος συγχρόνως να είναι υπέρ του ΔΝΤ και κατά ενός κουρέματος του χρέους».
Περί χρέους και ελληνικής ανάπτυξης
Και η Zeit δημοσιεύσει άρθρο αναφορικά με το ζήτημα του ελληνικού χρέους εστιάζοντας όμως στην ελληνική πλευρά και
τη σκοπιά του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα. «Κατεστραμμένη λόγω χρεών;» είναι ο τίτλος του άρθρου για την Ελλάδα, το
οποίο σημειώνει ότι: «Ο Έλληνας πρωθυπουργός θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις που καλείται να εκπληρώσει η χώρα είναι
υπεύθυνες για την ισχνή ανάπτυξή της». Στη συνέχεια όμως η εφημερίδα διερωτάται: «Οφείλεται τελικά μόνο στα χρέη, το
ότι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε πέρυσι μόνο κατά 0,3% και η ανεργία παραμένει υψηλή γύρω στο 20%;» για να
καταλήξει ότι το ζήτημα του χρέους και η σχέση του με τις προοπτικές ανάπτυξης είναι τελικά ένα αμφιλεγόμενο κεφάλαιο,
για το οποίο ούτε καν η ίδια η οικονομική επιστήμη μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις. «Το πρόβλημα του ελληνικού
χρέους δεν μπορεί να απαντηθεί οριστικά και για το λόγο αυτό πρόκειται τελικά για ένα πολιτικό θέμα», σημειώνει η
γερμανική εφημερίδα.
Τέλος, αναφορικά με το ελληνικό ζήτημα αλλά και τη νέα συζήτηση περί Grexit, o Ζίγκμαρ Γκάμπριελ από τη νέα θέση του
στο υπ. Εξωτερικών, αναφέρει σε συνέντευξή του στην αυριανή Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Η διαρκής διαμάχη
αναφορικά με το ενδεχόμενο εξόδου της Αθήνας από την ευρωζώνη είναι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα».
Deutsche Welle
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Διαρροή καταθέσεων ύψους 2,5δις ευρώ σε 1,5 μήνα
Καταθέσεις ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ έχουν φύγει από τις τράπεζες τον τελευταίο ενάμιση μήνα, σύμφωνα
με δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας.
Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα «Ειδήσεις», σε 45 μέρες από τις ελληνικές τράπεζες έχουν «φύγει» 2,5 δισ.
κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι εξακολουθεί να μην κλείνει η δεύτερη αξιολόγηση. Όπως, δε, γράφουν οι
«Ειδήσεις», η αβεβαιότητα και η επιστροφή των σεναρίων περί Grexit οδήγησε στο ίδιο χρονικό διάστημα στο
να κοκκινίσουν κι άλλα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.
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Έλλειμμα 760δις ευρώ στο Ασφαλιστικό έως το 2060 !!!!!
Εάν δεν παρθούν άμεσα μέτρα, θα δημιουργηθεί εξαιτίας του Ασφαλιστικού, έλλειμμα – μαμούθ, το οποίο εκτιμάται ότι θα
ανέλθει έως το 2060, στα 760 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιο από το δημόσιο χρέος. Αυτό το σοκαριστικό αποτέλεσμα
προκύπτει από μελέτη που πραγματοποίησαν οι καθηγητές πανεπιστημίου και γνώστες του Ασφαλιστικού Συστήματος της
χώρας, Μιλτιάδης Νεκτάριος, Πλάτων Τήνιος και Γιώργος Συμεωνίδης και την οποία παρουσίασαν σε ημερίδα για την
Κοινωνική Ασφάλισης, που διοργάνωσε η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος. Από τη μελέτη
προκύπτει ότι οι 15 περικοπές που έγιναν στις συντάξεις από το 2010 έως το 2016, ουσιαστικά έχουν αποβεί άκαρπες.
Αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν οι παροχές το ίδιο χρονικό διάστημα, κατά 45 δισ. ευρώ. Ο λόγος είναι ότι όσο η χώρα
βρίσκεται σε ύφεση, αυτό θα μεταφράζεται σε συνεχείς μειώσεις στις συντάξεις. Το έλλειμμα των 760 δισ. ευρώ προκύπτει
από τη διαφορά ανάμεσα στις αναμενόμενες εισφορές και στις εκτιμώμενες παροχές. Η συνεισφορά του Κράτους, όσο
διατηρείται η ίδια κατάσταση στο Ασφαλιστικό Σύστημα της χώρας, θα είναι στα επίπεδα των 17,5 δισ. ευρώ ετησίως.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάστημα 2000 – 2015 το Κράτος στήριξε την Κοινωνική Ασφάλιση με το ποσό των 220 δισ.
ευρώ.
Το γεγονός ότι το Ασφαλιστικό της χώρας έχει ανάγκη από 30 δισ. ευρώ ετησίως για να καλύψει τις παροχές του, οδηγεί
στη δημιουργία ελλείμματος που κυμαίνεται στα επίπεδα του 10% του ΑΕΠ της χώρας, στοιχείο που επιβεβαιώνει
σχετικές αναφορές που έχουν γίνει και από άλλους φορείς, όπως είναι το ΔΝΤ.
Η πρόταση των ειδικών, για να αντιστραφεί το κλίμα και να διασωθεί η Κοινωνική Ασφάλιση, είναι στο εξής να
χορηγείται μία σύνταξη, κύρια και επικουρική. Παράλληλα, προτείνεται σημαντική μείωση εισφορών που θα είναι 10%
και κύρια και 6% για επικουρική ασφάλιση. Προτείνεται επαγγελματική προαιρετική ασφάλιση που θα καλύπτει το
σκέλος της υγείας και του εφάπαξ. Με δημιουργία ατομικών ασφαλιστικών λογαριασμών θα χορηγούνται οι συντάξεις που
πραγματικά δικαιούνται οι ασφαλισμένοι. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι το ποσοστό αναπλήρωσης για τις συντάξεις θα
ανέλθει στο 55%. Αν μάλιστα λειτουργήσει και ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης τότε μπορεί να φτάσει έως και το
75% το ποσοστό αναπλήρωσης. Σε όλα τα παραπάνω, η πρόταση που κατατέθηκε περιλαμβάνει και το στοιχείο της
μηδενικής κρατικής χρηματοδότησης, που θα προσφέρει σημαντική ανάσα στα δημόσια οικονομικά της χώρας. Με τον
τρόπο αυτό, το Ασφαλιστικό Σύστημα θα αρχίσει πάλι να δημιουργεί αποθεματικά, που έως το 2060 θα ανέλθουν στο ποσό
των 460 δισ. ευρώ…
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Τηλεφωνική επικοινωνία Σόιμπλε με τον νέο Αμερικανό ΥΠΟΙΚ
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και ο νέος ομόλογός του των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν
είχαν χθες Τετάρτη τηλεφωνική επικοινωνία και συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά, ανακοίνωσε σήμερα
εκπρόσωπος στο Βερολίνο.
«Στη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι δύο υπουργοί επανέλαβαν το έντονο ενδιαφέρον τους για μια
εποικοδομητική συνεργασία», είπε η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών.
Ο Σόιμπλε προσκάλεσε τον Μνούτσιν στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών
της G20 στο Μπάντεν Μπάντεν τον Μάρτιο και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε την
πρόθεσή του να συμμετάσχει.
Την Τρίτη ο Σόιμπλε δήλωσε ότι θα επιχειρήσει να αποτρέψει τον Αμερικανό ομόλογό του να προχωρήσει σε
απορρύθμιση των αγορών έπειτα από την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για έλεγχο
σημαντικών τραπεζικών κανονισμών, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ μετά την χρηματοπιστωτική κρίση.
Επίσης σήμερα ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης Γενς Βάιντμαν προειδοποίησε κατά της απόσυρσης των από
κοινού συμφωνηθέντων κανονισμών, οι οποίοι υποχρεώνουν τις τράπεζες στη δημιουργία ειδικών
κεφαλαιακών αποθεμάτων για την προστασία από μελλοντικές κρίσεις.
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Moody' s: Τι θα συμβεί σε μια χώρα εάν εγκαταλείψει την ζώνη του ευρώ
Εάν μια χώρα της Ε.Ε αποχωρήσει από την ζώνη του ευρώ, τότε αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αυτόματα
τη χρεοκοπία της αλλά και σημαντικές πιέσεις στην πιστοληπτική της ικανότητά της, προαναγγέλλει ο οίκος
αξιολόγησης, Moody's μέσα από σχετική ανάλυσή του, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.
Ειδικότερα, όσον αφορά στο πρόβλημα του ιταλικού χρέους, το σχετικό δημοσίευμα επισημαίνει πως
αναμένεται να διεξαχθούν "γενικές" εκλογές στην χώρα εντός του 2017 ή το 2018, τη στιγμή που τα αντιευρωπαϊκά κόμματα έχουν ενισχυθεί. Εάν και η Moody' s εκτιμά ότι μπορεί να είναι "πολύ μικρός" ο κίνδυνος
όσον αφορά στην έξοδο της Ιταλίας από την ζώνη του ευρώ λόγω των κοινοβουλευτικών και συνταγματικών
διαδικασιών της χώρας, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο της ιταλικής χρεοκοπίας.
Όσον αφορά στο ακραίο σενάριο για την Ιταλία, ο οίκο αξιολόγησης αναφέρει πως «υποθέτουμε ότι εάν η
Ιταλία αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, τότε οι οικονομικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης "θα μετατραπούν"
σε ένα νέο νόμισμα». «Η απόφαση της Ιταλίας να αποχωρήσει από την ζώνη του ευρώ θα μπορούσε δυνητικά
να χαρακτηριστεί ως "ένα σοβαρό πιστωτικό γεγονός" και για τα άλλα κράτη - μέλη της νομισματικής ένωσης.
Κι αυτό μπορεί να συμβεί διότι το ευρώ σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ένα "μη αναστρέψιμο"
νόμισμα, αυτό σημαίνει ότι όταν μια χώρα το υιοθετήσει, τότε θα πρέπει να το κρατήσει για πάντα»,
προστίθεται στην ανακοίνωση της Moody's.
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Γερμανική αντιπολίτευση: Grexit? Nein, danke!
Αντιπαραγωγική θεωρούν τη συζήτηση περί Grexit μέλη της γερμανικής αντιπολίτευσης. Μιλώντας στη DW
επισημαίνουν τους κινδύνους από την παράταση της αξιολόγησης και δικαιώνουν το ΔΝΤ για τη μη βιωσιμότητα του
χρέους.
Ο Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου και έμπειρος γερμανός διπλωμάτης, το περιέγραψε
πολύ εύστοχα. Παρουσιάζοντας στους δημοσιογράφους τις προάλλες στο Βερολίνο την ιδιαίτερη προβληματική, λόγω
Τραμπ, των εργασιών της φετινής Διάσκεψης που ξεκινά αύριο, δήλωσε ότι είναι λυπηρή η εικόνα «διάβρωσης» που
δείχνει προς τα έξω η ΕΕ. «Είναι λυπηρό, αντί να στρέψουμε την προσοχή μας σε όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής,
ασχολούμαστε πολύ με τον εαυτό μας» δήλωσε. «Μιλάμε για Brexit, για φυγόκεντρες δυνάμεις από την Πολωνία και την
Ουγγαρία, και για
 Grexit, θα επιθυμούσα να τελειώνουμε με όλα αυτά».
Το χρέος δεν είναι βιώσιμο, το Grexit αντιπαραγωγικό
Για τη γερμανική αντιπολίτευση η επιστροφή στο δημόσιο διάλογο της φιλολογίας περί Grexit, που «εγκαινιάστηκε» και
πάλι με τις δηλώσεις του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή λόγου, είναι απολύτως αντιπαραγωγική.
Ο πρόεδρος των Πρασίνων Τζεμ Έζντεμιρ μιλώντας στην ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle παρομοίασε τον γερμανό
υπουργό Οικονομικών με κάποιον που ξυπνά και πάλι τα κακά πνεύματα του παρελθόντος. Ο τουρκικής καταγωγής
πολιτικός υποστηρίζει ότι η παράταση των διαπραγματεύσεων θέτει σε κίνδυνο την σταθερότητα στην Ελλάδα,
δυσκολεύει την διαδικασία χωρίς κανείς να έχει συμφέρον από τη διαιώνιση του προβλήματος. «Θα πρέπει να στραφούμε
προς τα εμπρός και να πούμε σε αυτούς που θέλουν να δουν κατεστραμμένη την Ευρώπη ότι είμαστε δυνατοί. Δεν
αντιλαμβάνομαι τη συζήτηση. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το πρότζεκτ του ευρώ, και είτε μαζί θα κερδίσουμε, είτε μαζί θα
χάσουμε. Δεν βοηθά να προκαλούμε την κρίση».
Ο Έζντεμιρ συμφωνεί με το ΔΝΤ ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Καλεί όλους εκείνους που διαρρηγνύουν τα
ιμάτιά τους υπέρ της παραμονής του στο τρίτο πρόγραμμα, να αποδεχθούν και τις προβλέψεις του. «Θα πρέπει να
διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο το χρέος, ώστε με ελάφρυνση να οδηγήσει την Ελλάδα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
στο να σταθεί στα πόδια της». Και η Σάρα Βάγκενκνεχτ, επικεφαλής της ΚΟ του κόμματος Die Linke, δικαιώνει το ΔΝΤ
στο σκέλος του χρέους, αν και του καταλογίζει συνυπευθυνότητα για την «υπερχρεωμένη» Ελλάδα. «Εμείς πάντα
ζητούσαμε κούρεμα του χρέους», υπενθυμίζει σε δηλώσεις της στη DW. «Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχει επίγνωση του τι
προκαλεί όταν κάνει λόγο για Grexit. Μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς με το ευρώ, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο
Σόιμπλε διαμορφώνει τη συζήτηση, οδηγεί σε πιέσεις την Ελλάδα εκτός ευρώ, είναι ανεύθυνο».
«Ειλημμένη απόφαση για το ΔΝΤ»
Ο Όσκαρ Λαφοντέν, στέλεχος του κόμματος Die Linke, που κατεβαίνει και πάλι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του
Σεπτεμβρίου ως επικεφαλής του κόμματος στο κρατίδιο Ζάαρλαντ, υπογραμμίζει ότι δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα
βιώσιμη λύση για την Ελλάδα. «Όμως η δική μου άποψη είναι διαφορετική από ό,τι πρεσβεύει η πλειονότητα. Πιστεύω
ότι η Ελλάδα θα πρέπει, όπως έκανε η Δανία, να επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, εκεί θα είχε τη
δυνατότητα μεγαλύτερων παρεμβάσεων στην οικονομία της παραμένοντας στο σύστημα του ευρώ».
Για τα κόμματα της κυβέρνησης συνασπισμού η διαμάχη με το ΔΝΤ και η αναζωπύρωση της συζήτησης περί Grexit κάνει
ακόμη πιο δύσκολη την προεκλογική εκστρατεία. Κληθείς από τη DW να σχολιάσει το σημείο αυτό ο Χορστ Ζεχόφερ,
πρόεδρος της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης και πρωθυπουργός της Βαυαρίας, συνέστησε ψυχραιμία. «Θα κάνουμε αυτό
που πρέπει \και ας περιμένουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να διέπεται η καθημερινότητά μας από φόβο. Είμαι
αισιόδοξος».
Αντίθετα ο χριστιανοδημοκράτης ευρωβουλευτής Έλμαρ Μπροκ, μέχρι πρότινος πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τάσσεται ανοιχτά υπέρ της συνέχισης άσκησης πιέσεων για να κλείσει η
διαπραγμάτευση και να αποδεσμευτεί η επόμενη δόση. «Η συζήτηση περί Grexit γίνεται για να μην έχουμε το ίδιο θέατρο
τον Ιούνιο, καλύτερα να λύσουμε το πρόβλημα τώρα, θα βοηθούσε σε όλες τις προεκλογικές εκστρατείες» υποστηρίζει και
επιμένει ότι η παραμονή του ΔΝΤ είναι «ειλημμένη απόφαση της γερμανικής βουλής αλλά και σε ευρωπαικό επίπεδο».
Deutsche Welle
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Πρώτο μέλημα για ολόκληρη την αγορά η παραμονή του FTSE 25 υψηλότερα των
1.620 – 1.630 μονάδων ….
MACD (29.5389)
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