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

Ημερήσια Νέα
17/05/17

kara

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

Προς μια «συνολική» συμφωνία για την Ελλάδα
Τη βούληση να υπάρξει συνολική απόφαση για την Ελλάδα στο επικείμενο Εurogroup, η οποία θα περιλαμβάνει
και το ζήτημα του χρέους, εξέφρασαν αξιωματούχοι της Ευρωζώνης και εκπρόσωποι των χωρών μελών.
Σύμφωνα με κοινοτική πηγή στη βελγική πρωτεύουσα, η συζήτηση χθες το βράδυ στη συνεδρίαση της Ομάδας
Εργασίας (EWG) έγινε σε πολύ καλό κλίμα ενώ επικεντρώθηκε κυρίως στο ζήτημα του χρέους, και όχι στη
δεύτερη αξιολόγηση που έχει συμφωνηθεί σε τεχνικό επίπεδο και απομένει η υιοθέτηση των προαπαιτούμενων
από τη Βουλή.
Σε σχέση με το χρέος παρουσιάστηκαν όλα τα σενάρια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τα οποία
βασίζονται στην απόφαση του Εurogroup του Μαΐου 2016, που καθόριζε τον οδικό χάρτη για τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας του χρέους με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.
Με δεδομένο ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα υλοποιούνται ήδη, οι τεχνοκράτες της Ευρωζώνης επικεντρώθηκαν
χθες στα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Πρόκειται, κυρίως, για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων,
την μετατροπή των κυμαινόμενων επιτοκίων σε σταθερά, την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ από
τους Ευρωπαίους και την επιστροφή στην Ελλάδα των κερδών της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών χωρών
της Ευρωζώνης από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν.
Πλεονάσματα μέχρι το 2022
Στην παρούσα φάση θα υπάρξει μια δέσμευση έναντι του ΔΝΤ για τα μέτρα αυτά, ώστε ο διεθνής οργανισμός να
συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ενώ η υλοποίησή τους θα γίνει μετά τη λήξη του ελληνικού προγράμματος, το
καλοκαίρι του 2018 και εφόσον η Ελλάδα έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της.
Τις επόμενες μέρες θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις για την προετοιμασία της συνολικής απόφασης, ενώ οι
τεχνοκράτες της Ευρωζώνης θα συναντηθούν τη Δευτέρα το πρωί λίγο πριν τη συνεδρίαση του Εurogroup,
προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν τηρηθεί από ελληνικής πλευράς τα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης με
τη νομοθέτηση των μέτρων από τη Βουλή.
Τη διάρκεια κατά την οποία η Ελλάδα θα πρέπει να επιτυγχάνει πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ θα την καθορίσουν
οι υπουργοί τη Δευτέρα, και θα ανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες σε 4 χρόνια, δηλαδή μέχρι και το 2022.
Πηγή: Deutsche Welle
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ESM: Παραμένει «κατακόκκινο» το ελληνικό χρέος
Την εξαιρετικά προβληματική κατάσταση του ελληνικού χρέους αναδεικνύει έρευνα του ESM, για τα ρίσκα
που εμφανίζουν οι χώρες που έλαβαν βοήθεια από το Ταμείο κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Η έρευνα έχει ως στόχο να βαθμολογήσει τις χώρες προκειμένου να διαπιστώσει σε ποια κατάσταση βρίσκονται
σε ό,τι αφορά στο χρέος τους. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι πρόκειται για επιστημονική έρευνα που δεν
αντανακλά τις θέσεις του Ταμείου και πως θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανάλυση για να εξαχθούν
συγκεκριμένα πολιτικά συμπεράσματα. Ωστόσο, το γεγονός ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ
χειρότερη μοίρα έναντι των υπόλοιπων κρατών που μπήκαν σε πρόγραμμα έχει τη σημασία του, υπό το πρίσμα
και των συζητήσεων που διεξάγονται και της πίεσης τουΕ ΔΝΤ για ουσιαστικά μέτρα ελάφρυνσης. Πόσο
μάλλον που κατά μέσο όρο και παρότι προηγήθηκαν τρία προγράμματα προσαρμογής και δισεκατομμύρια
χαμηλότοκων δανείων από τους εταίρους, η βαθμολογία που λαμβάνει το 2016 είναι ουσιαστικά ίδια με αυτή
του 2009 (1,8 έναντι 1,7) και παραμένει στα… κόκκινα. Η έρευνα χρησιμοποιεί μια σειρά από κριτήρια: Δανειακές ανάγκες, συνθήκες και δομή χρέους - Οικονομική ισχύς - Δημοσιονομική θέση - Χρηματοπιστωτικός
τομέας και άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις - Θεσμικές παράμετροι (όπως εξηγείται, χώρες με καλύτερες
θεσμικές και πολιτικές παραμέτρους εκτιμάται ότι είναι καλύτερα εξοπλισμένες να αντιμετωπίσουν πιθανές
αρνητικές εξελίξεις) - Δανεισμός ιδιωτικού τομέα, πίστωση και real estate Τα αποτελέσματα της μέτρησης
δείχνουν ότι ήδη από το 2005 λλάδα και Πορτογαλία θα χαρακτηρίζονταν χώρες με «αυξανόμενα ρίσκα» σε ό,τι
αφορά στην εξυπηρέτηση του χρέους και από το 2009 ως χώρες «υψηλού ρίσκου». Κατά τον ίδιο τρόπο,
Ισπανία και Κύπρος έδειξαν απότομη αύξηση του ρίσκου ήδη από το 2008. «Τρέχοντας» το μοντέλο με βάση τα
ιστορικά στοιχεία, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος ανέδειξε τα προβλήματα πολύ πριν
οι οίκοι αξιολόγησης αρχίσουν τις υποβαθμίσεις του αξιόχρεου των χωρών, αν και η διαπίστωση γίνεται
κατόπιν εορτής. Αξιοσημείωτο είναι ότι η έρευνα δείχνει ότι με εξαίρεση την Ιρλανδία, οι χώρες που μπήκαν σε
πρόγραμμα του EFSF/ESM βελτίωσαν την αντίστασή τους κατά τους περισσότερους δείκτες, ωστόσο
εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω του μέσου όρου των υπόλοιπων χωρών της ευρωζώνης.
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Ανάπτυξη 1,7% το α' τρίμηνο για την Ευρωζώνη -Σε ύφεση μόνο η Ελλάδα
Με ρυθμό 1,7% αναπτύχθηκε η οικονομία της Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο ενώ η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα
που σημείωσε ύφεση.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους σε
ετήσια βάση κινήθηκε στην Ευρωζώνη στο 1,7% και στην ΕΕ στο 2%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο
τρίμηνο οι ρυθμοί ανάπτυξης ανήλθαν στο 0,5% τόσο για την Ευρωζώνη όσο και για την ΕΕ.
Συνέχεια….
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Τα στοιχεία της Eurostat είναι απογοητευτικά, καθώς στον σχετικό πίνακα η Ελλάδα είναι η μοναδική χώραμε βάση τα διαθέσιμα στοιχεία-με αρνητικό πρόσημο στο ΑΕΠ όπου το πρώτο τρίμηνο του 2017 κατέγραψε
μείωση 0,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 ενώ υπήρξε και μείωση 0,1% σε σχέση με το δ'
τρίμηνο του 2016.
Ισχυρή ανάπτυξη καταγράφουν οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης, με χώρες όπως η Ρουμανία να σημειώνουν
ρυθμό 5,7%, η Τσεχία 2,9% και η Πολωνία 3,9%. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, που δημοσιοποιήσε
σήμερα η Eurostat, οι ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του περασμένου χρόνου, διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ρουμανία, στο 5,6%
Λιθουανία και Πολωνία στο 4,1%
Λετονία, στο 3,9%
Ουγγαρία, στο 3,7%
Βουλγαρία, στο 3,4%
Κύπρος, στο 3,3%
Σλοβακία, στο 3,1%
Ισπανία, στο 3%
Τσεχία, στο 2,9%
Πορτογαλία και Κάτω Χώρες, στο 2,8%
Φινλανδία, στο 2,6%
Ηνωμένο Βασίλειο, στο 2,1%
Αυστρία, στο 1,9%
Δανία, στο 1,8%
Γερμανία, στο 1,7%
Βέλγιο, στο 1,5%
Γαλλία και Ιταλία, στο 0,8%
Ελλάδα, στο -0,5%
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Στα 3,2εκ ευρώ η αμοιβή της Rothschild για να βγούμε στις αγορές
Όπως ανακοινώθηκε, με απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη εγκρίθηκε η
συνεργασία του ελληνικού δημοσίου με την Rothschild προκειμένου να προωθηθεί η έξοδος στις αγορές.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την απόφαση, η Rothschild θα αμειφθεί ως εξής:
Ποσόν 99.000 ευρώ σε 60 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Επιπλέον 99.000 ευρώ μέχρι τις 31/5/2018
εφόσον οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της εξακολουθήσουν να παρέχονται και μετά την 25/1/2018 και για
διάστημα όχι πέραν της 25/1/2019.
Εάν επιτευχθεί ο στόχος της εξόδου στις αγορές θα καταβληθεί ως αμοιβή (succes fee) ποσό έως 1,5 εκατ. ευρώ
μετά την υλοποίηση της πρώτης έκδοσης και ποσό έως 1,5 εκατ. ευρώ μετά την υλοποίηση της δεύτερης
συνεχόμενης έκδοσης.
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Ποιά η δέουσα κατανομή ρόλων μεταξύ Γαλλίας-Γερμανίας;
Η Γαλλία πρέπει να παίξει και πάλι ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, υποστηρίζει ο γερμανός οικονομολόγος Στέφαν
Κολινιόν. Σε συνέντευξή του τονίζει τη σημασία του να ανακτήσει η χώρα και πάλι την χαμένη της
αυτοπεποίθηση. Η Γερμανία πρέπει να στηρίξει τώρα τη γειτονική της χώρα, αφήνοντας τη Γαλλία να παίξει
και πάλι ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, υποστηρίζει ο οικονομολόγος και άριστος γνώστης της γαλλικής ιστορίας
και πραγματικότητας, Στέφαν Κολινιόν. Αυτή η ευκαιρία δίνεται τώρα στη Γαλλία με την εκλογή του νέου
προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ο γερμανός οικονομολόγος, μιλώντας στη Γερμανική Ραδιοφωνία (DLF).

Ωστόσο η Γερμανία
θα πρέπει να κρατήσει μια πιο μετριοπαθή στάση, λέει, εξηγώντας τους λόγους: «Από τον
Κόνραντ Άντεναουερ μέχρι τον Χέλμουτ Σμιτ όλοι υπερασπίζονταν ότι πρέπει να αφήσουμε στους Γάλλους τον
ηγετικό ρόλο. Αυτό είναι και σήμερα σημαντικό. Όσον αφορά τα οικονομικά όμως θα ήθελα να συμπληρώσω
ότι η οικονομία της Γαλλίας δεν βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Ναι μεν, η ανεργία είναι υψηλή και μειώνεται
μόνο ελάχιστα. Ναι μεν, ο Μακρόν θέλει να περάσει μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό τομέα. Όμως το βασικό
σημείο είναι ότι ο κόσμος γενικά, οι αγορές πρέπει να εμπιστευτούν πάλι τη Γαλλία, και αυτό πρέπει να
αντικατοπτρίζεται στην αυτοπεποίθηση της Γαλλίας. Να μην κυριαρχείται πλέον από τη Γερμανία, αλλά να
είναι ένας πραγματικός εταίρος, να μπορεί να μιλήσει με τη Γερμανία και η Γερμανία να ακούει και να μην λέει
μόνο όχι. Με αυτή την αυτοπεποίθηση είμαι πεπεισμένος ότι η Γαλλία θα έχει εντυπωσιακές επιτυχίες στην
οικονομική πολιτική, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα δείτε, ήδη του χρόνου».
Το μάθημα που πήραμε από την περίπτωση τηςΕλλάδας
Πρόσφατα ο Μάρτιν Σουλτς, υποψήφιος καγκελάριος με τους γερμανούς Σοσιαλδημοκράτες (SPD), εξέφρασε
την στήριξή του στο πρόσωπο του νέου γάλλου προέδρου και μάλιστα συμμερίστηκε κάποιες από τις ιδέες του
Μακρόν όσον αναφορικά ζητήματα της ευρωζώνης. Ο κ. Κολινιόν πιστεύει ότι τέτοιου είδους δηλώσεις
μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στον γάλλο πρόεδρο. Οι δηλώσεις αυτές «δείχνουν ποια μπορεί να είναι
η κατεύθυνση και ότι το πρόγραμμα του Μακρόν έχει απήχηση στην Ευρώπη και δεν πρόκειται για μια
γαλλική ιδιοτροπία» αναφέρει χαρακτηριστικά, επικαλούμενος το παράδειγμα της Ελλάδας για να τονίσει τα
λάθη του παρελθόντος: «Εάν μάθαμε κάτι από την ελληνική κρίση, εκτός από την τρομερή οικονομική
αποτυχία, τότε αυτό είναι ότι η ευρωπαϊκή πολιτική δεν αλλάζει με εθνική πολιτική. Η εκλογή ενός νέου
πρωθυπουργού ή προέδρου σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ δεν αρκεί για να αλλάξει κανείς την ευρωπαϊκή
πολιτική. Αυτό όμως που είναι επιθυμητό είναι να ενιαιοποιηθεί η πολιτική στην Ευρώπη και αυτό να
διασφαλιστεί με πολιτικό τρόπο, κάτι το οποίο προτείνει και ο Μακρόν στο πρόγραμμά του».
Ο πυρήνας τηςΕΕ
Τέλος, ο οικονομολόγος, αναφέρθηκε και στο μείζον ζήτημα της Ευρώπης των δυο ταχυτήτων λέγοντας ότι
«στην πραγματικότητα ο πυρήνας της Ευρώπης είναι η ευρωζώνη και γύρω από αυτόν υπάρχουν τα άλλα
\ που επωφελούνται από την κοινή αγορά. Ωστόσο αυτή η κοινή αγορά λειτούργει μόνον επειδή το
κράτη-μέλη
75% του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος της ΕΕ συγκρατείται μέσω του ευρώ».
Πηγή: Deutsche Welle
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ΓΔ: Και πάλι στα όρια των ισχυρών αντιστάσεων των 790 – 800
μονάδων (με τους βασικούς δείκτες σε υπεραγορασμένα επίπεδα και
χωρίς να έχουν εκτονωθεί τεχνικά) ..
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Odds Of Trump Still Being President In 2019 Hit Record Lows
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