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

Ημερήσια Νέα
18/05/17

kara

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

Ανοίγει ο δρόμος για ένταξη της Ελλάδας στη ποσοτική χαλάρωση μέσα στο καλοκαίρι
Εκτιμήσεις ότι η χώρα μας μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ακόμη και εντός του καλοκαιριού, εκφράζουν εγχώριες τραπεζικές πηγές και
οικονομικοί αναλυτές.
Όπως επισημαίνουν, με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή, η χώρα μας εκπληρώνει
όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και πλέον έρχεται η ώρα των ευρωπαίων εταίρων να προχωρήσουν στην
υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αποτύπωση του οδικού χάρτη απομείωσης του ελληνικού χρέους σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Με την ένταξη της Ελλάδος στην πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, εκτιμάται ότι η κεντρική τράπεζα
θα αγοράσει ομόλογα αξίας τριών δισεκ. ευρώ περίπου, ενισχύοντας τη ρευστότητα των τραπεζών για τη
χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Το σημαντικότερο όμως από την έναρξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ είναι το σήμα
σταθερότητας, που θα δοθεί στις αγορές και θα καταστήσει εφικτή την έξοδο της χώρας μας σε αυτές, για
πρώτη φορά μετά το 2014, καθώς θα παρατηρηθεί και νέα πτώση των spreads των επιτοκίων.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές και αναλυτές, μια σειρά ακόμη παραγόντων, όπως η επιτάχυνση των
ιδιωτικοποιήσεων -πρόσφατα ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου έκανε λόγο για
ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων διεθνώς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην χώρα μας- η
συνεχώς ανοδική πορεία κλάδων της ελληνικής οικονομίας με πρωτοπόρο τον τουρισμό, αλλά και η ενίσχυση
της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας στο σημερινό περιβάλλον, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την
επίτευξη μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας μετά την πολυετή κρίση.
Αναφορικά με τις εξελίξεις στις τράπεζες, όπως επισημάνθηκε και από το βήμα πρόσφατου συνεδρίου της EBRD
στην Κύπρο, είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και δεν τίθεται ζήτημα νέας ανακεφαλαιοποίησης τους ενόψει
των τεστ αντοχής της ΕΚΤ το 2018.
Οι τράπεζες επικεντρώνονται πλέον στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι το 2019, αισιοδοξώντας ότι θα επιτευχθούν. Σε κάθε περίπτωση, τραπεζικά
στελέχη τονίζουν όμως ότι για μια δραστική μείωση τους απαιτείται περίοδος οικονομικής σταθερότητας για
τρία με πέντε χρόνια.
Διοικητικά τραπεζικά στελέχη, σε επανειλημμένες δηλώσεις, τονίζουν επίσης ότι διαθέτουν επαρκή ρευστότητα
για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά δεν υπάρχει επαρκής υγιής ζήτηση από μέρους
επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών.
Στο ίδιο μήκος κύματος και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας,
όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD), καλούν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε συνεργασία για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών
τους σχεδίων.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη το Eurogroup της 22 Μαΐου αποτελεί ένα κρίσιμο
ορόσημο για μια νέα πορεία της ελληνικής οικονομίας.
(Πηγή: ΑΜΠΕ)
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Τσίπρας – Μέρκελ: Αναγκαία και εφικτή η εξεύρεση λύσης για το χρέος στο Eurogroup
Αναγκαία και εφικτή η εξεύρεση λύσης για το ζήτημα του ελληνικού χρέους στο προσεχές Eurogroup της 22ας
Μαΐου, συμφώνησαν Αλέξης Τσίπρας και Άγγκελα Μέρκελ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χτες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, ο Αλέξης Τσίπρας είχε το
πρωί της Τρίτης τηλεφωνική συνομιλία με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, Άγγκελα Μέρκελ. Στο επίκεντρο
βρέθηκε το ζήτημα του ελληνικού χρέους. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι αναγκαία και εφικτή η
εξεύρεση λύσης στο προσεχές Eurogroup.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνομιλίας, συζητήθηκαν επίσης το προσφυγικό και οι σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας.
Ο πρωθυπουργός είχε επίσης τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο
Αναστασιάδη, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.
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Στο 1,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2017
Στο 1,6% διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2017 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, από 1,7% το Μάρτιο, σύμφωνα
με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.
Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 1,9%, έναντι 1,5% το Μάρτιο και στην ΕΕ στο 2%
από 1,6% αντιστοίχως. Ένα χρόνο πριν, τον Απρίλιο του 2016, στην ευρωζώνη και στην ΕΕ σημειώθηκε
αποπληθωρισμός (-0,2%) και στην Ελλάδα (-0,4%).
Σε ετήσια βάση (Απρίλιος 2016 - Απρίλιος 2017), ο χαμηλότερος δείκτης πληθωρισμού καταγράφηκε στη
Ρουμανία (0,6%), στην Ιρλανδια (0,7%) και στη Σλοβακία (0,8%). Οι υψηλότεροι δείκτες σημειώθηκαν στην
Εσθονία (3,6%), στη Λιθουανία (3,5%) και στη Λετονία (3,3%). Σε σχέση με το Μάρτιο του 2017 ο ετήσιος
πληθωρισμός σημείωσε πτώση σε έξι κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία κράτη-μέλη και αυξήθηκε σε
δεκαεννέα κράτη-μέλη.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, σε ετήσια βάση, στην Ευρωζώνη, καταγράφηκαν
στα καύσιμα και στις μεταφορές (+0,39 ποσοστιαίες μονάδες) και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στις
τηλεπικοινωνίες (+0,11 ποσοστιαίες μονάδες).
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Handelsblatt: H Eλλάδα εξετάζει την έξοδο στις αγορές τον Ιούλιο
Σε άρθρο με τίτλο «Η Αθήνα εξετάζει επιστροφή στις αγορές» η εφημερίδα Handelsblatt επισημαίνει: «Η
Ελλάδα θέλει να τολμήσει την επιστροφή στις κεφαλαιαγορές. Προϋπόθεση είναι ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους.
Ευρωπαίοι δανειστές και ΔΝΤ έχουν ωστόσο διαφορετικές απόψεις στο ζήτημα». Η οικονομική εφημερίδα
επικαλούμενη πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, γράφει: «Η επιστροφή στις αγορές θα γίνει το νωρίτερο
τον Ιούλιο αναφέρουν εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης που θέλησαν να παραμείνουν ανώνυμοι. (?)
Για τη δημοπρασία υπάρχουν σχέδια για ένα πενταετές ομόλογο, με το οποίο να εισρεύσουν στα ταμεία του
δημοσίου περίπου 3 δισ. Στόχος, είναι να εξεταστεί το ενδιαφέρον των επενδυτών για ελληνικά ομόλογα πριν
ολοκληρωθεί το τρίτο πρόγραμμα μέσα του 2018. (?) Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με διαπραγματευτικούς
κύκλους, το βράδυ της Δευτέρας δεν υπήρξε προσέγγιση Ευρωπαίων δανειστών και ΔΝΤ.
Για τον λόγο αυτό θα γίνει προσπάθεια για γεφύρωση των διαφορών σε ανώτερο επίπεδο, δηλώνει άτομο που
γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα» καταλήγει η οικονομική εφημερίδα.
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FAZ: «Μομφή κατά της ΕΛΣΤΑΤ»
Η δημόσια Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δεν πληροί ακόμα τα ευρωπαϊκά στάνταρτ, σημειώνει η
Frankfurter Allgemeine Zeitung σε άρθρο με τίτλο: «Μομφή κατά της ΕΛΣΤΑΤ». Η εφημερίδα της
Φρανκφούρτης σημειώνει: «Πρόκειται για το συμπέρασμα πραγματογνωμοσύνης του Ευρωπαϊκού
Συμβουλευτικού φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της Στατιστικής (ESGAB). Σε επιστολή του, ο
επικεφαλής του φορέα και Φινλανδός υφυπουργός Μάρτι Χετεμέκι ζητά από τον Έλληνα υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο να απαντήσει πως θα δώσει λύση στην σημερινή προβληματική
κατάσταση. Σύμφωνα με τον Μάρτι Χετεμέκι το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ βρίσκεται 20% κάτω από εκείνο
που προβλέπουν τα ελάχιστα στάνταρτ της ΕΕ. (…) Στην πραγματογνωμοσύνη οι ειδικοί επικρίνουν και την
πολιτική επιρροή στην δημόσια υπηρεσία. Και αναφέρονται στην ποινική δίωξη του πρώην επικεφαλής της
ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος καταδικάστηκε τον Μάρτιο σε φυλάκιση ενός έτους».
Η επιστολή του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού φορέα προς τον Ευ. Τσακαλώτο βρίσκεται στη
διάθεση της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, η οποία παρατηρεί ότι: «Η δικαστική διαδικασία κατά του
Ανδρέα Γεωργίου και δύο παλαιότερων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ έχει «σημαντικά πολιτικά συμφραζόμενα».
Είναι «παράδοξο», συνεχίζει η επιστολή, ότι ενώ ο κ. Γεωργίου λογοδοτεί στο δικαστήριο, εκείνοι που επί
χρόνια απέκρυπταν το πραγματικό ύψος του χρέους δεν έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις»», αναφέρει στην
επιστολή.
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Στουρνάρας: Το τέλος της πολυετούς οικονομικής κρίσης της Ελλάδος είναι ορατό…
Αισιόδοξος εμφανίζεται σε γενικές γραμμές σε συνέντευξη του στο Politico ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέροντας ότι το τέλος της πολυετούς
οικονομικής κρίσης της Ελλάδος είναι ορατό, καθώς η χώρα και οι πιστωτές της πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην οριστικοποίηση μιας πολιτικής
συμφωνίας σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει η χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος διάσωσης ύψους 86 δισεκ. Ευρώ.
Σε συνέντευξή του στο Politico, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η οικονομία και το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα έχουν αλλάξει μορφή, προετοιμάζοντας το
έδαφος για εύρωστη ανάπτυξη. Περιστοιχισμένος από πίνακες με θαλασσινά θέματα στο γραφείο του, ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε πάντως ότι η Ελλάδα
και οι πιστωτές της έχουν ακόμη πορεία να διανύσουν, με κάποια δυνητικά προβλήματα.
«Η Ελλάδα έκανε όλα όσα ζήτησαν οι εταίροι της», ανέφερε. «Το λόγο έχουν τώρα οι δανειστές. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος.»
Για να είναι ομαλή αυτή η πορεία, οι πιστωτές οφείλουν από την πλευρά τους να αποσαφηνίσουν τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και να χαλαρώσουν τους
στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα για την περίοδο μετά το 2020. Παράλληλα, η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα των
ιδιωτικοποιήσεων και των μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός Oικονομικών της χώρας την περίοδο 2012-2014.
Μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο;
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε σημείο καμπής. Από το 2010 και μετά, η Ελλάδα έχει επιτύχει τεράστια διόρθωση των μακροοικονομικών ισορροπιών. Τα

δίδυμα ελλείμματα (δημοσιονομικό και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών) μετατράπηκαν σε δίδυμα πλεονάσματα. Επιτεύχθηκε βελτίωση κατά 25% στην
ανταγωνιστικότητα σε όρους κόστους εργασίας. Έχουν υλοποιηθεί πολλές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας, καθώς και στη
δημόσια διοίκηση. Κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει αυτά τα επιτεύγματα, που έγιναν δυνατά χάρη στις πολλές θυσίες του ελληνικού λαού μετά το 2010.
Σε σχέση με αυτό, ποιος είναι ο ρόλος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα;
Έχει πλέον διαμορφωθεί ισχυρή πολιτική συναίνεση υπέρ της παραμονής της χώρας στη ευρωζώνη. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα πολιτικά κόμματα στην
Ελλάδα όχι μόνο είναι υπέρ του ευρώ, αλλά και έχουν ψηφίσει στη Βουλή τα απαραίτητα μέτρα για να παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη. Αυτός είναι και ο
λόγος για τον οποίο είμαι πιο αισιόδοξος. Τώρα υπάρχουν λιγότερα περιθώρια για λαϊκισμό.
Ωστόσο, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Αυτό που έχει επιτευχθεί είναι μόνο η αρχή ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την Ελλάδα, ενός προτύπου που θα
βασίζεται σε υγιή θεμελιώδη μεγέθη και σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα.
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία;
Βραχυπρόθεσμα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να υπάρξει διαφωνία μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ευρωπαίων εταίρων και να
αποχωρήσει το ΔΝΤ από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση που θα συνέβαινε αυτό, θα δημιουργούσε πρόβλημα, επειδή η συμμετοχή του ΔΝΤ αποτελεί μέρος της
αρχικής συμφωνίας, και τα ζητήματα θα περιπλέκονταν.
Σε μια τέτοια περίπτωση, κανείς δεν ξέρει ποιες θα ήταν οι νομικές συνέπειες για ορισμένα κράτη- μέλη, ιδίως στη Γερμανία, που έχουν δηλώσει ρητά στο
Κοινοβούλιό τους ότι χρειάζονται το ΔΝΤ ως εταίρο. Είμαι βέβαιος πάντως ότι στην απίθανη περίπτωση που θα αποχωρήσει το ΔΝΤ, θα βρεθεί λύση. Αλλά
αυτή η εξέλιξη μπορεί να καθυστερήσει τη λύση. Ελπίζω και πιστεύω ότι το ΔΝΤ θα παραμείνει στο πρόγραμμα. Άλλωστε, μένει μόνο ένα έτος μέχρι την
ολοκλήρωσή του.
Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υλοποιήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις;
Η προσέγγιση της κυβέρνησης έχει αλλάξει πολύ από τον Ιούλιο του 2015 όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη οικειοποίηση
των ιδιωτικοποιήσεων και των μεταρρυθμίσεων.
Είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι τελικά θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. Αλλά, όπως ανέφερα προηγουμένως, αυτή είναι μόνο η αρχή
ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την Ελλάδα και δεν είναι το τέλος της πορείας. Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά για να επιστρέψουμε σε διατηρήσιμη
ανάπτυξη.
Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συμπεριλάβει τους ελληνικούς τίτλους στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE);
Εάν η Βουλή ψηφίσει τα μέτρα και το Eurogroup αποφασίσει να καθορίσει πιο συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα για τη βιωσιμότητα του χρέους, τότε ναι,
πιστεύω ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ θα φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ποιες θα ήταν οι επιδράσεις από τη συμμετοχή των ελληνικών τίτλων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης;
Θα αποτελούσε σφραγίδα εμπιστοσύνης από πλευράς της ΕΚΤ, με την έννοια ότι πιστεύει ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο σωστό δρόμο. Θα διευκόλυνε
επίσης την έξοδο της Ελλάδος στις χρηματοπιστωτικές αγορές το 2018. Βεβαίως, η συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων του
δημόσιου τομέα (PSPP) δεν αποτελεί πανάκεια.
Θα πιέζατε την ΕΚΤ να διατηρήσει σε ισχύ το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ενόσω θα αυξάνει τα επιτόκια, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορεί να
επωφεληθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα;
\
Δεν έχουμε αλλάξει
τις ενδείξεις που παρέχουμε για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής σχετικά με την ποσοτική χαλάρωση και τα
επιτόκια. Η Ελλάδα έχει άφθονο χρόνο ώστε να επωφεληθεί από την ποσοτική χαλάρωση, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου επανεπένδυσης των τίτλων.
Υπάρχει κίνδυνος η Ελλάδα να χρειαστεί ένα ακόμη πρόγραμμα διάσωσης;
Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει διάθεση ούτε από την πλευρά της Ελλάδος ούτε από τους εταίρους της να
εφαρμοστεί άλλο ένα πρόγραμμα. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στις αγορές μετά τη λήξη αυτού του προγράμματος το 2018.
Πόσο ανησυχείτε για το ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές βλάπτουν την οικονομία;
Κατά την άποψή μου, η φορολογία είναι μάλλον υπερβολική, με δεδομένο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα, και γι’ αυτό θα είναι πολύ θετικό εάν η Ελλάδα
κατορθώσει να μειώσει τον τελικό στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα από 3,5% του ΑΕΠ σε 2% μετά το 2020. Ο δημοσιονομικός χώρος που θα προκύψει θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της φορολογίας της εργασίας και του κεφαλαίου. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά την ανάπτυξη. Οι υψηλοί φορολογικοί
συντελεστές εμποδίζουν την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Νομίζω ότι οι πιστωτές μας το καταλαβαίνουν.
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ΓΔ: Πιθανότερο σενάριο η αγορά να συνεχίσει να ταλαιπωρείται στα
όρια των ισχυρών αντιστάσεων των 790 – 800 μονάδων, χωρίς να
αποκλείεται και ένα γύρισμα της αγοράς σε ελαφρώς χαμηλότερα
επίπεδα …
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