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Την Παρασκευή η κατάθεση στη Βουλή του ν/σ με τα προαπαιτούμενα
Την Παρασκευή το απόγευμα αναμένεται να κατατεθεί, με τον χαρακτήρα του επείγοντος, το νομοσχέδιο με τα
προαπαιτούμενα μέτρα για το ξεκλείδωμα της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, η συζήτηση του νομοσχεδίου θα ξεκινήσει
και θα ολοκληρωθεί με δύο συνεδριάσεις, πρωί - βράδυ, στην αρμόδια επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα, 26
Σεπτεμβρίου.
Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί στην Ολομέλεια την επόμενη μέρα, Τρίτη (27 Σεπτεμβρίου), οπότε
και αναμένεται αργά το βράδυ η ψήφιση του.
Η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την Παιδεία που είχε ζητήσει η ΝΔ και είχε προγραμματιστεί για την
ίδια ημέρα (Τρίτη) αποφασίστηκε να μετατεθεί για μια μέρα και έτσι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (28
Σεπτεμβρίου).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τσίπρας: Δυνατή μερική επιστροφή στις αγορές το 2017 και πλήρης το 2018, αρκεί να υπάρξει
ελάφρυνση χρέους
Την πεποίθησή του ότι μπορεί να υπάρξει θετική ανάπτυξη φέτος και μερική επιστροφή της Ελλάδας στις
αγορές ομολόγων το 2017 εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Reuters.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η ικανότητα της Ελλάδας να εκδώσει μερικά ομόλογα του χρόνου και να επιστρέψει
πλήρως στις αγορές ομολόγων το 2018 εξαρτάται από το εάν θα υπάρξει ελάφρυνση του χρέους, εάν βελτιωθεί ο
ρυθμός ανάπτυξης, και εάν λάβει μια ανάλυση χρέους από την ΕΚΤ η οποία να δείχνει ότι το χρέος είναι βιώσιμο
και το πώς μπορεί η χώρα να επιβιώσει εντός των δυνατοτήτων της.
Ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι τα έσοδα της κυβέρνησης και οι εισροές από τον τουρισμό είναι ισχυρά και ότι η
Ελλάδα μπορεί να καταγράψει ανάπτυξη της τάξης του 0,2% έως 0,4% φέτος, πολύ παραπάνω από την
πρόβλεψη της Eurostat, που προέβλεψε συρρίκνωση κατά 0,3%.
Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να εκπληρώσει ή να ξεπεράσει την πρόβλεψη της Eurostat για
ανάπτυξη 2,7% για το 2017, σημείωσε ότι, έως τώρα, έχει ξεπεράσει τις προβλέψεις για το 2016 και ότι περιμένει
«το ίδιο» για το 2017.
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/ ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τα μηνύματα που έχουν σταλεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές και εάν
Ωστόσο, είπε
θα υπάρξει επιστροφή ξένων επενδύσεων ή όχι.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, ότι ελπίζει πως στους επόμενους έξι μήνες η Ελλάδα θα μπορέσει να
συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), από το
οποίο έχει αποκλειστεί έως τώρα λόγω της χαμηλής πιστοληπτικής της αξιολόγησης. Εάν συμβεί αυτό,
εκτίμησε, θα μπορέσει τότε να γίνει δοκιμή του ενδιαφέροντος των αγορών για το ελληνικό χρέος τον επόμενο
χρόνο.
Σχετικά με τη δεύτερη αξιολόγηση ο κ. Τσίπρας είπε ότι αναμένει να μπορέσει να ολοκληρωθεί έως το τέλος
Οκτωβρίου και υποστήριξε ότι η πρώτη αξιολόγηση είχε καλύψει τα πιο ακανθώδη θέματα.
«Από εδώ και στο εξής, κάθε αξιολόγηση θα είναι καθοριστική, αλλά ευκολότερη από την τελευταία» είπε.
«Βιαζόμαστε για να βρεθούμε σε θέση να εκπληρώσουμε τα ορόσημα στο τέλος του Σεπτεμβρίου, στις αρχές
του Οκτωβρίου, στο προγραμματισμένο Eurogroup, ώστε στο τέλος του Οκτωβρίου να μπορέσουμε να
ολοκληρώσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι πιστεύει πως είναι δυνατό να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση με το ΔΝΤ για τις
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, αλλά επεσήμανε ότι το Ταμείο πρέπει να σεβαστεί το «ευρωπαϊκό
κεκτημένο», αναφερόμενος στη νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις που ρυθμίζουν τους νόμους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβιβασμό στα θέματα αυτά»
εκτίμησε ο πρωθυπουργός.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Περαιτέρω μείωση του ELA κατά 900 εκατ. ευρώ από την ΕΚΤ μετά από αίτημα της ΤτΕ
Σε περαιτέρω μείωση του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA) προς τις τράπεζας
προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον
καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες
στο ποσό των 51,9 δισεκ. ευρώ έως και την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σύμφωνα με την ΤτΕ αντανακλά τη βελτίωση της
ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της
σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
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ΕΚΤ: Η παγκόσμια ανάπτυξη πιθανόν να επιταχυνθεί το 2017
Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι πιθανόν να επιταχυνθεί το επόμενο έτος, αλλά οι προοπτικές είναι έμπλεες
κινδύνων, αναφέρει ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που περιλαμβάνεται στο μηνιαίο
οικονομικό δελτίο της. Οι κίνδυνοι, σύμφωνα με την ΕΚΤ, αφορούν ιδιαίτερα τις μεγάλες αναδυόμενες
οικονομίες, περιλαμβανομένης της Κίνας, καθώς και την απόφαση της Βρετανίας να φύγει από την ΕΕ.
Μία σύσφιγξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και μία αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας θα μπορούσαν
να επιτείνουν τις υπάρχουσες μακροοικονομικές ανισορροπίες, να μειώσουν την εμπιστοσύνη και να
καταλήξουν σε μία απροσδόκητα ισχυρή επιβράδυνση. «Η αβεβαιότητα των πολιτικών για την οικονομική
μετάβαση της Κίνας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής
μεταβλητότητας», σημειώνει η ΕΚΤ, προσθέτοντας: «Η συνεχιζόμενη έμφαση σε μία νέα ισορροπία της
(κινεζικής) οικονομίας - περιλαμβανομένων των μειώσεων της υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναμικότητας σε
ορισμένες βαριές βιομηχανίας και των μέτρων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να οδηγήσει σε μία μείωση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης».
Αν και το Brexit είχε περιορισμένες επιπτώσεις έως τώρα και κάποιοι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει ανοδικά τις
απαισιόδοξες προβλέψεις τους, η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι τα χειρότερα πιθανόν να μην έχουν περάσει. «Οι
οικονομικές επιπτώσεις από την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ θα μπορούσε να είναι χειρότερες των
αναμενόμενων, αυξάνοντας την αβεβαιότητα και επηρεάζοντας αρνητικά το εμπόριο, την επιχειρηματική
εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις», τονίζεται. Αν και η νομισματική και δημοσιονομική χαλάρωση αναμένεται να
στηρίξουν τη βρετανική οικονομία, η θεσμική και πολιτική αβεβαιότητα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις
αναμένεται να μειώσουν την εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα τις επενδύσεις, ακόμη και αν η βραχυπρόθεσμη
επίπτωση ήταν περιορισμένη, αναφέρει η ΕΚΤ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BNP Paribas: Μη βιάζεστε για την αύξηση των επιτοκίων της FED …. Πιθανόν το Δεκέμβριο
Σύμφωνα με τους αναλυτές της BNP Paribas, τον ερχόμενο Δεκέμβριο του 2016 είναι η πιθανότερη ημερομηνία
για να προχωρήσει η αμερικανική κεντρική τράπεζα σε αύξηση των επιτοκίων. Σύμφωνα με τους αναλυτές της
BNP Paribas, η Fed θα προτιμήσει να περιμένει μέχρι την προγραμματισμένη συνεδρίαση της FOMC στις 13
και 14 Δεκεμβρίου 2016 για να αυξήσει τα παρεμβατικά της επιτόκια, έναν ολόκληρο χρόνο μετά την πρώτη
αύξηση αυτών της τελευταίας δεκαετίας τον Δεκέμβριο του 2015. Όπως είχε ανακοινωθεί την Τετάρτη το
πεδίο-στόχος της Fed για το βασικό παρεμβατικό «επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων» (federal funds rate) πρακτικά, ο μέσος όρος επιτοκίου διατραπεζικού δανεισμού overnight χωρίς εξασφαλίσεις - παραμένει μεταξύ
0,25% και 0,50%.
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Η ιαπωνική πρόκληση για την ΕΚΤ
Ενας συγκεκριμένος στόχος στην απόδοση των μακροπρόθεσμων ομόλογων, όπως ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα
της Ιαπωνίας, θα απομάκρυνε εμπόδια στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ) αλλά μπορεί, παράλληλα, να δημιουργούσε νέα. Ενας στόχος για αγορές ομολόγων με
συγκεκριμένη, λίγο έως πολύ, απόδοση –κοντά στο μηδέν τοις εκατό για την Ιαπωνία– θα δημιουργούσε
ασπίδα προστασίας στα επιτοκιακά περιθώρια των τραπεζών, θα απομάκρυνε τις πιέσεις στην εφαρμογή του
προγράμματος αγορών κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ και θα διαβεβαίωνε τους επενδυτές πως υπάρχει ένα
πλαφόν στην υποχώρηση των αποδόσεων. Ετσι, η νομισματική πολιτική θα ήταν περισσότερο προβλέψιμη για
τις τράπεζες και οι διοικήσεις τους θα μπορούσαν να διοχετεύσουν αντίστοιχα μέτρα στην οικονομία. Ισως,
τελικά, να ήταν μια ελκυστική επιλογή. Με τον πληθωρισμό να απέχει από τον στόχο του 2%, η ΕΚΤ δέχεται
ακόμη περισσότερες
πιέσεις για να επεκτείνει το πρόγραμμα αγοράς τίτλων 1,74 τρισ. ευρώ, ή να αυξήσει την

παροχή δανείων με υπερβολικά χαμηλό κόστος ή και να μειώσει τα αρνητικά επιτόκια ακόμη χαμηλότερα.
Αλλά η υιοθέτηση περισσότερων μέτρων στήριξης θα ωθούσε την ΕΚΤ στα όρια του καταστατικού της, τα
οποία για να καταφέρει να ξεπεράσει πρέπει να προχωρήσει σε θεσμικές αλλαγές. Ορισμένα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου είναι εντελώς αντίθετα με αλλαγές στο καταστατικό της ΕΚΤ. «Η κίνηση της
Τράπεζας της Ιαπωνίας είναι ενδιαφέρουσα και δημιουργεί κίνητρα, αλλά η Ευρωζώνη δεν έχει μια ενιαία
αγορά κρατικών ομολόγων αλλά 19. Οπότε μια ανάλογη πρωτοβουλία θα ήταν δύσκολη στην εφαρμογή της και
θα οδηγούσε σε βαθιά νερά την ΕΚΤ», σχολίασε ο οικονομολόγος της Berenberg Bank, Χόλγκερ Σμίτινγκ. Ενα
από τα προβλήματα της ΕΚΤ είναι ότι οι αποδόσεις των περισσότερων γερμανικών ομολόγων είναι
χαμηλότερες από -0,4%, που είναι το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων για τις εμπορικές τράπεζες. Η ΕΚΤ δεν
μπορεί να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της κρατικά ομόλογα με χαμηλότερες αποδόσεις από το -0,4%. Κατά
συνέπεια, η ΕΚΤ θα έχει όλο και λιγότερες επιλογές για αγορές κρατικών ομολόγων όσο υποχωρούν οι
αποδόσεις των ομολόγων στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης. Και αυτό θα θέσει σε μεγαλύτερους
περιορισμούς την ομαλή εκτέλεση και παράταση του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων της
ευρωτράπεζας πέρα από την προθεσμία του Μαρτίου του 2017. Τότε, ίσως, να είναι προτιμότερο να
εγκαταλείψει το υφιστάμενο σύστημα στις αγορές κρατικών ομολόγων, με βάσει το οποίο οι τοποθετήσεις είναι
ανάλογες του μεγέθους της οικονομίας. Αυτό θα σήμαινε πως η ΕΚΤ θα μπορούσε να στηρίξει ένα κράτοςμέλος της Ευρωζώνης που δέχεται πιέσεις ή, ακόμη χειρότερα, φλερτάρει με τη χρεοκοπία και κινδυνεύει να
αποκλειστεί από τις αγορές. «Η ΕΚΤ είναι εξαιρετικά ευέλικτη και έχει καταφέρει πράγματα που δεν θα
μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί», επισημαίνει ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, Γκιοργκ
Κράιμερ. «Αλλά είναι, παράλληλα, πολύ διστακτική στο να περάσει ορισμένες κόκκινες νομικές γραμμές».
Σήμερα η ΕΚΤ στηρίζεται ήδη σε εργαλεία που δεν έχουν δοκιμαστεί ξανά και οι υψηλοί αξιωματούχοι της
μπορούν να καταφύγουν σε άλλες, ευκολότερες επιλογές προτού αλλάξουν ριζικά την πολιτική τους. Η
ευρωτράπεζα έχει επίσης επίγνωση των νομικών περιορισμών της. Χρειάστηκε να περάσουν ολόκληρα χρόνια
μέχρι να δώσουν τα δικαστήρια το πράσινο φως σε τοποθετήσεις κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά.
Μια νέα και ριζοσπαστική πρωτοβουλία που, ενδεχομένως, να απέκλινε από τα αυστηρά όρια του
\
καταστατικού της ΕΚΤ θα συναντούσε μεγάλα εμπόδια. Ωστόσο, η ΕΚΤ απέχει πολλά χρόνια από την
υλοποίηση του στόχου για την ενίσχυση του πληθωρισμού. Ισως, τελικά, να είναι απαραίτητη μια ουσιαστική
αλλαγή και νέα προσέγγιση. «Θα ήταν εφικτός ένας στόχος στην καμπύλη αποδόσεων των κρατικών
ομολόγων;» είναι το ερώτημα που θέτει η RBC Capital Markets. «Δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί κάτι
τέτοιο». «Οπως είναι προφανές και έχουμε επισημαίνει στο παρελθόν, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι
αγορές κρατικών ομολόγων στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Θα ήταν ενδιαφέρον να δει κανείς εάν ένα τέτοιο
μέτρο θα αφορούσε τις χώρες-μέλη όπου οι αποδόσεις των ομολόγων τους είναι υψηλότερες».
BALAZS KORANYI / REUTERS
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