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“Ο συνδυασμός λιτότητας και αδικίας μειώνει τις πιθανότητες επιτυχίας ενός προγράμματος
προσαρμογής»
Την ανησυχία του για την επιμονή επιδίωξης υψηλότερων του στόχου πρωτογενών πλεονασμάτων εκφράζει το
Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην έκθεσή του για το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2018.
Σημειώνεται πως η έκθεση είναι η τελευταία με επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού τον
καθηγητή Παναγιώτη Λιαργκόβα, καθώς, όπως έχει γίνει γνωστό, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης δεν θα
ανανεώσει τη θητεία του λόγω της χρησιμοποίησης λάθος στοιχείων σε προηγούμενη έκθεσή του.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό κείμενο της Εκθεσης του Γραφείου της Βουλής για τον
Προϋπολογισμό, ο συνδυασμός λιτότητας και αδικίας μειώνει τις πιθανότητες επιτυχίας ενός προγράμματος
προσαρμογής.
«Προφανώς συνεπάγονται υπερβολική λιτότητα και επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη. Όμως επηρεάζουν και
τα διαπραγματευτικά περιθώρια της χώρας, επιτρέπουν στην κυβέρνηση να διοχετεύσει πόρους σε στόχους που
έχουν για την ίδια πολιτική προτεραιότητα και οδηγούν στη δημιουργία ταμειακών αποθεμάτων, ιδίως για τη
μεταβατική περίοδο μετά τη λήξη του Μνημονίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια του κειμένου αναφέρεται ότι η συνέχιση των πολιτικών λιτότητας δεν υποβοηθά την οικονομική
δραστηριότητα και την ρευστότητα στην πραγματική οικονομία δηλαδή αποτελεί ανασχετικό παράγοντα στην
επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.
Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής κάνει λόγο για την ανάγκη να γίνει συζήτηση για την αναθεώρηση των
στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος προς τα κάτω αλλά και την οριστική διευθέτηση του χρέους και τονίζει
πως κυβέρνηση και αντιπολίτευση συμφωνούν σε αυτό και έχουν ως σύμμαχο τους το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο.
Αναφέρει επίσης πως η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει αν είναι σκόπιμο να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα
πρωτογενή πλεονάσματα. Όσον αφορά δε την υπέρμετρη φορολογία που έχει επιβάλει η κυβέρνηση το γραφείου
προϋπολογισμού τονίζει πως οι αυξήσεις φόρων αποθαρρύνουν την εργασία και την επιχειρηματικότητα.
Όσον αφορά στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων στο κείμενο αναφέρεται ότι δεν θα είναι εύκολη ακόμα
κι αν υποτεθεί ότι θα εισέλθουμε στο 2018 με τακτοποιημένες τις σχέσης μας όσον αφορά τους θεσμούς δηλαδή
με την ολοκλήρωση της Τρίτης αξιολόγησης.
Για τους φορολογικούς συντελεστές η έκθεση αναφέρει ότι οι πολύ υψηλοί κυρίως στην εργασία αλλά και στο
κεφάλαιο και την κατανάλωση οδηγούν σε σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά, δηλαδή σε μειωμένα κίνητρα
για εργασία, κατανάλωση και επενδύσεις αλλά και σε αύξηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που με τη
σειρά τους οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο μειωμένου ρυθμού ανάπτυξης και συνεπώς εσόδων.
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Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 2,5 δισ. πωλεί η Alpha Bank
Την επωνυμία Venus φέρει το πακέτο κόκκινων δανείων ύψους 2,5 δισ. ευρώ που πωλεί η Alpha Bank, αναφέρει σε
δημοσίευμά της η "Καθημερινή".
Σύμβουλος πώλησης είναι η KPMG Λονδίνου και το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 240.000 καταναλωτικά δάνεια και
δάνεια μικρών επιχειρήσεων, που είναι σε καθυστέρηση περίπου επτά χρόνια.
Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, στην πώληση δύο πακέτων μη εξυπηρετούμενων δανείων θα προχωρήσει έως τον
Απρίλιο και πριν από την ολοκλήρωση των stress tests και η Εθνική Τράπεζα, όπως της ανακοίνωσε χθες.
Το πρώτο πακέτο αποτελείται από καταναλωτικά δάνεια, χρέη πιστωτικών καρτών και υπεραναλήψεις μετρητών χωρίς
εξασφαλίσεις και το δεύτερο από μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρών επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις.
Να σημειωθεί ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν δεσμευθεί να πουλήσουν κόκκινα δάνεια 12,5 δισ. ευρώ μέχρι τα
τέλη του 2019, στο πλαίσιο των σχεδίων για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 40%.
Από τις κινήσεις που έχουν δρομολογηθεί ήδη από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ο στόχος των 12,5 δισ. ευρώ
θεωρείται πλέον εφικτός και θα πρέπει να συνδυαστεί με μια αποτελεσματικότερη πολιτική ρυθμίσεων, έτσι ώστε να
επιταχυνθεί η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 104 δισ. ευρώ στα 66 δισ. ευρώ στο τέλος της
προσεχούς δεκαετίας.
Οι μη δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Venus της Alpha Bank αναμένονται λίγο πριν από τα Χριστούγεννα,
ενώ τότε τοποθετείται και η ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Arktos, το χαρτοφυλάκιο μη
εξυπηρετούμενων δανείων που προωθεί προς πώληση η Τράπεζα Πειραιώς.
Ουσιαστικά, οι δύο τράπεζες αναμένεται να βγάλουν προς πώληση δύο χαρτοφυλάκια ύψους 4 δισ. ευρώ με τις
δεσμευτικές προσφορές να τοποθετούνται τον Ιανουάριο του 2018.
Σύμφωνα με πληροφορίες της "Καθημερινή", στο προς πώληση χαρτοφυλάκιο των 2,5 δισ. ευρώ της Alpha Bank,
περιλαμβάνονται δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, δηλαδή καταναλωτικά έως 10.000 ευρώ, χρέη από πιστωτικές κάρτες και
υπεραναλήψεις μετρητών και δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Για το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δανείων, η τράπεζα έχει πραγματοποιήσει διαγραφές, στον βαθμό που πρόκειται για
δάνεια που είναι σε καθυστέρηση 6 ή 7 χρόνια.
Αντίστοιχα, χωρίς εξασφαλίσεις είναι και τα δάνεια που περιλαμβάνονται στο πακέτο Arktos της Τράπεζας Πειραιώς, η
οποία έχει δρομολογήσει παράλληλα και την πώληση ενός δεύτερου πακέτου εξασφαλισμένων επιχειρηματικών δανείων
ύψους 1,5 δισ. ευρώ με την επωνυμία Amoeba.
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Κατά 1,1 δισ. ευρώ μειώθηκε το όριο του ELA για τις ελληνικές τράπεζες
Όπως ανακοινώθηκε, κατά 1,1 δισ. ευρώ μειώθηκε το ανώτατο όριο του ELA για τις ελληνικές τράπεζες,
γεγονός που σύμφωνα με την ΤτΕ αντανακλά την βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών,
λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση
των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Συνέχεια…
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Ειδικότερα, όπως σημειώνει η ΤτΕ "Στις 22 Νοεμβρίου 2017 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 25,8 δισεκ. ευρώ έως και την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, μετά από
αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος".
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Έρευνα IHS Markit: Επιτάχυνση της ανάπτυξης τον Νοέμβριο στην Ευρωζώνη
Η οικονομία της Ευρωζώνης παρουσιάζει σημάδια επιτάχυνσης της ανάπτυξής της στο τέταρτο τρίμηνο του
2017, με όλους τους βασικούς δείκτες παραγωγής, ζήτησης, απασχόλησης και πληθωρισμού να καταγράφουν
υψηλά επίπεδα πολλών ετών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας IΗS Markit.
H δραστηριότητα των επιχειρήσεων και οι τιμές αυξήθηκαν με τους υψηλότερους ρυθμούς έξι και πλέον ετών,
ενώ η μεγαλύτερη συσσώρευση ανεκτέλεστων εργασιών για περισσότερο από μία δεκαετία ενθάρρυνε τις
εταιρείες να προσλαμβάνουν προσωπικό με τον υψηλότερο ρυθμό 17 ετών.
Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπεύθυνων αγορών (PMI) για την Ευρωζώνη – που αντανακλά την πορεία
των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών – αυξήθηκε τον Νοέμβριο στις
57,5 μονάδες από 56,0 μονάδες τον Οκτώβριο.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, οι περισσότεροι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι ο δείκτης θα
έμενε σταθερός. Ο δείκτης για τη μεταποίηση αυξήθηκε στις 60,8 μονάδες (από 58,8 μονάδες τον Οκτώβριο),
που αποτελεί υψηλό επίπεδο 81 μηνών (περίπου 7 ετών). Ο δείκτης για τον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε
στις 56,2 μονάδες (από 55,0 τον Οκτώβριο), υψηλό επίπεδο 6 μηνών.
Η ταχύτερη ανάπτυξη και η ενίσχυση της πίεσης στην παραγωγική δυναμικότητα των επιχειρήσεων οδήγησαν
σε αύξηση των τιμών, κάτι που θα ευχαριστήσει τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), σημειώνει το δημοσίευμα των Financial Times. Οι επιχειρήσεις κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση
των τιμών των εισροών τους από τον Μάιο του 2011 και υπήρχαν ενδείξεις ότι η αύξηση του κόστους
μεταφέρεται σε μεγαλύτερο βαθμό στους καταναλωτές, με τις τιμές πώλησης να αυξάνονται επίσης με τον
ταχύτερο ρυθμό έξι και πλέον ετών.
Εάν τα σημερινά επίπεδα δραστηριότητας των επιχειρήσεων διατηρηθούν έως το τέλος του έτους, η έρευνας
της IHS Markit υποδηλώνει μία αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 0,8% στο τέταρτο τρίμηνο (σε
σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017). Ο επικεφαλής οικονομολόγος της IHS Markit δήλωσε: «Το μήνυμα
από την τελευταία έρευνα για τον PMI της Ευρωζώνης είναι σαφές: Η δραστηριότητα εκτινάσσεται.
Η ανάπτυξη επιταχύνθηκε τον Νοέμβριο, θέτοντας την περιοχή σε τροχιά επίτευξης του καλύτερου τριμήνου
της από την αρχή του 2011. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η πολιτική αβεβαιότητα φαίνεται να έχει περιορίσει λίγο
τον ενθουσιασμό των επιχειρήσεων, αλλά η ευρεία βάση της ανάκαμψης και ο ρυθμός με τον οποίο η αύξηση
της ζήτησης διαχέεται στην αγορά εργασίας υποδηλώνουν ότι η Ευρωζώνης θα έχει ένα ισχυρό κλείσιμο του
2017 και θα εισέλθει με ισχυρές βάσεις στο 2018».
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«Παράθυρο» για λύση στη Γερμανία ανοίγει ο Σουλτς
«Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD) έχει απόλυτη συνείδηση της ευθύνης του, στην παρούσα
δύσκολη συγκυρία. Είναι θετικό ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλαβε πρωτοβουλίες. Είμαι βέβαιος ότι τις
επόμενες μέρες και εβδομάδες θα βρούμε μια καλή λύση για την χώρα» δήλωσε ο πρόεδρός του Μάρτιν
Σούλτς στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), ενόψει της σημερινής του συνάντησης με το ΦρανκΒαλτερ Σταϊνμάιερ, στο πλαίσιο των επαφών του τελευταίου για εξεύρεση λύσης μετά την κατάρρευση των
διερευνητικών συνομιλιών για συνασπισμό τύπου «Τζαμάικα» την Κυριακή.
«Η δήλωσή του κ. Σουλτς πρέπει να ερμηνευτεί και ως προτροπή στο κόμμα του να διατηρήσει τη
νηφαλιότητά του και να μην δημιουργείται αναταραχή με απερίσκεπτες πετες δηλώσεις και κριτικές μελών
του» παρατηρεί η Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία προσθέτει ότι «ηγετικά στελέχη τους SPD τείνουν
εν τωμεταξύ προς την άποψη ότι πρέπει να γίνει ανεκτή μια κυβέρνηση μειοψηφίας της κ. Μέρκελ, ώστε να
σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να κερδηθεί χρόνος. Ορισμένα μάλιστα συμβουλεύουν τον κ. Σουλτς να
αφήσει ανοικτή την πόρτα και στο ενδεχόμενο μεγάλου συνασπισμού».
«Η πίεση στον κ. Σουλτς αυξάνεται» όπως παρατηρεί η Rheinische Post. Η Ουλα Σμιτ, πρώην υπουργός
Υγείας, είπε σε συνέντευξή της, η οποία δημοσιεύεται στην σημερινή έκδοση της εφημερίδα «Die Welt» ότι «το
SPD δεν πρέπει να αρνηθεί καμιά συζήτηση για κυβέρνηση συνασπισμού».
Η σοσιαλδημοκράτης πολιτικός παρέπεμψε μάλιστα στις δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος
έχει πει ότι όλα τα κόμματα θα πρέπει να είναι διατεθειμένα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η κ. Σμιτ τόνισε
τέλος ότι οι νέες εκλογές «δύσκολα θα μπορούσαν να εξηγηθούν στον λαό και δεν αποτελούν αυτοσκοπό για το
SPD».
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

Τα ιστορικά χαμηλά των τραπεζών
Τα ιστορικά χαμηλά των τραπεζικών μετοχών που σημειώθηκαν το Φεβρουάριο του
2016 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Για την ιστορία, το ιστορικό χαμηλό του
τραπεζικού δείκτη είναι το Φεβρουάριο του 2016 όταν και το χρηματιστήριο βρέθηκε
στα χαμηλά των 440 μονάδων.
Τράπεζα

Ιστορικό Χαμηλό

Alpha Bank

1,12 ευρώ

Εθνική Τράπεζα

0,12 ευρώ

Eurobank

0,294 ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς

1,64 ευρώ
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