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Τραμπ: «Ελλάδα! Είναι σε τόσο τρομερή κατάσταση εκεί... Είναι απαίσιο»
Σε μερικές ημέρες σκοπεύει να αποκαλύψει την πολιτική του όσον αφορά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ο Ντόναλντ
Τραμπ, που μιλώντας στην ιστοσελίδα Newsmax έκανε λόγο για «φρικτή κατάσταση στην Ελλάδα». «Ελλάδα! Είναι σε
τόσο τρομερή κατάσταση εκεί. Είναι απαίσιο. Είσαι Έλληνας;» φέρεται να ρώτησε τον δημοσιογράφο του Newsmax ο
Αμερικανός Πρόεδρος. Παρότι ο κ. Τραμπ δεν άνοιξε τα χαρτιά του ούτε αποκάλυψε περισσότερες πληροφορίες για την
πολιτική του απέναντι στο ΔΝΤ, η ιστοσελίδα σημειώνει ότι η δήλωση αυτή του Τραμπ πιθανώς να σηματοδοτεί ότι η
αμερικανική κυβέρνηση πιθανώς να συνεχίσει την παρούσα οικονομική στήριξη του Ταμείου αντί να ζητήσει από το
Κογκρέσο να την αποσύρει. «Θα έχουμε κάτι για το ΔΝΤ σε μερικές ημέρες» δήλωσε ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι
έχει αποσαφηνιστεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί. Παράλληλα, με την δήλωσή του αναφορικά με την κατάσταση Ελλάδα,
ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι είναι συμπαθής στη δύσκολη κατάσταση της Ελλάδας.

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

O Σόιμπλε και το όραμα ενός ευρωπαϊκού ΔΝΤ
Την πρόταση Σόιμπλε για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου στο πρότυπο του ΔΝΤ αναλύσει η SZ. Η Welt
αναφέρεται στη διαμάχη της ελληνικής κυβερνησης και του δήμου Μονάχου με μήλον της έριδος το ελληνικό σχολείο.
«Ασφάλεια μέσω ρήτρας πτώχευσης» είναι ο τίτλος άρθρου της Süddeutsche Zeitung του Μονάχου αναφορικά με την ιδέα
του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου», το οποίο θα μπορούσε να
προφυλάξει καλύτερα το κοινό νόμισμα σε περίπτωση νέων κρίσεων. «Η ευρωζώνη πρέπει να αποκτήσει ένα Νομισματικό
Ταμείο. Τουλάχιστον αυτό πιστεύει ο γερμανός υπ. Οικονομικών Β. Σόιμπλε. Οι πιο επιφανείς υποστηρικτές της θέσης
αυτής προέρχονται από το γερμανικό περιβάλλον: Ο πρόεδρος της Μπούντεσμπανκ Γενς Βάιντμαν και ο Κλάους Ρέγκλινγκ,
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ESM. Eλπίζουν με ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (ENT) να
σώσουν την ευρωζώνη», σημειώνει η εφημερίδα. «Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Η νομισματική ένωση πάσχει από ένα
κατασκευαστικό λάθος ήδη από την περίοδο της ίδρυσής της. Υπάρχει μεν κοινό νόμισμα αλλά όχι και κοινή οικονομική
και δημοσιονομική πολιτική. Πολλές χώρες είναι απρόθυμες να διορθώσουν αυτό το λάθος. Συνεπώς το ευρώ είναι ευάλωτο
σε κρίσεις, ακόμη κι αν στις περισσότερες χώρες η οικονομία τα πηγαίνει καλά και παρά το ότι γεννιούνται νέες θέσεις
εργασίας». Έτσι η σταθερή ανάκαμψη τίθεται συνεχώς σε κίνδυνο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το χρέος πολλών χωρών
παραμένει υψηλό, τα τοξικά δάνεια των τραπεζών παραμένουν αυξημένα, ενώ η πολιτική κατάσταση σε κάποιες χώρες μέλη
είναι εύθραυστη.
Συνέχεια…
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Μια ιδέα που\/γεννήθηκε μαζί με την ελληνική κρίση
«Η ιδέα του Σόιμπλε έχει ως στόχο να μειώσει τον κίνδυνο νέων κρίσεων. Θέλει να καταστήσει το ευρώ ανεξάρτητο από
τις πολιτικές αλλαγές στα κράτη μέλη, ανεξάρτητο από τις εκλογές. Σε αντίθεση με το παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται
άνευ σημασίας για τη σταθερότητα του νομίσματος αν έρθει στην εξουσία μιας αριστερή, μια φιλελεύθερη, μια
συντηρητική ή ακόμη μια εθνικιστική κυβέρνηση. Για την περίπτωση που προκύψουν προβλήματα σε νομισματικό
επίπεδο, θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί», σημειώνει η γερμανική εφημερίδα. Ειδικότερα,
σύμφωνα με την πρόταση Σόιμπλε, οι χώρες που απειλούνται με πτώχευση θα πρέπει να λαμβάνουν ειδικό δάνειο-γέφυρα
προκειμένου να εκπληρώσουν τις άμεσες υποχρεώσεις τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία της
νομισματικής ένωσης. Ως αντάλλαγμα οι χώρες αυτές θα μπορούν να μειώσουν τα χρέη τους με συμμετοχή των πιστωτών.
Όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα η ιδέα αυτή του γερμανού υπουργού άρχισε να κυοφορείται ήδη από το 2010,
«όταν ξεκίνησε η ελληνική κρίση χρέους. Έμεινε όμως στο συρτάρι, επειδή η καγκελάριος Μέρκελ επέμεινε για τη
συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα προγράμματα διάσωσης χωρών που βρίσκονται σε κρίση. (…) Στο
μεταξύ, σύμφωνα με τον Σόιμπλε, ο ίδιος κατάφερε να πείσει την Μέρκελ ότι είναι δυνατή η αντιμετώπιση μελλοντικών
κρίσεων χωρίς το ΔΝΤ. Κι αυτό με τη συνδρομή ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου». Εντούτοις ο γερμανός υπ.
Οικονομικών γνωρίζει ότι μια τέτοια πρόταση θα αντιμετωπίσει τη «σθεναρή αντίσταση των ευρωπαίων εταίρων». Και
για τα πείσει τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποδεχθούν ένα τέτοιο αυστηρό καθεστώς θα πρέπει να τους
παρουσιάσει κι ένα «πακέτο συμβιβασμών», που θα λαμβάνει υπόψη ειδικότερα και τα συμφέροντα των χωρών της νότιας
Ευρώπης.
Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνει η εφημερίδα, οι όποιες διαπραγματεύσεις πάνω στη βάση μιας τέτοιας πρότασης
μπορούν να ξεκινήσουν μόνο όταν Γαλλία και Γερμανία αποκτήσουν νέες κυβερνήσεις. Ο Σόιμπλε σε πρώτη φάση φαίνεται
να προκρίνει τη μετεξέλιξη του ESM σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Ο ίδιος θα προτιμούσε επίσης ο έλεγχος των
εθνικών προϋπολογισμών να μεταφερθεί από την Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια για κάτι τέτοιο,
παρατηρεί η SZ, θα απαιτούνταν η συναίνεση των άλλων κρατών αλλά και η αναθεώρηση των ευρωπαϊκών συνθηκών.
«Και τα δύο όμως δεν είναι ρεαλιστικά». Σύμφωνα με την αρθρογράφο σε πρώτη φάση πιο ρεαλιστική θα ήταν η
εισαγωγή κανόνων για την πτώχευση κρατών στην ήδη υπάρχουσα συνθήκη για τον ESM. Με τον τρόπο αυτό δεν θα
απαιτούνταν αναθεώρηση των ευρωπαϊκών συνθηκών από τη μια πλευρά και από την άλλη ο ESM ή ένα μελλοντικό
Ευρωπαϊκό Ταμείο θα μπορούσαν πράγματι να συμβάλουν στη διάσωση υπερχρεωμένων χωρών.
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Politico: Η Ελλάδα έφυγε με άδεια χέρια από τη σύνοδο του ΔΝΤ
Δημοσίευμα του Politico αναφέρει ότι η Ελλάδα βρέθηκε εκτός της ατζέντας της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ, με
την Αθήνα, παρά τις προσδοκίες, να αποχωρεί από την Ουάσιγκτον με άδεια χέρια.
Όπως σημειώνει το Politico, η Ελλάδα ίσως και να έπρεπε να βρισκόταν στο «μενού» της συνόδου και πως οι
παρατηρητές του ελληνικού ζητήματος ευελπιστούσαν να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο ελληνικό ζήτημα,
καθώς οι βασικοί «παίκτες» συναντήθηκαν στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου του ΔΝΤ. «Αντ’ αυτού, οι
Έλληνες αξιωματούχοι αποχώρησαν με άδεια χέρια. Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ εξέδωσε
μία λακωνική δήλωση μετά από τη συνάντησή της με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο, σημειώνοντας μόνο ότι είχαν ”εποικοδομητικές συνομιλίες”. Στη συνέντευξη Τύπου αρνήθηκε
ακόμη και να δεχθεί ερωτήσεις από Έλληνες δημοσιογράφους», γράφει το δημοσίευμα. Τέλος, το Politico
εξηγεί ότι η προφανής λύση είναι η ελάφρυνση χρέους, κάτι που ωστόσο η Γερμανία απορρίπτει,
υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα παραβίαζε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα δημιουργούσε ένα
επικίνδυνο προηγούμενο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο 200 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ
Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 200.000 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΗ, από τους
δανειστές, για την εξόφληση χρέους από απλήρωτους λογαριασμούς.
Πρόκειται για δάνειο διετούς διάρκειας με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών αποτελούμενη από τις Εθνική
Τράπεζα, Alpha Bank ΑΛΦΑ +3,49%, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και ATTICA BANK και φέρει
εξασφάλιση μέσω σύστασης ενεχύρου επί υφιστάμενων και μελλοντικών επιχειρηματικών απαιτήσεων της
ΔΕΗ από συμβάσεις εταιρικών πελατών, με αξία ετήσιας κατανάλωσης βάσει μέσου όρου δύο προηγούμενων
ετών, συνολικού ύψους 125% επί του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου.
Οι απλήρωτοι λογαριασμοι που αγγίζουν τα 2,2 δισ. ευρώ, έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας
στα ταμεία της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ, που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο σε ποσοστό 51%, θα πρέπει να αποπληρώσει ακόμα έως το τέλος του
χρόνου επιπλέον υποχρεώσεις ύψους 340 εκατ. ευρώ.

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

ΕΚΤ: Στα 972δις ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο τέλος του 2016 (σημαντικά
μειωμένα)
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΚΤ, εντυπωσιακή μείωση σημείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια που βρίσκονται στους ισολογισμούς των τραπεζών της Ευρωζώνης στο δ' τρίμηνο του 2016, με
ιρλανδικές και ιταλικές τράπεζες να ακολουθούν την καλύτερη πορεία, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα η ΕΚΤ.
Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), των ευρωπαϊκών τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 931 δισ. ευρώ στο
τέλος του περασμένου έτους από 972 δισ. ευρώ που ήταν στο γ' τρίμηνο του 2016. Οι ιταλικές τράπεζες
συνέβαλαν στο 50% της μείωσης, με τη UniCredit να εμφανίζει την καλύτερη εικόνα, καθώς μετά την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου, φρόντισε να ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε πώληση επισφαλών δανείων ύψους 17,7
δισ. ευρώ, έως το τέλος του 2017.
Από την πλευρά τους οι ιρλανδικές τράπεζες μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα 33,5 δισ. ευρώ από
38,5 δισ. ευρώ πριν. Παράλληλα οι τράπεζες φρόντισαν να διατηρήσουν αποθεματικά κεφάλαια τα οποία
αντιστοιχούν στο 44,6% του συνολικού τους χρέους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bloomberg: Ο Τραμπ θα ζητήσει να μειωθεί στο 15% η φορολογία στις επιχειρήσεις
O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ζητήσει την περικοπή των φόρων για τα φυσικά πρόσωπα και τη
μείωση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων στο 15% για να εκπληρώσει σχετική προεκλογική του
δέσμευση, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, o Τραμπ προγραμματίζει να ανακοινώσει αύριο το
περίγραμμα των αλλαγών που θέλει να κάνει στον φορολογικό κώδικα, ενώ οι λεπτομέρειες δεν θα γίνουν
γνωστές έως  τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν μεταξύ της ηγεσίας του Κογκρέσου και
αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών.
Ενώ ο Τραμπ και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Πολ Ράιαν συμφωνούν σε γενικές γραμμές σε μία
μεγάλη μείωση των φόρων για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και τις επιχειρήσεις, διαφωνούν σε
ορισμένα σημεία. Ο Ράιαν θέλει ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων να μειωθεί στο 20%, αντί του
15% που είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η πρόσθετη μείωση κατά πέντε
ποσοστιαίες μονάδες δεν θα κάνει το τελικό φορολογικό σχέδιο να είναι ουδέτερο από πλευράς εσόδων. Χωρίς
τη στήριξη των Δημοκρατικών, το φορολογικό σχέδιο πρέπει να είναι ουδέτερο για να ικανοποιούνται τα
κριτήρια που έχουν τεθεί από τους βουλευτές για αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.
Ο υπουργός Οικονομικών ΣτίβενΜνούτσιν είχε διαμηνύσει προηγουμένως ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται
περισσότερο για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας παρά για την
επίπτωση που θα υπάρξει (από τη μείωση της φορολογίας) στα κρατικά έσοδα. Όπως δήλωσε χθες, ο Τραμπ
είναι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιτύχουν διατηρήσιμο ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης 3%, ο οποίος θα
αντιστάθμιζε τις φορολογικές μειώσεις, μαζί με τα «τρισεκατομμύρια δολάρια» που θα επαναπατρισθούν από
εξωχώριους φορολογικούς παραδείσους. Ο Τραμπ δεν θα περιλάβει πιθανόν στο σχέδιο τον αμφιλεγόμενο φόρο
προσαρμογής στα σύνορα, τον οποίο έχει στηρίξει το Ράιαν, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος την
περασμένη εβδομάδα. Ο φόρος αυτός θα αντικαθιστούσε τον συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 35% με
έναν συντελεστή 20% για τις εγχώριες πωλήσεις και τις εισαγωγές αγαθών, ενώ θα εξαιρούσε τις εξαγωγές.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Επιφυλακτική η S&P απέναντι στην ελληνική οικονομία: Κλείσιμο
της αξιολόγησης δε φέρνει αναβάθμιση
Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι αναλυτές της S&P, στα πλαίσια παρουσίασης για τις προοπτικές των
οικονομιών της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, συμφωνία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και
πιστωτών δε φέρνει άμεση αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Και όπως εξήγησαν οι αναλυτές της
S&P, ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι θα περιμένουν πρώτα να πειστούν ότι μπορεί να διατηρηθεί μία
σημαντική οικονομική ανάκαμψη, με τους αναλυτές της S&P να τονίζουνε πώς χωρίς σημαντική ρύθμιση
του χρέους, η χώρα δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί απ' τις αγορές, με ένα 4ο πρόγραμμα να είναι
προ των πυλών. Αξίζει να αναφέρουμε πως σε δημοσκόπηση οικονομολόγων τραπεζών, πάνω από τους
μισούς (σε σύνολο 132 συμμετεχόντων) θεωρεί όνειρο την ένταξη φέτος των ελληνικών ομολόγων στο QE
της ΕΚΤ αλλά και την επιτυχή έξοδο στις αγορές με τη λήξη του τρίτου προγράμματος στήριξης, το
καλοκαίρι του 2018.

Σχετικά με την ένταξη των ελληνικών ομολόγων οι αναλυτές του οίκου θεωρούν ότι η ολοκλήρωση της β'
αξιολόγησης θα είναι και ο «σύνδεσμος» εκείνος που θα ανοίξει το δρόμο. «Αντιλαμβανόμαστε ότι το ΔΣ
της ΕΚΤ θα πρέπει να συντάξει μία εσωτερική ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Σύμφωνα με τους
αναλυτές της S&P, για να καταλήξει η Κεντρική Τράπεζα στο συμπέρασμα της διατηρησιμότητας τότε η
Ελλάδα θα πρέπει να λάβει περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους της στη μορφή της περαιτέρω επέκτασης
των ωριμάνσεων του χρέους προς τους επίσημους δανειστές και μίας συμβιβαστικής φόρμουλας για τα
επιτόκια. Θεωρούμε ότι μία απομείωση της ονομαστικής αξίας του ελληνικού χρέους είναι απίθανη φέτος
με δεδομένη την πολιτική ευαισθησία που υπάρχει για το ζήτημα αυτό στις χώρες – δανειστές».
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