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Ντράγκι: Δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια για το χρέος
Σοβαρές επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους διατηρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΚΤ, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής
Ενότητας Νίκου Χουντή, παρόλο που η απόφαση του Eurogroup της 15 Ιουνίου 2017 αποτελεί ένα πρώτο βήμα
προς τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Δημοσίου Χρέους, παραμένει ανεπαρκής προκειμένου να
προσδιοριστεί επακριβώς η ποσοτική της επίπτωση στο Δημόσιο Χρέος, καθώς και στη δυναμική του. Κατά
συνέπεια, αναφέρει η επιστολή, μέχρι να προσδιοριστούν λεπτομερώς και με επάρκεια τα μέτρα ελάφρυνσης του
Χρέους, παραμένουν σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με τη βιωσιμότητα του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδος. Ο
επικεφαλής της ΕΚΤ αποσαφηνίζει ότι η Τράπεζα στην παρούσα φάση δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει
μία ολοκληρωμένη ανάλυση βιωσιμότητας του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδος. Για το ζήτημα της ένταξης των
ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ο κ. Ντράγκι αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο
της ΕΚΤ θα αποφασίσει επ΄ αυτού ανεξάρτητα, αφού λάβει υπόψη του τη βιωσιμότητα του Δημοσίου Χρέους
καθώς και άλλους παράγοντες κινδύνου.

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

Citi: Πλήρης αβεβαιότητα για το ελληνικό χρέος..
Σε σχόλιο της για την πρόσφατη αναβάθμιση από την Moody’s, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν πώς παραμένουν
μειωμένες οι πιθανότητες της Ελλάδας να επιστρέψει στις αγορές. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Citi, ο
αμερικανικός οίκος επισημαίνει ότι η συμφωνία στο Eurogroup μειώνει σημαντικά τα ρίσκα για την Ελλάδα, με
την εκταμίευση της δόσης να καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της κυβέρνησης ως τα τέλη του
προγράμματος. Ωστόσο, ενώ οι εξελίξεις είναι ξεκάθαρα θετικές βραχυμεσοπρόθεσμα, η έλλειψη πρόσθετης
σαφήνειας για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους διατηρεί την αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού
χρέους. Επίσης, μειώνει την πιθανότητα να συμπεριληφθούν τα ελληνικά ομόλογα στο QE και περιορίζει τα
περιθώρια εξόδου στις αγορές.
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Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η απόδοση των 10ετών ομολόγων
Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου υποχώρησε τη Δευτέρα, στο χαμηλότερο επίπεδο
από το 2009 μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's
την Παρασκευή, με τις αποδόσεις να πλησιάζουν σε επίπεδα, στα οποία η Αθήνα θα μπορούσε να σκεφθεί την
επιστροφή της στις αγορές, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.
Ο Moody's αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας σε "Caa2" από "Caa3" μετά τη νέα δόση που
της έδωσαν οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, ενώ άλλαξε επίσης σε θετικές τις προοπτικές του (outlook) από
σταθερές. «Υπήρχαν κάποιες προσδοκίες για μία αναβάθμιση του αξιόχρεου, αλλά αυτό που αποτέλεσε
πραγματικά έκπληξη ήταν οι θετικές προοπτικές, που δίνουν τη δυνατότητα για μία ακόμη αναβάθμιση»,
δήλωσε ο υπεύθυνος για τη στρατηγική της DZ Bank, Ντάνιελ Λεντς.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε 8 μονάδες βάσης στο 5,42%, που είναι το χαμηλότερο
επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2009. Πηγές είχαν δηλώσει στο Reuters νωρίτερα τον Ιούνιο ότι η Ελλάδα θα
επιστρέψει στην αγορά ομολόγων, εάν το επίπεδο (της απόδοσης) υποχωρήσει κάτω από το 5%. Οι αποδόσεις
των 2ετών ελληνικών τίτλων διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.
Ο Moody's ανέφερε ως λόγους για την αναβάθμιση την επιτυχή ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μεταξύ της
Ελλάδας και της ΕΕ για το πρόγραμμα βοήθειας, τη βελτιωμένη δημοσιονομική επίδοση και τις πρώτες
ενδείξεις σταθεροποίησης της οικονομίας. Η απόφαση να δοθούν στην αξιολόγηση θετικές προοπτικές ελήφθη
λόγω των καλύτερων προοπτικών για την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου ελληνικού προγράμματος, κάτι που
με τη σειρά του αυξάνει την πιθανότητα ελάφρυνσης του χρέους. «Η επιμήκυνση της αποπληρωμής των
επίσημων πιστωτών θα βελτίωνε την ικανότητα της Ελλάδας να εξυπηρετεί το χρέος της που κατέχουν ιδιώτες
επενδυτές», ανέφερε ο οίκος σε ανακοίνωσή του.

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

Στην αναβάθμιση του αξιόχρεου των ελληνικών τραπεζών προχώρησε ο οίκος Moody's
Όπως αναμενόταν μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody's αναβάθμισε το αξιόχρεο των μακροπρόθεσμων μη καλυμμένων ομολόγων υψηλής διαβάθμισης των
τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών - Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής και Πειραιώς - σε (P)Caa3 από
(P)Ca καθώς και τη βασική πιστωτική αξιολόγησή τους (baseline credit assessment, BCA) σε caa2 από caa3.
Συνέχεια…
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Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση του κινδύνου αντισυμβαλλόμενων των τεσσάρων τραπεζών σε
Caa2(cr) από Caa3(cr) και επιβεβαίωσε το αξιόχρεο των μακροπρόθεσμων καταθέσεων τους σε Caa3. Το
αξιόχρεο των καταθέσεων της Alpha Bank και της Εθνικής έχει θετικές προοπτικές, ενώ της Eurobank και της
Πειραιώς έχει σταθερές. Το αξιόχρεο των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Attica Bank επιβεβαιώθηκε στο
Caa3 με σταθερή προοπτική και το BCA της σε caa3, ενώ η αξιολόγηση του κινδύνου αντισυμβαλλόμενων της
τράπεζας αναβαθμίστηκε στο Caa2 (cr) από Caa3(cr).
Οι αξιολογήσεις αυτές ακολουθούν την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού
προγράμματος, η οποία οδήγησε επίσης στην αναβάθμιση του αξιόχρεου των ομολόγων του ελληνικού
δημοσίου σε Caa2 (με θετικές προοπτικές) από Caa3(με σταθερές προοπτικές).
«Οι υψηλότερες πιστωτικές αξιολογήσεις (BCAs) αντανακλούν το βελτιωμένο λειτουργικό περιβάλλον στην
Ελλάδα, που οδήγησε τον οίκο στην αναβάθμιση του μακροοικονομικού προφίλ της χώρας σε «πολύ
αδύναμο+» από «πολύ αδύναμο», καθώς και βελτιώσεις στο προφίλ χρηματοδότησης των τραπεζών,
χαμηλότερο κόστος δανεισμού, επιστροφή σε οριακή κερδοφορία των βασικών δραστηριοτήτων τους και την
πιθανή συνέχιση της τάσης αυτή το 2017-18», αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωσή του. «Επιπλέον, τα BCA's
λαμβάνουν επίσης υπόψη τις προοπτικές περαιτέρω περιορισμένων βελτιώσεων στα βασικά
χρηματοοικονομικά μεγέθη των τραπεζών που προκύπτουν από την πιθανή επιστροφή περισσότερων
καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα και τη σταδιακή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς η
οικονομία αρχίζει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης».

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

Σόιμπλε: Δεν απαιτείται νέα έγκριση της Μπούντεσταγκ για τη συμφωνία της Ελλάδας
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε στο πρώτο δημόσιο γερμανικό ραδιοτηλεπτικό δίκτυο ΑRD ότι
δεν διστάζει να τεθεί στη διάθεση του γερμανικού Κοινοβουλίου για να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν
στη συμφωνία της Ελλάδας. Ο κ. Σόιμπλε πρόσθεσε, πάντως, ότι δεν έχει την εντύπωση ότι υπάρχουν ακόμη
αναπάντητα ερωτήματα. Αναφερόμενος στο θέμα της συμμετοχής ή μη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο στο
ελληνικό πρόγραμμα είπε πως δεν βλέπει το λόγο να γίνει νέα ψηφοφορία στη γερμανική Βουλή. Οι επικριτές
του πάντως θεωρούν ότι θέλει να αποφύγει το θέμα, λόγω της προεκλογικής περιόδου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Πρωτογενές πλεόνασμα 1,840 δισ. ευρώ, το πεντάμηνο Ιανουάριος- Μάιος 2017
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,840 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το πεντάμηνο Ιανουάριος- Μάιος
2017 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,456 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι και στόχου για πρωτογενές
πλεόνασμα 1,050 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε
τροποποιημένη ταμειακή βάση, σύμφωνα με τα οποία το πεντάμηνο παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του

κρατικού προϋπολογισμού
ύψους 1,242 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,649 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα
του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,033 δισ. ευρώ του ΜΠΔΣ (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής) 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, το πεντάμηνο το ύψος των καθαρών εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,682 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2 εκατ. ευρώ, χωρίς να
παρουσιάζεται ουσιαστική απόκλιση από τον στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,915 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 5 εκατ. ευρώ,
χωρίς ουσιαστική απόκλιση έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

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

Ανακούφιση για δύο εκατομμύρια πελάτες των δύο τραπεζών του Βένετο
Ανάσα για καταθέτες και μετόχους των δύο τραπεζών του Βένετο, της Veneto Banca και της Popolare Vicenza,
που για καιρό απειλούνταν άμεσα με άτακτη χρεωκοπία, αποελεί η απόφαση του ιταλικού υπουργικού
συμβουλίου,
\ το οποίο το Σαββατοκύριακο ενέκρινε το διάταγμα για τη διάσωσή τους, με την ενεργοποίηση
ενός πακέτου μέτρων που ενδέχεται να φθάσουν έως και τα 17 δισεκ. ευρώ. Όπως τόνισε μετά το υπουργικό
συμβούλιο ο πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι, «επρόκειτο για μία σημαντική, επείγουσα κι αναγκαία
απόφαση», για μία «παρέμβαση προς όφελος των καταθετών κι αποταμιευτών, όπως και των τοπικών
οικονομιών» για να αποφευχθεί «μία άτακτη χρεωκοπία». Προηγουμένως, η κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει το
πράσινο φως από την ΕΕ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα της ιταλικής κυβέρνησης για τη
διάσωση της BPVI και της Veneto Banca με βάση τους κανόνες για την αφερεγγυότητα. Αυτά περιλαμβάνουν
την πώληση ορισμένων δραστηριοτήτων τους που θα ενσωματωθούν στη (μεγάλη τράπεζα) Intesa San Paolo.
Οι καταθέσεις θα προστατευθούν πλήρως. Κι οι κάτοχοι του κυρίου χρέους δεν θα χρειασθεί να συνεισφέρουν
στα βάρη που πρέπει να επωμισθούν», εξήγησε ο Τζεντιλόνι σε ανακοίνωση.
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