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Ηandelsblatt Η Ελλάδα επιστρέφει στην οδό της κανονικότητας
Στα σημάδια ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού τομέα μετά από μια βαθιά κρίση εστιάζει η Handelsblatt σε
άρθρο με τίτλο «Στην Αθήνα μπαίνει τάξη».
Το ρεπορτάζ κάνει αρχικά μια ανασκόπηση στις περιπέτειες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το
ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007 μέχρι σήμερα, με αποκορύφωμα την μαζική εκροή
κεφαλαίων στα μέσα του 2015 και την επιβολή capital control το καλοκαίρι του ίδιου έτους.
Δύο χρόνια μετά οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν «αλλά επιτέλους
επιστρέψαμε στην οδό της κανονικότητας» αναφέρει στην HB o Xρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς από τον περασμένο Μάρτιο.
Η εφημερίδα αναφέρεται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των ελληνικών συστημικών τραπεζών, υπό την
επίβλεψη της Κομισιόν, με στόχο την αποπληρωμή της βοήθειας που έλαβαν από το κράτος. Σύμφωνα με την HB
ενώ η Εθνική, η Eurobank και η Αlpha Bank έχουν ήδη εκπληρώσει το 85% των στόχων τους, η Πειραιώς έχει μείνει
πίσω, κυρίως λόγω μιας διαμάχης στα ανώτερα κλιμάκιά της.
Ωστόσο όπως δήλωσε στην εφημερίδα ο Χρ. Μεγάλου η τράπεζα έχει θέσει τη λεγόμενη «ατζέντα 2020» με στόχο
ως τότε να έχει ξεπεράσει και αυτή τα προβλήματά της. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει μάλιστα ο ίδιος στην εξάρτηση
της τράπεζας από τα κεφάλαια ρευστότητας του ELA, τα οποία δόθηκαν και στις τέσσερεις μεγάλες τράπεζες ως
έκτακτη βοήθεια.
«Θέλουμε μέχρι τέλος 2018 να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τον ELA από τα δέκα δις ευρώ που είναι τώρα
στο μηδέν. Κάθε δισεκαμμύριο από τον ELA μας κοστίζει δέκα εκατομμύρια ευρώ», εξηγεί ο Χρ. Μεγάλου. Σε
γενικές γραμμές πάντως μετά από έξι διαδοχικά χρόνια κρίσης οι ελληνικές συστημικές τράπεζες επανήλθαν σε
κερδοφόρα πορεία το 2016, με μόνη εξαίρεση την Πειραιώς που κατέγραψε «μικρή απώλεια 4 δις ευρώ».
Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών παραμένουν οι κίνδυνοι από μη εξυπηρετούμενα
δάνεια. Όμως και στον τομέα αυτό καταγράφεται πρόοδος σύμφωνα με την εφημερίδα. Ένας επιπλέον λόγος,
τέλος, στον οποίο αποδίδεται η καλή πορεία, είναι ότι οι εν λόγω τράπεζες επικεντρώθηκαν στις δραστηριότητές
τους εντός των συνόρων, έχοντας αποσυρθεί από πολλές παράλληλες δραστηριότητ ες σε γειτονικές χώρες όπως
η Τουρκία, η Σερβία, η Αλβανία, η Ρουμανία, η Κύπρος. «Ο Έλληνας ασθενής βαδίζει στο δρόμο της βελτίωσης»,
σημειώνει κλείνοντας η HB.
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ΙΟΒΕ: Βελτιωμένο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Σημαντική ενίσχυση παρουσίασε τον Ιούλιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος φθάνοντας στις 98,2 (από 94) μονάδες, στο
υψηλότερο μάλιστα επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2015, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος
Οικονομικών
και
Βιομηχανικών
Ερευνών
(ΙΟΒΕ).
Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η βελτίωση στις κατασκευές, κυρίως σε σχέση με τα δημόσια έργα, ενώ οι υπόλοιποι τομείς
εμφανίζουν μικρές θετικές ή αρνητικές διακυμάνσεις, ανάλογα και με τη δυναμική των επιμέρους κλάδων τους, σύμφωνα
με το ΙΟΒΕ. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η εκταμίευση μέρους της δόσης της χρηματοδοτικής υποστήριξης από
τους εταίρους, και η ενίσχυση της πεποίθησης πως το πρόγραμμα κινείται εντός τροχιάς, έστω και με καθυστερήσεις,
συντελούν στη σταδιακή άμβλυνση της απαισιοδοξίας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Στην πλευρά της προσφοράς, η
βελτίωση των προσδοκιών φαίνεται, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, πως συνδέεται και με τη δυναμική του τουρισμού από το
εξωτερικό, αλλά και τη βελτίωση των επιδόσεων εξαγωγικών κλάδων της οικονομίας, λόγω και της ταχύτερης μεγέθυνσης
σε βασικούς εμπορικούς εταίρους. Η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, από την άλλη, είναι αποτέλεσμα κυρίως
λιγότερο αρνητικών προβλέψεων για την ανεργία στο επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται να διαμορφώνονται συνθήκες
κανονικότητας στην εικόνα της οικονομίας, με σχετική ενίσχυση και των επενδύσεων. Όπως παρατηρείται και συνολικά
κατά τη διάρκεια της κρίσης, κάθε εξέλιξη που μειώνει την πιθανότητα άμεσου εκτροχιασμού της οικονομίας, μειώνει την
απαισιοδοξία
των
νοικοκυριών,
έστω
και
βραχυπρόθεσμα.
Συνολικά, η εξέλιξη του δείκτη οικονομικού κλίματος προοιωνίζεται θετικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας στο δεύτερο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αναλυτικότερα:
- στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες επιδεινώνονται, ενώ αντίθετα οι εκτιμήσεις για τις
παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώνονται, με το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να μεταβάλλεται ελαφρώς θετικά
- στις κατασκευές, κυρίως οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων και λιγότερο οι αντίστοιχες
προβλέψεις για την απασχόληση μεταβάλλονται θετικά
- στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώνονται, όπως και οι προβλέψεις για τη
βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, με τις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων να κινούνται ελαφρώς ανοδικά
- στις υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται, όπως και οι εκτιμήσεις για την
τρέχουσα ζήτηση, αλλά οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της περιορίζονται
- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, καταγράφεται σημαντική βελτίωση του δυσμενούς ισοζυγίου για τις προβλέψεις της
ανεργίας, με τις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και της χώρας όμως να επιδεινώνονται και την
πρόθεση
αποταμίευσης
να
παραμένει
στα
ίδια
επίπεδα.
Βελτίωση
οικονομικού
κλίματος
στην
ΕΕ,
σταθερότητα
στην
ευρωζώνη
Μετά την αισθητή άνοδο του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο σε ΕΕ και ευρωζώνη, στα υψηλότερα επίπεδα της
τελευταίας δεκαετίας, τον Ιούλιο το κλίμα συνεχίζει να βελτιώνεται στην ΕΕ (+0,8), φθάνοντας στις 112,1 μονάδες, ενώ στην
ευρωζώνη
παραμένει
επί
της
ουσίας
αμετάβλητο
(+0,1),
στις
111,2
μονάδες.
Στην ευρωζώνη, η βελτίωση των προσδοκιών στις Κατασκευές (+1,8) και τις Υπηρεσίες (+0,8), αντισταθμίζεται από την
ελαφρά επιδείνωση του κλίματος στο Λιανικό εμπόριο (-0,4) και την καταναλωτική εμπιστοσύνη (-0,4). Στη Βιομηχανία
(+0,0), ο σχετικός δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος. Σε επίπεδο των μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης, το κλίμα
βελτιώθηκε στην Γερμανία (+0,6) και οριακά στην Ολλανδία (+0,3), αλλά επιδεινώθηκε στην Ιταλία (-0,6), την Γαλλία (-0,7)
και την Ισπανία (-1). Η άνοδος του κλίματος σε επίπεδο ΕΕ οφείλεται επί της ουσίας στην εντονότερη βελτίωση των
προσδοκιών στο Ηνωμένο Βασίλειο (+3,9), αφού στην Πολωνία καταγράφεται οριακή επιδείνωση (-0,5). Σε τομεακό
επίπεδο, οι προσδοκίες σε σχέση με την ευρωζώνη παρουσιάζουν άνοδο στη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες και το Λιανικό
εμπόριο και πτώση στις Κατασκευές και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.
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Γερμανικός Τύπος: Η Ελλάδα είναι η νικήτρια στον τουρισμό
«Η Ελλάδα είναι η νικήτρια στον τουρισμό» είναι ο τίτλος άρθρου στην εφημερίδα Westfalische Nachrichten που
εξετάζει ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές για φέτος το καλοκαίρι για τους Γερμανούς τουρίστες, ακόμη και
εκείνους που δεν έχουν κανονίσει ακόμη κάποιο ταξίδι. Όπως επισημαίνουν οι Κριστίνα Ντίτριχ και η Μπέρμπελ
Πέτερς, που ειδικεύονται σε τουριστικά πακέτα σε κεντρικό ταξιδιωτικό γραφείο του Μίνστερ, το φετινό
καλοκαίρι δεν είναι ένα τυπικό καλοκαίρι «των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής», κι αυτό οφείλεται κυρίως
στην αστάθεια και αβεβαιότητα που επικρατεί σε κλασικούς, οικονομικούς προορισμούς όπως η Τουρκία, η
Αίγυπτος, το Μαρόκο ή η Τυνησία.
Τα πακέτα διακοπών για Ελλάδα συμφέρουν αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με ειδικούς του χώρου «Θα
μπορούσε έτσι κάποιος τώρα την τελευταία στιγμή αλλά και οικονομικά να πετάξει στη Μαγιόρκα;» ρωτά τις
δύο ειδικούς ο δημοσιογράφος. «Σε καμία περίπτωση», απαντά η Μπ. Πέτερς, διότι οι τιμές στα ξενοδοχεία
είναι στα ύψη. Η συνάδελφός της όμως συνιστά πολύ περισσότερο διακοπές στην Ελλάδα και όχι στις
Βαλεαρίδες.
Παρά το ότι πριν από δύο χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ο τουρισμός είχε πληγεί, η χώρα έχει
καταφέρει εδώ και καιρό να ορθοποδήσει τουριστικά. «Στην Ελλάδα βρίσκω πραγματικά εξαιρετικές
προσφορές σε καλές τιμές», αναφέρει η ειδικός. Όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα η Ελλάδα «ήταν η
μεγάλη νικήτρια του περσινού έτους και επωφελείται έντονα από την Τουρκία, στην οποία μάλιστα «οι
κρατήσεις κινούνται σε άκρως υποτονικά επίπεδα», σημειώνει η Κρ. Ντίτριχ. Αναφορικά μάλιστα με την
Τουρκία η συνάδελφός της σημειώνει ότι «η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τουρκικός τουριστικός κλάδος
είναι μια καταστροφή», ενώ κάποια ξενοδοχεία αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο.
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Η κινεζική ICBC «ξέπλενε» χρήματα πελατών μέσω του ισπανικού καταστήματός της
Σκάνδαλο «ξεπλύματος» χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται το υποκατάστημα της κινεζικής Industrial
and Commercial Bank of China (ICBC) στη Μαδρίτη, διερευνούν οι αρμόδιες αρχές της Ισπανίας. Σύμφωνα με
όσα δημοσιεύει αποκλειστικά το Reuters, Κινέζοι διοχέτευσαν παράνομα, μέσω της ICBC, περίπου 1,2 δισ. ευρώ
στην Κίνα την περίοδο 2009-2012.
Συνέχεια…
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Τα χρήματα που φέρεται να «ξέπλενε» η ICBC ανήκαν σε σημαίνοντες εκπροσώπους της κινεζικής
επιχειρηματικής κοινότητας στη Μαδρίτη. Το εμπορικό πάρκο Κόμπο Καγιέχα στα νότια προάστια της Μαδρίτης
είναι ένα από τα μεγαλύτερα για τα κινεζικά προϊόντα στην Ευρώπη. Πολλοί Κινέζοι εισαγωγείς δήλωναν ένα
ελάχιστο τμήμα της αξίας κάθε κοντέινερ με προϊόντα, όπως αναφέρουν πηγές των οικονομικών υπηρεσιών της
Ισπανίας. Εν συνεχεία επιδίωκαν τα έσοδα από την πώληση των μη δηλωθέντων αγαθών να τα αποκρύπτουν
από τις αρχές. Ετσι, τα δίκτυα των εισαγωγέων έγιναν δίκτυα εγκλήματος για «ξέπλυμα» χρημάτων. Σε
συνομιλία την οποία παρακολουθούσε η αστυνομία, ο Ζου Τζιαντζούν, υψηλόβαθμο στέλεχος στο δίκτυο του
«ξεπλύματος», δήλωνε ότι «οι ισπανικές τράπεζες δεν δέχονται να διεκπεραιώσουν τις μεταφορές χρημάτων
που τους ζητάμε, εν αντιθέσει με την ICBC». Πρώην υπάλληλοι της ICBC στη Μαδρίτη αναφέρουν πως οι έλεγχοι
για την προέλευση των χρημάτων των πελατών ήταν πολύ χαλαροί.
Στις 17 Φεβρουαρίου 2016, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στην ΙCBC στη Μαδρίτη – η ICBC είναι η μεγαλύτερη
τράπεζα στον κόσμο, βάσει περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της Ισπανίας, «τα
κεφάλαια που διακινούνταν από την Ισπανία στην Κίνα ήταν τόσο μεγάλα, ώστε η ζημία που έχει προκληθεί
στην εθνική οικονομία μας είναι τεράστια». Συνελήφθησαν επτά υψηλόβαθμα στελέχη της ΙCBC, τα οποία
σήμερα είναι ελεύθερα με εγγύηση, τα διαβατήριά τους έχουν κατασχεθεί και αναμένεται να επιληφθεί η
Δικαιοσύνη. Επίσης, είχε συλληφθεί και ο πρώην γενικός διευθυντής του υποκαταστήματος της Μαδρίτης και
νυν πρόεδρος των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της ICBC στο Λουξεμβούργο, Λιου Γκανγκ. Συνελήφθησαν
ακόμα δύο εκ των βασικών στελεχών του κυκλώματος, η Σου Κάι και ο Γουάνγκ Φενγκ. Το ζευγάρι ασχολούνταν
με τη μαζική μεταφορά κεφαλαίων στην Κίνα, χρησιμοποιώντας κωδικές ονομασίες – τα χρήματα λέγονταν
«εμπόρευμα» και τα 10.000 ευρώ «μονάδα». Οταν απελευθερώθηκαν, εγκατέλειψαν τη χώρα, ενώ έχει εκδοθεί
διεθνές ένταλμα σύλληψής τους και κατηγορούνται για «ξέπλυμα», φορολογικές απάτες, πλαστογραφία και
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Η ICBC στη Μαδρίτη γνώριζε από το 2013 για τις έρευνες της αστυνομίας. Ωστόσο, η έφοδος το 2016 προκάλεσε
αναστάτωση στο Πεκίνο, το οποίο απηύθυνε έκκληση στη Μαδρίτη να ολοκληρώσει σύντομα τις έρευνες,
ειδάλλως θα διαταραχθούν οι διμερείς σχέσεις.
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ΟΠΑΠ: Στόχος η επιστροφή υψηλότερα των 9,80 – 10,00 ευρώ. Σε
διαφορετική περίπτωση η μετοχή το πιθανότερο είναι να δοκιμάσει
τις στηρίξεις στα επίπεδα των 9,40 – 9,50 ευρώ, οι οποίες δε θα
πρέπει να χαθούν, αφού τότε θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στις
ισχυρές στηρίξεις των 8,90 – 9,00 ευρώ.
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