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Αναβάθμιση τεσσάρων ελληνικών τραπεζών από την S&P
Σε αναβάθμιση των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών προέβη την Τρίτη ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s,
μετά και την μερική χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων. Πρόκειται για την Τράπεζα Πειραιώς, την Eurobank, την
Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank, τις οποίες αναβάθμισε από «SD» σε «CCC+».
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Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Οι πρώτοι των πρώτων σε απώλειες σε επίπεδο 1 έτους
Από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, κάτι το οποίο όπως φάνηκε δυστυχώς και πάλι
τις τελευταίες ημέρες, επηρεάζει έτσι και αλλιώς τις πολύπαθες ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Οι παρακάτω λοιπόν 10
ευρωπαϊκές τράπεζες είναι αυτές που βρίσκονται στην πρώτη θέση των απωλειών σε ορίζοντα 52 εβδομάδων (δηλαδή κατά
τον τελευταίο ένα έτος). Με τα μεγαλύτερη πτώση η Banca Monte dei Paschi di Siena (-85%). Στη δεκάδα δε μπορούσαν να
μην βρίσκονται και η Credit Suisse (-60%) και φυσικά η Deutsche Bank (-65%), δύο τραπεζικοί κολοσσοί, οι οποίοι
πρόσφατα βρέθηκαν και σε ιστορικά χαμηλά.
Barclays: -49%
Commerzbank: -55%
Credit Suisse: -60%
Deutsche Bank: -65%
Unione di Banche Italiane: -67%
UniCredit: -69%
Allied Irish Banks: -70%
Banco Popular Espanol: – 71%
Banca Monte dei Paschi di Siena: -85%
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Στουρνάρας: Θετικότερες οι εξελίξεις για την οικονομία
«Οι εξελίξεις για την Ελλάδα είναι θετικότερες απ’ ό,τι ήταν πριν από λίγο καιρό και έχουμε στοιχεία γι’ αυτό», δήλωσε ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας κατά τη συνάντησή που είχε το μεσημέρι της Τρίτης με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.
Ο κ. Στουρνάρας ενημέρωσε για την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών αλλά και τις θετικές ενδείξεις ως προς την
ρευστότητά τους. Ο διοικητής της ΤτE ανέφερε ότι δεν αρκεί η δημοσιονομική προσαρμογή και απαιτούνται
μεταρρυθμίσεις και κυρίως άμεση υλοποίησή τους. Οι δυο άνδρες συζήτησαν τον ρόλο της ΕΚΤ ως σταθεροποιητικού
παράγοντα τόσο στο πεδίο άσκησης νομισματικής πολιτικής όσο και ως επόπτης των συστημικών τραπεζών.
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε από την πλευρά του την άποψη ότι θα πρέπει να στηριχθεί η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ελλείμματα και την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.
Ακολουθεί αναλυτικά ο διάλογος:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς πάτε;
Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Καλά. Είστε σε φάση διακοπών ή ακόμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Διακοπές δεν υπάρχουν. Γενικά για όσους έχουν μερίδιο ευθύνης για το τι συμβαίνει στον Τόπο,
διακοπές δεν υπάρχουν.
Να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που θα μου κάνετε. Και απλώς ήθελα να εκφράσω την άποψη ότι πέρα από τα
ζητήματά μας τα ελληνικά, είναι ανάγκη τούτη τη στιγμή, να στηριχθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τα μέσα τα
οποία είναι απαραίτητα για να διαδραματίσει τον πραγματικό της ρόλο. Ένα από τα μεγάλα ελλείμματα που έχουμε στην
Ευρωζώνη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει ν’αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά αυτή την κρίση και την κρίση χρέους και την τραπεζική κρίση, η οποία υπάρχει. Ο Πρόεδρος, κ.Ντράγκι,
είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι υπερασπίζεται την Ευρωζώνη και το Ευρώ. Αλλά για να τα καταφέρει
σ’αυτόν τον τομέα πρέπει να δοθούν και τα θεσμικά μέσα που έχουν άλλες Κεντρικές Τράπεζες με κορυφή, αν θέλετε, την
FED.
Νομίζω ότι και με την πείρα που έχετε και επειδή ως Ελλάδα έχουμε κάθε λόγο να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, είναι
ανάγκη να είμαστε με εκείνα τα Κράτη, τα οποία θα συμβάλλουν ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ν’αρθεί στο ύψος
των περιστάσεων, αλλά με τα κατάλληλα μέσα. Ακόμα και αν χρειασθεί αλλαγή του Καταστατικού της.
Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την οποία κανονίσαμε την βραδιά της
Δημοκρατίας πριν από λίγες μέρες. Οι εξελίξεις για την Ελλάδα είναι θετικότερες απ’ότι ήταν πριν από λίγο καιρό –
έχουμε στοιχεία δηλαδή γι’αυτό. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είπατε, η ΕΚΤ σήμερα είναι
ένας μεγάλος πυλώνας σταθερότητας στην Ευρώπη. Στην ουσία η νομισματική πολιτική φέρει πολύ μεγάλο βάρος σήμερα
για τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Θα επιθυμούσαμε, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, και κυβερνήσεις
μέσω δημοσιονομικής πολιτικής, όσες μπορούν βέβαια, όσες έχουν αυτό που λέμε ‘δημοσιονομικό χώρο’, αλλά και μέσω
μεταρρυθμίσεων, να συμβάλουν και αυτές.
Σαφώς, όπως είπατε, το Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι γνωστό ότι καθορίζεται από τη
Συνθήκη και χρειάζεται ομοφωνία για ν’αλλάξει. Πάντως, ακόμα και μέσα στο περιθώριο που έχουμε, η ΕΚΤ νομίζω ότι
διαδραματίζει τον ρόλο της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και συμφωνώ απόλυτα σε όσα είπατε για τον κ. Ντράγκι.
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Εισροές καταθέσεων 4,5 δισ. ευρώ σε ένα δίμηνο μετά την αξιολόγηση
Καταθέσεις ύψους 4,5 δισ. ευρώ επέστρεψαν στις τράπεζες μέσα σε δύο μήνες, από την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης από τους θεσμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, οι καταθέσεις στα τέλη Ιουλίου
αυξήθηκαν στα επίπεδα των 127 δισεκ. ευρώ από 122,5 δισεκ. στα τέλη Μαΐου, όποτε έδωσε το πράσινο φως το
Eurogroup. Όπως σημειώνεται σε μελέτη της Eurobank για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, από την
επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, 15 με 20 δισεκ. ευρώ που βρίσκονται κάτω από τα
στρώματα θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις τράπεζες, με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Ωστόσο,
κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και του αισθήματος
εμπιστοσύνης των καταθετών για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
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Στόχος Μ. Ρέντσι η αποφυγή του bail-in…..
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε συνέντευξη του στο CNBC, το ενδεχόμενο bail-in για την τράπεζα Monte dei
Paschi di Siena, τη διάσωσή της, δηλαδή, με τη χρήση κεφαλαίων των πιστωτών της, των μετόχων της και
τελικά των καταθέσεων των απλών αποταμιευτών, απορρίπτει ο ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι. «Για
εμένα η Ιταλία δίνει μια σκληρή μάχη για να αποφύγει ένα bail-in, διότι ακόμη και ένα "soft bail-in" θα
αποτελούσε καταστροφή για την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στον ιταλικό τραπεζικό τομέα».
Βάσει των νέων κανόνων που τέθηκαν σε ισχύ φέτος, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται χρήματα του δημοσίου
προτού οι πιστωτές των τραπεζών -οι μέτοχοι, οι ομολογιούχοι και ακόμη και οι αποταμιευτές που θεωρούνται
ανασφάλιστοι, δηλαδή διαθέτουν καταθέσεις πάνω από ένα όριο-συνεισφέρουν πρώτα ένα ποσοστό των
απαιτούμενων κεφαλαίων.
Σημειώνεται ότι ο Ρέντσι είχε δεχθεί σφοδρές επικρίσεις πέρυσι έπειτα από ένα σχέδιο για την αναδιάρθρωση
τεσσάρων μικρών τραπεζών, διότι ορισμένα από τα χρήματα που αντλήθηκαν για το bail-in ανήκαν σε απλούς
καταθέτες που δεν είχαν ιδέα ότι διέτρεχαν κίνδυνο οι αποταμιεύσεις τους.
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Bild: Πού πήγε η βοήθεια που υποσχέθηκαν οι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα;
Τι απέγινε με τους ειδικούς, νομικούς και μεταφραστές που υποσχέθηκαν οι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα, στο
πλαίσιο της συμφωνηθείσας βοήθειας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης; Η αποκαλυπτική
απάντηση της Bild.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής Bild, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στηρίζουν την Ελλάδα στη μάχη
κατά της προσφυγικής κρίσης σε πολύ μικρότερο βαθμό απ΄ ό,τι είχαν υποσχεθεί. Επικαλούμενη στοιχεία της
Κομισιόν, η εφημερίδα αναφέρει ότι μέχρι στιγμής εστάλησαν στην Ελλάδα μόλις 66 από τους συνολικά 1.580
υπαλλήλους της Frontex που είχαν προβλεφθεί.
Επίσης, στην Ελλάδα βρίσκονται μόλις 2 από τους 60 ειδικούς σε θέματα επαναπροωθήσεων, 92 από τους 475
ειδικούς σε θέματα ασύλου καθώς και μόλις 61 από τους συνολικά 400 μεταφραστές που είχαν συμφωνηθεί.
Από τους δε 30 νομικούς που επρόκειτο να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη κανείς,

αναφέρει η Bild.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, όλη αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν οι
διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι στιγμής ελάχιστοι
πρόσφυγες. Από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας στις 18 Μαρτίου, έγινε
μετεγκατάσταση μόλις 849 προσφύγων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ 468 επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία.
Το δυσοίωνο σενάριο
Τι θα γίνει όμως στην περίπτωση που η Άγκυρα αποφασίσει να παγώσει την συμφωνία με την ΕΕ, όπως έχουν
επανειλημμένως προειδοποιήσει κορυφαίοι τούρκοι αξιωματούχοι;
Όπως αναφέρει σε σημερινό της άρθρο η Tageszeitung, σε περίπτωση που η Τουρκία αρνηθεί την επανεισδοχή
προσφύγων από την Ελλάδα, δεν πρόκειται να υπάρξουν δραματικές συνέπειες, διότι ο αριθμός των
επαναπροωθήσεων είναι ούτως ή άλλως μικρός και έχει περιοριστεί ακόμη περισσότερο μετά το πραξικόπημα
στην Τουρκία. Ακόμη κι αν ο Ερντογάν διέτασσε στρατό και αστυνομία να μην παρεμποδίζουν τη διέλευση
προσφύγων προς την Ελλάδα, το ότι ο δρόμος προς την κεντρική Ευρώπη μέσω Ελλάδας και Βαλκανίων είναι
πλέον αρκετά ανασφαλής, μάλλον δεν θα οδηγούσε σε νέα προσφυγικά κύματα όπως εκείνα της περασμένης
χρονιάς. Εντούτοις ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων από χώρες όπως το Ιράκ, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν
εξακολουθούν να κατευθύνονται προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας.
Και σε περίπτωση που αποφάσιζε να κινηθεί προς δυσμάς ένας μικρός μόνον αριθμός των 2,7 εκατομμυρίων
Σύρων της Τουρκίας, η εικόνα θα άλλαζε άρδην, αναφέρει η TAZ: «Τα hot spot στα νησιά του Αιγαίου θα
γέμιζαν άμεσα και η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να επιτρέψει στους πρόσφυγες να συνεχίσουν το ταξίδι
προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι δυνατότητες υποδοχής όμως είναι περιορισμένες και έτσι θα σημειώνονται
και πάλι συνωστισμός στα συνοριακά περάσματα. Κυρίως Σερβία, Ουγγαρία και ΠΓΔΜ θα έθεταν και πάλι σε
κατάσταση ετοιμότητας στρατό και αστυνομία. Οι περσινές εικόνες (…) θα επαναλαμβάνονταν».
Κίνδυνος ανθρωπιστικής και οικονομικής καταστροφής
Τις πιθανές συνέπειες ενδεχόμενης αναστολής της συμφωνίας με την Τουρκία σκιαγραφεί σήμερα και η
οικονομική Handelsblatt, επισημαίνοντας:
\
«Σε περίπτωση
που καταρρεύσει η προσφυγική συμφωνία, τότε τα εμπλεκόμενα νησιά του ανατολικού Αιγαίου
θα απειλούνταν με ανθρωπιστική και οικονομική καταστροφή. Ο τουρισμός, μία από τις κύριες πηγές εσόδων
των ανθρώπων στα νησιά, πλήττεται ήδη από την προσφυγική κρίση. Στη Χίο ο αριθμός των ταξιδιωτών με
πακέτα διακοπών μειώθηκε τον Ιούλιο κατά 40% σε σχέση με πέρσι, στη δε Λέσβο κατά 65%. Για τους
απασχολούμενους σε ξενοδοχεία και εστίαση είναι ένα βαρύ πλήγμα. Πολλοί από αυτούς είναι ήδη άνεργοι
τώρα, στην καυτή φάση του καλοκαιριού».
Deutsche Welle
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