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Νέα μείωση του ELA κατά 1,6 δισ. ευρώ
Μειώνεται κατά 1,6 δισ. ευρώ το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από το Μηχανισμό Εκτακτης
Ρευστότητας. Οπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος 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 38,9 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της. Η
μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,6 δισ. ευρώ σύμφωνα με την ΤτΕ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των
ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
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ΟΤΕ: Αυξήθηκαν οι πελάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας το το Β’ τρίμηνο του
2017
Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και μετά την αξιολόγηση των ελεγκτών. Το Β’ τρίμηνο του 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE
διαμορφώθηκαν σε €938,8 εκατ. μειωμένα κατά 1,7%. Στην Ελλάδα τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,4% και διαμορφώθηκαν σε €687,7 εκατ.,
καθώς η αύξηση των εσόδων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας χάρη στην ενίσχυση των εσόδων λιανικής και υπηρεσιών, καθώς και
εκείνων από έργα ICT, αντισταθμίστηκε από τη μείωση των εσόδων από το έργο «Rural Broadband» που ολοκληρώνεται σύντομα και την
μείωση των εσόδων λόγω της πτώσης στις ρυθμιζόμενες τιμές χονδρικής LLU. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξήθηκαν σημαντικά
καθώς οι πελάτες συνέχισαν να επιλέγουν υπηρεσίες υψηλότερης ταχύτητας VDSL και τα έσοδα από τη συνδρομητική τηλεόραση
αυξήθηκαν για άλλη μια φορά, αν και με χαμηλότερο ρυθμό, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των συνδρομητών κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2016. τη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,6%, επηρεασμένα από τη μείωση των εσόδων της κινητής
τηλεφωνίας. Αντίθετα, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,4%, λόγω των υψηλότερων εσόδων χονδρικής και μιας ακόμη
περιόδου αυξημένης ζήτησης για τα συνδυαστικά πακέτα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Telekom Romania.
Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με
Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε
€633,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, μειωμένα κατά 2,7% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2016.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε:
«Οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ το Β΄ τρίμηνο ήταν ικανοποιητικές. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, μετά από πέντε χρόνια πτώσης,
πετύχαμε αύξηση του EBITDA. Τα έσοδα της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενισχύθηκαν, καθώς προσφέρουμε στους
πελάτες μας ολοκληρωμένες, αποδοτικές λύσεις για τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες.
Δυνατές ήταν οι επιδόσεις μας και ως προς τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, κυρίως τις VDSL, χάρη στην εκτεταμένη κάλυψη του δικτύου μας. Τα
έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα επέστρεψαν σε ρυθμούς ανάπτυξης, ανακόπτοντας την πολυετή πτωτική τάση. Στη Ρουμανία, η
επιτυχία των συνδυαστικών υπηρεσιών προσέφερε στήριξη στις επιδόσεις της σταθερής. Η πρόοδος που σημειώνουμε στα έσοδα
συνοδεύεται από τη διαρκή επανεξέταση κάθε γραμμής κόστους, καθώς η μείωση των εξόδων αποτελεί προϋπόθεση για να μετατρέψουμε
τα έσοδα σε ενισχυμένο EBITDA και ταμειακές ροές, απαραίτητες για να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά.»
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Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και για μελλοντική ανάπτυξη. Κατά
τους πρώτους έξι μήνες του έτους, το ποσοστό των εσόδων που επανεπενδύσαμε σε δίκτυα και περιεχόμενο τηλεόρασης αυξήθηκε σημαντικά. Είμαστε
πεπεισμένοι ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, καθώς η Ελλάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης.»
Προοπτικές
Ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι τάσεις του πρώτου εξαμήνου θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες για το υπόλοιπο του έτους. Η ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών,
ιδίως υψηλών ταχυτήτων, αναμένεται να ενισχυθεί, κυρίως λόγω της εκτεταμένης κάλυψης του δικτύου VDSL. Αντίθετα, οι πελάτες μόνο υπηρεσιών
φωνής αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί η αύξηση της χρήσης και των εσόδων από δεδομένα κινητής. Στη Ρουμανία και
την Αλβανία, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές και
περιεχόμενο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών του σε όλες τις αγορές. Ο ΟΤΕ διατηρεί την εκτίμηση για το 2017, αναμένοντας ότι οι
προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν περίπου σε €250 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των επενδύσεων σε πάνω από €700
εκατ., καθώς και τις έκτακτες φορολογικές εκροές.
Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,0% και διαμορφώθηκε σε €313,9 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία
EBITDA αυξήθηκε κατά 1,5%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 39,6%, ενισχυμένο περισσότερο από 100 μονάδες βάσης. Η
προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία αυξήθηκε κατά 5,9%, καθώς η σημαντική αύξηση στη σταθερή τηλεφωνία απορρόφησε την πίεση από
τον ανταγωνισμό στην κινητή. Στην Αλβανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 60,4%, καθώς οι δραστηριότητες επηρεάστηκαν από
τις αλλαγές στη διεθνή κίνηση και τα τέλη τερματισμού.
Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €39,8 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2017, μειωμένη κατά 1,5%, αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα κέρδη προ
φόρων.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €40,8 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του
2017, αυξημένα κατά 6,5% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2016.
Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €223,0 εκατ., αυξημένες κατά 61,5%, λόγω των
υψηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής στην Ελλάδα οι οποίες ανήλθαν σε €131,1 εκατ. Στη Ρουμανία οι επενδύσεις στις δραστηριότητες
σταθερής ανήλθαν σε €20,5 εκατ. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €50,7 εκατ.,
στη Ρουμανία σε €16,6 εκατ. και στην Αλβανία σε €2,4 εκατ.
Το Β’ τρίμηνο του 2017, οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €49,9 εκατ., αντανακλώντας κυρίως τις υψηλότερες επενδύσεις σε
πάγια περιουσιακά στοιχεία.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,5 δισ. στις 30 Ιουνίου 2017, μειωμένος κατά 28% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του
2016, που αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου, με την αναλογία να παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο.
Τα έσοδα του ΟΤΕ στην Ελλάδα από υπηρεσίες λιανικής σημείωσαν αύξηση το Β΄τρίμηνο, τόσο σε επίπεδο σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας, χάρη στις
ισχυρές λειτουργικές του επιδόσεις. Τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,4%, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας, κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από δεδομένα σταθερής και κινητής, αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των εσόδων χονδρικής καθώς και
των εσόδων από το έργο «Rural Broadband» που ολοκληρώνεται σύντομα. Συνολικά, το προσαρμοσμένο EBITDA από υπηρεσίες σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας αυξήθηκε κατά 1,5% το Β’ τρίμηνο του 2017.
Το Β’ τρίμηνο του 2017, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές
πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε μείωση 5 χιλιάδων γραμμών, ενώ σε ότι αφορά τον ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία
κατέγραψε απώλεια 8 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.
Το Β’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 27 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 89% περίπου των συνολικών καθαρών
νέων συνδέσεων της αγοράς. Ο συνολικός αριθμός πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθε σε 1.682 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών
ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 27 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 280 χιλιάδες
συνδρομητές ή το 16,6% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας έναντι του 15,2% στο
τέλος του Α’ τριμήνου του 2017. Η συνεχιζόμενη επιτυχία στην επέκταση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε μια περίοδο έντονης πίεσης στις
καταναλωτικές δαπάνες επιβεβαιώνει την πολυετή στρατηγική του Ομίλου για επενδύσεις στην τεχνολογία VDSL. Από τον συνολικό αριθμό των καμπινών
που κατακύρωσε η Ρυθμιστική Αρχή στον ΟΤΕ τον περασμένο Φεβρουάριο για αναβάθμισή τους σε VDSL Vectoring, o OTE είχε ενεργοποιήσει στο τέλος
του Β’ τριμήνου περίπου το 53%, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 35% βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωση.
Το Β’ τρίμηνο του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV μειώθηκε κατά χίλιους, σε 504 χιλιάδες. Η αναμενόμενη αυτή επιβράδυνση μετά
από μια μακρά περίοδο ταχείας ανάπτυξης της πελατειακής βάσης, οφείλεται στην ωρίμανση της συγκεκριμένης αγοράς, στον πρόσθετο φόρο που
επιβλήθηκε πέρυσι στη συνδρομητική τηλεόραση και σε εποχιακούς παράγοντες.
Το Β’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν αύξηση 0,3% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής
τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 0,7%, υποστηριζόμενα από ισχυρές επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και, σε μικρότερο βαθμό, από την τηλεόραση. Τα
έσοδα από υπηρεσίες φωνής σημείωσαν μικρή πτώση, συνεχίζοντας την τάση που παρατηρείται από το Β’ εξάμηνο του 2016. Οι ανθεκτικές αυτές
επιδόσεις ήταν αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και σε νέες λύσεις, της αναβάθμισης της εμπειρίας του πελάτη
και της συνεχιζόμενης επέκτασης των εμπορικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αύξηση του ARPU και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών
μας. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση των πελατών VDSL στο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της επέκτασης του δικτύου καθώς
και των εμπορικών πρωτοβουλιών για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και την προώθηση της υπηρεσίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής
επηρεάστηκαν αρνητικά από την αναδρομική εφαρμογή της μείωσης στις ρυθμιζόμενες τιμές χονδρικής.
Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με
τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €229,0 εκατ. το Β’
τρίμηνο του 2017, ελαφρώς αυξημένα κατά 0,4% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2016. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 6,4%, κυρίως λόγω των
Προγραμμάτων Εθελούσιας Αποχώρησης που έλαβαν χώρα πέρυσι. Για την επίτευξη των στόχων σε ό,τι αφορά το EBITDA και τις ελεύθερες ταμειακές
ροές, ο ΟΤΕ υλοποιεί δράσεις αυστηρού περιορισμού του κόστους που σχετίζεται με τις δαπάνες προσωπικού, ενώ επανεξετάζει όλες τις άλλες γραμμές
κόστους.
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FAZ: Στόχος ο εκφοβισμός Γεωργίου
Η καταδίκη του Ανδρέα Γεωργίου απασχολεί τον γερμανικό τύπο που κάνει λόγο για «σημαδεμένη τράπουλα»,
επικαλούμενη μαρτυρία συνεργάτη της Eurostat. Ξεχωρίζει και το δημοσίευμα περί υψηλής ζήτησης για το νέο
ομόλογο. «Στόχος της καταδίκης είναι ο εκφοβισμός» επιγράφεται σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας
Frankfurter Allgemeine για την υπόθεση Γεωργίου. Η εφημερίδα επικαλείται τη μαρτυρία συνεργάτη της
ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής, ο οποίος παρέστη στη δίκη του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ στην Αθήνα και
δηλώνει στην εφημερίδα ότι «η όλη υπόθεση ήταν μία παρτίδα με σημαδεμένη τράπουλα, η οποία απέβλεπε
στον εκφοβισμό».
Ο ισχυρισμός αυτός περιλαμβάνεται σε έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή της γερμανικής εφημερίδας την
Τετάρτη, χωρίς ωστόσο να αναγράφεται όνομα και διεύθυνση του αποστολέα. Η Frankfurter Allgemeine
επισημαίνει ότι η καταδικαστική απόφαση για τον Ανδρέα Γεωργίου «προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, όχι μόνο
στη Eurostat, αλλά και στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».Ο συνεργάτης της Eurostat γράφει, μεταξύ
άλλων: «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν δυνατή μία τέτοια συνεδρίαση (δικαστηρίου) σε μία δημοκρατική χώραμέλος της ΕΕ».
Υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης περισσότερα πρόσωπα πλησίασαν τον Γεωργίου,
διαμαρτυρήθηκαν, του είπαν «να πάει σπίτι του» και τον έλουσαν με ιταλικές βρισιές. Ήταν σαφές, επισημαίνει
ο γράφων, ότι «κανείς δεν ενδιαφερόταν να ακούσει τις εξηγήσεις μας». Ακόμη και ο δικαστής, υποστηρίζει,
«δεν μας επέτρεψε να εκθέσουμε την άποψή μας, ότι ήταν ορθά τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό που είχε
αποστείλει ο Γεωργίου στη Eurostat».
Πηγή: DW
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Η κινεζική κυβέρνηση θέλει να μειώσει το ιλιγγιώδες χρέος
Σε σημείο καμπής φαίνεται ότι βρίσκεται η Κίνα, καθώς επιχειρεί να περιορίσει δραστικά τον δανεισμό και τη
συνεπακόλουθη υπερχρέωση κράτους και επιχειρήσεων. Με το χρέος της να αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 29
τρισ. δολαρίων, τα 17 τρισ. από τα οποία προέρχονται από τον δανεισμό των κινεζικών επιχειρήσεων, ο
κίνδυνος που φαίνεται να απασχολεί την κινεζική ηγεσία είναι ένα κύμα πτωχεύσεων, ικανό να προκαλέσει
κατάρρευση του τραπεζικού της τομέα. Το ΔΝΤ προειδοποιεί τη δεύτερη οικονομία στον κόσμο πως αν δεν
περιορίσει την εξάρτησή της από τον δανεισμό, η ανάπτυξή της θα επιβραδυνθεί από το 6,9% που σημειώνει
φέτος στο 5% έως το 2021. Το Ταμείο πιθανολογεί, άλλωστε, και την περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξής της
στο 3% σε περίπτωση χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οπως επισημαίνει η Nomura Holdings, σε αυτήν την
περίπτωση θα ακολουθούσαν κραδασμοί στην παγκόσμια οικονομία, που πέρυσι άντλησε το 1/3 της ανάπτυξής
της από την Κίνα.

Συνέχεια…
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Κι ενώ οι κινήσεις των κινεζικών αρχών τούς τελευταίους μήνες καταδεικνύουν την προσπάθεια του Πεκίνου να
αντιμετωπίσει δυναμικά το πρόβλημα, πολλά θα εξαρτηθούν από το κατά πόσον θα έχει την αναγκαία
υποστήριξη ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον Οκτώβριο στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Παρόμοιες
προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο παρελθόν για την αντιμετώπιση του χρέους δεν απέφεραν ουσιαστικά
αποτελέσματα. Εχει γι’ αυτό ασκηθεί κριτική στον Κινέζο πρόεδρο ότι δεν υπήρξε εξίσου επιθετικός σε αυτό το
θέμα όσο, για παράδειγμα, στην εκστρατεία για πάταξη της διαφθοράς σε όλα τα κλιμάκια του κρατικού
μηχανισμού.
Τον Ιούνιο, οι εποπτικές αρχές του κινεζικού τραπεζικού συστήματος έδωσαν εντολή στις τράπεζες της χώρας να
ελέγξουν διεξοδικά την έκθεσή τους σε δάνεια προς τους τέσσερις επιχειρηματικούς ομίλους της Κίνας που
έγιναν γνωστοί στη Δύση με την επιθετική τους πολιτική να εξαγοράζουν αμερικανικές και ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις. Πρόκειται για τους ομίλους Dalian Wanda, Anbang, Fosun και HNA Group που μόνον μέσα στον
τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν ανακοινώσει εξαγορές εκτός και εντός Κίνας αξίας 75 δισ. δολαρίων. Πολλές
κινεζικές τράπεζες που είχαν συνδράμει τον όμιλο ΗΝΑ, μεγαλύτερο μέτοχο της Deutsche Bank εδώ και περίπου
τρεις μήνες, τώρα αρνούνται να της χορηγήσουν καινούργια δάνεια. Παράλληλα, οι κινεζικές αρχές κάλεσαν την
ασφαλιστική Anbang να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στο εξωτερικό και να επαναπατρίσει τα
κεφάλαια στη χώρα. Σημειωτέον ότι στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών οι κινεζικές εταιρείες εξαγόρασαν
ξένες επιχειρήσεις σε Ευρώπη και Αμερική έναντι 343 δισ. δολαρίων.
«Σχεδόν κάθε 15 χρόνια η Κίνα βρίσκεται σε σημείο καμπής», επισημαίνει ο Τάο Ντογκ, αναλυτής της Credit
Suisse στο Χονγκ Κονγκ, που εκτιμά ότι σήμερα η δεύτερη οικονομία στον κόσμο πλησιάζει στην επόμενη
κρίσιμη φάση της. Μέχρι στιγμής, η Κίνα έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει μια κρίση χάρη στα τεράστια
αποθέματά της, μεταξύ των οποίων και τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα ύψους 3 τρισ. δολαρίων. Επιπλέον, ο
τραπεζικός τομέας διατηρεί επαρκή ρευστότητα, χάρη στην εγχώρια αποταμίευση που ανέρχεται σε 24 τρισ.
δολάρια. Οπως, πάντως, επισημαίνουν οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το
πρόβλημα του δυσθεώρητου χρέους της Κίνας, θα χρειαστούν δύσκολες αποφάσεις, όπως το να αφεθούν
ορισμένες επιχειρήσεις να καταρρεύσουν. Με συνυπαιτιότητα του Πεκίνου, στην Κίνα διατηρείται τεχνητά στη
ζωή σημαντικός αριθμός από τις λεγόμενες «επιχειρήσεις ζόμπι». Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που ορίζει ο
ΟΟΣΑ ως «παλαιές εταιρείες με μόνιμο πρόβλημα εξυπηρέτησης του χρέους τους». Ενδέχεται, πάντως, το Πεκίνο
να αλλάζει πολιτική και σε αυτό το ζήτημα. Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κεκιάνγκ δήλωσε πέρυσι ότι η Κίνα
πρέπει «να σκοτώσει με μαχαίρι» τις «επιχειρήσεις ζόμπι» στους τομείς στους οποίους καταγράφεται
πλεόνασμα παραγωγικής δυνατότητας, όπως οι βιομηχανίες χάλυβα, γαιάνθρακα και τσιμέντου.
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The US Dollar is down 9% since last December. It's given back ALL
of its post-election gains
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