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Alpha Bank: Η σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία γίνεται ολοένα πιο
εμφανής
Η σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Eλληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολογήσεως γίνεται ολοένα πιο εμφανής, όπως αντανακλάται τόσο στον δείκτη οικονομικού κλίματος όσο και
στην εξέλιξη των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος, τονίζουν
οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, σε ανάλυση τους.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν, ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βελτιώθηκε για τρίτο συνεχή μήνα, και διαμορφώθηκε στις 99,0 μονάδες τον Αύγουστο
του 2017, από 98,2 μονάδες τον Ιούλιο και 94 μονάδες τον Ιούνιο.
Αντιστοίχως η βελτίωση της εμπιστοσύνης αποτυπώθηκε τους τελευταίους μήνες και στην εξέλιξη των
μηνιαίων ροών των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει η
Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, το άθροισμα των θετικών μηνιαίων ροών από τον Μάιο έως τον Ιούλιο
του 2017 ανήλθε σε 2,7 δισ.ευρώ εκ των οποίων τα 1,7 δισ. προέρχονται από τις καταθέσεις των νοικοκυριών.
Τέλος, το υπόλοιπο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στο τέλος Ιουλίου 2017 διαμορφώθηκε σε 121,3 δισ.
από 118,9 δισ. στο τέλος Απριλίου και 120,8 δισ. τον Ιούλιο του 2015, όταν επεβλήθησαν οι κεφαλαιακοί
περιορισμοί.
Επιπλέον, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα συνδέεται και με τη
μείωση της εξαρτήσεως των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τον μηχανισμό του
Ευρωσυστήματος για έκτακτη ρευστότητα. Όπως παρατηρείται από τις αρχές του 2017 είναι εμφανής η μείωση
της εξάρτησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τον μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης
(Emergency Liquidity Assistance-ELA), φθάνοντας τον Ιούλιο στα 34,6 δισ. ευρώ.
Η αποκλιμάκωση της έκτακτης χρηματοδότησης (ELA) άρχισε να γίνεται ορατή από το δεύτερο εξάμηνο του
2016. Η συνολική χρηματοδότηση των Ελληνικών τραπεζών από το Ευρωσύστημα ανήλθε τον Ιούλιο του 2017
σε 50,4 δισ. ευρώ, από 82,9 δισ. ευρώ πέρυσι τον Ιούλιο και 126,6 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2015.
Ο θετικός αντίκτυπος επί του οικονομικού κλίματος από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως
αντικατοπτρίζεται επίσης σε σημαντικό βαθμό στη μετατόπιση της καμπύλης αποδόσεων των κρατικών
ομολόγων σε χαμηλότερο επίπεδο, καθώς και στην ελαφρά αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους αξιολογήσεως.
Οι ανωτέρω εξελίξεις σε συνδυασμό με την τόνωση των συνθηκών ρευστότητας που προκύπτει από τη σταδιακή
εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα δύναται να οδηγήσει σε
σημαντική ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας παράλληλα με τις ισχυρές επιδόσεις του
τουρισμού, εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank.
Η προσέλκυση, ωστόσο, μεγάλων άμεσων ξένων επενδύσεων προϋποθέτει την ταχεία - εντός του φθινοπώρου ολοκλήρωση της τρίτης αξιολογήσεως ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η δυναμική που επετεύχθη όσον αφορά τις
επιχειρηματικές προσδοκίες μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως, αναφέρουν επίσης.
Συνέχεια…
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/ σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της τράπεζας, η ουσιαστική επιτάχυνση των διαρθρωτικών
Παράλληλα,
αλλαγών και των ιδιωτικοποιήσεων δύναται να διαμορφώσουν ένα σκηνικό αναβαθμίσεως της χώρας ως
ασφαλούς επενδυτικού προορισμού που προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες. Καταλυτικής σημασίας στη
δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος είναι η έναρξη ουσιαστικών συζητήσεων, μετά τις γερμανικές εκλογές και
την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολογήσεως, σχετικά με την εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την
ελάφρυνση του χρέους που θα εφαρμοστούν με το πέρας του προγράμματος καθώς και την εκλογίκευση των
στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι τράπεζες είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη της οικονομίας
Την αισιοδοξία τους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2017 και εστιάζονται σε μια βιώσιμη και σταθερή κερδοφορία,
στη σταδιακή επιστροφή καταθέσεων, στον έλεγχο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη χρηματοδότηση της πραγματικής
οικονομίας, εκφράζουν τραπεζικές πηγές, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων από τις τέσσερις συστημικές
τράπεζες.
Ειδικότερα, η προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι τράπεζες δημιουργούν σταδιακά τις βάσεις για μια βιώσιμη
κερδοφορία, τη στιγμή που το οικονομικό περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και την έξοδο της στις αγορές
δημιουργούν προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας. Γεγονός που θα έχει καθοριστικές επιδράσεις στη λειτουργία των
τραπεζών και ιδιαίτερα στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές.
Τονίζουν ότι ο στόχος των μη εξυπηρετούμενων δανείων για σημαντική μείωση μέχρι τους μέχρι 2019 που έχει τεθεί, δεν εξαρτάται
αποκλειστικά και μόνον από τις προσπάθειες των τραπεζών αλλά και από τους αναπτυξιακούς ρυθμούς της χώρας, επισημαίνοντας ότι
τα οικονομικά δεδομένα σήμερα δείχνουν ότι είναι θετικά και μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.
Έμφαση δίνουν οι τράπεζες και στη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αποδίδοντας θετικά
αποτελέσματα.
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Νικόλαος Καραμούζης -στη συνάντηση που είχε η ΕΕΤ με τον
πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, την Παρασκευή- αναλαμβάνονται μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών από τις τράπεζες μέσω της
Ένωσης εντός και εκτός Ελλάδος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο την ενημέρωση επενδυτών, επίσημων φορέων και
παραγωγικών θεσμών για τις βελτιούμενες προοπτικές και δυνατότητες του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας, υπό
την προϋπόθεση της συνέχισης της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ανοικτής και ανταγωνιστικής
παραγωγικής βάσης και οικονομίας.
Από την μεριά τους τραπεζικά στελέχη που επικοινώνησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ απευθύνουν πρόσκληση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να
αποτανθούν στο τραπεζικό σύστημα για χρηματοδότηση των στεγαστικών και καταναλωτικών τους αναγκών, αλλά και
επιχειρηματικών τους σχεδίων.
«Είμαστε ανοικτοί στη χρηματοδότηση κάθε βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου και διαθέτουμε τα απαραίτητα κεφάλαια», τονίζουν
χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή
πορεία της χώρας.
Εξάλλου, ενδιαφέρον έχουν και οι δηλώσεις των διοικητικών στελεχών των συστημικών τραπεζών που γίνονται πάντα με την ευκαιρία
της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.
Ειδικότερα, σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης, μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών, συνέβαλε στην άρση της οικονομικής αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε
από την αρχή του 2017 και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανόδου.
Αναφερόμενος στο στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας Πειραιώς ο κ. Μεγάλου έδωσε έμφαση στο νέο στρατηγικό σχέδιο για την
περίοδο μέχρι το 2020 με τίτλο «Αgenda 2020» που επικεντρώνεται στην πειθαρχημένη εφαρμογή αυτού του σχεδίου, έχοντας
προτεραιότητες τη μείωση του κινδύνου του ισολογισμού, την επανεστίαση/επαναπροσδιορισμο των δραστηριοτήτων, την εφαρμογή
ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, τη βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων, την ενίσχυση των λειτουργιών
παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων και, τέλος, την υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Συνέχεια…
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Ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, ανέφερε ότι «η μείωση της αβεβαιότητας για τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές θέτει τις
βάσεις για οριστική έξοδο της χώρας από την πολυετή δοκιμασία της κρίσης. Τα θετικά ορόσημα του δευτέρου τριμήνου, με αφετηρία την ολοκλήρωση
της δεύτερης αξιολόγησης, έχουν ήδη ορατή αποτύπωση στη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά και στις εκτιμήσεις των διεθνών αγορών
για την κατεύθυνση της χώρας, που επιβεβαιώθηκαν κατά την πρόσφατη πρώτη έκδοση κρατικού χρέους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι
εξελίξεις αυτές συνιστούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά η αποκατάσταση της κλονισμένης εμπιστοσύνης απαιτεί συνέχεια, συνέπεια και χρόνο. Η
διατήρηση του κλίματος συνεργασίας με τους διεθνείς πιστωτές, η συνεπής εφαρμογή των συμφωνηθέντων και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος
φιλικού για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση αναγκαίων ξένων επενδύσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη ενός κύκλου σταθερής
και διατηρήσιμης ανάπτυξης».
Μιλώντας για το τραπεζικό σύστημα ο κ. Καραμούζης επισήμανε ότι «μέσα σε ένα βελτιούμενο περιβάλλον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να
εστιάσει στις βασικές προτεραιότητες, που είναι η στήριξη του αναπτυξιακού κύκλου, η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και η αποτελεσματική
διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες και την οικονομία και η
συνακόλουθη, αργή αλλά ορατή, επιστροφή καταθέσεων διευκολύνει την παροχή ρευστότητας προς τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ανέφερε ότι η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων ενίσχυσε τη ρευστότητα και τη δυνατότητά
της τράπεζας να στηρίξει τους πελάτες της. Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και, προπάντων, των επιχειρήσεων καθώς ανακάμπτει η ελληνική
οικονομία, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα που επιβεβαιώθηκε από την αύξηση των χορηγήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο.
Ο κ. Καραβίας επισήμανε ότι «ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στο πεδίο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο βασικός δείκτης, των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), για τη τράπεζα κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος για τρίτο συνεχές τρίμηνο».
Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, ανέφερε ότι το δεύτερο τρίμηνο του έτους σηματοδοτήθηκε
από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της χώρας, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και
των καταναλωτών, βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη.
Ο κ. Φραγκιαδάκης ανέφερε ότι η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την αποεπένδυση από τις ουλγαρικές θυγατρικές, UBB και Interlease, στην KBC Bank
NV, εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις της στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους μετόχους μας. Η πώληση ενίσχυσε τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά 0,8 δισ.
ευρώ, τα οποία αξιοποιήθηκαν για τη μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA που σήμερα ανέρχεται σε μόλις 2,6 δισ. ευρώ
καταδεικνύοντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα της Τράπεζας σε όρους ρευστότητας ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας.
«Η ολοκλήρωση των πρόσφατα συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και τη Vojvodjanska Banka, σε
συνδυασμό και με άλλες πρωτοβουλίες, θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής μας επάρκειας, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν την άμεση
απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA εφικτή», τονίζει ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.
Ο Δημήτριος Μαντζούνης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, ανέφερε ότι το οικονομικό περιβάλλον ενισχύθηκε απο ένα ιδιαιτερα ικανοποιητικο
έτος για τον τουρισμο, καθως και απο την επιτυχη έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τον Ιούλιο.
Στο πλαίσιο αυτο, κατα το δεύτερο εξάμηνο η Alpha Bank επικεντρώνεται στην περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγων χρηματοδοτήσεως και στην
εφαρμογη του σχεδίου της για μείωση των Μη Εξυπηρετουμενων Ανοιγμάτων, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των πρόσφατων νομοθετικών
μεταρρυθμισεων και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κερδίζει έδαφος.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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

CNBC: Η Ελλάδα ελπίζει σε ελάφρυνση χρέους
Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, οι συζητήσεις για τη μεσοπρόθεσμη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα μπορούσαν να
ξεκινήσουν το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο, μετά από τη λήξη των γερμανικών εκλογών το Σεπτέμβριο. Το CNBC το οποίο επικαλείται
πηγές που δεν κατονομάζει, σχολιάζει με χαρακτηριστικό τρόπο αυτό που θέλει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η Ελλάδα, είναι να
αποφύγει να εισέλθει σε ένα νέο πρόγραμμα διάσωσης, όταν λήξει το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης.
Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι χρειάζεται ελάφρυνση χρέους. Και αυτό είναι το σημείο που εντοπίζεται "πρόβλημα".
"Υπάρχει τώρα φως στο τούνελ", είχε δηλώσει τον Ιούνιο ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Μετά από μήνες συγκρούσεων, η ΕΕ και το ΔΝΤ είχαν αποφασίσει να απελευθερώσουν περισσότερα κεφάλαια διάσωσης για την
Ελλάδα, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό μόνο από το τρίτο δάνειο να ανέρχεται στα 40,2 δισ. ευρώ,
Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης πήραν πολύ μικρά μέτρα για την ελάφρυνση χρέους τότε, αλλά αυτά τα μέτρα ήταν λιγότερα
από την ελάφρυνση χρέους για την οποία πίεζε ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης αναμένεται να τελειώσει το Σεπτέμβριο του επομένου έτους. Η Ελλάδα πλήττεται από πολυετείς
χρηματοπιστωτικές κρίσεις από το 2010 και μάλιστα κινδύνευσε να αποχωρήσει από την ευρωζώνη το 2015.
Στόχος του Τσίπρα είναι να ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές ομολόγων και να αφήσει πίσω του τη διεθνή βοήθεια, επομένως το
θέμα του χρέους είναι αυτό που θα συνεχίσει να κυριαρχεί τις συζητήσεις όσο θα πλησιάζουμε τον Σεπτέμβριο του 2018.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα χωρίς αναδιάρθρωση, ενώ το Ταμείο πιέζει για πιο
χαλαρούς δημοσιονομικούς στόχους για την Ελλάδα ενώ παράλληλα προχωρά σε μεταρρυθμίσεις.
Η ΕΚΤ ήταν επίσης εμφατική στο ότι δεν θα συμπεριλάβει ελληνικά ομόλογα στο QE. Σε επιστολή του τον Ιούνιο ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario Draghi απέκλεισε αυτή την πιθανότητα, δηλώνοντας πως το προσωπικό της κεντρικής τράπεζας δεν είναι σε θέση να αναλύσει
πλήρως το δημόσιο χρέος της Ελλάδας.
Συνέχεια..
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Ημερήσια Νέα
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Αναλυτές στη Barclays έχουν εκτιμήσει ότι εάν συμπεριληφθεί το ελληνικό χρέος στο πρόγραμμα ομολόγων της ΕΚΤ,
συνεπάγεται μηνιαίες αγορές περίπου 115 εκατ. ευρώ.
Στις αρχές της εβδομάδας ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ τόνισε πως το θέμα της ελάφρυνσης χρέους "δεν βρίσκεται καθόλου στην
ατζέντα". Αλλά πηγή κοντά στην κατάσταση τόνισε στο CNBC ότι οι συζητήσεις για το μεσοπρόθεσμο χρέος θα
μπορούσαν ενδεχομένως να ξεκινήσουν το Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, μετά την ολοκλήρωση των εκλογών της Γερμανίας
τον Σεπτέμβριο.
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Η ηλεκτροκίνηση
απειλεί το γερμανικό θαύμα
Ο εκλογικός θρίαμβος της Γερμανίδας καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ στις 24 Σεπτεμβρίου είναι πιθανό να ακολουθηθεί
από οικονομική καταστροφή. Η τέταρτη θητεία της ως καγκελαρίου θα συμπέσει με την επιδίωξη για καθαρότερη
ατμόσφαιρα σε πόλεις και χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αιτήματα που θα επιταχύνουν την άνοδο των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εξέλιξη θα μπορούσε να μεταμορφώσει τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία από παγκοσμίως
θαυμαστή πηγή οικονομικής δύναμης σε διαρθρωτική αδυναμία. Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας απασχολεί άμεσα
και έμμεσα περίπου ένα εκατομμύριο εργαζομένους.
Τα δύο τρίτα από αυτές τις θέσεις εργασίας εξαρτώνται από μια τεχνολογία που μπορεί να είναι, σύντομα, παρωχημένη: τη
μηχανή εσωτερικής καύσης. Ερευνητές του γερμανικού οικονομικού ινστιτούτου Ifo υπολόγισαν τον Ιούνιο πως μία στις
δέκα θέσεις εργασίας στη γερμανική οικονομία εξαρτάται από τους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Αυτό αποτελεί
πρόβλημα όταν σε μία δεκαετία το ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα που θα πωλείται θα είναι ηλεκτρικό, σύμφωνα με
πρόβλεψη της Daimler. Ενδεχόμενη απαγόρευση της κυκλοφορίας ρυπογόνων αυτοκινήτων με κινητήρα ντίζελ θα
μπορούσε να επιταχύνει τη στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το ίδιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει και η μείωση
του κόστους των μπαταριών. Η παρακμή της αυτοκινητοβιομηχανίας θα συνέβαινε σε μια δύσκολη στιγμή για τη
Γερμανία. Η κεντρική τράπεζα της χώρας είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Ιούνιο πως ο υψηλότερος βιώσιμος ρυθμός
ανάπτυξης που μπορεί να πετύχει η οικονομία της θα υποχωρήσει το 2019 στο αναιμικό 1,2%, εν μέρει εξαιτίας της
έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Πολιτικές επιλογές που είχε κάνει η κ. Μέρκελ στο παρελθόν θα μπορούσαν να
περιορίσουν επίσης τη δυνατότητα της γερμανικής οικονομίας να προσαρμοστεί σε οικονομικά πλήγματα. Ο κατώτατος
μισθός έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε είναι άκαμπτος και είναι υπερβολικά υψηλός για την ανατολική Γερμανία. Οι
συντάξεις που χορηγεί το κράτος είναι πιο γενναιόδωρες ενώ δεν έχουν γίνει επαρκείς επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές
τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη αν αναλογιστεί κανείς πως οι γερμανικές
αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές τους στην τεχνολογία ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν καταθέσει το 40% από τις πατέντες που σχετίζονται με κινητήρες εσωτερικής
καύσης μεταξύ 2010 και 2016, αλλά μόνο το 15% αυτών που σχετίζονται με τεχνολογία μπαταριών, σύμφωνα με τη μελέτη
του οικονομικού ινστιτούτου Ifo. Και στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων εταιρείες όπως η Renault-Nissan και η
αμερικανική Tesla προηγούνται σημαντικά σε σύγκριση με τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.
Η κ. Μέρκελ θα μπορούσε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων εάν δώσει στην αυτοκινητοβιομηχανία κίνητρα για να
εγκαταλείψει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης θα μπορούσε να στείλει δυνατό σήμα εάν υιοθετούσε την
\
πρωτοβουλία της Γαλλίας και της ρετανίας, που έχουν ανακοινώσει πως θα απαγορεύσουν την κυκλοφορία αυτοκινήτων
με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2040 και μετά. Αν δεν υπάρξουν τέτοια κίνητρα και αντικίνητρα, τότε υπάρχει ο
κίνδυνος η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να γίνει η βιομηχανία κάρβουνου του 21ου αιώνα.
Πηγή: OLAF STORBECK / REUTERS BREAKING VIEWS
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ΓΔ: Ανησυχία από το κλείσιμο χαμηλότερα των 820 μονάδων …
Προβληματισμό δημιουργεί πτώση της Παρασκευής και κυρίως το κλείσιμο του ΓΔ
χαμηλότερα των 820 μονάδων (κλείσιμο στις 816,66 μονάδες).
Ζητούμενο λοιπόν είναι η άμεση επιστροφή υψηλότερα των 820 – 825 μονάδων, με την
παραμονή χαμηλότερα αυτών να προβληματίζει. Οι επόμενες στηρίξεις είναι στα επίπεδα
των 810 μονάδων, θυμίζοντας ότι το πλέον κρίσιμο κατά τις επόμενες εβδομάδες είναι η
παραμονή υψηλότερα των 790 - 800 μονάδων (στηρίξεις μεγάλης σημασίας).
Παράλληλα με το ΓΔ, αρκετά επιβαρυμένη είναι η βραχυπρόθεσμη εικόνα του τραπεζικού
δείκτη, με μεγάλες πιθανότητες αν δεν έλθει άμεσα μια ισχυρή αντίδραση, η πτώση των
τιμών των τραπεζών να συνεχιστεί μέχρι τα επίπεδα τουλάχιστον των 960 μονάδων, με
κίνδυνο για πτώση μέχρι τις ισχυρές στηρίξεις στα επίπεδα των 900 - 910 μονάδων.
Τραπεζικός Δείκτης
Relative Strength Index (36.5187)
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