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Στο 1,8% (y-0-y) η ανάπτυξη το Β΄τρίμηνο …. Στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση (q-o-q)
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ΕΛΣΤΑΤ σε ανακοίνωση της, ανοδικά κινήθηκε η ελληνική οικονομία και το β'
τρίμηνο του έτους, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,8% σε ετήσια βάση και κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση. Θα
πρέπει να σημειωθεί πως η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση της εκτίμησης για το ΑΕΠ το πρώτο
τρίμηνο. Με τα νέα στοιχεία διαμορφώνεται σε 2,5% έναντι του 2,3% που είχε ανακοινωθεί αρχικά.
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Β΄ τρίμηνο προκύπτουν τα ακόλουθα:
* Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2018.
* Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασαν μηδενική μεταβολή 0,0 % σε σχέση με το 1o
τρίμηνο του 2018.
* Αύξηση κατά 3,9% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,6% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,5%.
* Αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι
εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,6% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,2%.
Σε ετήσια βάση:
* Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,8% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2017.
* Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2017.
* Αύξηση κατά 9,4% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,2% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,2%.
* Αύξηση κατά 4,3% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι
εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 16,2%.
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Νέος γύρος επαφών των ελληνικών τραπεζών με τον SSM
Τις επόμενες εβδομάδες είναι προγραμματισμένες νέες επαφές των ελληνικών τραπεζικών διοικήσεων με
τον SSM, τον εποπτικό βραχίονα της ΕΚΤ, για τον καθορισμό των στόχων μείωσης των «κόκκινων»
δανείων έως και το 2021.
Συνέχεια..
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Για να μειωθούν τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε μονοψήφια επίπεδα έως το 2022 θα
πρέπει έως και το 2021 να έχουν υποχωρήσει κατά μέσο όρο τουλάχιστον στο 15% από 40% σήμερα.
Όπως σημειώνεται στο CNN, η μείωση αυτή προϋποθέτει την περαιτέρω βελτίωση των οργανικών επιδόσεων
των τραπεζών στη διαχείριση των ανοιγμάτων τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούν να
ρευστοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των προβληματικών τους δανείων, σε τιμές που, λόγω της πίεσης του
χρόνου, θα προκαλέσουν ζημιές, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μια τέταρτη αναγκαστική ανακεφαλαιοποίηση.
Να σημειωθεί πως η ισχνή πρόοδος που καταγράφεται μέχρι στιγμής στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων προέρχεται κατά κύριο λόγο από πωλήσεις και διαγραφές «κόκκινων»
δανείων και όχι από την προώθηση αποτελεσματικών ρυθμίσεων.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί στην αγορά προβληματισμό για το αν οι τράπεζες είναι σε θέση να επιτύχουν το
εύρος αποκλιμάκωσης των επισφαλειών για το οποίο έχουν δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

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

Bruegel: Μικρή ακόμη η αξιοπιστία της Ελλάδας
Πάρτε διαζύγιο από λανθασμένες πρακτικές του παρελθόντος, βάλτε φρένο δανεισμού στις κυβερνήσεις,
τηρήστε τις δεσμεύσεις έναντι των εταίρων, κρατήστε αποστάσεις ασφαλείας ανάμεσα στο μαξιλάρι
διαθεσίμων και τις προεκλογικές παροχές είναι τα μηνύματα που στέλνει μέσα από τη συνέντευξή της στα
«ΝΕΑ», η αναπληρώτρια διευθύντρια του ινστιτούτου Bruegel Μαρία Δεμερτζή, βάζοντας σε πρώτο πλάνο των
ενδεχόμενων εξωτερικών κινδύνων τις εξελίξεις στην Τουρκία, παρά στην Ιταλία.
Ειδικότερα, αναφερόμενη στην απειλή που αποτελεί για την ευρωζώνη η αναταραχή στην οικονομία της
Τουρκίας, η κυρία Δεμερτζή επισημαίνει ότι «θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ευάλωτη όχι επειδή έχει οικονομική
έκθεση στη χώρα, αλλά επειδή η Τουρκία αυξάνει τη νευρικότητα των αγορών επηρεάζοντας τις ευάλωτες
οικονομίες όπως αυτή της Ελλάδας. Αυτός θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από τον πρώτο (που αφορά
την υιοθέτηση από την Ιταλία μέτρων κατά παράβαση των υπαρχόντων κανονισμών)».
Την ώρα που η Ελλάδα αναζητεί παράθυρο ευκαιρίας για μια νέα έξοδο στις αγορές, η Μαρία Δεμερτζή
επισημαίνει ότι η αξιοπιστία απέναντι στους εταίρους και τις αγορές παραμένει μικρή και αβέβαιη.
«Η ανάκτηση πρόσβασης στις αγορές είναι και θα παραμείνει ακριβή και πιστεύω ότι δεν αποκαθιστά την
ικανότητα της Ελλάδας να δανείζεται ελεύθερα. Θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη,
είναι μια διαρκής διαδικασία η οποία απαιτεί από την Ελλάδα να επιδεικνύει με πειστικό τρόπο ότι έχει πάρει
διαζύγιο από λανθασμένες πρακτικές του παρελθόντος. Η Ελλάδα θα παραμείνει ευάλωτη στις κινήσεις των
αγορών μέχρι τότε, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί» επισημαίνει η Μαρία Δερμετζή.
Τονίζοντας δε τη σημασία της χρηστής διαχείρισης του «μαξιλαριού κεφαλαίων» που διαθέτει αυτή τη στιγμή
η Ελλάδα, προειδοποιεί ότι «η αξιοπιστία της Ελλάδας απέναντι στους εταίρους της ΕΕ και τις αγορές
παραμένει μικρή και αβέβαιη. Δεν θα χρειαστεί πολύ για να στραφούν οι αγορές κατά της Ελλάδας, κάτι που
πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί για να υπάρχει ελπίδα κατάργησης της εξάρτησης από τους δανειστές».
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Αυτό το sell-off των αναδυόμενων αγορών μοιάζει μεταδοτικό
Του Markus Ashworth
Οι δυσκολίες για τις αναδυόμενες αγορές έχουν εισέλθει σε νέα φάση.
Αυτό που κάποτε ήταν μια κρίση σε μια μεμονωμένη χώρα, αυστηρά περιορισμένη εντός των συνόρων της,
τώρα διαχέεται σε ολόκληρο τον κόσμο.
Για να περιορίσει την κατρακύλα στο νόμισμά της, η Αργεντινή αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο
εντυπωσιακό επίπεδο του 60% την Πέμπτη, αλλά το πέσο παρέμενε ακόμα 30% χαμηλότερα από τις αρχές της
εβδομάδας. Αν και η Τουρκία δεν βρίσκεται πιο κοντά στην επίλυση των πολλών προβλημάτων της, είναι
δύσκολο να καταλάβουμε γιατί η λίρα έπρεπε να πέσει 4% την ίδια μέρα. Οι εξηγήσεις ότι αυτό οφείλεται στην
παραίτηση ενός από τους τέσσερις αναπληρωτές διοικητές της κεντρικής τράπεζας δεν πείθουν –έφυγε μόνο
και
μόνο
για
να
αναλάβει
ένα
άλλο
πόστο
στον
κρατικό
μηχανισμό.
Αντίστοιχα, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο το ραντ της Νότιας Αφρικής και το
ρεάλ της Βραζιλίας χρειάστηκε να υποχωρήσουν κατά περίπου 3%.
Μοιάζει
με
μετάδοση
κρίσης
Η κατάρρευση του νομίσματος της Αργεντινής οδήγησε προκάλεσε ζημιές σε άλλα hotspots της αναδυόμενης
αγοράς

\
Αυτό μοιάζει με μετάδοση κρίσης. Τα προβλήματα μιας αναδυόμενης χώρας έχουν γίνει προβλήματα άλλων
αναδυόμενων χωρών και είναι δύσκολο να δει κανείς πώς θα σπάσει ο φαύλος κύκλος.
Αυτό που είναι πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι οι κινήσεις της περασμένης εβδομάδας δεν φάνηκε να
καθοδηγήθηκαν από την ισχύ του δολαρίου –σε σταθμισμένους όρους, το δολάριο κινήθηκε πτωτικά την
προηγούμενη εβδομάδα. Εάν ευθυνόταν η άνοδος του αμερικανικού νομίσματος, ίσως ο Πρόεδρος της Federal
Reserve Jerome Powell να αποφάσιζε να επιβραδύνει το ρυθμό αύξησης των επιτοκίων.
Συνέχεια…
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Δεν είναι λάθος του δολαρίου
Οι ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας σε ορισμένα νομίσματα αναδυόμενων αγορών δεν
προκλήθηκε από ένα ισχυρότερο δολάριο

Αλλά μια ανοδική αναθεώρηση των στοιχείων για την αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο, στο
4,2%, υποδηλώνει ότι η αμερικανική οικονομία έχει αποκτήσει σχεδόν ανοσία στις αυξανόμενες δυσκολίες σε
άλλες γωνιές του πλανήτη. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί ο Powell θα ήταν ανοικτός στη μετατόπιση της
νομισματικής πολιτικής.
Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ έχει πιέσει για κυρώσεις κατά της Τουρκίας και της Ρωσίας και
ότι έχει τουιτάρει κατά της Νότιας Αφρικής, είναι σχεδόν αδύνατο να δούμε πώς οποιοσδήποτε στο Λευκό
Οίκο θα έμπαινε στη διαδικασία να βοηθήσει.
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