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Ο Σόιμπλε συμφωνεί με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που προτείνει ο ESM
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕSM) εργάζεται αυτήν τη στιγμή πάνω σε προτάσεις για την
εφαρμογή των συμπεφωνημένων βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, τονίζει ο
εκπρόσωπος Τύπου του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για ευρωπαϊκά και διεθνή πολιτικο-οικονομικά θέματα του
γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, Ντένις Κόλμπεργκ, σε αποκλειστική δήλωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«To Eurogroup συμφώνησε στις 24 Μαΐου 2016 να ληφθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος μετά το
κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Τα μέτρα απαριθμούνται σαφώς στην συμφωνία στην οποία και
παραπέμπουμε. Μεταξύ άλλων αναφέρονται μέτρα για την εξασφάλιση του παρόντος χαμηλού επιτοκίου με
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕSM) εργάζεται αυτήν την στιγμή πάνω
σε προτάσεις για την εφαρμογή των συμπεφωνημένων βραχυπρόθεσμων μέτρων» τονίζει ο κ. Κόλμπεργκ
ερωτηθείς για το δημοσίευμα της εφημερίδας Handelsblatt ότι το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί
με την λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους .
Σχετικά με τις πληροφορίες της εν λόγω εφημερίδας για το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης το Σαββατοκύριακο
μεταξύ του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, του Διεθνούς
Νομισμαικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού
χρέους, ο κ. Κόλμπεργκ δεν το διέψευσε, λέγοντας: «Το Εurogroup θα συνέλθει στις 5 Δεκεμβρίου και πάλι.
Aπόψεις ανταλάσσουμε φυσικά και εκτός Εurogroup τακτικά σε διάφορα επίπεδα. Παρακαλώ για την
κατανόησή σας για το ότι δεν θα αναφερθούμε σε ενδεχόμενες συναντήσεις».
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη Handelsblatt «τη Δευτέρα, ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ θα
παρουσιάσει τα σχετικά μέτρα στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης» και περιέχονται τρία
διαφορετικά μέτρα: Η περίοδος αποπληρωμής δανείων από τον παλαιό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής
Σταθεροποίησης (EFSF) παρατείνεται κατά τέσσερα έτη, κατά μέσο όρο. Επιπλέον, θα μπορούσαν να
διαγραφούν κάποια τέλη για την Ελλάδα, ώστε η χώρα να εξοικονομήσει τον επόμενο χρόνο 220 εκατομμύρια
ευρώ. Αλλά το κεντρικό ζήτημα είναι να προστατευθεί η Αθήνα από τον κίνδυνο των αυξανόμενων επιτοκίων.
(…) Για να επιτευχθεί αυτό, ο ESM θα μπορούσε να εκδώσει δάνεια με προθεσμία εξόφλησης 30 ετών ή να
αξιοποιήσει τα λεγόμενα swaps επιτοκίων».
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι τo Eurogroup συμφώνησε στις 24 Μαϊου 2016 να εξετάσει μέτρα, όπως:
«Βραχυπρόθεσμα: Δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χρέους του προγράμματος.
Μεσοπρόθεσμα: Το Eurogroup καλεί το EWG να ερευνήσει συγκεκριμένα μέτρα (όπως μεγαλύτερη περίοδο
χάριτος και αποπληρωμής) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον καταστεί αναγκαίο, στο τέλος του
προγράμματος ESM, με την επιφύλαξη της επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος του ESM, καθώς και μέτρα
όπως η χρήση των ισοδύναμων κερδών SMP και ANFA.
Μακροπρόθεσμα: Το Eurogroup είναι έτοιμο, εφόσον καταστεί αναγκαίο και με την επιφύλαξη
της συμμόρφωσης με τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα, να εκτιμήσει περαιτέρω στο τέλος
του προγράμματος την ανάγκη πιθανών πρόσθετων μέτρων για το χρέος ώστε να διασφαλίσει πως οι
χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα παραμείνουν σε ένα βιώσιμο δρόμο».
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τράπεζες: Χρηματοδοτούμε όλα τα βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια
Έμφαση στην χρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων δίνουν οι τράπεζες και με κάθε ευκαιρία
διοικητικά τους στελέχη τονίζουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια προκειμένου οι επιχειρήσεις να
προχωρήσουν στην υλοποίηση των business plan που έχουν σχεδιάσει.
Ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι οι χρηματοδοτικοί κρουνοί είναι ανοικτοί και για τους συνεπείς πελάτες της
λιανικής τραπεζικής και ειδικότερα στην στεγαστική και καταναλωτική πίστη που εξακολουθούν να αποτελούν
την πλειονότητα της τραπεζικής πελατείας.
Παράλληλα μέσω της διαδικασίας ρυθμίσεων δανείων για την πελατεία τους που αντιμετωπίζει δυσκολίες
αποπληρωμής, ευελπιστούν ότι σταδιακά ένα μεγάλο μέρος της αυτής θα καταφέρει να έχει πρόσβαση στο
σύνολο των τραπεζικών προϊόντων εφόσον το επιθυμεί.
Η αναφορά του διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank Φωκίωνα Καραβία στη εκδήλωση των Growth Awards
είναι χαρακτηριστική και απηχεί την θέση όλου του εγχώριου τραπεζικού συστήματος: «Δεν υπάρχει κανείς
που να έρθει στη Eurobank με ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο, με προοπτικές επιτυχίας, και να μην βρούμε
λύση για να το χρηματοδοτήσουμε».
«Η έλλειψη υγιούς ζήτησης για δάνεια είναι σήμερα μεγαλύτερο πρόβλημα για το τραπεζικό σύστημα και την
οικονομία από την στενότητα ρευστότητας στις τράπεζες», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank
Φωκίων Καραβίας.
Σημαντικός εκτιμάται ότι μπορεί να είναι όμως και ο ρόλος του επιχειρείν στην βιώσιμη ανάκαμψη της χώρας.
Η άποψη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank Νικόλαου Καραμούζη που διατυπώθηκε
στην εκδήλωση των βραβείων είναι χαρακτηριστική: «Σ' αυτή την περίοδο των μεγάλων ανατροπών είναι
επιτακτική η ανάγκη συστράτευσης της επιχειρηματικότητας σε ένα νέο πατριωτισμό, ευθύνης, επενδύσεων
και κοινωνικής προσφοράς στον τόπο. Η επιχειρηματική κοινότητα έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση
των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επιστροφή της οικονομίας και της χώρας στην ομαλότητα και την
ανάπτυξη. Αποτελεί βασικό εταίρο μιας συμμαχίας με την κοινωνία, την πολιτική και τη σύγχρονη Ελληνική
διανόηση, που θα ηγηθεί της εθνικής προσπάθειας για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, την επενδυτική
άνθιση, την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, εισοδημάτων και πλούτου. Από μία τέτοια
στρατηγική έχουν να επωφεληθούν οι πολλοί, κυρίως όμως τα ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας, που
επωμίσθηκαν τα βάρη της κρίσης και όλοι όσοι με συνέπεια, εντιμότητα και αξιοπρέπεια αντιστέκονται σε
συμφέροντα, παρασιτικές και συντεχνιακές λογικές και συμβάλλουν και εισφέρουν στην εθνική προσπάθεια σαν
να είναι προσωπική τους ευθύνη».
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ΙΟΒΕ: Επιδείνωση οικονοµικού κλίµατος τον Νοέμβριο
Πτωτικά κινείται τον Νοέµβριο ο ?είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα µετά από τρεις µήνες ανόδου, καθώς
διαµορφώνεται στις 92,4 µονάδες (από 93,8 µονάδες τον Οκτώβριο), σε επίδοση πάντως υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης
περυσινής (87,1 µονάδες), σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.
Η αλλαγή τάσης στο οικονοµικό κλίµα προκύπτει, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ως αποτέλεσµα κυρίως της υποχώρησης της
καταναλωτικής εµπιστοσύνης και δευτερευόντως της επιδείνωσης των προσδοκιών στη Βιοµηχανία. Αντίθετα, στις
Υπηρεσίες, στο Λιανικό εµπόριο και στις Κατασκευές σηµειώνεται βελτίωση των σχετικών εκτιµήσεων και προβλέψεων.
Η διόρθωση αυτή είναι µάλλον αναµενόµενη, καθώς η σταθεροποίηση της οικονοµίας, επιτρέπει ηπιότερες αξιολογήσεις
από πολίτες και επιχειρηµατίες, ενώ παραµένει η αβεβαιότητα για τη µεσοπρόθεσµη πορεία της οικονοµίας.
Οι προβλέψεις πάντως των νοικοκυριών για την οικονοµική τους κατάσταση και για την οικονοµική κατάσταση της
χώρας το επόµενο 12µηνο παραµένουν ιδιαίτερα απαισιόδοξες. Εξάλλου υπενθυµίζεται ότι η βελτίωση του δείκτη
κλίµατος των προηγούµενων µηνών, αποτυπώθηκε στη συνέχεια και στον υψηλό ρυθµό ανάπτυξης του τρίτου τριµήνου
όπως καταγράφηκε στα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Αναλυτικά:
- στη βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες εξασθενούν, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις
για τα αποθέµατα κλιµακώνεται ήπια, ενώ οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση παραµένουν στα
ίδια επίπεδα.
- στις υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων δεν µεταβάλλονται, ενώ εκείνες για την
τρέχουσα ζήτηση βελτιώνονται, µε τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή της να επιδεινώνονται οριακά.
- στο λιανικό εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αυξάνονται, ενώ και οι αισιόδοξες προβλέψεις για
τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους παραµένουν αµετάβλητες, µε το δείκτη των αποθεµάτων να κινείται προς τα κάτω.
- στις κατασκευές, οι πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων και περισσότερο οι
αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση αµβλύνονται αµφότερες.
- στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης επιδεινώνεται ως αποτέλεσµα των πιο δυσµενών προβλέψεων των
νοικοκυριών για την οικονοµική τους κατάσταση και για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο, της
αµβλυνόµενης πρόθεσης για αποταµίευση, αλλά και των περισσότερο απαισιόδοξων προβλέψεων για την εξέλιξη της
ανεργίας.
Αµετάβλητο το οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη
Τον Νοέµβριο, και µετά από ένα δίµηνο έντονης ανόδου, το οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη παραµένει αµετάβλητο και
στην ΕΕ βελτιώνεται οριακά, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στην πρώτη ζώνη στις 106,5 (+0,1) µονάδες και στη
δεύτερη στις 107,3 (+0,4), πάνω από τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου τους. Στην Ευρωζώνη, καταγράφεται
κάµψη του κλίµατος στη βιοµηχανία (-0,5), βελτίωση στον τοµέα των κατασκευών (+1,5) και στο λιανικό εµπόριο (+1,1)
και σταθερότητα στις υπηρεσίες (+0,0). ?ς προς την καταναλωτική εµπιστοσύνη, καταγράφεται άνοδος στον σχετικό
δείκτη (+1,9), ενώ σε επίπεδο χωρών από τις πέντε µεγαλύτερες οικονοµίες της Ευρωζώνης, το κλίµα βελτιώνεται στην
Ισπανία (+0,8) και στην Γαλλία (+1,5), επιδεινώνεται στην Γερµανία (-0,7) και την Ιταλία (-0,8), ενώ στην Ολλανδία (+0,2)
παραµένει επί της ουσίας αµετάβλητο. Η βελτίωση των προσδοκιών στην ΕΕ επηρεάζεται από τη βελτίωση του δείκτη
του Ηνωμένου Βασιλείου (+1,5), όπου φαίνεται να επιστρέφει στα προ Brexit επίπεδά του, ενώ στην Πολωνία (-1,6)
καταγράφεται αρνητική µεταβολή. Σε τοµεακό επίπεδο, οι προσδοκίες σε σχέση µε την Ευρωζώνη διαφοροποιούνται στη
Βιοµηχανία, όπου το κλίµα βελτιώνεται οριακά, και στις υπηρεσίες, όπου καταγράφεται µικρή επιδείνωση. Επίσης, στην
καταναλωτική εµπιστοσύνη, η άνοδος του σχετικού δείκτη είναι λιγότερο έντονη σε σχέση µε εκείνη της Ευρωζώνης.
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DW: Τι προμηνύουν οι αποφάσεις του ΟΠΕΚ;
Η απόφαση του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών για μείωση της παραγόμενης ποσότητας
ώθησε την τιμή του πετρελαίου πάνω από το «φράγμα» των 50 δολαρίων ανά βαρέλι. Η χθεσινή απόφαση των
χωρών-μελών του ΟΠΕΚ να μειώσουν την παραγόμενη ποσότητα πετρελαίου και η συνακόλουθη αύξηση της
τιμής του «μαύρου χρυσού» απέφεραν κέρδη στα ασιατικά χρηματιστήρια. Επενδυτές ανέμεναν στο προοίμιο
της συνόδου του ΟΠΕΚ απλά μια γενικόλογη «χαλαρή συμφωνία», επισημαίνει ο στρατηγικός αναλυτής της
 Μελβούρνη, Κρις Ουέστον, σχολιάζοντας ότι «αντιθέτως αυτό που προέκυψε ήταν κάτι
Broker IG στη
χειροπιαστό». Η τιμή του πετρελαίου πιέζεται από το 2014 προς τα κάτω εξαιτίας της υπερπροσφοράς. Για
τέτοιες περιπτώσεις ο ΟΠΕΚ είχε λάβει το 2008 απόφαση για εφαρμογή ενός μηχανισμού περιορισμού της
παραγόμενης ποσότητας. Τα μέλη του οργανισμού επικύρωσαν χθες στη Βιέννη την επί της αρχής συμφωνία
που είχε επιτευχθεί τον Σεπτέμβριο. Τότε οι 14 χώρες του ΟΠΕΚ, που έχουν συχνούς διαξιφισμούς, είχαν
καταφέρει να συμφωνήσουν για περιορισμό της παραγωγής κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, που
αντιστοιχούν σε συνολική ποσότητα 32,5 εκατομμυρίων βαρελιών.
Άνοδος μεν, προσωρινή δε
Σύμφωνα με το Κατάρ, που έχει αυτό το διάστημα την προεδρία του ΟΠΕΚ, χώρες που δεν ανήκουν στον
οργανισμό συμφώνησαν έως τώρα σε περικοπή 600.000 βαρελιών – για παράδειγμα η Ρωσία ενέκρινε μείωση
κατά 300.000 βαρέλια. Αθροιστικά, με τα 1,2 εκατομμύρια βαρέλια των χωρών του ΟΠΕΚ, προκύπτει μείωση
της τάξης των 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών, που αντιστοιχεί στο 2% της παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής.
«Ο ΟΠΕΚ πήρε αποφάσεις και οι άνθρωποι των αγορών έχουν αυτό που επιθυμούσαν», σχολιάζει ο Τζέισον
Γκάμελ, ειδικός αναλυτής της επενδυτικής τράπεζας Jefferies. Όπως εκτιμά, «αυτή την στιγμή η τιμή του
πετρελαίου έχουν ένα τεράστιο στήριγμα». Αναλυτές της Goldmann Sachs μάλιστα προβλέπουν άνοδο της
τιμής του Brent στα 55 δολάρια το βαρέλι στο πρώτο μισό του 2017. Ωστόσο, όπως εκτιμούν οι ίδιοι, η τιμή δεν
θα διατηρηθεί τόσο ψηλά σε διαρκή βάση, διότι οι μείωση της παραγόμενης ποσότητας από τον ΟΠΕΚ δίνουν
χώρο σε άλλους παραγωγούς, όπως η βιομηχανία πετρελαίου των ΗΠΑ. Επιφυλάξεις διατύπωσαν πάντως και
αναλυτές της Morgan Stanley, λέγοντας ότι παραμένει ανοικτό αν μεμονωμένες χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ
εφαρμόσουν με συνέπεια της αποφάσεις.
Αποφάσεις με ημερομηνία λήξης
Πάντως, σε πρώτη φάση η τιμή του πετρελαίου ανήλθε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 50 δολαρίων ανά
βαρέλι. Το αν η συμφωνία εντός του ΟΠΕΚ ωθήσει σε διαρκή αύξηση την τιμή του πετρελαίου βρίσκει τους
αναλυτές διχασμένους. Ορισμένοι εκτιμούν ότι η αυξανόμενη εμπλοκή της αμερικανικής βιομηχανίας
πετρελαίου στην αγορά θα αποτρέψει δραστικές αυξήσεις τιμών. Εξάλλου ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ θέλει
\ να δώσει ώθηση στον ενεργειακό κλάδο των ΗΠΑ και συμφωνεί με την άκρως αμφιλεγόμενη από
περιβαλλοντικής άποψης μέθοδο του φράκινγκ, την εξόρυξη πετρελαίου από σχιστόλιθο. Σύμφωνα με ειδικούς
αναλυτές της Citigroup εξάλλου, ο συγκεκριμένος τρόπος παραγωγής είναι κερδοφόρος από την τιμή των 50
δολαρίων και κάτω. Η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt εκτιμά ότι η απόφαση του ΟΠΕΚ είναι
μια μάλλον μικρή επιτυχία. Όπως επισημαίνει, αυτό φαίνεται και στην προσεχή ημερομηνία λήξης της
σχετικής συμφωνίας. Οι αποφάσεις για μείωση της παραγωγής θα ισχύσουν από τον προσεχή Ιανουάριο και
μόνο για τους επόμενους έξι μήνες. Στη συνέχεια η «τράπουλα» θα πρέπει να ανακατευτεί πάλι από την αρχή.
Deutsche Welle
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Hedge funds right now are getting long the Russell 2000 (small cap
stocks) at a RECORD rate
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