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Εισροές καταθέσεων 12,3 δισ. σε διάστημα δώδεκα μηνών
Ισχυρή τόνωση ρευστότητας έδωσε στις τράπεζες η ενίσχυση των καταθέσεων στην Ελλάδα, που αυξήθηκαν
κατά 7,8% ή 12,3 δισ. ευρώ στο τελευταίο δωδεκάμηνο και έφθασαν στα 168,4 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου από
155,1 δισ. πέρυσι. Η αύξηση των καταθέσεων που παρατηρείται σταθερά τους τελευταίους μήνες, διευκολύνει
την προσπάθεια των τραπεζών για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, η οποία ανακάμπτει κυρίως μέσα από τη
διοχέτευση ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και τη δειλή αύξηση των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εξαμήνου, ο δείκτης ρευστότητας των τραπεζών που αποτυπώνει τη σχέση δανείων
προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 85% από 87% το α΄ τρίμηνο του έτους, υποβοηθούμενος από την εισροή
καταθέσεων ύψους 3,7 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του έτους, αλλά και τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου
κατά 845 εκατ. ευρώ.
Όπως γράφει η Καθημερινή,τα δάνεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 183,1 δισ.
ευρώ, ενώ εάν αφαιρεθούν οι προβλέψεις το καθαρό δανειακό χαρτοφυλάκιο συρρικνώθηκε στα 143,7 δισ. ευρώ,
με συνέπεια οι καταθέσεις να υπερκαλύπτουν πλέον το δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Οπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις του α΄ εξαμήνου, οι συνολικές χορηγήσεις του ομίλου της Alpha Bank
διαμορφώθηκαν σε 51,3 δισ. ευρώ (39,9 δισ. ευρώ έπειτα από προβλέψεις) στο τέλος Ιουνίου, ενώ τα υπόλοιπα
των καταθέσεων του ομίλου ανήλθαν σε 39,3 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε
περαιτέρω και ανήλθε σε 102% στο τέλος Ιουνίου 2019, ενώ οι νέες χρηματοδοτήσεις, όπως σημειώνει η
τράπεζα, αναμένεται να ενισχυθούν κατά το β΄ εξάμηνο 2019, καθώς εκτιμάται ότι η ζήτηση για δάνεια θα
αυξηθεί περαιτέρω. Η Alpha Bank βελτίωσε τη χρηματοδοτική της βάση, αντικαθιστώντας τη ρευστότητα που
αντλεί μέσω repos με τις μηδενικού κόστους πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Το β΄ τρίμηνο 2019,
το ύψος της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα αυξήθηκε κατά 1 δισ. ευρώ και ανήλθε σε 4,1 δισ. ευρώ,
λόγω της αύξησης των αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ, μετά την αξιολόγηση σε
επενδυτική βαθμίδα του προγράμματος καλυμμένων ομολογιών.
Σημαντική βελτίωση εμφανίζει η ρευστότητα της Eurobank, οι καταθέσεις της οποίας μετά και την
ενσωμάτωση της Postbank ανήλθαν στα 41,3 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 1,9 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, ενώ
η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε 1,3 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν στα
43,6 δισ. ευρώ (35,8 δισ. ευρώ μετά τις προβλέψεις) ωθώντας τον λόγο των δανείων προς καταθέσεις σε νέο
χαμηλό 86,5%, που συνιστά βελτίωση κατά περίπου 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τέλος του 2018.
Οι καταθέσεις του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκαν στα 42,9 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 5,9% σε
ετήσια βάση. Οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν στα 37,5 δισ. ευρώ (29,9 δισ. ευρώ μετά τις προβλέψεις), με
συνέπεια ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις να διαμορφωθεί στο 70% σε επίπεδο ομίλου. Η χρηματοδότηση της
τράπεζας από το ευρωσύστημα περιορίζεται στα 2,2 δισ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά το πρόγραμμα
στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTRO) της ΕΚΤ.
Οι καταθέσεις του ομίλου της Τράπεζας ειραιώς ανήλθαν στα 44,9 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου του
2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ ή 7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ η
χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε στο 1 δισ. ευρώ. Τα δάνεια πριν από προβλέψεις ανήλθαν στα
50,8 δισ. ευρώ, ενώ έπειτα από προβλέψεις διαμορφώνονται στα 38,2 δισ. ευρώ.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 85% έναντι 94% πριν από ένα έτος,
καταδεικνύοντας, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, ότι είναι σε θέση να στηρίξει περαιτέρω την ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας.
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Αισιοδοξία της Εθνικής Τράπεζας για την πορεία της οικονομίας το Β΄εξάμηνο
Σημαντική επιτάχυνση του ΑΕ στο β’ εξάμηνο του έτους, η οποία μπορεί να ξεπεράσει και το 2,5%, "βλέπει”
η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με ανάλυσή της για το ΑΕ όπου καταγράφει την πορεία κατά το δεύτερο
τρίμηνο και τις τάσεις στο τρίτο τρίμηνο του έτους.
Ειδικότερα, όπως τονίζει η τράπεζα, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕ επιταχύνθηκε στο 1,9% ετησίως το
2ο τρίμηνο του 2019 από το καθοδικά αναθεωρημένο 1,1% το 1ο τρίμηνο, με βασικούς πυλώνες τις εξαγωγές
και τη δημόσια κατανάλωση
Οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,4% ετησίως, προσθέτοντας 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση
του ΑΕ στο Τ2:2019, με τις εξαγωγές υπηρεσιών (τουρισμού και ναυτιλίας) να έχουν τη μεγαλύτερη
επιμέρους συνεισφορά (+1,0 ποσ. μον.).
Η συνεισφορά από την ανωτέρω αύξηση των εξαγωγών υπεραντιστάθμισε την αρνητική επίδραση από τη
διόγκωση των εισαγωγών κατά 3,7% ετησίως (σε σταθερές τιμές), κυρίως υπό τη μορφή εισροών για τη
βιομηχανία και αγορών καταναλωτικών αγαθών. Συνολικά, οι καθαρές εξαγωγές συνεισέφεραν 0,5 ποσοστιαίες
μονάδες στην αύξηση του ΑΕ το Τ2:2019.
Επίσης, η δημόσια κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 5,3% ετησίως το Τ2:2019, συνεισφέροντας 1,1 ποσοστιαίες
μονάδες
στην
ετήσια
αύξηση
του
ΑΕ
–
μετά
τη
συγκράτηση
το
Τ1:2019
(-1,4% ετησίως). Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι αντανακλά, κυρίως, την αναπλήρωση της 13ης σύνταξης
(Μάιος 2019), καθώς και την εξομάλυνση των ροών κρατικών πληρωμών, ενόψει διεξαγωγής τριπλών
εκλογικών αναμετρήσεων.
Η μεγέθυνση των αποθεμάτων συνεισέφερε 0,9 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕ , αντανακλώντας τη
θετική δυναμική της παραγωγής και των προσδοκιών ζήτησης από τις επιχειρήσεις για το υπόλοιπο του έτους,
καθώς και τις σχετιζόμενες εισροές ημι-κατεργασμένων προϊόντων.
Η συνολική επενδυτική δαπάνη μειώθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση το Τ2:2019, παρότι οι επενδύσεις σε
μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό παραμένουν σε θετική τροχιά (ετήσιες αυξήσεις 3,0% και 73,6%,
αντίστοιχα, το Τ2:2019, με το τελευταίο να περιλαμβάνει αγορές πλοίων), μέσω της δραστηριότητας των πιο
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις εκτός κατασκευών αυξήθηκαν κατά 20,1%
ετησίως, συνεισφέροντας 1,4 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕ το Τ2:2019, ενώ και η κατασκευή
κατοικιών ενισχύθηκε περαιτέρω (αύξηση 19,5% ετησίως).
Ωστόσο, οι κατασκευές εκτός κατοικιών συρρικνώθηκαν κατά 45,5% ετησίως, αφαιρώντας 2,3 ποσοστιαίες
μονάδες από την ετήσια μεταβολή του ΑΕ το Τ2:2019. Η συρρίκνωση αυτή αντανακλά καθυστερήσεις στην
(επαν)εκκίνηση σημαντικών κατασκευαστικών έργων (ιδιωτικών και δημόσιων), καθώς και τη δυσμενή
επίδραση από τη σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (όταν οι κατασκευές εκτός κατοικιών
σημείωσαν σημαντική αύξηση 54,3% ετησίως).
Η μη αναμενόμενη συρρίκνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,7% ετησίως οφείλεται, κυρίως, στην
αναστολή τμήματος της ιδιωτικής δαπάνης κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά αναμένεται να αναστραφεί
στο 3ο τρίμηνο, όπως καταδεικνύει η ραγδαία ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
Οι τάσεις κατά το 3ο τρίμηνο προοιωνίζουν σημαντική επιτάχυνση του ΑΕ στο β’ εξάμηνο
Όπως σημειώνει η τράπεζα, τα διαθέσιμα στοιχεία για τον δείκτη οικονομικού κλίματος, βασικούς τομείς
δραστηριότητας, καθώς και την καταναλωτική εμπιστοσύνη το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, σε συνδυασμό με
τη σταδιακή επίδραση των μέτρων ήπιας δημοσιονομικής χαλάρωσης, συνηγορούν σε αύξηση του ΑΕ άνω
του 2,5% ετησίως, ή ακόμη υψηλότερα, το β’ εξάμηνο και περίπου 2,1% στο σύνολο του έτους.
Αναμφισβήτητα, σύμφωνα με την Εθνική, πηγές αβεβαιότητας συνεχίζουν να εκπορεύονται, κυρίως, από το
εξωτερικό περιβάλλον, οι οποίες επηρεάζουν ιδιαίτερα τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις και την επενδυτική τους
συμπεριφορά, όπως αποτυπώνεται στη μεταβλητότητα των σχετικών δεικτών.
Επίσης, η ετερογένεια στο ρυθμό ανάκαμψης των δαπανών διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων, αλλά και
νοικοκυριών διαφορετικού εισοδήματος, παραμένει σημαντική.
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Ελληνικό: Τα επόμενα βήματα για να προχωρήσει το μεγάλο έργο
Με ταχείς ρυθμούς προχωρεί η κυβέρνηση στην έκδοση και άλλων κανονιστικών πράξεων για την απεμπλοκή
της επένδυσης του Ελληνικού.
Όπως σχολιάζει και το Βήμα, με σχετική παρέμβαση προχθές το υπουργείο Οικονομικών, αφού επαναλαμβάνει
αφενός ότι «για την κυβέρνηση, το Ελληνικό αποτελεί εμβληματική επένδυση πρώτης προτεραιότητας», αλλά
και το ότι «δύναται να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και της χώρας, καθώς
και πόλο προσέλκυσης και άλλων επενδύσεων», περιέγραψε τα τρία βήματα που έκανε για το έργο:
Συγκρότησε, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση
της Δημόσιας εριουσίας, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες του υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα
Οικονομικής ολιτικής του υπουργείου Οικονομικών.
Το Συμβούλιο εισηγήθηκε την τροποποίηση της ΚΥΑ (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) του πάρκου του
Ελληνικού και την έκδοση της ΚΥΑ της ζώνης ανάπτυξης που σχετίζεται με τον διαγωνισμό για το καζίνο.
Αμφότερες οι αποφάσεις υπεγράφησαν από τους συναρμόδιους υπουργούς και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Β'3294 - Β'3347 αντίστοιχα).
Επιπλέον, έχει καταλήξει στο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα εισηγηθεί στους αρμόδιους
υπουργούς και αφορά τις άλλες ζώνες ανάπτυξης.
2. ροχωρεί στην ενδυνάμωση του αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί
αποτελεσματικότερα στον σημαντικό ρόλο του για την υλοποίηση της επένδυσης.
3. Δρομολογεί, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τις κανονιστικές πράξεις για τον διαγωνισμό για το
καζίνο.
Υπογραφές
Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β'3293 - Β'3332
αντίστοιχα) η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες παροχής εγγυητικής καλής εκτέλεσης της
σύμβασης καθώς και η απόφαση σχετικά με το ύψος αυτής. Επίκειται άμεσα και η υπογραφή της ΚΥΑ σχετικά
με την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για το καζίνο.
Οπως σχολιάζει το υπουργείο Οικονομικών, «η υλοποίηση της επένδυσης προαπαιτούσε μια σειρά από
κανονιστικές και διοικητικές πράξεις οι οποίες, τα προηγούμενα χρόνια, είτε είχαν "παγώσει" είτε
προχωρούσαν με πολύ αργούς ρυθμούς. Από την πρώτη στιγμή ο ρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση
εξέφρασαν τη βούληση να προχωρήσει κατά προτεραιότητα η εν λόγω επένδυση. Συνεπείς με αυτό, τα
εμπλεκόμενα υπουργεία προχωρούν την όλη διαδικασία».
Και καταλήγει το υπουργείο Οικονομικών ως προς τον ρόλο που έπαιξε για την απεμπλοκή του έργου:
«Συνεπώς, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, το υπουργείο Οικονομικών με ταχύτητα αλλά και προσοχή
συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής επένδυσης».
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Οι διαπραγματεύσεις Η Α - Κίνας θα επαναληφθούν τον Οκτώβριο
Ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης των Η Α για το εμπόριο (USTR) Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ και ο αμερικανός
υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν συζήτησαν τηλεφωνικά με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της
Κίνας Λίου Χε και τα μέρη συμφώνησαν οι συνομιλίες τους για το εμπόριο να επαναληφθούν σε επίπεδο
υπουργών στην Ουάσινγκτον «τις προσεχείς εβδομάδες», ανέφεραν οι υπηρεσίες του USTR σε ανακοίνωση που
δημοσιοποίησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης [τοπική ώρα· ξημερώματα της έμπτης ώρα Ελλάδας].
Νωρίτερα, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας είχε ανακοινώσει ότι οι κορυφαίοι διαπραγματευτές των δύο
πλευρών θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους με σκοπό να συναφθεί διμερής συμφωνία για το εμπόριο «στις
αρχές Οκτωβρίου» στην πρωτεύουσα των Η Α. Οι διαπραγματεύσεις, που θεωρητικά θα επαναλαμβάνονταν
τον τρέχοντα μήνα, θα γίνουν μετά την αμοιβαία επιβολή - από την 1η Σεπτεμβρίου - νέων επιπρόσθετων
τελωνειακών δασμών. «Τα δύο μέρη συμφώνησαν να διεξαχθεί ο δέκατος τρίτος κύκλος συνομιλιών υψηλού
επιπέδου για την οικονομία και το εμπόριο στις αρχές Οκτωβρίου και να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία»,
ανέφερε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.
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Χ.Α.: Μετά την απρόσμενη άνοδο της Πέμπτης, στόχος η παραμονή
υψηλότερα των 860 μονάδων, η οποία θα οδηγήσει το ΓΔ στις
ισχυρές αντιστάσεις στις 890 – 900 μονάδες ….. Θυμίζουμε πως σε
αυτές τις ισχυρές αντιστάσεις, δύο φορές τους τελευταίους 3 μήνες
κορύφωσε η αγορά και είχαμε ένα σημαντικό γύρισμα των τιμών
Relative Strength Index (52.8051)
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