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Κομισιόν: «Ουδέν σχόλιο» για την καθυστέρηση
«Ουδέν σχόλιο» ήταν η απάντηση του αναπληρωτή εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αλεξάντερ Βίντερστάιν, σε
ερώτηση σχετικά με τα δημοσιεύματα του Τύπου που βλέπουν καθυστέρηση και δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις των
προαπαιτούμενων για τη δόση του Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το αν η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις καθυστερήσεις αυτές και αν μπορεί να αναλύσει την
τωρινή κατάσταση των διαπραγματεύσεων, ο Αλεξάντερ Βίντερστάιν δεν έδωσε κάποια απάντηση λέγοντας πως, «δεν έχω
κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο να κάνω, και δεν θα επεκταθώ περαιτέρω πάνω στο ζήτημα».
Κοινοτικές πηγές πάντως κατέβασαν τους τόνους λέγοντας πως υπάρχουν μεν δυσκολίες, αλλά όπως και σε κάθε
αξιολόγηση αποτελούν μια πρόκληση που πρέπει να ξεπεραστεί, χωρίς όμως να δίνουν επιπλέον εξηγήσεις για την
κατάσταση των διαπραγματεύσεων.

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

Ανακοινώθηκε η παραίτηση της Διοίκησης του ΤΧΣ
Όπως αναμενόταν ανακοινώθηκε την Τετάρτη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TΧΣ) η
αποχώρηση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής με ισχύ από τις 18 Ιουλίου.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχοντας ολοκληρώσει, κατά τη
διάρκεια του περασμένου έτους, την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, συνέβαλε με
καθοριστικό τρόπο στη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσα σε αντίξοες
οικονομικές συνθήκες.
Όπως υποστηρίζεται ο επιτυχής σχεδιασμός επέτρεψε την άντληση σημαντικών κεφαλαίων από την επενδυτική
κοινότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την απόκτηση, για πρώτη φόρα, δικαιωμάτων ψήφου στο
μετοχικό κεφάλαιο των Τραπεζών και την προοπτική ανάκτησης, επίσης για πρώτη φορά, μέρους των
κεφαλαίων που διατέθηκαν μέσω της αποπληρωμής των CoCos. Επιπλέον, αναφέρεται πως το ΤΧΣ εκπλήρωσε
εγκαίρως και με τον απαιτούμενο επαγγελματισμό όλες τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο
Συνεννόησης της Ελληνικής Δημοκρατίας με τους εταίρους της. Ειδικότερα προέβη στην τροποποίηση του
νόμου του ώστε να αντικατοπτρίζεται ο νέος ρόλος του Ταμείου και οι εκτεταμένες εργασίες που απορρέουν από
τη νέα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (FAFA) και τις νέες δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεργασίας.
Συνέχεια…
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/ θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων το ΤΧΣ κατέγραψε σε σχετικές μελέτες αφενός τα εμπόδια νομικής
Στο δε καίριο
και κανονιστικής φύσεως, η άρση των οποίων θα διευκόλυνε την επίλυση του προβλήματος αυτού, και αφετέρου την
περίμετρο των μη εξυπηρετούμενων δανείων μεγάλων επιχειρήσεων περιγράφοντας ταυτόχρονα ένα μηχανισμό
συντονισμού μεταξύ των τραπεζών. Τέλος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση το ΤΧΣ με τη συμβολή εξωτερικού
συμβούλου διεθνούς εμπειρίας, διεξήγαγε και ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων και των
Επιτροπών των συστημικών τραπεζών. "Με την ολοκλήρωση ενός σημαντικού και επιτυχημένου έργου η Εκτελεστική
Επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) υπέβαλε την παραίτησή της, με ισχύ την 18η Ιουλίου
2016, προκειμένου να διευκολύνει τις μελλοντικές επιλογές για το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΤΧΣ στο
τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία", σημειώνει η ανακοίνωση και προσθέτει πως το Γενικό Συμβούλιο στη
χτεσινή του συνεδρίαση ευχαρίστησε τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ.κ. Άρη Ξενόφο Διευθύνοντα Σύμβουλο,
Γιώργο Κουτσό Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναστάσιο Γάγαλη Μέλος, για την πολύτιμη συνεισφορά τους
όλο το διάστημα της θητείας τους και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια στα επόμενα βήματα της επαγγελματικής τους
πορείας.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ρένγκλινγκ: Η Ελλάδα έχει υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιονομικής προσαρμογή
Στην ίδια γραμμή με τις προηγούμενες δηλώσεις του, τη θέση του ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο
μέρος της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα διατύπωσε ο επικεφαλής του ESM, K.Regling. «Η
Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον ένα πραγματικό δημοσιονομικό πρόβλημα. Δεν πρέπει να ζητάμε πολύ περισσότερα
από την Ελλάδα όσον αφορά τα δημοσιονομικά της. Αυτό που θέλουμε είναι μεταρρυθμίσεις στην φορολογική
διοίκηση» υπογράμμισε ο Regling, ο οποίος αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μ.Βρετανία. «Δεν είναι 100%
σίγουρο ότι τελικά η Μεγάλη Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ» διατύπωσε ο επικεφαλής του ESM,
K.Regling, ο οποίος ωστόσο παραδέχθηκε ότι αυτό αποτελεί το πιο πιθανό σενάριο. «Το κόστος του Brexit θα
είναι υψηλό» υποστήριξε ο Regling, τονίζοντας ότι ενδεχομένως η νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί στη Μ.
Βρετανία να αλλάξει τη θέση της αναφορικά με το Brexit.
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Σάλλας: Από μερίδιο αγορά 0,1% σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς έχει μερίδιο 30%...
Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων, o πρόεδρος της Τράπεζας Μ. Σάλλας δήλωσε ότι η Τράπεζα Πειραιώς
συμπληρώνει 100 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αντικατοπτρίζοντας την εξέλιξη και τη φιλοσοφία
της ανάπτυξης εν μέσω δυο αιώνων. «Όταν η Τράπεζα ιδρύθηκε το 1916 στον Πειραιά, ξεκίνησε ως ένα μικρό τραπεζικό
ίδρυμα, με σχετικά περιορισμένους στόχους και δραστηριότητες. Σήμερα, την έχουμε αναδείξει σε μία μεγάλη για την
εγχώρια αγορά, ισχυρή και σημαντική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα τράπεζα. Οι επιτυχίες της Τράπεζας Πειραιώς, η
στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, η φιλικότητα προς τον πελάτη και η ποιότητα των υπηρεσιών,
χαρακτηρίζουν την ιστορία της τράπεζας αλλά και προσδιορίζουν την πορεία της μπροστά στις νέες προκλήσεις για την
επόμενη δεκαετία.
Συνέχεια…
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Ορόσημο για την ιστορία της Τράπεζας Πειραιώς υπήρξε η ιδιωτικοποίησή της το 1991, όταν μια ομάδα Ελλήνων
επιχειρηματιών, με τους οποίους μοιράστηκα το ίδιο όραμα, πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε μία σύγχρονη
και μεγάλη τράπεζα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής, η οποία άρχιζε για την ελληνική οικονομία μετά
από
την
ενσωμάτωσή
της
στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η Τράπεζα Πειραιώς είχε μερίδιο αγοράς τότε μόλις 0,1%. Σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 30%. Τότε απασχολούσε
200 εργαζόμενους. Σήμερα ο Όμιλος απαριθμεί 20.000 εργαζόμενους και σχεδόν 6 εκατομμύρια πελάτες. Συνεχίζουμε την
πορεία
μας,
με
την
ίδια
πίστη
και
την
ίδια
φιλοσοφία.
Συνέπεια, ποιότητα, εργατικότητα, προτεραιότητα στις ανάγκες του πελάτη και της οικονομίας, σεβασμό στα συμφέροντα
όλων των μετόχων. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες μίας δύσκολης εγχώριας και ευρωπαϊκής
οικονομικής συγκυρίας, έτοιμοι για το μέλλον», καταλήγει ο πρόεδρος της Τρ. Πειραιώς.

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

Οι ιταλικές τράπεζες «καρδιοχτυπούν» τους επενδυτές και δημιουργούν νέα σύννεφα πάνω
από την Ευρώπη…
Η πτώση των μετοχών των ιταλικών τραπεζών την Τρίτη «ταρακούνησαν» τα οικονομικά θεμέλια της τρίτης
μεγαλύτερης οικονομίας στην Ευρωζώνη και «αναζωπύρωσαν» στους φόβους για ντόμινο και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Όπως σημειώνεται σε εκτενές δημοσίευμα του Reuters, η κρίση αυτή δεν αποκλείεται να
επιστρέψει την ιταλική οικονομία στην ύφεση. Μάλιστα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι το
χειρότερο σενάριο θα ήταν να προκληθεί μια κατάρρευση «ελληνικού –τύπου», όπως την χαρακτηρίζει, που θα
είναι δύσκολο να περιοριστεί σε μια χώρα και θα απειλήσει και τα άλλα κράτη-μέλη.
«Οι ιταλικές τράπεζες ασφυκτιούν κάτω από μια στοίβα μη εξυπηρετούμενων δανείων ενώ η υπόσχεση του
Ματέο Ρέντσι να παραιτηθεί εάν χάσει το δημοψήφισμα για την συνταγματική αναθεώρηση τον Οκτώβριο
ενισχύει το αίσθημα της ανασφάλειας» εξηγεί το Reuters, που δεν παραλείπει να τονίσει ότι οι τελευταίες
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ρέντσι θα ηττηθεί.
Ο Φραντσέσκο Γκαλιέτι, επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρίας Policy Sonar και πρώην αξιωματούχος του
ιταλικού υπουργείου Οικονομικών, προειδοποίησε ότι η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σφοδρή κρίση.
«Δεν είναι βαθμιαία» ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να «πυροδοτηθεί» από
την τραπεζική κρίση.
Η ιταλική οικονομία έχει δεχτεί σφοδρό πλήγμα μετά από το Brexit, παρότι στην ουσία δεν έχει απευθείας
σχέσεις με τη Βρετανία. Οποιοδήποτε παγκόσμιο «σοκ», όμως, αναστατώνει τις ευαίσθητες αγορές της.
Πρώην αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), που μίλησε στο Reuters, δήλωσε ότι η
Ιταλία είναι «το ρήγμα της Ευρώπης».
Όπως εξήγησε, το δημόσιο χρέος και ο τραπεζικός τομέας κάθονται πάνω σε ένα πυριτιδαποθήκη, η οποία
διατηρείται μέσα από μία διαδικασία μη αναγνώρισης των συσσωρευμένων ζημιών που συνεχίζουν να
μετακυλούν. «Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι κάποιος πρέπει να αναλάβει τις ζημιές τελικά» τόνισε ο ίδιος.
Τεράστιες απώλειες
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι η Banca Monte dei Paschi di Siena, που έχει το μεγαλύτερο
ποσοστό «κόκκινων δανείων» ανάμεσα στις ιταλικές τράπεζες. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
της έχει ζητήσει να μειώσει αυτά τα χρέη κατά 40% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
Η Ιταλία έχει ξεκινήσει να συζητά με τις Βρυξέλλες ένα σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών της –
μεταξύ των οποίων και η Banca Monte dei Paschi di Siena- με την ελπίδα ότι η εισροή δημόσιου χρήματος θα
περιορίσει τις απώλειες για μετόχους και ομολογιούχους.

Συνέχεια…
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Μια τέτοια συμφωνία, όμως, απαιτεί μια ελαστικότητα στους κανόνες που υιοθετήθηκαν από την Ε.Ε. το 2014
και αναγκάζουν τους επενδυτές και ορισμένους καταθέτες επωμίζονται ένα μέρος του οικονομικού αυτού
βάρους. Η Γερμανία έχει πολλές φορές διαμηνύσει ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους
αλλά η Ιταλία επιμένει ότι απαιτείται ευλυγισία για να αποφευχθεί μια τραπεζική κρίση που θα απορρέει από
το Brexit.
«Πρέπει να βρεθεί σύντομα μια λύση, διαφορετικά η παλαιότερη τράπεζα του κόσμου (Banca Monte dei Paschi
di Siena) μπορεί να καταρρεύσει και να συμπαρασύρει και τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα.
Η Ε.Ε. πρέπει να δείξει ευελιξία διαφορετικά η Ιταλία θα βυθιστεί» είπε ο Άντριου Έντουαρντς, επικεφαλής
της εταιρίας ETX Capital.
Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters τη Δευτέρα ότι κατά τη διάρκεια του Euroworking
Group εκφράστηκε «ανησυχία» για την κατάσταση στην Ιταλία. Ένας δεύτερος αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι
οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης δεν έχουν διάθεση να χαλαρώσουν τους κανόνες, σημειώνοντας ότι η
Ιταλία τους προσυπέγραψε και τώρα πρέπει να τους ακολουθήσει.

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



Τα 3 επενδυτικά καταφύγια μέσα στην Τρικυμία
Εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας, για την κατάσταση στην Ε.Ε, μετά το δημοψήφισμα στο BREXIT και με
φόντο τα προβλήματα των ιταλικών τραπεζών, όπως σημειώνεται και στο Business Insider, τρεις επενδύσεις
έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον:
1. Το ιαπωνικό γιεν
2. Τα ομόλογα των ΗΠΑ
3. Ο χρυσός
Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα η επένδυση σε γιεν είναι εξαιρετικά δημοφιλής σε περιόδους υψηλής
αβεβαιότητας. Το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθηκε ενδοσυνεδριακά κατά 1%, αγγίζοντας τα 101,56 αμερικανικά
δολάρια, ενώ ενισχύεται συνεχώς από το δημοψήφισμα για το Brexit και έπειτα. Όπως σχολιάζει το Business
Insider, την ίδια ώρα σε ιστορικά χαμηλά υποχώρησε η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου,
αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά το 1,36%. Ενώ ο χρυσός ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2014
και συγκεκριμένα στα 1.358,45 δολάρια ανά ουγγιά.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
THE EUROPEAN BANK MELTDOWN CONTINUES. These are all-time
lows for Credit Suisse
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