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Goldman Sachs: Με βάση τα stress tests oι ελληνικές τράπεζες αποφεύγουν την
ανακεφαλαιοποίηση
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Goldman Sachs σε ανάλυση τους, η EBA δημοσίευσε τα αποτελέσματα των stress tests των ελληνικών
τραπεζών και με βάση τα στοιχεία του SSM, και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες απέφυγαν την ανάγκη αυξήσεων κεφαλαίου, με την Τράπεζα
Πειραιώς να αναμένεται να προχωρήσει με το υφιστάμενο σχέδιο ενίσχυσης κεφαλαίων.
Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της Goldman Sachs, τα αποτελέσματα των stress tests φαίνονται ευθυγραμμισμένα με τις προσδοκίες, το συμπέρασμα
είναι ένα σημαντικό ορόσημο που αποκλείει ορισμένους από τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους dilution. H Alpha Bank, όπως επισημαίνει η αμερικάνικη
τράπεζα, διατήρησε το ισχυρό ιστορικό στα stress tests και είναι η κορυφαία επιλογή της Goldman Sachs στην Ελλάδα και το προτιμώμενο trade στο story
της ανάκαμψης του εγχώριου τραπεζικού κλάδου. Τα stress tests δεν είχαν ένα ρητό όριο επιτυχίας / αποτυχίας, με τον SSM να αναμένεται να αξιολογήσει
τις τράπεζες κατά περίπτωση. Η Alpha Bank, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα επιβεβαίωσαν ότι η αξιολόγηση, μαζί με άλλους παράγοντες, δεν
ανέδειξαν κεφαλαιακά ελλείμματα βάσει των στοιχείων από τον Επόπτη. Η Τράπεζα Πειραιώς δήλωσε ότι το υφιστάμενο κεφαλαιακό της σχέδιο
πρόκειται να συνεχιστεί, και αυτό μπορεί να εγείρει ερωτήματα, αλλά για την ώρα αποκλείει, κατά την άποψη της G.S. τις κινήσεις στο μέτωπο των
κεφαλαίων οι οποίες θα οδηγήσουν σε dilution. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs, η αυστηρότητα των stress tests αυξάνεται, ωστόσο δεν
αρκεί για να προκαλέσει κεφαλαιακό έλλειμμα στις ελληνικές τράπεζες. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε "χτύπημα" της τάξης του 8,9% στους δείκτες CT1
(ή 15,5 δισ. ευρώ) αλλά αφήνει όλες τις τράπεζες σε ένα επίπεδο άνω του 5,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση στα κεφάλαια από ότι το 2015 (7,8%) παρά τις ηπιότερες μακροοικονομικές υποθέσεις, εν μέρει λόγω της προσέγγισης των tests μέσω ενός στατικού ισολογισμού και του νέου λογιστικού
προτύπου IFRS9. Τα αποτελέσματα καταγράφουν μείωση μεγαλύτερη του 70% στα προ προβλέψεων έσοδα (PPI) και υπερδιπλάσια αύξηση των
προβλέψεων για επισφαλή δάνεια (LLPs) έναντι της πρόβλεψης της G.S, με τα εγχώρια NPEs (2020: 112 δισ. ευρώ), να διαμορφώνονται πάνω από τους
στόχους του SSM (2019: 62 δισ. υρώ). Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της GS, τα αποτελέσματα ποικίλλουν μεταξύ των τραπεζών, ενώ η Πειραιώς έχει
τον χαμηλότερο (5,9%) και η Alpha Bank τον υψηλότερο (9,7%) μεταβατικό δείκτη CT1 στο δυσμενές σενάριο. Οι διαφορές εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό
από την υφιστάμενη κεφαλαιοποίηση, με την Εθνική Τράπεζα να είναι η μόνη τράπεζα με εμφανώς υψηλότερη επίπτωση (-9,6%). Οι δράσεις στο μέτωπο
των κεφαλαίων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ή ολοκληρώθηκαν το 2018, αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα. Η Goldman Sachs αναμένει σταδιακή
ανάκαμψη της κερδοφορίας των τραπεζών λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης και της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού. Όπως σημειώνεται,
μετά τα stress tests, η εκκαθάριση των ισολογισμών και οι προοπτικές της Ελλάδας μετά το τέλος του προγράμματος του ESM θα παραμείνουν στο
προσκήνιο. Τα NPEs στην Ελλάδα (περίπου 100 δισ. ευρώ) αντιπροσωπεύουν το 50% των δανείων και άνω του 60% του ΑΕΠ με τον SSM να στοχεύει σε
πτώση κατά 30δις ευρώ έως το 2019. Η πρόοδος στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και οι πωλήσεις NPLs είναι ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά η
επιτυχία στηρίζεται σε ένα υποστηρικτικό μακροοικονομικό και πολιτικό σκηνικό.
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WSJ: Ικανοποιητικές επιδόσεις στα stress tests από τις ελληνικές τράπεζες
"Μετά από πολλά χρόνια οικονομικής και πολιτικής αναταραχής, η Ελλάδα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την απελευθέρωσή της
από το καθεστώς των μνημονίων", γράφει η Wall Street Journal και προσθέτει: "Απομένει ακόμη να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις, όπως
η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και οι αποκρατικοποιήσεις".
Ο Mujtaba Rahman, διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Eurasia Group τονιζει στην εφημερίδα: "Πολιτικά, η Ευρώπη έχει
ισχυρό συμφέρον να εξέλθει η Ελλάδα από το πρόγραμμα και αυτό σημαίνει εξ ορισμού ότι τα αποτελέσματα δεν επρόκειτο να θέσουν σε
κίνδυνο την έξοδο. Θεωρητικά, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον ικανές να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, η πραγματικότητα
όμως ίσως αποδειχθεί διαφορετική".
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/ εφημερίδα σημειώνει ότι "οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες σημείωσαν ικανοποιητικές επιδόσεις στην άσκηση
Η αμερικανική
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων
στήριξης. Η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια ώστε να
θεωρούνται προστατευμένες έναντι υποθετικών δυσμενών σεναρίων. Τα 20 περίπου δισ. ευρώ του τρίτου προγράμματος που
προορίζονταν για ενδεχόμενες ανακεφαλαιοποιήσεις μπορούν πλέον να διατεθούν για άλλους σκοπούς, όπως η ελάφρυνση του χρέους",
τονίζει η WSJ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, οι τέσσερις τράπεζες θα έχαναν περίπου 15,5 δισ. των κεφαλαίων τους μέχρι το 2020,
σε περίπτωση που ίσχυε το δυσμενέστερο σενάριο. Η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών αρκεί για να καλύψει τις απώλειες αυτές. Το ΔΝΤ
έχει κατά το παρελθόν αμφισβητήσει την άποψη των Ευρωπαίων πιστωτών ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση των
τραπεζών, εκτιμώντας ότι πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα 10 δισ. ευρώ για ενδεχόμενη στήριξη. Πάντως, οι ελληνικές τράπεζες έχουν τα
υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ΕΕ, που ανέρχονται σχεδόν στο 50% των χαρτοφυλακίων τους, καταλήγει η
Wall Street Journal.
Bloomberg: Αλώβητες οι τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ
"Οι τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες βγήκαν αλώβητες από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ,
αφήνοντας τους Ευρωπαίους ιθύνοντες με μια ανησυχία λιγότερη την ώρα που σχεδιάζουν την λήξη του τρίτου ελληνικού
προγράμματος", μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. "Τα αποτελέσματα επιτρέπουν την εξοικονόμηση των 20 περίπου δισ. ευρώ του
προγράμματος, που είχαν προβλεφθεί σε περίπτωση που προέκυπτε η ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και τη διάθεσή
τους για άλλους σκοπούς. Οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και διεθνών πιστωτών εστιάζονται στις διευθετήσεις για το είδος της
επιτήρησης μετά την λήξη του προγράμματος και στα ενδεχόμενα μέτρα για την ελάφρυνση του συντριπτικού χρέους της χώρας.
Αποφασιστικός παράγοντας για την επίτευξη συμφωνίας για το χρέος είναι αν το ΔΝΤ θα συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της ΕΚΤ στην
ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Το Ταμείο έχει εκτιμήσεις ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν 10 δισ. ευρώ επιπλέον", εκτιμά
το Bloomberg.
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Τα νοικοκυριά μείωσαν από το 2011 τον πλούτο τους κατά €32,5 δισ.
Στη διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στην κατανάλωση και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2017 διαπιστώνει μελέτη της η
Eurobank, παρατηρώντας το απόθεμα αποταμιευτικών ροών των νοικοκυριών πως μειώθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Το 2017
αποτέλεσε δηλαδή το 6ο έτος στη σειρά με αρνητική αποταμίευση για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερο από την αντίστοιχη καταναλωτική δαπάνη. Επιπρόσθετα η αρνητική απόκλιση ανάμεσα
στις δύο προαναφερθείσες μεταβλητές διευρύνθηκε το 2017 και διαμορφώθηκε στο ιστορικό υψηλό των -€8,3 δις σε τρέχουσες τιμές ή 6,7% ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος (ακαθάριστος ρυθμός αποταμίευσης). Τέλος αξίζει να σημειώσουμε, όπως αναφέρει, ότι
στην 6ετία 2011-2017 η σωρευτική μείωση του αποθέματος αποταμιευτικών πόρων των νοικοκυριών ανήλθε στα -€32,9 δις. Αυτό το
στοιχείο πρακτικά σημαίνει ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα μείωσαν σωρευτικά τον πλούτο τους κατά -€32,5 δις (π.χ. περιουσιακά
στοιχεία όπως μετοχές, ομόλογα, κατοικίες, καταθέσεις κ.α.) ή -€6,6 δις ανά έτος (2011-2017) με σκοπό να χρηματοδοτήσουν την
εκάστοτε ετήσια διαφορά ανάμεσα στην κατανάλωση και το διαθέσιμο εισόδημά τους. Ο θεσμικός τομέας των νοικοκυριών υπέστη τις
μεγαλύτερες απώλειες σε όρους αποταμιευτικών ροών κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Η ύφεση, η στασιμότητα και η μεγάλη
δημοσιονομική προσαρμογή που βίωσε η ελληνική οικονομία την περίοδο 2009-2017 οδήγησαν σε συμπίεση των δυνατοτήτων
αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών τόσο από την πλευρά του εισοδήματος όσο και από την πλευρά των δημοσιονομικών
υποχρεώσεών τους προς το κράτος. Επί παραδείγματι το 2009 η ετήσια αποταμίευση των νοικοκυριών στην Ελλάδα ήταν €11,4 δις
(7,0% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος) και το 2017 διαμορφώθηκε στο αρνητικό έδαφος των -€8,3 δις (-6,7% του
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος). Στο ίδιο χρονικό διάστημα η ετήσια αποταμίευση των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
συρρικνώθηκε κατά -€8,1 δις ενώ των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ενισχύθηκε κατά +€3,7 δις. Τέλος στο αντίθετο άκρο
κινήθηκαν οι αποταμιευτικές ροές της γενικής κυβέρνησης, καθώς από -23,6 δις το 2009 αυξήθηκαν στα 5,5 δις το 2017 (δημοσιονομική
προσαρμογή και εξάλειψη ελλειμμάτων). Όπως εξηγεί, σε κάθε χρονική περίοδο τα νοικοκυριά λαμβάνουν εισόδημα (π.χ. αμοιβές
εξαρτημένης εργασίας, τόκους κ.α.) ως αμοιβή για τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία. Το εν λόγω εισόδημα
αντικατοπτρίζει την απαίτησή τους έναντι του προϊόντος που παράγουν. Παράλληλα λαμβάνουν πόρους από το κράτος υπό τη μορφή
μεταβιβαστικών πληρωμών (π.χ. συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα κ.α.), δηλαδή έσοδα που δεν αντιστοιχούν σε συμμετοχή τους στην
τρέχουσα παραγωγική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα πληρώνουν στα δημόσια ταμεία φόρους εισοδήματος & πλούτου και κοινωνικές
εισφορές. Οι προαναφερθείσες προσαρμογές μετατρέπουν το εισόδημα των νοικοκυριών σε διαθέσιμο εισόδημα. Το τελευταίο
διοχετεύεται αποκλειστικά σε δύο χρήσεις. Αυτές είναι οι ροές της κατανάλωσης και της αποταμίευσης.
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Στο 67,5% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον
Απρίλιο
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Απριλίου
- συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ - ανήλθε στο 64,5% έναντι 63,9%, ενώ χωρίς την συμμετοχή του
ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 67,5% έναντι 66,4%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η
συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 60,9% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 63,9% χωρίς την
συμμετοχή του ΤΧΣ.
Οι Έλληνες επενδυτές, στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,4% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών
στο Χ.Α..
Τον Απρίλιο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους, εμφάνισαν εισροές της τάξης των 68,04 εκατ. ενώ οι
Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 68,04 εκατ.
Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 58,4% τον
προηγούμενο μήνα ενώ, τον Απρίλιο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 53,6% των συναλλαγών).
Η Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2018 έφτασε τα 1.105,59 εκατ. σημειώνοντας μείωση 28,5% από τη
συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.546,73 εκατ. Σε σχέση με τον Απρίλιο του
2017 που η αξία συναλλαγών ήταν 806,02 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 37,2%.
Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2018 ήταν κατά 61,42 εκατ., μειωμένη σε σχέση
με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (73,65 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του
προηγούμενου έτους (44,78 εκατ.).
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Απρίλιο 2018 ανήλθε στις 16.945, έναντι 21.520 κατά τον
προηγούμενο μήνα (τον Απρίλιο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 13.967).
Τον Απρίλιο 2018 δημιουργήθηκαν 681 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.023 νέων Μερίδων που
δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα
υπολογίστηκε στα 47,82 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν
43,33 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 10,4%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση
του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 39,93 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 19,7%.
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Η Κίνα στα Βαλκάνια και την Ελλάδα
Η ΕΕ βλέπει την Kίνα ως απειλή, πολλά βαλκανικά κράτη ως ευκαιρία. Οι κινεζικές επενδύσεις στη ΝΑ Ευρώπη διχάζουν τους Ευρωπαίους. Ποιος είναι
ο ρόλος της Κίνας στην Ελλάδα; Διεθνής ημερίδα στο Βερολίνο.
Η Κίνα έχει ανακοινώσει ότι είναι έτοιμη να διαθέσει 10 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε έργα υποδομής κατά μήκος του
Δρόμου του Μεταξιού (One Belt, One Road Initiative). Με την ανάπτυξη θαλάσσιων, οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων το Πεκίνο θέλει να
δημιουργήσει διαδρόμους μεταφορών που θα εξυπηρετούν τις εμπορικές του συναλλαγές από την Ασία ως την Αφρική, την Μέση Ανατολή και την
Ευρώπη. Ο Βαλκανικός Δρόμος του Μεταξιού είναι το όνομα του δικτύου της διαδρομής μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει αρχίσει να
εδραιώνει η Κίνα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η διαδρομή ξεκινά με την επένδυση ναυαρχίδα στο λιμάνι του Πειραιά και επεκτείνεται
σε έργα υποδομής στις γειτονικές χώρες – δρόμοι, σιδηρόδρομοι, γέφυρες, θερμοηλεκτρικοί σταθμοί κλπ. Οι επιπτώσεις της κινεζικής στρατηγικής είναι
δυνητικά τεράστιες επειδή μπορούν να μετατοπίσουν εμπορικούς και γεωοικονομικούς άξονες.
 της κινεζικής πρωτοβουλίας απασχόλησε διεθνές συμπόσιο στο Βερολίνο που διοργάνωσε η Εταιρεία Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Η βαλκανική διάσταση
(SOG) σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανατολικών Υποθέσεων της Γερμανικής Οικονομίας, του Συνδέσμου Γερμανικών Εμποροβιομηχανικών
Επιμελητηρίων και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βερολίνου. Στο συμπόσιο συμμετείχε και ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του
ισραηλινού Μπεγκίν Σαντάτ Κέντρου για Στρατηγικές Έρευνες (BESA) αλλά και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος μίλησε στη
Deutsche Welle για τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν στην ημερίδα πολιτικούς και οικονομικούς αναλυτές, στελέχη υπουργείων, ευρωπαϊκών
θεσμών και μεγάλων εταιρειών.
Η ευθύνη της ΕΕ
Επιφυλάξεις και κριτική για την παρουσία της Κίνας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη εκφράστηκαν κυρίως από ομιλητές θεσμών της ΕΕ και της
Γερμανίας. Πολλοί από αυτούς διαπιστώνουν το τελευταίο διάστημα αλλαγή στάσης στη δραστηριότητά της στο εξωτερικό. Δεν είναι πλέον η Κίνα του
χαμηλού προφίλ αλλά μια Κίνα που θέλει να επιβάλει τους κανόνες του παιχνιδιού. Και όχι μόνο – οι Κινέζοι κινούνται με κάθε μυστικότητα, λείπει κάθε
διαφάνεια για το πώς χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους, οι προσφορές τους είναι σε τιμές ντάμπινγκ και δεν λαμβάνουν υπόψιν τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές για παράδειγμα σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά κριτήρια. Αφετηρία αυτών των ενστάσεων δεν είναι τόσο οικονομικοί λόγοι όσο οι
αμερικανικές πιέσεις που αφορούν την ασφάλεια, επισημαίνει ο Γιώργος Τζογόπουλος: «Πρόκειται για μια προσέγγιση που έχει ξεκινήσει από τις ΗΠΑ
την εποχή του Μπαράκ Ομπάμα και συνεχίζεται επί Ντόναλτ Τραμπ. Υπό την πίεση της Ουάσιγκτον η ΕΕ και κατά μείζονα λόγο η καγκελάριος Μέρκελ
προσπαθούν να αλλάξουν το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ αναφορικά με την προσέλκυση κινεζικών επενδύσεων. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα για την
Ευρώπη είναι ότι κινεζικές εταιρίες είναι σε θέση να παίρνουν ένα μεγάλο μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς καταθέτοντας υψηλότερες προσφορές σε
διαγωνισμούς, πράγμα που πλήττει μεσοπρόθεσμα την ευρωπαϊκή βιομηχανία.»
Πιθανώς η κινεζική δραστηριότητα στα Βαλκάνια να συνιστά απειλή για τα οικονομικά συμφέροντα ευρωπαϊκών εταιρειών αλλά την ευθύνη για αυτή
την εξέλιξη τη φέρουν τα δυτικά κράτη. Κυρίως για τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων η Κίνα είναι σήμερα μια από τις λίγες εναλλακτικές που έχουν
απομείνει. Ούτε η ένταξη τους στην ΕΕ προχωρά, ούτε διαπιστώνουν μεγάλο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε έργα που έχουν ανάγκη, Και εκτός
αυτού, τονίζει ο Γιώργος Τζογόπουλος, «η Κίνα επωφελείται πάρα πολύ όχι μόνο από τη δυνατότητά της να επενδύει ή να δίνει δάνεια αλλά και από την
πολύ καλή εικόνα που έχει στις χώρες αυτές ως μια χώρα που δίνει δουλειές σε ανθρώπους, οι οποίοι, σε διαφορετική περίπτωση θα πλήττονταν από την
ανεργία και την φτώχεια.»
Η κομβική σημασία της Ελλάδας για την Κίνα
Συστατικό στοιχείο για τις εμπορικές συναλλαγές της Κίνας με την Ευρώπη αποτελεί η Ελλάδα. Το ενδιαφέρον της για ελληνικά λιμάνια προκύπτει από
το γεγονός ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα κινεζικά προϊόντα μεταφέρονται δια της θαλάσσιας οδού, ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο ηπειρωτικό
κράτος μέλος της ΕΕ μετά τη Διώρυγα του Σουέζ και ότι προέκυψε η ευκαιρία να μισθώσει για δεκαετίες το λιμάνι του Πειραιά. Εκτός από τη
δραστηριοποίηση της COSCO στον Πειραιά υπάρχει έμμεση κινεζική συμμετοχή μέσω της γαλλοκινεζικής εταιρείας Terminal Link SAS και στον
Οργανισμό Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Έντονο κινεζικό ενδιαφέρον εκφράστηκε για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως επίσης και για το 30% των
μετοχών του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Πέραν αυτού η κρατικών συμφερόντων State Grid Corporation of China απέκτησε τον Ιούνιο του 2017
το 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ και έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον εκσυγχρονισμό μονάδων της ΔΕΗ, που αναμένεται να ανακοινωθούν τις
επόμενες εβδομάδες. Επίσης έχει υπογραφεί σειρά ελληνοκινεζικών μνημονίων κατανόησης (MoU) και μνημονίων συνεργασίας (MoC) τα οποία αφορούν
τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στην ενέργεια, στις υποδομές, στο φωτισμό LED όπως και στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών.
Μια από τις ενστάσεις που εκφράστηκαν στο Βερολίνο αφορούσαν την πιθανότητα η Κίνα να αξιοποιήσει την οικονομική της δραστηριότητα για να
ασκήσει επιρροή
\ στις κυβερνήσεις των Βαλκανίων. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Ελλάδα ασκεί βέτο σε διεθνείς συσκέψεις όταν πρόκειται για
αποφάσεις με τις οποίες καταδικάζεται η Κίνα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν τεκμηριώνει την υποψία ότι πιθανώς υποκύπτει σε
κινεζικές πιέσεις; Ο Γιώργος Τζογόπουλος απορρίπτει αυτή την πιθανότητα. Την ίδια στάση τηρεί η ελληνική κυβέρνηση και στην περίπτωση του Ιράν
και της Αιγύπτου: «Η φιλοσοφία της είναι ότι δεν χρειάζεται εκ των προτέρων κριτική για τις επιδόσεις άλλων χωρών στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά
διάλογος. Άρα πρόκειται για μια πάγια ελληνική στάση που δεν αφορά μόνο την Κίνα.» Το πόσο περιορισμένη είναι η κινεζική πολιτική επιρροή στην
Αθήνα προκύπτει και από το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Κίνας και 16 κρατών της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης επισημαίνει ο κ. Τζογόπουλος και εξηγεί: «Ένας από τους λόγους είναι ότι τα Σκόπια συμμετέχουν με τη συνταγματική τους
ονομασία. Και βέβαια η Ελλάδα σε μια δύσκολη περίοδο για την εθνική της οικονομία δεν θέλησε να προκαλέσει περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεών της
με την ΕΕ, γι´ αυτό απέφυγε και να το κάνει.» Με άλλα λόγια, αποφασιστικός παράγοντας για τη στάση της Ελλάδας στην προκειμένη περίπτωση δεν
είναι το Πεκίνο αλλά οι Βρυξέλλες.
Πηγή: Deutsche Welle
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Ανάγκη άμεσης αντίδρασης, με αγωνία να μη χαθούν οι στηρίξεις στα
επίπεδα των 800 – 810 μονάδων (κλείσιμο Δευτέρας οι 810,72 μονάδες, 1,60%)…
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