2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα
08/08/16

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μέχρι τις 29 Αυγούστου το σχέδιο με τα μέτρα για το ελληνικό χρέος
Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο προσδιορισμός των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος, καθώς την
Πέμπτη πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη για το θέμα και μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να έχουν
οριστικοποιηθεί οι προτάσεις για τις παρεμβάσεις που θα προχωρήσουν. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το
ενδιαφέρον του οικονομικού επιτελείου επικεντρώνεται στο να μπορέσουν τα μέτρα αυτά να διασφαλίσουν
μικρότερο ρίσκο για τη μελλοντική εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη
της χώρας στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων (QE) που εκτελεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ). Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τηλεδιάσκεψη αυτής της εβδομάδας ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας (ESM) –ο οποίος «τρέχει» τα σενάρια για τα υπό εφαρμογή μέτρα κατ’ εντολήν του Eurogroup–
παρουσίασε σε τηλεδιάσκεψη κάποιες προτάσεις για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει το πακέτο των
βραχυπρόθεσμων μέτρων. Τις προτάσεις αυτές παρουσίασε στους εκπροσώπους των χωρών της Ευρωζώνης και
αποφασίστηκε να οριστικοποιήσει τις παρεμβάσεις και την επίπτωση που θα έχουν στο χρέος έως τις 29
Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει το Euroworking Group (EWG), στο
πλαίσιο της προετοιμασίας του Eurogroup της 9ης Σεπτεμβρίου. Σε αυτή τη συνεδρίαση ο ESM πρέπει να
παρουσιάσει τις οριστικές του προτάσεις για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, ώστε έπειτα από
λίγες ημέρες να τα εγκρίνει το Eurogroup και να εφαρμοστούν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Το χρονοδιάγραμμα
αυτό υπάρχει για δύο λόγους:
1. Για να μπορέσουν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), Κομισιόν και ΕΚΤ να συντάξουν τη νέα έκθεση
βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους (DSA). Στο οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν ότι οι βραχυπρόθεσμες
παρεμβάσεις στο χρέος δεν πρόκειται να το μειώσουν σε επίπεδα που το ΔΝΤ θα θεωρήσει ότι είναι βιώσιμο και
δεν θα απαιτηθούν νέα μέτρα άμεσα. Ωστόσο, στελέχη με γνώση των συζητήσεων εκτιμούν ότι τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα θα είναι ενδεχομένως αρκετά για να μπορέσει να συντάξει η ΕΚΤ τη δική της έκθεση για
το ελληνικό χρέος και βάσει αυτής να ανοίξει τις πύλες του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΚΤ θέλει να ετοιμάσει το δικό της DSA τον Νοέμβριο και για το λόγο αυτό τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα πρέπει να διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους σε βάθος χρόνων.
2. Προς τα τέλη του έτους αναμένεται να ενταθεί η κόντρα ΔΝΤ – Ευρωζώνης για το θέμα του χρέους. Το Ταμείο
δεν δείχνει, προς το παρόν, κανένα σημάδι οπισθοχώρησης από τη θέση του για άμεση εφαρμογή σημαντικών
μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, αλλά οι χώρες της Ευρωζώνης θέλουν στην καλύτερη περίπτωση να
παραπέμψουν τις αποφάσεις για αργότερα. Και αυτό για πολιτικούς κυρίως λόγους, αφού το 2017 είναι εκλογικό
έτος για Γερμανία και Ολλανδία και δεν θέλουν να εμφανιστούν οι κυβερνήσεις τους ότι κάνουν παραχωρήσεις
στην Ελλάδα που κοστίζουν για τις χώρες τους. Ετσι, αν εφαρμοστούν άμεσα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το
ελληνικό χρέος και πετύχουν τον στόχο τους που είναι να μειωθεί το ρίσκο αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης
του ελληνικού χρέους, αυτό πρακτικά θα σημαίνει ότι οι χώρες της Ευρωζώνης δεν θα χρειαστεί να λάβουν τώρα
νέα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
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Την κρατικοποίηση της Deutsche Bank, σε περίπτωση συστημικού κινδύνου, προτείνει
οικονομολόγος
Την κρατικοποίηση της Deutsche Bank σε περίπτωση ανάγκης εισηγείται ο οικονομολόγος του Ινστιτούτου
«Μαξ Πλανκ» Μάρτιν Χέλβιγκ, εκ των εγκυρότερων εμπειρογνωμόνων της Γερμανίας για τον τραπεζικό τομέα,
ενώ
κατηγορεί
την
ΕΚΤ
για
καθυστερήσεις
και
λάθος
προτεραιότητες.
«Εάν μία τράπεζα μπορεί να προκαλέσει σημαντικούς συστημικούς κινδύνους, θα πρέπει να τους αναλάβει το
κράτος», δηλώνει ο κ. Χέλβιγκ στην «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» και, αναφερόμενος
συγκεκριμένα στην Deutsche Bank, τονίζει: «Εάν μια ανάμιξη του κράτους φαίνεται ως αναπόφευκτη, τότε θα
πρέπει το γερμανικό κράτος να πάρει τις μετοχές και να αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας ελέγχου που είναι
συνδεδεμένη
με
αυτές
τις
μετοχές».
Ο Γερμανός οικονομολόγος ασκεί ακόμη κριτική στην ΕΚΤ, η οποία, όπως εκτιμά, ευθύνεται εν μέρει για την
διαρκή αναβολή της διάσωσης των τραπεζών. «Αντί να ασχολείται πρωτίστως με την καταπολέμηση του
αποπληθωρισμού, θα ήταν καλύτερα να είχε προηγουμένως να βάλει σε τάξη τις τράπεζες», σημειώνει
χαρακτηριστικά.

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

DBRS: υπό αναθεώρηση η αξιολόγηση για τις ιταλικές τράπεζες
Έντονος προβληματισμός επικρατεί εκ ν για τις ιταλικές τράπεζες μετά την απόφαση της DBRS να θέσει υπό
αναθεώρηση την αξιολόγηση "A" της χώρας, επικαλούμενη την αβεβαιότητα αναφορικά με το δημοψήφισμα
για τη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί το φθινόπωρο.
Εκπρόσωπος της ιταλικής κυβέρνησης δήλωσε πως η απρόσμενη αυτή απόφαση «ενόχλησε» τον υπουργό
Οικονομικών Πιερ Κάρλο Πάντοαν, ο οποίος, όπως και ο πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, έχει δηλώσει πως η
κυβέρνηση θα παραιτηθεί αν το δημοψήφισμα δεν εγκρίνει τα νέα μέτρα, τα οποία είναι κεντρικά στην ατζέντα
της κυβέρνησης Ρέντσι, μεταδίδει το Reuters.
Η DBRS αξιολογεί την Ιταλία με «Α», με αποτέλεσμα να είναι ο μοναδικός από τους τέσσερις μεγάλους οίκους
αξιολόγησης του οποίου την αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
προκειμένου να συνεχίσουν να ισχύουν τα collateral για τον δανεισμό των ιταλικών τραπεζών.
Αυτό σημαίνει πως μια υποβάθμιση από την DBRS θα αύξανε το κόστος για τις ιταλικές τράπεζες να
χρησιμοποιήσουν κρατικά ομόλογα ως collateral για να λαμβάνουν δάνεια από την ΕΚΤ.
Το ιταλικό υπουργείο Οικονομίας δήλωσε χθες πως εξετάζει το ενδεχόμενο έφεσης κατά της κίνησης αυτής της
DBRS, η οποία έγινε εκτός των προγραμματισμένων επανεξετάσεων των αξιολογήσεών της.
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Λ. Φραγκιαδάκης: Προτεραιότητα της ΕΤΕ η ορθή χρήση των κεφαλαίων
«Η ορθή χρήση των κεφαλαίων στην παρούσα χρονική στιγμή, που είναι αναγκαίο η οικονομία μας να
ανακάμψει, σημαίνει πως τα κεφάλαια πρέπει να διοχετεύονται σύμφωνα με τις ανάγκες, με τις προοπτικές της
χρήσης τους και με τις ευκαιρίες που μπορούν να πραγματοποιήσουν», επισημαίνει σε άρθρο του στην
«Καθημερινή» της Κυριακής ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.
«Εμείς στην Εθνική έχουμε δεσμευτεί πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνδράμουμε στην ανάκαμψη. Για
να πραγματοποιηθεί η ευκαιρία που μας παρουσιάζεται, δεν μπορούμε παρά να δράσουμε δίκαια», αναφέρει
χαρακτηριστικά.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κάνει εκτενή αναφορά στις ρυθμίσεις οφειλών ανά κατηγορίες
δανειοληπτών, επισημαίνοντας ότι «η δίκαιη αντιμετώπιση του θέματος είναι μονόδρομος και σημαίνει δύο
πράγματα: δίκαιη αντιμετώπιση και σεβασμός στους δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια
τους, και ταυτόχρονα δικαιοσύνη και σεβασμός στα κεφάλαια των καταθετών και μετόχων».
Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης απευθύνεται και στους δανειολήπτες που στα χρόνια της κρίσης σταμάτησαν να
ανταποκρίνονται στις δανειακές τους υποχρεώσεις από επιλογή, παρόλο που αντικειμενικά είναι σε θέση να το
κάνουν. «Σε αυτούς τους δανειολήπτες, που επέλεξαν τη στάση πληρωμών ως στρατηγική επιλογή, δεν
μπορούμε και δεν θα ήταν δίκαιο -ούτε για τους καταθέτες ούτε για τους ενήμερους δανειολήπτες ούτε για τους
δανειολήπτες που είναι σε πραγματική δυσκολία ούτε για όσους συνεισέφεραν στις αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίων- να προσφέρουμε τις ίδιες λύσεις με αυτές που προσφέρουμε στους δανειολήπτες που θέλουν να
είναι ενήμεροι αλλά αδυνατούν να το κάνουν. Οι δανειολήπτες που έχουν επιλέξει τη στρατηγική αθέτησης
υποχρεώσεων έχουν να διαλέξουν από εδώ και στο εξής ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν και εάν θα
συμπεριφερθούν ως μέρος του οικονομικού συνόλου που συνεισφέρει ενεργά στην οικονομία και φέρεται
δίκαια και με σεβασμό στους υπόλοιπους καταθέτες. Σε αντίθετη περίπτωση, και αν από μόνοι τους δεν
σεβαστούν τα κεφάλαια του κοινωνικού συνόλου, θα αναλάβουν οι τράπεζες την προστασία των καταθετών και
την ανάκτηση τω κεφαλαίων τους».

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

Μείωση κατέγραψαν τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας, στα τέλη Ιουλίου
Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας μειώθηκαν στα 3,201 τρισ. δολάρια στα τέλη Ιουλίου έναντι 3,205
τρισ. δολάρια στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας στο Πεκίνο.
Τα στοιχεία αυτά, συμβαδίζουν με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ η τάση μείωσης των συναλλαγματικών
αποθεμάτων της Κίνας, καταγράφεται από το Νοέμβριο του 2015, μετά από τις ανησυχίες για ένα
«αδύναμο» εθνικό νόμισμα (γιουάν), αλλά και την εκροή οικονομικών κεφαλαίων εκτός της κινεζικής
οικονομίας.
Ωστόσο, αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων καταγράφηκε το Μάρτιο, μετά από τα σημάδια
σταθεροποίησης της οικονομικής ανάπτυξης.
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Κίνητρα επιστροφής καταθέσεων
Προγράμματα επιβραβεύσεων και ελκυστικότερα επιτόκια έως και μισή περίπου μονάδα σε σχέση με το μέσο
επιτόκιο μιας προθεσμιακής κατάθεσης, επιστρατεύουν οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν
καταθέσεις μετά την πρόσφατη χαλάρωση των capital controls και την απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίων.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, πρόκειται για το χρήμα που ανασύρεται από τις θυρίδες και κατατίθεται σε
τραπεζικούς λογαριασμούς, για το οποίο ισχύει πλέον η δυνατότητα ανάληψης του συνόλου του ποσού, χωρίς
το όριο των 840 ευρώ ανά δεκαπενθήμερο ή των 420 ευρώ ανά εβδομάδα. Μερική απελευθέρωση
απολαμβάνουν πλέον και τα κεφάλαια που έρχονται μέσω εμβάσματος από το εξωτερικό, οι κάτοχοι των
 να αποσύρουν έως το 30% σε μετρητά αντί του 10% που ίσχυε μέχρι πρόσφατα. Οι κινήσεις
οποίων μπορούν
πριμοδότησης αποσκοπούν κυρίως στο να δώσουν τη δυνατότητα στο τραπεζικό δίκτυο να προσεγγίσει τους
πελάτες, επικοινωνώντας το μήνυμα της ασφάλειας των καταθέσεων και της σταθερότητας του τραπεζικού
συστήματος. Ηδη οι πρώτες ενδείξεις από την εξέλιξη των καταθέσεων δείχνουν δειλή, αλλά σταθερή
ανάκτηση της εμπιστοσύνης με αύξηση στα υπόλοιπα των καταθέσεων, που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα.
Τα επιτόκια που προσφέρονται για όσους φέρουν τα χρήματά τους από τις θυρίδες ή από το εξωτερικό φθάνουν
το 1,30% περίπου και στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση της ψυχολογίας, τη στιγμή που τα συμβατικά επιτόκια
στις προθεσμιακές καταθέσεις έχουν κατρακυλήσει στο 0,80%, φθάνοντας σε ιστορικά χαμηλά. Το σύνολο
σχεδόν άλλωστε των τραπεζών έχει συνδέσει τους προθεσμιακούς λογαριασμούς με προγράμματα
επιβράβευσης, που συνδυάζουν ευνοϊκή απόδοση των προϊόντων με κίνητρα για τον πελάτη όπως πόντοι ή
δωροεπιταγές που εξαργυρώνονται σε καθημερινές αγορές από τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Τα
προγράμματα αυτά αναμένεται να εμπλουτιστούν από το φθινόπωρο και να προωθηθούν από το δίκτυο των
καταστημάτων πιο μαζικά, επιδιώκοντας να επαναφέρουν τους καταθέτες στα γκισέ των τραπεζών. Οι
κινήσεις στο μέτωπο των επιτοκίων είναι εν τούτοις οριακές και –όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη– δεν είναι
αυτές που θα πείσουν τους πελάτες που έχουν τα χρήματά τους είτε στο εξωτερικό είτε στις θυρίδες να τα
φέρουν πίσω. Αλλωστε η φυγή των καταθέσεων, που εκδηλώθηκε σε διάφορες χρονικές περιόδους τα
τελευταία χρόνια, δεν αναχαιτίστηκε σε καμία περίπτωση από τα υψηλά επιτόκια που προσέφεραν οι τράπεζες
και τα οποία είχαν ξεπεράσει ακόμη και το 5% το 2010 ή το 2011. Τραπεζικά στελέχη εξηγούν ότι κλειδί για
την ανάκτηση των καταθέσεων είναι –εκτός φυσικά από την εμπιστοσύνη– και ο φόβος που προκαλεί το
περιουσιολόγιο ή το ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» που ενεργοποιείται από τον Οκτώβριο. Oπως προβλέπει η
διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή και έλαβε και το «πράσινο φως» από την Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, όλοι οι φορολογούμενοι έχουν πλέον την υποχρέωση να δηλώσουν πρώτη φορά τα
μετρητά που βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος, δηλαδή σε θυρίδες ή στρώματα, εφόσον αυτά
υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ. Η σχετική υποχρέωση αναμένεται να λειτουργήσει ως κίνητρο ή ακόμη και ως
φόβητρο, αφού τα χρήματα που είναι εντός τραπεζικού συστήματος θα φέρουν πιστοποίηση διαφάνειας αλλά
\
και ασφάλειας
απέναντι στις φορολογικές αρχές, που εντείνουν τις πιέσεις για την αποκάλυψη του «μαύρου»
χρήματος.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The S&P 500 closed on Friday at NEW all-time highs today. That means it's up 7% this year
and 151% since 2009
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