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Ξανά η Ελλάδα στο επίκεντρο του EWG – κρας τεστ για μέτρα και εποπτεία στις 30/8
Το επόμενο επίσημο ραντεβού των δανειστών με την ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη δοθεί και έχει οριστεί για τις
30 Αυγούστου. Ο λόγος για την πρώτη σύνοδο των επιτελών των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, για
το Euroworking Group.
Στη σύνοδο, αναμένεται να ξεδιπλωθεί η θέση των θεσμών για το ελληνικό ζήτημα, όπως αυτή συνεχίζει να
γίνεται φανερή μέσα από διαδοχικά "μηνύματα" που φτάνουν από το εξωτερικό. Ο λόγος για το μήνυμα όπως
αυτό μεταφέρθηκε μέσα από τις χθεσινές προειδοποιήσεις του Κλάους Ρέγκλινγκ για πιστή τήρηση των
συμφωνηθέντων και κατά τη μεταμνημονιακή εποχή. Το ίδιο μήνυμα μεταφέρθηκε και μέσα από την απόφαση
της Γερμανικής Βουλής για την κατά γράμμα εφαρμογή όσων προβλέπει το Μνημόνιο (με ψήφισμα να μην
εγκρίνει μέρος των αποφάσεων για το χρέος αν αυτές οι δεσμεύσεις ανατραπούν).
Η θέση αυτή των θεσμών, αναμένεται να "ακουστεί" ξανά τις επόμενες ημέρες, όσο θα κορυφώνονται οι
διαδικασίες εξόδου της Ελλάδας από τα μνημόνια, αλλά και όσο θα συνεχίζεται η προσπάθεια της
Κυβέρνησης να σχηματοποιήσει το πλαίσιο των αποφάσεων για αφορολόγητο/συντάξεις, το "καλάθι" του
"δημοσιονομικού χώρου" 750 εκατ. ευρώ του 2019, αλλά και του μερίσματος 500-900 εκατ ευρώ που σχεδιάζει
να διανείμει φέτος από το υπερπλεόνασμα.
Το EWG της 30ης Αυγούστου, θα προετοιμάσει το Eurogroup της 7ης Σεπτεμβρίου. Θεωρείται υψηλής
σημασίας για δύο λόγους που σχετίζονται με τη χρονική συγκυρία:
* Πρώτον, θα αποτελεί την πρώτη σύνοδο που θα γίνει σε καθεστώς Ενισχυμένης μεταμνημονιακής Εποπτείας,
σε μία συγκυρία κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση θα επιχειρεί να αποκρυσταλλώσει το πακέτο παροχών
της ΔΕΘ.
* Δεύτερον, σε αυτή τη Σύνοδο θα οργανωθεί η πρώτη κάθοδος των δανειστών στην Αθήνα (η οποία προς το
παρόν σύμφωνα με ελληνικές πηγές προσδιορίζεται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου). Η κάθοδος
θα έχει στο επίκεντρό της το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2019 (που θα κατατεθεί στη Βουλή την 1η
Οκτωβρίου).
Το προσχέδιο θα πρέπει αφενός να περιλαμβάνει τις προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης και αφετέρου να
διατηρεί τη συμβατότητα με όσα έχουν συμφωνηθεί. Και τούτο γιατί θα αποτελέσει το "όχημα" της Ελλάδας
για να ενταχθεί στις 15 Οκτωβρίου στο ευρωπαϊκό εξάμηνο δηλαδή στη μεταμνημονιακή κανονικότητα.
Παράλληλα, στη Σύνοδο του Eurο working Group θα αποκρυσταλλωθούν και οι θέσεις των κρατών - μελών
των οποίων η Βουλή θα συνεδριάσει εκ νέου τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο για να εγκρίνει τις παρεμβάσεις
στο χρέος. Ο λόγος για μία διαδικασία που έχει τυπικό μεν χαρακτήρα, αλλά και αυτή θα επηρεαστεί από τη
στάση της ελληνικής πλευράς (δεδομένων των πολύ δύσκολων ισορροπιών που πρέπει να τηρηθούν ειδικά στη
γερμανική Βουλή ενόψει των εκλογών στη Βαυαρία τον Οκτώβριο).
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Le Figaro: Στα 24 δισ. ευρώ το ταμειακό απόθεμα της Ελλάδας
Με την εκταμιευση της τελευταίας δόσης των 15 δισ. ευρώ απο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ΕSM), το ταμειακό απόθεμα της Ελλαδας φτάνει τα 24 δισ. ευρώ, που αποτελεί άνετο περιθώριο και
καθησυχαστικό στοιχείο για τις αγορές, γράφει η γαλλική Le Figaro. Από τα 15 δισ. ευρώ, τα 5,5 δισ. ευρώ θα
διατεθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους και τα υπόλοιπα 9,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του ταμειακού
αποθέματος. Με την ενίσχυση αυτή το ταμειακό απόθεμα θα φθάσει τα 24 δισ. ευρώ, ποσό που καλύπτει τις
χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για 22 μήνες από τις 20 Αυγούστου οπότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.
Αποτελεί άνετο περιθώριο και καθησυχαστικό στοιχείο για τις αγορές -όταν η Ελλάδα θα θελήσει να
χρηματοδοτηθεί από αυτές τους επόμενους μήνες, σημειώνει η γαλλική εφημερίδα. O επικεφαλής του ESM,
Κλαους Ρέγκλινγκ, επεσήμανε ότι ενώ το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας πρόβλεπε 86 δισ. ευρώ,
εκταμιεύθηκαν τελικά «μόνο» 61,9 δισ. ευρώ. H κηδεμονία του ΔΝΤ και των Ευρωπαίων δανειστών στην
Ελλάδα θα λήξει επίσημα στις 20 Αυγούστου και στη συνέχεια η χώρα θα είναι υπό «ενισχυμένη εποπτεία», μια
πολύ λιγότερο περιοριστική διαδικασία, σημειώνει η Figaro. Η 20η Αυγούστου «θα είναι ένα σημαντικό βήμα
για τη χώρα», υπογράμμισε ο Ρεγκλινγκ , επισημαίνοντας συγχρόνως ότι «η Ελλάδα θα πρέπει τώρα να
αποδείξει στους εταίρους της και στις αγορές της ότι δεσμεύεται να μην αντιστρέψει τις μεταρρυθμίσεις , για
να γίνει μια ισχυρή οικονομία δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας».
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Bloomberg: Κοντά σε ΔΝΤ και capital controls η Τουρκία, εκτιμούν οι αναλυτές
"Μέτρα απελπισίας" εξετάζονται στην Τουρκία, ενώ συζητείται διάσωση από το ΔΝΤ και πιθανή υιοθέτηση ελέγχων κεφαλαίων
(capital controls), εκτιμά το Bloomberg.
Η κεντρική τράπεζα και η κυβέρνηση παραμένουν σιωπηλές, καθώς η λίρα βυθίζεται σε νέα χαμηλά ρεκόρ εν μέσω των κυρώσεων των
ΗΠΑ, που απειλούν με νέες. Η λίρα υποχώρησε για έβδομη συνεχόμενη μέρα έναντι του δολαρίου, μετά τη χειρότερη πτώση της
τελευταίας δεκαετίας που σημειώθηκε χθες, ενώ η απόδοση των 10ετών ομολόγων σημείωσε άνοδο 20%, τη μεγαλύτερη όλων των
εποχών. "Θα παραμείνει έτσι μέχρι η κεντρική τράπεζα να δεσμευτεί ανεπιφύλακτα να αυξήσει τα επιτόκια και να τα διατηρήσει ψηλά
μέχρι να μειωθεί ο πληθωρισμός. Η αγορά χρειάζεται αυτό το είδος σκληρής δέσμευσης", δήλωσε ο Χένρικ Γκαλμπεργκ, αναλυτής της
Nomura International Plc.
Ο πρόεδρος Eρντογάν είναι αυστηρός επικριτής των υψηλότερων επιτοκίων και οι επενδυτές ανησυχούν ότι μπορεί να εμποδίσει
οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων. "Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα πράξουν οι Αρχές. Η στιγμή που η Τουρκία
θα αναγκαστεί να πάει στο ΔΝΤ για στήριξη πλησιάζει", δήλωσε ο Περ Χαμερλαντ, επικεφαλής στρατηγικής αναδυόμενων αγορών στη
SEB στη Στοκχόλμη.
Η λίρα υποχωρεί υπό το βάρος ενός από τα μεγαλύτερα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών στις αναδυόμενες αγορές και υπό
πληθωρισμό σε συνεχή άνοδο. Παρόλο που οι επενδυτές πιέζουν για μια σημαντική αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα,
όλο και περισσότεροι συμφωνούν ότι δεν είναι επαρκή τα όποια μέτρα νομισματικής πολιτικής για να αντιστραφεί η κατάσταση.
"Πρόκειται να υπάρξει ένα σοκ, είτε πολιτικής, είτε μακροοικονομικό, είτε ένας συνδυασμός και των δύο. Ωστόσο, για να χρυσώσουμε
το χάπι απαιτείται πολιτική διευθέτηση με τη Δύση, που θα μειώσει σημαντικά τις επιπτώσεις", δήλωσε ο Κρίστοφερ Γκράνβιλντ,
διευθυντής πολιτικών ερευνών της ΕΜΕΑ, της TS Lombard στο Λονδίνο. Τη Δευτέρα, η κεντρική τράπεζα ενίσχυσε τις εμπορικές
τράπεζες με 2,2 δισ. δολάρια, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις πιέσεις προς τη λίρα, η οποία ενώ προσωρινά ανέκτησε τις ζημιές της,
ακολούθως βυθίστηκε σε να χαμηλά ρεκόρ κατά τη διάρκεια της νύκτας, καθώς οι επενδυτές ερμήνευσαν την κίνηση ως απόδειξη ότι τα
χέρια της κεντρικής τράπεζας παραμένουν δεμένα. Η πτώση της λίρας δεν έπληξε μόνον τους ιδιώτες, βύθισε επίσης και τις επιχειρήσεις
στην άβυσσο. "Οι έλεγχοι κεφαλαίων (capital controls) δεν είναι πλέον ένα μακρινό σενάριο, καθώς οι Αρχές δεν δείχνουν σημάδια
μεταστροφής σε πιο ορθόδοξες πολιτικές", υπογράμμισε ο Σαμάιλα Χαν, διευθυντής αναδυόμενων αγορών της Alliance Bernstein’s στη
Νέα Υόρκη. Αυτό που χρειάζεται τώρα η λίρα είναι "ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, αυστηρότερη νομισματική πολιτική και ένα
πρόγραμμα του ΔΝΤ", συμπλήρωσε ο Χαν.
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FAZ: Κακά μαντάτα για την Αθήνα μετά το μνημόνιο
Με τίτλο «Κακά νέα για την Αθήνα», η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung αναφέρεται
στην πολιτική που θα ακολουθήσει η ΕΚΤ έναντι της Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος
προγράμματος στήριξης στις 20 Αυγούστου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, «τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση και
οι τράπεζες στην Ελλάδα θα λάβουν όχι καλά νέα από την ΕΚΤ. Διότι μαζί με το τέλος του προγράμματος
διάσωσης της Ελλάδας τελειώνει και η προνομιακή μεταχείριση για την αναχρηματοδότηση των τραπεζών.
Παράλληλα και σύμφωνα με πληροφορίες της FAZ, η ΕΚΤ θα σβήσει τις ελπίδες των Ελλήνων να συμμετάσχει
η χώρα τους έστω και για λίγους μήνες στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της κεντρικής τράπεζας (QE)».
Η εφημερίδα αποδίδει τις αποφάσεις της Ευρωτράπεζας στην «ξεροκεφαλιά» του έλληνα πρωθυπουργού:
«Υποσχέθηκε στους Έλληνες ότι στις 20 Αυγούστου θα τελειώσουν οριστικά τα (…) προγράμματα διάσωσης.
Το ότι η Ελλάδα θα μπορεί να κινείται εφεξής αυτόνομα, αμφισβητείται πλέον, καθώς οι επισκέψεις ελέγχου
από πλευράς των θεσμών θα συνεχιστούν. Και τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα πρέπει να ακολουθεί
δημοσιονομικούς κανόνες αλλά και το συμπεφωνημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με μειώσεις συντάξεων
και αφορολόγητου. Γι" αυτό το λόγο οι ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες είχαν ζητήσει να ενταχθούν όλα αυτά
σε ένα αποδυναμωμένο πρόγραμμα βοήθειας το οποίο θα προέβλεπε μια προληπτική γραμμή στήριξης, αλλά
όχι νέα δάνεια. Ο πρωθυπουργός Τσίπρας όμως επέμεινε. Γι" αυτό και ακολουθεί τώρα μια σκληρή αντίδραση
από την ΕΚΤ», γράφει η εφημερίδα, η οποία επικαλούμενη ανώνυμες πηγές παραπέμπει σε επικείμενο τέλος
του waiver (κατ’ εξαίρεση αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρο για την παροχή ρευστότητας στις
ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ) που οδηγεί ουσιαστικά τις ελληνικές τράπεζες και πάλι στην αγκαλιά του
έκτακτου μηχανισμού χρηματοδότησης (ELA).
«Ο τρόπος αυτός χρηματοδότησης είναι ακριβός», επισημαίνει η FAZ, σημειώνοντας ότι τόσο για τις ελληνικές
τράπεζες που έχουν συσσωρευμένα κόκκινα δάνεια όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις που χρειάζονται
δάνεια αυτά είναι κακά νέα. «Την ίδια ώρα δεν υπάρχουν πλέον προοπτικές για την ένταξη των ελληνικών
ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ», αφού και αυτό προϋποθέτει μια υγιή αξιολόγηση
των ελληνικών χρεογράφων που όμως δεν υφίσταται.
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Die Welt: Το Βερολίνο θα επεμβαίνει εάν επενδυτές από χώρες εκτός Ε.Ε. αποκτούν το 15%
γερμανικής εταιρείας
Το Βερολίνο ετοιμάζεται να αποκτήσει τη δυνατότητα να επεμβαίνει και πιθανόν να αποτρέπει εξαγορές εάν
επενδυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτούν το 15% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου
οποιασδήποτε γερμανικής επιχείρησης, αποκαλύπτει στο σημερινό της φύλλο η συντηρητική γερμανική
εφημερίδα Die Welt.
Η γερμανική κυβέρνηση επέβαλε πιο αυστηρούς όρους ως προς τις ξένες επενδύσεις πέρυσι, έπειτα από μια
σειρά ηχηρών εξαγορών από κινεζικές επιχειρήσεις, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να επεμβαίνει εάν
επενδυτές αποκτούν
το 25% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας.

Ωστόσο το υπουργείο Οικονομίας θέλει τώρα να αποκτήσει τη δυνατότητα να επεμβαίνει εάν ένας επενδυτής
εκτός ΕΕ «αποκτά άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 15% των δικαιωμάτων ψήφου (στο διοικητικό συμβούλιο)
μιας γερμανικής επιχείρησης», γράφει στο σημερινό της φύλλο η Ντι Βελτ, η οποία συμβουλεύθηκε νομοσχέδιο
υπό κατάρτιση.
Η Γερμανία και άλλες χώρες –οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Αυστραλία και η Βρετανία, μεταξύ άλλων– έχουν εκφράσει
ανησυχίες για το γεγονός πως η Κίνα και άλλοι ανταγωνιστές τους αποκτούν πρόσβαση σε τεχνολογίες-κλειδιά
προχωρώντας σε εξαγορές.
Το σχέδιο νόμου για να τροποποιηθεί το Διάταγμα για το Διεθνές Εμπόριο της Γερμανίας καταρτίζεται σε
συντονισμό με άλλα υπουργεία και ενδέχεται να τεθεί σε ισχύ ήδη από φέτος, κατά τις πληροφορίες της Βελτ.
«Όταν πρόκειται για εταιρείες που συνδέονται με την άμυνα, κρίσιμες υποδομές ή ορισμένα άλλα πεδία
τεχνολογιών που αφορούν την ασφάλεια πολιτικών υποδομών, όπως η ασφάλεια των συστημάτων
πληροφορικής, θέλουμε να το εξετάζουμε από πιο κοντά στο μέλλον», εξήγησε στην εφημερίδα ο υπουργός
Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ.
«Μέχρι τώρα ήμασταν σε θέση να κάνουμε ελέγχους όταν αγοραζόταν τουλάχιστον το 25% του μετοχικού
κεφαλαίου μιας εταιρείας. Τώρα θέλουμε να κατεβάσουμε αυτόν τον πήχη ώστε να μπορούμε να μελετάμε
περισσότερες εξαγορές σε νευραλγικούς οικονομικούς τομείς», πρόσθεσε ο υπουργός.
Ο Αλτμάιερ σημείωσε πως το Βερολίνο ασφαλώς θέλει ξένες εταιρείες να επενδύουν στη Γερμανία, αλλά
πρόσθεσε ότι η προσοχή όταν τέτοιου είδους επενδύσεις επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια αποτελεί μέρος της
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.
Την περασμένη εβδομάδα, η γερμανική κυβέρνηση άφησε να εννοηθεί ότι θα εμπόδιζε την εξαγορά από
κινεζική εταιρεία μιας κατασκευάστριας εργαλείων, της Leifeld. Η κινεζική εταιρεία που σκόπευε να την
εξαγοράσει απέσυρε το ενδιαφέρον της λόγω του βέτο που προφανώς ετοιμαζόταν να προβάλει το Βερολίνο.
Τον περασμένο μήνα, μια γερμανική τράπεζα αγόρασε μερίδιο στην διαχειρίστρια ηλεκτρικών δικτύων υψηλής
τάσης 50Hertz για να εμποδίσει την κινεζική κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού να αποκτήσει μέρος του
μετοχικού \της κεφαλαίου.
Ο επικεφαλής της γερμανικής αντικατασκοπείας είχε επισημάνει πρόσφατα ότι κινεζικά κρατικά συμφέροντα,
που επιδιώκουν να αποσπάσουν εμπορικά και άλλα μυστικά, μπορεί να βρίσκονται πίσω από προσφορές
εξαγοράς που κατ' όνομα υποβάλλονται από ιδιώτες, συνδέοντας παράλληλα μια μείωση των
κυβερνοεπιθέσεων από την Κίνα με την αύξηση των προσφορών για εξαγορές.
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Χαμηλότερα των 760 – 770 μονάδων …. Τουλάχιστον να μείνει
υψηλότερα των 1.990 – 2.000 μονάδων ο FTSE 25 ….
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