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Ο ESM ενέκρινε τη δόση 8,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα
Την έγκριση της τρίτης δόσης του προγράμματος ύψους 8,5 δισ. από το Διοικητικό του Συμβούλιο, ανακοίνωσε
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας μέσω Twitter. «To ΔΣ του ΕSM μόλις ενέκρινε την τρίτη δόση 8,5
δισ. της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα» ήταν η ανάρτηση του ESM στο Twitter.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ESM, η απόφαση λήφθηκε «σε συνέχεια της έγκρισης του αναθεωρημένου
μνημονίου από το Εκτελεστικό Συμβούλιο ESM και την ολοκλήρωση από την ελληνική κυβέρνηση όλων των
προαπαιτούμενων την περασμένη Τετάρτη».
Στη συνέχεια, η ανακοίνωση αναφέρει πως η πρώτη εκταμίευση στο πλαίσιο αυτής της δόσης θα ανέλθει σε 7,7
δισ. ευρώ και αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τον ESM τη Δευτέρα. Από αυτό το ποσό, 6,9 δισ. ευρώ θα
χρησιμοποιηθούν για ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους και 800 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών.
«Η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕSM δείχνει ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις σε αυτό το στάδιο», δήλωσε σχετικά ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, σημειώνοντας
ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σημαντικά σε ό,τι αφορά «την επιστροφή στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και
στην οικονομική ανάπτυξη» και πως οι προσπάθειες της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού «αξίζουν
αναγνώριση». «Η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει αυτήν την πορεία για την ανοικοδόμηση μίας
ανταγωνιστικής οικονομίας και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών», κατέληξε ο κ. Ρέγκλινγκ.
Η ανακοίνωση του ESM τονίζει, επίσης, ότι η εκταμίευση των υπολειπόμενων 800 εκατ. για την αποπληρωμή
των ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί να γίνει μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα
θα σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εκκαθάριση των οφειλών προς τους ιδιώτες, χρησιμοποιώντας
ιδίους πόρους καθώς και τη χρηματοδότηση από τις εκταμιεύσεις που εγκρίθηκαν σήμερα. Για την εν λόγω
εκταμίευση θα ληφθεί νέα απόφαση από το ΔΣ του ESM.
Tέλος, η ανακοίνωση αναφέρει πως μετά την εκταμίευση που εγκρίθηκε σήμερα η συνολική οικονομική βοήθεια
του ESM προς την Ελλάδα θα ανέλθει στα 39,4 δισ. από τα 86 δισ. του τρέχοντος προγράμματος. Συνολικά, η
Ελλάδα έχει λάβει βοήθεια από τα ταμεία διάσωσης της ΕΕ 181,2 δισ. ευρώ.
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Κερέ: Η συμφωνία στο Eurogroup θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση της ελληνικής
οικονομίας
H συμφωνία στο τελευταίο Eurogroup θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και την
επιστροφή των επενδύσεων, δήλωσε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), Μπενουά Κερέ, σε συνέντευξη που έδωσε στις εφημερίδες Le Monde και La Stampa.
Ερωτηθείς για ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι προωθητικοί παράγοντες της ανάπτυξης στην Ελλάδα, η
οικονομία της οποίας έχει πληγεί στα χρόνια της κρίσης, ο Κερέ απάντησε: «Αυτό είναι το θέμα που μπορεί να
αντιμετωπίσει τώρα η ελληνική κυβέρνηση. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup τον Ιούνιο δεν είναι
τέλεια, επειδή δεν δίνει μία ξεκάθαρη απάντηση στο ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, αλλά θα
επιτρέψει τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την επιστροφή των επενδύσεων. Εάν η πολιτική αβεβαιότητα
και οι αβεβαιότητες σχετικά με την εφαρμογή του πακέτου βοήθειας εξαφανισθούν, είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα
θα μπορέσει να επωφεληθεί από μία ισχυρή κυκλική ανάκαμψη που θα της επιτρέψει τελικά να εξετάσει το
μοντέλο της μελλοντικής ανάπτυξης. Έχει έρθει ο χρόνος να τεθούν αυτά τα μακροπρόθεσμα ερωτήματα».
Ο Κερέ τόνισε ότι η ΕΚΤ πρέπει να προσαρμόσει προσεκτικά και ευέλικτα την πολιτική της για να αποφύγει
απότομες κινήσεις των αγορών. Η ΕΚΤ, είπε, άρχισε ήδη να προσαρμόζει την πολιτική της, με τη μείωση των
αγορών ομολόγων που αποφάσισε πέρυσι, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει τώρα στρατηγική,
δεδομένου ότι ο πληθωρισμός είναι χαμηλός.
«Εάν χρειασθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο (της ΕΚΤ) θα συνεχίσει να προσαρμόζει τα μέσα που έχει τόσο από
ποσοτικά όσο και από ποιοτική άποψη. Όταν, όμως, αυτό χρειασθεί, θα πρέπει να γίνει προσεκτικά και
ευέλικτα και στη βάση αυτού που είναι σημαντικό στο πλαίσιο της εντολής μας: της προοπτικής του
πληθωρισμού», δήλωσε ο κεντρικός τραπεζίτης. «Πρέπει να είμαστε διάφανοι στην επικοινωνία μας αναφορικά
με τις εξελίξεις αυτές. Διαφορετικά, διατρέχουμε τον κίνδυνο μίας πιο απότομης προσαρμογής των αγορών,
όταν θα ληφθούν πράγματι οι αποφάσεις», πρόσθεσε.
Ο Κερέ σημείωσε ότι ενώ η ανάπτυξη επιταχύνεται και γίνεται ευρύτερη, αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της
πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η οποία δεν στηρίζεται ακόμη από τις διαρθρωτικές πολιτικές
που μπορούν να διατηρήσουν την ανάπτυξη.
Ο Κερέ προειδοποίησε τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, που απολαμβάνουν πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού, ότι
η φθηνή χρηματοδότησή τους πιθανόν να φθάνει στο τέλος. «Η αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων είναι
το αποτέλεσμα της εμπέδωσης της ανάπτυξης. Οι κυβερνήσεις και οι χρηματοοικονομικοί παράγοντες πρέπει
να ετοιμάζονται για αυτό. Το γνωρίζουν», τόνισε.
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Οι ΥΠΟΙΚ της ΕΕ θα συζητήσουν πρόταση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να καλέσουν την επόμενη εβδομάδα να
τροποποιηθούν οι κανόνες της λεγόμενης τραπεζικής ένωσης και να κληθούν τα πιστωτικά ιδρύματα να
αυξήσουν τα διαθέσιμά τους ώστε να καλυφθεί ο κίνδυνος στην περίπτωση που τα νέα δάνεια που χορηγούν δεν
εξυπηρετούνται, σύμφωνα με το προσχέδιο ενός εγγράφου που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων
Ρόιτερς.
Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ δεν είχαν προτείνει ποτέ μέχρι σήμερα να αλλάξουν οι κανόνες λειτουργίας
των τραπεζών και να δημιουργηθούν κεφαλαιακές ασπίδες ανάσχεσης για την αντιμετώπιση του κινδύνου των
μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εγείρουν οι
τραπεζικές χορηγήσεις που δεν εξυπηρετούνται για τους ισολογισμούς πιστωτικών ιδρυμάτων σε ορισμένα
κράτη μέλη, κάτι που θεωρείται ότι απειλεί όλη την ΕΕ, εξαιτίας του ρίσκου διάχυσης μιας τραπεζικής κρίσης.
Στο συμβούλιό τους την Τρίτη στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα ζητήσουν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ελλιπών κεφαλαίων για την κάλυψη
των κινδύνων που απορρέουν από τα νέα δάνεια, σύμφωνα με το έγγραφο.
Η ισπανική Banco Popular και δύο μικρές ιταλικές τράπεζες που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούνιο βρέθηκαν σε μια
κατάσταση που δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους. Αυτή την εβδομάδα, η
Επιτροπή ενέκρινε την ανακεφαλαιοποίηση της Monte dei Paschi di Siena από το ιταλικό δημόσιο με ένα ποσό
ύψους 5,4 δισεκ. ευρώ για να καλυφθεί το κεφαλαιακό κενό που προκάλεσαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Παρότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στο 4,8% του συνόλου στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2017,
ξεπερνούν το 40% στην Ελλάδα και την Κύπρο, βρίσκονται στο 18,5% στην Πορτογαλία και στο 14,8% στην
Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).
Ακόμη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι υπουργοί Οικονομικών θα ζητήσουν να συσταθούν εθνικές
εταιρείες διαχείρισης πόρων ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς τιτλοποιημένων
μη εξυπηρετούμενων δανείων.
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Ερευνητές προειδοποιούν για τον προστατευτισμό
Προ διετίας τα κράτη μέλη του ΟΗΕ δεσμεύθηκαν να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας ατζέντας στόχων για βιώσιμη
ανάπτυξη. Έρευνα
 του Ιδρύματος Μπέρτερλσμαν εκτιμά ότι ο προστατευτισμός τους καθιστά ανέφικτους.
Στη γλώσσα των Ηνωμένων Εθνών ονομάζονται Sustainable Development Goals, δηλαδή Στόχοι για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και αποτελούν μέρος της ατζέντας 2030, στην υλοποίηση της οποίας δεσμεύθηκαν προ διετίας να συμβάλουν τα
κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Ωστόσο, στην τελευταία αξιολόγηση προόδου στο πλαίσιο του ετήσιου Δείκτη για τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG-Index), ασκείται κριτική στις αυξανόμενες τάσεις προστατευτισμού και εθνικισμού, οι οποίες,
όπως τονίζεται, διακυβεύουν την υλοποίηση της ατζέντας.
Κριτική στιςβιομηχανικές χώρες, ουραγοί οι αφρικανικές
Κριτική ασκείται και στον ρόλο των βιομηχανικών χωρών, οι οποίες παρατηρείται ότι κατά κανόνα υστερούν στη
διαδικασία εφαρμογής των στόχων. Εκτός από το καταναλωτικό τους μοντέλο, την ανεπαρκή χορήγηση αναπτυξιακής
βοήθειας και την προστασία φορολογικών παραδείσων, προξενούν συχνά πρόσθετα βάρη για τις αναδυόμενες και
αναπτυσσόμενες οικονομίες. Όλα αυτά δυσχεραίνουν κυρίως τις φτωχότερες χώρες στην προσπάθειά τους να επιτύχουν
τους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ έως το 2030.
Ο επικαιροποιημένος SDG-Index συγκρίνει τις επιδόσεις 157 χωρών και εκπονήθηκε από το γερμανικό Ίδρυμα
Μπέρτελσμαν σε συνεργασία με το δίκτυο SDSN των Ηνωμένων Εθνών, που εστιάζει σε λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Η
έρευνα διαπιστώνει ότι οι σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων. Η Σουηδία
καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τη Δανία και τη Φινλανδία. Η Γερμανία (6η θέση) και η Γαλλία (10η)
είναι οι μόνες χώρες της ομάδας των G7 στην πρώτη δεκάδα. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 38η θέση της κατάταξης.
Η θέση 42 των ΗΠΑ και 71 της Κίνας καθιστά σαφές ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη έχουν να καλύψουν
ακόμα μεγάλη απόσταση. Μακρύτερα όλων από την επίτευξη των στόχων βρίσκονται κράτη της Αφρικής, όπως η
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τσαντ και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Οι ερευνητές εστιάζουν πάντως την κριτική τους στις εύπορες βιομηχανικές χώρες, οι οποίες προκαλούν πρόσθετο
κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό κόστος για τα φτωχότερα κράτη, μεταξύ άλλων εξαιτίας της σπατάλης των
φυσικών πόρων, των εξαγωγών όπλων, της προστασίας φορολογικών παραδείσων και της απροθυμίας τους να
συνεισφέρουν επαρκείς πόρους για αναπτυξιακή βοήθεια.
Κίνδυνος επιστροφής στη δεκαετία του ‘30
Ανασταλτικά στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων λειτουργεί και η διεθνής οικονομική αρχιτεκτονική, επισημαίνει η
έρευνα του Ιδρύματος Μπέρτελσμαν, προσθέτοντας ότι χρήματα που διοχετεύονται από κρατικά ταμεία αναπτυσσόμενων
χωρών σε δυτικούς φορολογικούς παραδείσους μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο τις οικονομικές τρύπες των χωρών
προέλευσης\ των κεφαλαίων. Αρνητικός πρωταγωνιστής σε ό,τι αφορά την αδιαφάνεια στις χρηματοοικονομικές
συναλλαγές, για παράδειγμα άνοιγμα «μαύρων λογαριασμών», είναι η Ελβετία.
«Ο προστατευτισμός είναι μονόδρομος που δεν θα μας οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030, αλλά πίσω
στη δεκαετία του 1930. Τα κράτη της ομάδας των G20 θα πρέπει να στείλουν στο Αμβούργο ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ
των παγκόσμιων αναπτυξιακών στόχων και κατά των εθνικών εγωισμών», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος
Μπέρτελσμαν Άαρτ Ντε Χέους.
Deutsche Welle
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ΓΔ: 16 συνεδριάσεις υψηλότερα των 790 – 800 μονάδων, με επόμενο στόχο
τη διάσπαση των 840 – 850 μονάδων, η οποία θα οδηγήσει σε σταδιακή
άνοδο μέχρι τις αντιστάσεις στις 890 – 900 μονάδες.
Directnl Movement ADX (33.0000), Directnl Movement +DI (34.0000), Directnl Movement -DI (15.0000)
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