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Προβληματισμοί και φόβοι για την πλήρη άρση των capital controls
Ανησυχία για την πλήρη άρση των capital controls εκφράζουν οι τράπεζες, φοβούμενες εκροές χρήματος στο
εξωτερικό, ενώ δεν τρέφουν προσδοκίες πως η εξαφάνιση των κεφαλαιακών περιορισμών θα οδηγήσει στην
επιστροφή στο τραπεζικό σύστημα των κεφαλαίων ύψους 28 δισ. ευρώ που παραμένουν εκτός.
Τους προβληματισμούς τους διατύπωσαν κατά τη συνάντηση που είχαν χθες υψηλόβαθμα στελέχη των
τραπεζών με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, στην οποία συζητήθηκε παράλληλα
και η γενικότερη κατάσταση του τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που διαμήνυσαν στον
κεντρικό τραπεζίτη είναι πως αυτήν την περίοδο δεν βλέπουν τη σκοπιμότητα της άμεσης απελευθέρωσης των
κεφαλαιακών περιορισμών.
Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά το γεγονός πως από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών εκτιμάτο πως μετά
τη δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολόγηση, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές Μαρτίου, και την άρση των
περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών θα μπορούσαν να προχωρήσουν κάποια σημαντικά βήματα άρσης και
των υπόλοιπων περιορισμών που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων.
Σημειώνεται πως αυτό που απομένει να αρθεί στο κεφάλαιο των κεφαλαιακών περιορισμών, για να επανέλθει η
κανονικότητα στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μετά τον Ιούλιο του 2015, είναι η ελεύθερη μεταφορά
κεφαλαίων στο εξωτερικό τόσο από επιχειρήσεις όσο και από ιδιώτες. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η άρση των
capital controls εμπεδώνει το κλίμα εμπιστοσύνης στην οικονομία και όπως αποδείχτηκε, από τα προηγούμενα
σταδιακά βήματα χαλάρωσης, δεν σημειώθηκαν εκροές, αλλά αντίθετα οι καταθέσεις αυξήθηκαν.
Εκτός τραπεζών 28 δισ. ευρώ
Αυτό που φοβίζει τους τραπεζίτες είναι ότι εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός τραπεζικού συστήματος ένα πολύ
μεγάλο ποσό μετρητών, που υπερέβαινε τα 28 δισ. ευρώ με βάση στοιχεία της νομισματικής κυκλοφορίας του
Νοεμβρίου 2018. Δυνητικά αυτό το ποσό θα μπορούσε να επιστρέψει στο τραπεζικό σύστημα με την πλήρη άρση
των κεφαλαιακών περιορισμών και την παροχή δυνατότητας μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.
Ωστόσο, τα τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι το ποσό αυτό δύσκολα θα επιστρέψει στις τράπεζες, καθώς δεν
πρόκειται για εμπιστοσύνη ή όχι στο τραπεζικό σύστημα, αλλά για πρόσωπα που ανησυχούν για δεσμεύσεις των
καταθέσεών τους κυρίως λόγω χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Στο πλαίσιο αυτό, κυβέρνηση και τράπεζες δεν μπορούν να προσδοκούν σε επιστροφή χρήματος από τα
«στρώματα» στο τραπεζικό σύστημα, αφού ο φόβος των συγκεκριμένων είναι η δέσμευση ή η κατάσχεση των
τραπεζικών λογαριασμών από την εφορία. Παράλληλα, οι τράπεζες ανησυχούν και για τους καταθέτες που δεν
προχώρησαν σε αναλήψεις σε όλη τη διάρκεια της κρίσης.
Συνέχεια..
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Καθώς το τραπεζικό
σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τοξικότητα εξαιτίας του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων,
κανείς δεν θα μπορούσε στην περίπτωση της πλήρους απελευθέρωσης να αποκλείσει από αυτή τη μερίδα των καταθετών
τη μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Πάντως, από τον Απρίλιο του 2017, όταν οι καταθέσεις έφθασαν στο ιστορικό
χαμηλό τους, η αύξηση που έχει σημειωθεί φθάνει τα 15,5 δισ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης (14 δισ.
ευρώ) έχει προέλθει από επιστροφή μετρητών που φυλάσσονταν σε θυρίδες και στρώματα.
Κρίση εμπιστοσύνης
Όπως καταμαρτυρούν τραπεζικοί κύκλοι που προσμετρούν τις τάσεις επιστροφής καταθέσεων στο γκισέ, υπάρχουν
αρκετοί λόγοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν καταθέσεις στο εξωτερικό. Ως τέτοιοι θεωρούνται στοιχεία αβεβαιότητας
που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια νέα κρίση εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία, με αφετηρία την
κατάσταση των τραπεζικών ιδρυμάτων. Επίσης, οι εκλογές και η επίδραση της προεκλογικής περιόδου δεν θα πρέπει να
θεωρείται ένα αμελητέος παράγοντας.
Οι τραπεζίτες εκτιμούν πως οι καταθέτες θα πρέπει πριν από την πλήρη άρση των capital controls να έχουν πεισθεί πως θα
προχωρήσει γρήγορα η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών. Η προεκλογική περίοδος που έχει ξεκινήσει αποτελεί
βασικό εμπόδιο στις κινήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών, ιδιαίτερα δε
των ιδιωτών που ακουμπούν στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι τραπεζίτες θεωρούν πως εφόσον
κλείσει χωρίς προβλήματα η δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα, που θα εκτελεστεί
σταδιακά, σε ό,τι αφορά την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να διευκολυνθούν
περαιτέρω οι επιχειρήσεις και στη συνέχεια τα μέτρα της πλήρους απελευθέρωσης να επεκταθούν και στους ιδιώτες.
(Πηγή: Ναυτεμπορική)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Fitch επιβεβαίωσε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας σε 'BB-' με σταθερές
προοπτικές
O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας σε 'BB-' με σταθερές προοπτικές.
Σε ανακοίνωση του, ο οίκος αναφέρει σχετικά με τους βασικούς παράγοντες της αξιολόγησής του: «Το αξιόχρεο 'BB-' στηρίζεται από το
υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τους μέσους όρους των χωρών (με αξιόχρεο) 'BB-' και
'BBB'. Αν και η οικονομική κρίση της Ελλάδας αποκάλυψε αδυναμίες στην αποτελεσματικότητα του δημοσίου και άσκησε μεγάλες
πιέσεις στην πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, η διακυβέρνηση εξακολουθεί να είναι σημαντικά ισχυρότερη από ότι στις
περισσότερες χώρες με αξιόχρεο κάτω από την επενδυτική διαβάθμιση. Το προφίλ του χρέους της γενικής κυβέρνησης είναι εξαιρετικά
ευνοϊκό και η δημοσιονομική επίδοση τα τρία τελευταία χρόνια ήταν ισχυρότερη σε σχέση με τις χώρες με αντίστοιχο αξιόχρεο. Τα
δυνατά αυτά σημεία σταθμίζονται έναντι του υψηλού αποθέματος χρέους της γενικής κυβέρνησης και καθαρού εξωτερικού χρέους, των
προοπτικών αδύναμης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και των πολύ υψηλών επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα».
Ο οίκος αναφέρει ότι αναμένει η ανάκαμψη της οικονομίας να αποκτήσει περαιτέρω δυναμική το 2019. «Η συμπιεσμένη ζήτηση για
επενδύσεις, η μείωση του ποσοστού ανεργίας, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η συγκρατημένη δημοσιονομική χαλάρωση
αναμένεται να ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση, η οποία θα αντισταθμίσει την αρνητική συμβολή του εξωτερικού εμπορίου στο ΑΕΠ.
Μετά την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2% το 2018, αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 2,3% το 2019 και το 2,2% το
2020», σημειώνει.
Ειδικότερα, ο Fitch σημειώνει: «Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την ιδιωτική κατανάλωση είναι ευνοϊκές. Το διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών αυξήθηκε 4% στο τρίτο τρίμηνο του 2018, με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2008. Η αύξηση των μισθών ενισχύεται
σταδιακά, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει συγκρατημένος. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 18,6% τον Οκτώβριο του 2018
(χαμηλό επίπεδο επτά ετών) και η αύξηση της απασχόλησης ανήλθε κατά μέσο όρο στο 1,8% την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2018.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε από την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος προσαρμογής τον Αύγουστο του
2018».
Η Ελλάδα, αναφέρει ο οίκος, κάνει πρόοδο στην κατεύθυνση της επανέναρξης τακτικών εκδόσεων ομολόγων, προσθέτοντας ότι στις 30
Ιανουαρίου 2019 η χώρα εξέδωσε ένα νέο πενταετές ομόλογο αναφοράς 2,5 δισ. ευρώ με τοκομερίδιο 3,45% και απόδοση 3,60%. «Οι
εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να καλύψει πλήρως τις χρηματοδοτικές της ανάγκες έως το 2022, παρέχοντας ένα
σημαντικό δίχτυ ασφαλείας έναντι οποιωνδήποτε κινδύνων χρηματοδότησης για μία μακρά περίοδο. Αυτό θα στήριζε την εμπιστοσύνη
της αγοράς και την πρόσβαση στις αγορές μετά το πρόγραμμα», σημειώνει.
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ΔΕΗ: Έως τον Μάιο η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες
Την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού πώλησης των λιγνιτικών μονάδων σε Μελίτη Φλώρινας και Μεγαλόπολη Αρκαδίας προανήγγειλε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης.
«Πρόκειται για μία οικονομική, επιχειρηματική, συναλλαγή και δεν χρειάζεται δραματοποίηση. Ο στόχος μας να πωληθούν οι λιγνιτικές μονάδες,
παραμένει» δήλωσε, λίγες ημέρες μετά την αποτυχία ολοκλήρωσης του σχετικού διαγωνισμού.
Ο επικεφαλής της Επιχείρησης, στο περιθώριο της ετήσιας εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικού Ρεύματος από
Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ), διαβεβαίωσε ότι η ΔΕΗ «πολύ σύντομα θα προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού» και ότι «σύντομα θα έχουν
επιλυθεί οι βασικές εκκρεμότητες».
Ερωτηθείς για το πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η επαναπροκήρυξη, εκτίμησε ότι οι σχετικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο.
«Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είμαστε σε θέση και έχουμε ξεκινήσει συγκεκριμένες ενέργειες. Με άλλο κλίμα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα», σχολίασε
χαρακτηριστικά.
Ο κ. Παναγιωτάκης τόνισε επιπλέον, ότι «η ΔΕΗ θέλει να πωληθούν αυτές οι μονάδες για να στραφούμε πιο αποφασιστικά προς τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας».
«Ο λιγνίτης χρειάζεται για τη χώρα, είναι απαραίτητος, αλλά δεν μπορεί και ούτε θέλει η ΔΕΗ μόνη της να διαχειρίζεται τη λιγνιτική παραγωγή.
Είμαστε ευθυγραμμισμένοι, από αυτή την άποψη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι είδε ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατό, σε δύσκολες συνθήκες,
να πωληθούν οι μονάδες» εξήγησε, μεταξύ άλλων.
Και κατέληξε: «Προφανώς δεν ήταν δυνατόν να τις χαρίσουμε ή να αποδεχτούμε όρους που κάποιοι θα έπαιρναν περισσότερα στην πορεία απ’ αυτά που
θα μας έδιναν».

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

Fitch Ratings: Παραμένει αδύναμος ο κυπριακός τραπεζικός τομέας
Η βελτίωση της συνολικής υγείας των τραπεζών στην Κύπρο με τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων «μειώνει
τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του κράτους, που απορρέουν από τον τραπεζικό τομέα», αναφέρει σε ειδική ανάλυση ο
διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings.
Ωστόσο, ο αμερικανικός οίκος υπογραμμίζει ότι ο τραπεζικός τομέας «παραμένει αδύναμος και ότι οι περαιτέρω μειώσεις
των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων εξαρτώνται, εν μέρει, από την αποτελεσματική χρήση των νομικών μέσων που
υιοθετήθηκαν το 2018».
Σύμφωνα με τον οίκο διάφοροι παράγοντες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων, όπως είναι ένα υποστηρικτικό οικονομικό περιβάλλον, μαζί με την αυξημένη διάθεση θεσμικών επενδυτών για
κυπριακά περιουσιακά στοιχεία, που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν περισσότερες τιτλοποιήσεις δανείων.
Επίσης, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, αναφέρει ότι «η συνετή δημοσιονομική πολιτική έχει δημιουργήσει
κάποια περιθώρια για να απορροφήσει πρόσθετο κόστος που συνδέεται με τον τραπεζικό τομέα».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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To φυσικό αέριο «ευχή και κατάρα» για την Κύπρο
Εδώ και δεκαετίες η Κύπρος είναι χωρισμένη στα δύο. Τα ευρήματα φυσικού αερίου στις κυπριακές ακτές θα μπορούσαν ενδεχομένως
να βοηθήσουν στην επίλυση του Κυπριακού, αναφέρει σε εκτενή ανάλυση η γερμανική ραδιοφωνία DLF, στην οποία μάλιστα
φιλοξενούνται εκτιμήσεις του Έλληνα πρέσβη της Κύπρου στο Βερολίνο Αντρέα Χατζηχρυσάνθου και τουρκοκύπριου υπ. Εξ. Κουντρέτ
Οζερσάι.
Εντούτοις, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ,οι ευρύτεροι γεωπολιτικοί συσχετισμοί στην περιοχή καθώς και τα συμφέροντα της Ρωσίας και
των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο περιπλέκουν την κατάσταση προς το παρόν. Κάνοντας μια μακρά αναδρομή στις διάφορες φάσεις
του Κυπριακού ζητήματος το ρεπορτάζ σημειώνει ότι μετά την αποτυχία των διαπραγματευτικών συνομιλιών Αναστασιάδη-Aκιντζί
στο Κραν Μοντανά
 της Ελβετίας το 2017 επικρατεί στασιμότητα, ενώ το άνοιγμα συνοριακών περασμάτων πέρυσι «ήταν μόνο μια
κίνηση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τίποτα περισσότερο».
Σήμερα, γράφει το DLF, μετά την αποτυχία εξεύρεσης συμβιβασμού για το επίμαχο θέμα των 35.000 Τούρκων στρατιωτών που
εξακολουθούν να βρίσκονται στην Κύπρο, πολλά είναι τα θέματα που παραμένουν ακόμη ανοιχτά: εκτός από την ασφάλεια ανοιχτό
παραμένει και το ζήτημα της «κατανομής εξουσίας» αλλά και της «κατανομής των εδαφών» σε περίπτωση μελλοντικής επίλυσης του
Κυπριακού.
«Πρώτα απόλα τίθεται το ερώτημα: τι κράτος θα προκύψει στην Κύπρο μετά από ενδεχόμενη επανένωση; Η ελληνική πλευρά το βλέπει
ως συνέχεια της Δημοκρατίας της Κύπρου, στην οποία θα προσχωρήσει η τουρκική πλευρά ως εθνοτική ομάδα. Από την άλλη οι
Τουρκοκύπριοι διεκδικούν να είναι ισάξιοι συνιδρυτές ενός νέου κράτους». Παρά τα σημεία σύγκλισης των δύο κοινοτήτων σε θέματα
μελλοντικής διοικητικής και θεσμικής οργάνωσης, όπως και λειτουργίας του πολιτεύματος, οι κομβικές διαφωνίες παραμένουν.
Σύμφωνα με το DLF «το ότι σήμερα οι δύο πλευρές απέχουν τόσο πολύ η μια από την άλλη όσο ποτέ άλλοτε στο πρόσφατο παρελθόν
οφείλεται στα απρόσμενα ευρήματα κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο».
Το φυσικό αέριο ως νέο μήλον της έριδος
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου πιθανολογείται ότι ανέρχονται στα 1,8 τρις κ.μ. ενώ σύμφωνα με
εκτιμήσεις η αξία τους ανέρχεται 600 δις ευρώ. «Από αυτά η Κύπρος θα μπορούσε να εισπράξει τα μισα. Έτσι το ‘χρεοκοπημένο νησί’,
όπως το χαρακτήριζαν κατά τη διάρκεια της κρίσης γερμανικά μέσα, θα μπορούσε να αποπληρώσει τα χρέη του. Ωστόσο η διαμάχη για
την εκμετάλλευση των κρυμμένων στο βυθό της θάλασσας κοιτασμάτων είναι εκρηκτική από γεωπολιτική άποψη και θα μπορούσε να
οδηγήσει ακόμη και σε νέα στρατιωτική σύρραξη στην Κύπρο: γιατί και οι Τούρκοι θέλουν να έχουν μερίδιο» σημειώνει το ρεπορτάζ
κάνοντας αναφορά στν σχεδιαζόμενη άφιξη της αμερικανικής Exxon, κάτι που προκαλεί έντονη αντίδραση στην τουρκοκυπριακή
πλευρά. Συγχρόνως, όπως φαίνεται από το δημοσίευμα, οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκοι.
Από τη μια πλευρά, αναφέρει το ρεπορτάζ, οι Ελληνοκύπριοι ελπίζουν ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά υπό τον φόβο της διεθνούς
απομόνωσης θα κάνει υποχωρήσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Η Τουρκία από τη μεριά της, «ως προστάτιδα των
Τουρκοκυπρίων», δεν θέλει μόνο να βοηθήσει την τουρκοκυπριακή πλευρά αλλά συγχρόνως να διασφαλίσει και τα δικά της
συμφέροντα. Όπως υπενθυμίζει το ρεπορτάζ η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, σε
αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες χώρες στην περιοχή.
Το καλοκαίρι του 2017 τουρκικά πολεμικά πλοία προσπάθησαν να εμποδίσουν τις έρευνες στην περιοχή, αναγκάζοντας πολεμικά πλοία
από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία να τεθούν σε ετοιμότητα. Η ΕΕ, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ αντέδρασε, ενάντια στην
παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους-μέλους της, ενώ ο Ερντογάν συνέχισε να διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να
αναγνωρίσει αξιώσεις που απορρέουν από τα κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου.
Διεθνής ενεργειακή πολιτική και Κυπριακό συμπλέκονται
Το ρεπορτάζ του DLF παρατηρεί επίσης ότι «η γεωπολιτική κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω από την αναζήτηση κοιτασμάτων
\ στην ανατολική Μεσόγειο φέρνει ολοένα περισσότερο στο επίκεντρο τη διεθνή ενεργειακή πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο
φυσικού αερίου
δεν πρόκειται μόνο για τη διαμάχη περί θαλάσσιων συνόρων και ζωνών αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης στη θάλασσα. Και
εσωτερικές διαμάχες, όπως το Κυπριακό ή η διαμάχη Ισραήλ-Παλαιστίνης βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο της αναζήτησης
ενεργειακού πλούτου και των υποσχέσεων που απορρέουν από αυτή» . Το ρεπορτάζ μεταφέρει τέλος και την άποψη της ειδικού σε
θέματα ενέργειας Κίρστεν Βέστφαλ, σύμφωνα με την οποία για την Ευρώπη τουλάχιστον το διακύβευμα είναι μεγάλο. Αφορά εν τέλει
την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία και το ρωσικό φυσικό αέριο, μέσω της αναζήτησης νέων εναλλακτικών οδών.
Πηγή: Deutsche Welle
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Χ.Α.: Συνεχίζεται …. η «μάχη» με τις καθοριστικές αντιστάσεις στις
650 μονάδες !!! Οριστική διάσπαση τους θα έβαζε την αγορά σε ένα
νέο ανοδικό trend….
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