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Η λύση για την Ελλάδα θα βρεθεί σύντομα, δήλωσε ο Β. Σόιμπλε
O υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε στη γερμανική τηλεόραση ότι είναι «αρκετά
αισιόδοξος» ότι θα βρεθεί μια λύση στο θέμα της Ελλάδας τις επόμενες λίγες εβδομάδες, ωστόσο πρόσθεσε ότι η λύση αυτή
δεν θα περιλαμβάνει ενδεχόμενη ελάφρυνση χρέους. «Θα βρούμε μια λύση τις επόμενες εβδομάδες, αλλά δεν θα έχει να
κάνει με την ελάφρυνση χρέους αλλά κυρίως με την Ελλάδα που θα πρέπει να κάνει περισσότερα προκειμένου να καταστεί
μια ανταγωνιστική οικονομία» τόνισε ο Γερμανός υπουργός σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό
δίκτυο ARD.
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υποστήριξε ότι δεδομένου του ότι η περίοδος ωρίμανσης του ελληνικού χρέους ανέρχεται ήδη σε 35
χρόνια και οι πληρωμένες τόκων αναβλήθηκαν για ένα διάστημα 10 ετών, εκείνοι που μιλούν για ελάφρυνση χρέους απλά
«δεν θέλουν να μιλήσουν για το τι η Ελλάδα πρέπει να κάνει» κι η Αθήνα χρειάζεται να εκπληρώσει τους όρους που έχουν
τεθεί.
«Βοηθάμε την Ελλάδα- αγοράζουμε χρόνο» υπογράμμισε προσθέτοντας ότι οι πιστωτές πάντα τηρούν τις συμφωνίες τους.
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Εγκρίθηκε η πώληση της Finansbank στην QNB
Την πώληση του 99,81% των μετοχών της Finansbank AS στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (QNB) ενέκρινε η Εποπτική
Αρχή
των
Τουρκικών
Τραπεζών
(BRSA),
σύμφωνα
με
ανακοίνωση
της
Εθνικής
Τράπεζας.
Στις 21 Δεκεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας ενέκρινε την πώληση της συμμετοχής της ΕΤΕ
(99,81% των μετοχών) στη Finansbank A.Ş., σε συνδυασμό με άλλες άμεσες ή έμμεσες μειοψηφικές συμμετοχές στην
Εθνική Τράπεζα του Κατάρ. Το συμφωνημένο τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε 2,75 δισ. ευρώ.
Επίσης, η QNB θα αποπληρώσει με την ολοκλήρωση της συναλλαγής το χρέος μειωμένης εξασφάλισης ύψους 910 εκατ.
δολαρίων, της Finansbank προς την ΕΤΕ, αυξάνοντας έτσι τη ρευστότητα του Ομίλου ΕΤΕ κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ
συνολικά.
Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται επίσης και σε άλλες εγκρίσεις ρυθμιστικών αρχών, και
συγκεκριμένα στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Τουρκίας, της Επιτροπής της Τουρκικής Κεφαλαιαγοράς
και του Τουρκικού Υπουργείου Οικονομικών.
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Λ. Κατσέλη: Η αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων» είναι το «κλειδί» για την
επανεκκίνηση της οικονομίας
Η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων - ιδιαίτερα των επιχειρηματικών - μπορεί να συντελέσει
καθοριστικά στη βιωσιμότητα με πολλαπλούς τρόπους ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη,
μιλώντας σε εκδήλωση του QualityNet Foundation για την παρουσίαση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Η
κ.Κατσέλη επισήμανε ότι η διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων στην πραγματική οικονομία με όρους βιωσιμότητας,
απαιτεί την ανάπτυξη νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες
της κάθε αγοράς ή κλάδου. Συχνά παρατηρούμε το φαινόμενο να υπάρχουν οι πόροι, να είναι γνωστές οι ανάγκες, αλλά να
μην υπάρχουν τα εργαλεία που θα αντιστοιχήσουν τους μεν στις δε, πρόσθεσε. Μιλώντας για την πρωτοβουλίες της
Εθνικής Τράπεζας επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι δίνει έμφαση και στηρίζει τη βιωσιμότητα ολόκληρου του κυκλώματος
Γεωργίας - Κτηνοτροφίας, μέσω συμβολαιακού τύπου προγραμμάτων, όπου γίνεται εφικτός ο εκσυγχρονισμός όλου του
παραγωγικού - συναλλακτικού κυκλώματος. Επίσης προωθεί Καινοτόμα αναπτυξιακά Χρηματοδοτικά Εργαλεία όπως η
Χρηματοδότηση Αλυσίδων Αξίας. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις που
περιλαμβάνονται σε αλυσίδες αξίας παραγωγής και όπως ανακοίνωσε η κ,.Κατσέλη η Εθνική ξεκινά τον επόμενο μήνα με
τη χρηματοδότηση συστάδας επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, που συνδέονται με τη ναυπήγηση πλοίων. Έχοντας εγγυημένη
τη τελική ζήτηση από τον τελικό αγοραστή, προσφέρουμε στις ΜΜΕ που προμηθεύουν κάθε πλοίο, συνολικές
χρηματοδοτικές λύσεις, υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα την διεύρυνση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, τις
εξαγωγές και τελικά τον οικονομικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Πρόκειται για μια στρατηγική win-win-win καθώς
μέσω του εργαλείου αυτού ωφελείται ο τελικός αγοραστής, η κάθε συνεργαζόμενη ΜΜΕ που αλλιώς δεν θα είχε πρόσβαση
στη χρηματοδότηση με επωφελείς όρους και η ίδια η Τράπεζα που διευρύνει τις δραστηριότητες της με ελαχιστοποίηση
του πιστωτικού κινδύνου, επισήμανε.
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Bank of America: Προβλέπει πρόωρες εκλογές, όχι Grexit
Με έκθεση της, με ημερομηνία 8 Απριλίου, η γνωστή Bank of America Merrill Lynch εκφράζει την συγκρατημένη
αισιοδοξία της για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ενώ επισημαίνει ότι τυχόν προβλήματα στην πορεία της
διαπραγμάτευσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν περισσότερο σε πρόωρες εκλογές, παρά σε ένα Grexit.
Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη της Τράπεζας θεωρούν ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις θέλουν να
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσο το δυνατόν συντομότερα και ότι η Ελλάδα, οι Ευρωπαίοι πιστωτές και το ΔΝΤ θα έπρεπε
πραγματικά να τα «θαλασσώσουν» για να πάνε στραβά τα πράγματα αυτή τη φορά.
Όπως τονίζεται στην έκθεση, η ελληνική οικονομία αντιμετώπισε απρόσμενα καλά τα capital controls, η ύφεση ήταν
ηπιότερη και τα δημοσιονομικά στοιχεία για το 2015 υποδηλώνουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα κατά περίπου 0,8% του
ΑΕΠ.
Συνέχεια..
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Η BofAML αναμένει ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα οδηγήσει σε σειρά πολύ θετικών εξελίξεων για την ελληνική
οικονομία, περιλαμβανομένης της επαναφοράς του waiver της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες, μια συμφωνία για ένα
πλαίσιο ελάφρυνσης χρέους, την έναρξη της σταδιακής άρσης των capital controls και την συμμετοχή της χωρας στο QE
της ΕΚΤ αργότερα φέτος.
Αν και όπως τονίζουν τα στελέχη της τράπεζας, η μακροπρόθεσμη προοπτική της ελληνικής οικονομίας παραμένει
αδύναμη και εξαρτάται από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, η βραχυπρόθεσμη προοπτική μπορεί να είναι θετική,
δεδομένων των παραπάνω παραγόντων.
Η έκθεση επισημαίνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη επιθυμούν να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια των εαρινών
συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας την ερχόμενη εβδομάδα, ή στο Eurogroup της 22ας Απριλίου το
αργότερο, και να υπάρξει ψηφοφορία στη Βουλή στις αρχές Μαΐου και ολοκλήρωση της αξιολόγησης και εκταμίευση της
δόσης πριν το καλοκαίρι.
Η έκθεση αναφέρεται στο θετικό σενάριο των εξελίξεων, αλλά παρουσιάζει και δυο αρνητικά σενάρια σε περίπτωση που η
διαπραγμάτευση δεν προχωρήσει είτε επειδή, αν και με συμφωνία, το κοινοβούλιο αρνηθεί την ψήφιση της, είτε γιατί
απλά δεν θα έχουν καταλήξει σε συμφωνία οι δυο πλευρές.
Σύμφωνα με την πρώτη ανάγνωση, αν η Ελλάδα εγκρίνει επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα ύψους 2,5% του ΑΕΠ μέχρι το
καλοκαίρι, μπορεί να εξελιχθεί το πολύ θετικό σενάριο για το β' εξάμηνο του έτους. Αν όμως από την άλλη, υπάρξει
εμπλοκή, τότε τα στελέχη της τράπεζας επισημαίνουν ότι αυτό θα οδηγήσει σε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και όχι στον
κίνδυνο ενός grexit, όπως συνέβη πέρσι το καλοκαίρι.
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Στα 2,7 δισ. τα απλήρωτα χρέη στην εφορία μέσα σε μόλις δύο μήνες
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου οικονομικών σε όλο και πιο δύσκολη κατάσταση περιέρχονται τα
ελληνικά νοικοκυριά, με κίνδυνος πλήρης αποτυχίας των στόχων που έχει θέσει η κυβέρνηση, κάτι το οποίο θα μπορούσε
να οδηγήσει σε φαύλο κύκλο την ελληνική οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2016 (και ενώ
απέμενε η μόνον του ΕΝΦΙΑ να πληρωθεί) δημιουργήθηκε ένα νέο «βουνό» από απλήρωτους φόρους. Μάλιστα όλα αυτά
ενώ δεν έχει αρχίσει ακόμη η υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων, αλλά και η αύξηση των έμμεσων φόρων.
Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών βλέπουν την ανάγκη να επανέλθουν επειγόντως οι ρυθμίσεις με τις
100 δόσεις, γιατί τις χάνουν πλέον και αυτοί ακόμα που τις έχουν ήδη κάνει, αφού δεν μπορούν να πληρώνουν ταυτόχρονα
με τους παλιούς και τους τρέχοντες νέους φόρους, οπότε και το δημόσιο θα σταματήσει να εισπράττει οτιδήποτε σε
ελάχιστους μήνες. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το λεγόμενο «νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή
αυτό που δημιουργήθηκε μέσα στις 60 μόλις πρώτες μέρες του 2016 (στο δίμηνο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Φεβρουάριο)
παρουσίασε αύξηση κατά 2,755 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 2,4 αφορούν αποκλειστικά χρέη στην εφορία
(ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) που έμειναν απλήρωτα. Όσον αφορά στο «παλιό» ληξιπρόθεσμο χρέος, αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος
Φεβρουαρίου στα 84,15 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό χρέος των φορολογούμενων προς το δημόσιο στα
86,9 δισ. ευρώ! Να σημειωθεί ότι από το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος του 2016, ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι θα
εισπράττεται το 23% μέσα στην ίδια χρονιά. Ως τώρα πάντως η εισπραξιμότητα είναι μόλις ...10,4%, δηλαδή ούτε στα
μισά. Όσον αφορά στο «παλιό» ληξιπρόθεσμο χρέος, αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου στα 84,15
δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό χρέος των φορολογούμενων προς το δημόσιο στα 86,9 δισ.

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

III

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

Ημερήσια Νέα

-

Το σκίτσο του Bloomberg: «Οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν είναι σούπερ ήρωες»



«Κάποιες στιγμές, οι προσπάθειές αυτές τους έκαναν ήρωες. Η ιστορική δέσμευση που έκανε το 2012 ο Μάριο
Ντράγκι ότι θα κάνει ότι χρειαστεί για να σώσει το ευρώ καθησύχασε τις αγορές που απειλούσαν το κοινό
νόμισμα» αναφέρει το Bloomberg και προσθέτει: Σήμερα ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των κεντρικών
τραπεζιτών, η παγκόσμια οικονομία παραμένει κολλημένη χωρίς να δείχνει σημάδια πραγματικής ανάκαμψης.
Κάτι που ίσως μαρτυρά πως αυτοί οι θεσμοί δεν έχουν τη δύναμη να σώσουν από μόνοι τους την παγκόσμια
οικονομία.
«Στον κόσμο των οικονομικών, οι κεντρικοί τραπεζίτες παρουσιάζονται ως άνθρωποι που μπορούν να κάνουν
τα πάντα. Από το 2008 και τη πτώση της Lehman Brothers, οι κεντρικές τράπεζες προσπάθησαν και
ξαναπροσπάθησαν
να
επαναφέρουν
την
παγκόσμια
οικονομία»,
αναφέρει
το
οικονομικό
πρακτορείο Bloomberg σε ένα άρθρο με τίτλο «Οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν είναι σούπερ ήρωες».
To άρθρο συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό σκίτσο με Ντράγκι και Γέλεν της FED να είναι ντυμένοι
υπερήρωες που φεύγουν απογοητευμένοι καθώς απέτυχαν να σώσουν την πόλη τους, στην οποία πλέον
κυριαρχούν τα συντρίμμια.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
86% S&P 500 stocks are now above their 63-day average - CS
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