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Στουρνάρας: Η Αθήνα έχει καταθέσει αίτημα για χαλάρωση των capital controls
Το υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε αίτημα στους θεσμούς για χαλάρωση των capital controls τη Δευτέρα,
όπως αποκάλυψε μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, οι προτάσεις του υπουργείου Οικονομικών έχουν ως εξής:
 Αρση της απαγόρευσης της ανάληψης μετρητών όταν προέρχονται από νέες καταθέσεις σε μετρητά,
 Πλήρη άρση της απαγόρευσης πρόωρης αποπληρωμής δανείων,
 Αύξηση του ποσοστού ανάληψης μετρητών από 10% σε 30% των ελεύθερων κεφαλαίων που
προέρχονται από το εξωτερικό,
 Δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως 840 € ανά δύο εβδομάδες.
 Μείωση του χρόνου εκτέλεσης των εμβασμάτων στο εξωτερικό.
 Αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας στο εξωτερικό
 Άνοιγμα σχεδόν όλων των sites αγορών από το εξωτερικό.
Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν το μεγαλύτερο πρόβλημα του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Όπως ανέφερε, το ύψος τους υπολογίζεται περί τα 108,6 δισ. ευρώ και
βαίνουν αυξανόμενα αντί να σταθεροποιούνται, γεγονός που προκαλεί πρόσθετη ανησυχία.
Διαβεβαίωσε πάντως πως το τραπεζικό σύστημα δεν έχει πρόβλημα, καθότι η συνολική κάλυψη των ζημιών
φτάνει στο 101%.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα πρέπει ωστόσο να μειωθούν το 2019
κατά 40 δισ. ευρώ, επισήμανε ο κ. Στουρνάρας.
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Deutsche Bank: Χρειάζονται επειγόντως 150 δισ. ευρώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες
O επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank, τόνισε πως είναι επείγουσα η ανάγκη για ένα ταμείο στήριξης των
ευρωπαϊκών τραπεζών, με κεφάλαια της τάξης των 150 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα,σε συνέντευξή του στην γερμανική
εφημερίδα Welt am Sonntag ο κ. Ντέιβιντ Φόλκερτς Λαντάου προειδοποίησε: «Η Ευρώπη ασθενεί βαριά και θα πρέεπι να
αρχίσει επειγόντως να αντιμετωπίζει τα προβλήματά της, εάν δεν θέλει να συμβεί κάποιο ατύχημα». Πρόσθεσε ότι δεν είναι
προφήτης κακών, -αλλά απλώς «ρεαλιστής».
Συνέχεια….
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Το μεγάλο / πρόβλημα εστιάζεται στις ιταλικές τράπεζες, που βαρύνονται με δυσβάσταχτο όγκο "κόκκινων
δανείων". Σημείωσε ότι δεν αναμένεται μία νέα χρηματοπιστωτική κρίση, όπως εκείνη του 2008, καθώς όπως
είεπε, σήμερα οι τράπεζες είναι πολύ πιο σταθερές, με αρκετά ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση. Σημείωσε ότι
πρόσφατα ο ίδιος αγόρασε 100.000 μετοχές της Deutsche Bank, καθώς όπως είπε, είναι άκρως αισιόδοξος για
τις προοπτικές του εργοδότη του. Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας έχει δει φέτος την
κεφαλαιοποίησή της να συρρικνώνεται σχεδόν 50%.
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EBRD:

Εξετάζουμε

την

είσοδο

στην

ελληνική

αγορά

κόκκινων

δανείων

Το ενδεχόμενο εισόδου στην ελληνική αγορά «κόκκινων» δανείων με επενδύσεις σε ειδικές πλατφόρμες
διαχείρισης, αλλά και με παροχή οικονομικής και τεχνικής βοήθειας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εξετάζει η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ η Sabina Dziurman,
περιφερειακή διευθύντρια της Τράπεζας για τη χώρα μας και την Κύπρο. «Μπορούμε να επενδύσουμε σε
πλατφόρμες εξυπηρέτησης που συγκροτούνται ειδικά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και, μαζί με
έμπειρους συνεργάτες, μπορούμε να παράσχουμε νέα χρήματα σε […] επιχειρήσεις ώστε να τις βοηθήσουμε
να επιστρέψουν εντός δρόμου και στην κερδοφορία», είπε η κ. Dziurman. Σημείωσε ότι πολλοί
ενδιαφερόμενοι έχουν έρθει σε επαφή με την EBRD για το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων, με «ποικίλες
στρατηγικές». «Θα σκεφτούμε τη συνεργασία με εταίρους που πιστεύουμε ότι μπορούν να προσθέσουν αξία,
που έχουν καλή φήμη και που έχουν επαγγελματική προσέγγιση» στο ζήτημα, ανέφερε. Η EBRD έχει
εκδηλώσει προσεκτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά «κόκκινων» δανείων από τις αρχές της άνοιξης,
ειδικά μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της Alpha Bank και της Eurobank με την αμερικανική
εταιρεία KKR για τη διαχείριση προβληματικών πιστώσεων, όμως δεν έχει ακόμα προβεί σε κάποια κίνηση.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως τόνισε στον ΣΚΑΪ η κ. Dziurman, το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων
στην Ελλάδα είναι «μεγάλο» και δεν αρκεί μόνο μία σύμπραξη ή μία πλατφόρμα για να το επιλύσει.
Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη νομισματική πολιτική, πάνω από το 45%
των πιστώσεων που έχουν δώσει οι ελληνικές τράπεζες είναι μη εξυπηρετούμενο. Το ποσό ξεπερνά τα 100
δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι τα «κόκκινα» δάνεια ισοδυναμούν με πάνω από το 50% του
ελληνικού ΑΕΠ, μακράν το υψηλότερο ποσοστό την ευρωζώνη. «Ξεκάθαρα αυτό δεν είναι βιώσιμο
επίπεδο», επισήμανε η κ. Dziurman, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ελάφρυνση
των τραπεζικών χαρτοφυλακίων από «κόκκινα» δάνεια, αλλά και η ύπαρξη κατάλληλων στρατηγικών για
την υποστήριξη όλου του φάσματος επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή χρειάζονται δανειακή
στήριξη.
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Economist: Πολύ πιο σοβαρή απειλή για το σύστημα οι ιταλικές τράπεζες από το BREXIT
Όπως σημειώνουν οι αρθρογράφοι του Economist, η κατάσταση των ιταλικών τραπεζών αποτελούν μια μεγαλύτερη απειλή για το
σύστημα από το περιβόητο BREXIT. Όπως με χαρακτηριστικό τρόπο γράφει ο Economist, οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο είναι
εξαιρετικά νευρικοί. Οι αποδόσεις των ομολόγων των ισχυρών κρατών υποχωρούν συνεχώς, με τους επενδυτές να είναι έτοιμοι να
δεχτούν ακόμη και αρνητικές αποδόσεις. Όπως γράφει ο Economist, μπορεί οι ανησυχίες να ξεκίνησαν με την απόφαση της Βρετανίας
να ρίξει τον εαυτό του σε άγνωστα νερά, αποχωρώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η προοπτική του Brexit δεν εξηγεί όλες τις
τρέχουσες
ανησυχίες.
Μία άλλη, δυνητικά πιο επικίνδυνη, οικονομική απειλή είναι οι ιταλικές τράπεζες, ρίχνοντας τη χώρα σε μια βαθιά τραπεζική κρίση.
Σύμφωνα με τους αρθρογράφους του Economist, η Ιταλία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και μια από τις πιο
αδύναμες.
Το δημόσιο χρέος ανέρχεται στο 135% του ΑΕΠ.
Το ποσοστό απασχόλησης των ενηλίκων είναι χαμηλότερο από ό, τι σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, εξαιρουμένης της Ελλάδας.
Η οικονομία ασφυκτιά από την υπερβολική ρύθμιση και την αδύναμη παραγωγικότητα.
Εν μέσω στασιμότητας και αποπληθωρισμού, οι τράπεζες της Ιταλίας είναι το μεγάλο πρόβλημα, καθώς επιβαρύνονται με περίπου 360
δισ ευρώ προβληματικών δανείων, ισοδύναμο του ενός πέμπτου του ΑΕΠ της χώρας.
Στην καλύτερη περίπτωση, οι αδύναμες τράπεζες της Ιταλίας θα στραγγαλίσουν την ανάπτυξη της χώρας.
Στη χειρότερη περίπτωση, μερικές θα χρεοκοπήσουν.
Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι επενδυτές την έχουν εγκαταλείψει.
Οι μετοχές των μεγαλύτερων τραπεζών της έχουν μειωθεί έως και κατά το ήμισυ από τον Απρίλιο, ένα sell-off που εντάθηκε από την
ψηφοφορία του Brexit.
Η μεγαλύτερη άμεση ανησυχία είναι η φερεγγυότητα της Monte dei Paschi di Siena, την παλαιότερη τράπεζα του κόσμου.
Αρκετές προσπάθειες για να καταστεί βιώσιμη έχουν αποτύχει.
Τώρα αξίζουν μόνο το ένα δέκατο της λογιστικής της αξίας.
Το μέγεθος από μόνο του κάνει την ιταλική τράπεζα επικίνδυνη.
Αλλά είναι επίσης ένα υπόδειγμα των ευρύτερων δεινών της Ευρωζώνης, τονίζει ο Economist.
Και μάλιστα είναι η συνέπεια των κακοσχεδιασμένων οικονομικών μεταρρυθμίσεων.
Η Ιταλία χρειάζεται επειγόντως ένα μεγάλο, τολμηρό τραπεζικό σχέδιο εξυγίανσης.
Με δεδομένη τη φυγή ιδιωτικών κεφαλαίων, ο κλάδος θα χρειαστεί μια ένεση κρατικών χρημάτων.
Το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι πολιτικά σχεδόν αδύνατο.
Οι νέοι κανόνες της ευρωζώνης επιβάλουν οι τράπεζες να μην διασωθούν από το κράτος, εκτός αν οι ομολογιούχοι έχουν ήδη υποστεί
απώλειες μία φορά.
Στις περισσότερες χώρες, τα τραπεζικά ομόλογα που κατέχουν οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι γνωρίζουν τους κινδύνους,
μπορούν να αντέξουν την απώλεια.
Αλλά στην Ιταλία, χάρη εν μέρει σε μια ιδιοτροπία του φορολογικού κώδικα, δεν μπορεί να γίνει αυτό σε περίπου 200 δισ. τραπεζικών
ομολόγων που κατέχονται από ιδιώτες επενδυτές. Όταν μερικές μικρές τράπεζες είχαν επιδιορθωθεί βάσει των νέων κανόνων, το
Νοέμβριο, ένα μικρο- ομολογιούχος αυτοκτόνησε. Αυτό προκάλεσε μια πολιτική θύελλα. Αλλά η πολιτική είναι, επίσης, στο παιχνίδι με
τις πιστώτριες χώρες της ευρωζώνης. Η Γερμανία ορθώς λέει ότι τα προβλήματα της Ιταλίας είναι σε μεγάλο βαθμό από τη δική της
ευθύνη. Ακριβώς όπως ο Renzi έχει πολλά να κερδίσει από την αποδυνάμωση ή την αναστολή των κανόνων, αντίθετα μπορεί να
προκαλέσει πολιτικό κόστος στη Γερμανία, όπου οι εκλογές πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος.
«Γράψαμε τους κανόνες για το πιστωτικό σύστημα», είπε πρόσφατα η Angela Merkel, απαντώντας στις εκκλήσεις του Renzi για
επιείκεια.
«Δεν
μπορούμε
να
τους
αλλάξει
κάθε
δύο
χρόνια».
Παρ 'όλα αυτά, ο Ιταλός πρωθυπουργός έχει δίκιο. Η πίεση της αγοράς για τις τράπεζες της Ιταλίας δεν θα χαλαρώσει έως ότου
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, και αυτό δεν θα συμβεί χωρίς δημόσια κεφάλαια. Εάν οι κανόνες bail-in εφαρμόζονται αυστηρά στην
Ιταλία,
η
κατακραυγή
από
τους
αποταμιευτές
θα
ήταν
τόση,
που
θα
επιφέρει
πολιτική
αστάθια.
Και αν οι Ιταλοί χάσουν την πίστη τους στη ζώνη του ευρώ, το ενιαίο νόμισμα δεν θα επιβιώσει.
Δεν υπάρχει επομένως κανένα νόημα τήρησης των κανόνων, εάν αυτό οδηγεί στην κατάρρευση του ενιαίου νομίσματος.
Και όπως σημειώνει ο Economist …. Έτσι, η σωστή απάντηση είναι να επιτραπεί στην ιταλική κυβέρνηση να παράσχει κεφαλαιακά
μαξιλάρια στις ευάλωτες τράπεζες της προκειμένου να καταστείλει τους φόβους μιας συστημικής κρίσης.
Μια τέτοια διάσωσης θα πρέπει να έρθει με όρους: την αναμόρφωση του ιταλικού τραπεζικού συστήματος.
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Μέρκελ: Η Βρετανία έκανε την επιλογή της, ο νέος πρωθυπουργός να καταθέσει αίτηση
αποχώρησης
«Ασχολoύμαι με την πραγματικότητα και θεωρώ βέβαιο ότι το αίτημα θα υποβληθεί. Θέλουν να το υποβάλουν όταν θα έχουν μια νέα
Πρωθυπουργό, όταν αυτό θα είναι δυνατό (…) Είναι τώρα θέμα των Βρετανών να καταστρώσουν ένα σχέδιο για το πώς θέλουν να
προχωρήσουν», δήλωσε η κυρία Μέρκελ αναφερόμενη στο Brexit
Πεπεισμένη ότι η Βρετανία θα υποβάλει αίτημα αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την εκλογή νέου Πρωθυπουργού και ότι
δεν θα υπάρξει νέο δημοψήφισμα, εμφανίστηκε η Καγκελάριος της Γερμανίας 'Αγγελα Μέρκελ, απέρριψε ωστόσο τον ισχυρισμό ότι
ήταν η πολιτική λιτότητας που οδήγησε τους Βρετανούς στην επιλογή του Brexit.
Στην διάρκεια αποψινής της συνέντευξης υπεραμύνθηκε ακόμη της προσφυγικής πολιτικής της, ενώ παραδέχθηκε ότι κατά τη
συνάντησή της με τον Ταγίπ Ερντογάν δεν υπήρξε συμφωνία σε ό,τι αφορά την απαγόρευση επίσκεψης γερμανών βουλευτών στην βάση
του Ιντσιρλίκ.
«Ασχολoύμαι με την πραγματικότητα και θεωρώ βέβαιο ότι το αίτημα θα υποβληθεί. Θέλουν να το υποβάλουν όταν θα έχουν μια νέα
 αυτό θα είναι δυνατό (…) Είναι τώρα θέμα των Βρετανών να καταστρώσουν ένα σχέδιο για το πώς θέλουν να
Πρωθυπουργό, όταν
προχωρήσουν», δήλωσε η κυρία Μέρκελ αναφερόμενη στο Brexit, στην καθιερωμένη «θερινή συνέντευξή» της που παραχώρησε απόψε
στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF. Κληθείσα να σχολιάσει τους επικριτές της που εκτιμούν ότι η πολιτική
λιτότητας που επιβάλλει η Γερμανία οδήγησε στην απογοήτευση των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην απόφαση των
Βρετανών για Brexit, η Καγκελάριος απέρριψε τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι «ασφαλώς και χρειαζόμαστε δημοσιονομική
σταθερότητα» και ότι στην Μεγάλη Βρετανία ρόλο έπαιξε κυρίως η ελευθερία μετακίνησης του εργατικού δυναμικού και όχι η
πολιτική λιτότητας. «Διότι εκεί ήταν επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά την ελευθερία κίνησης», είπε η Καγκελάριος, επισημαίνοντας
ταυτόχρονα ότι η Μ. Βρετανία δεν είναι η χώρα με την υψηλότερη ανεργία νέων στην Ευρώπη.
Σε ό,τι αφορά την προσφυγική κρίση, η 'Αγγελα Μέρκελ επανέλαβε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι για τους χιλιάδες πρόσφυγες
που πεθαίνουν κυρίως στην Μεσόγειο. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους ανθρώπους να έρχονται υπό άθλιες συνήθειες και
εκατοντάδες - και στη Μεσόγειο χιλιάδες - να χάνουν τη ζωή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «πρέπει να
σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση» και να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά σύνορα. Υποστήριξε δε ότι η γερμανική πολιτική
στην προσφυγική κρίση παραμένει σωστή και ανέφερε ότι η βρέθηκε ενώπιον αποφάσεων, σε σχέση με το αν έπρεπε να αφεθεί η
Ελλάδα μόνη ή αν θα έπρεπε να επιτραπεί στην Ουγγαρία να κακομεταχειρίζεται τους πρόσφυγες.
Η κυρία Μέρκελ ρωτήθηκε ακόμη σχετικά με την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να απαγορεύσει σε γερμανούς βουλευτές να
επισκεφθούν την στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ, για να παραδεχτεί ότι η συνάντηση που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν
στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Βαρσοβία, δεν έφερε αποτέλεσμα. «Πρέπει να γίνει περαιτέρω επεξεργασία», δήλωσε,
απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν τίθεται ζήτημα αποχώρησης των γερμανών στρατιωτών από εκεί. «Είναι απαραίτητο οι
βουλευτές μας να μπορούν να επισκεφθούν το Ιντσιρλίκ, να μπορούν να επισκεφθούν τους στρατιώτες μας», δήλωσε, τόνισε πάντως ότι
«δεν είναι η πρώτη φορά στην πολιτική που μια πρώτη συζήτηση δεν αρκεί».
Ερωτώμενη για τα προσωπικά της σχέδια σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση και τέταρτης θητείας στις εκλογές του 2017, η Καγκελάριος
απέφυγε να απαντήσει και περιορίστηκε να πει: «Θα ειπωθεί ό,τι είναι απαραίτητο, όταν θα είναι απαραίτητο». Σχετικά με τον
υποψήφιο διάδοχο του Ομοσπονδιακού Προέδρου Γιοάχιμ Γκάουκ, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2017,
σημείωσε ότι αποφάσεις θα ληφθούν μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου στα κρατίδια Μεκλεμβούργο-Πομερανία και Κάτω Σαξονία,
αλλά τόνισε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας υποψήφιος ο οποίος θα μπορεί να συγκεντρώσει την ευρύτερη δυνατή στήριξη. Σε ό,τι αφορά
τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κόμματός της, των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), και του αδελφού κόμματός τους στην
Βαυαρία, των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), η Καγκελάριος προέταξε ότι όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί από κοινού και δήλωσε ότι
θεωρεί λήξασα την διαφορά της με τον Βαυαρό Πρωθυπουργό και Αρχηγό της CSU Χορστ Ζεεχόφερ σε ό,τι αφορά την προσφυγική
πολιτική. «Είναι σαφές ότι υπήρξε διαφωνία. Είναι επίσης σαφές ότι κοιτάζουμε προς το μέλλον», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας
ότι τα κοινά σημεία με την CSU είναι πολύ περισσότερα από τις διαφορές.
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