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Στουρνάρας για έξοδο στις αγορές: «Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς»
Σε συνέντευξη του στη Wall Street Journal, την εκτίμηση ότι είναι νωρίς να βγει η Ελλάδα στις αγορές και ότι θα πρέπει να
προηγηθούν αποκρατικοποιήσεις ώστε να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών κατέθεσε ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.
«Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς» σημειώνει στο πρώτο σχόλιο μετά την συμφωνία της Ελλάδας με τους δανειστές.
«Πιστεύω ότι θα ήταν για παράδειγμα ακόμα καλύτερο αν η Ελλάδα προχωρήσει με δύο ή τρεις εμβληματικές
ιδιωτικοποιήσεις» σημείωσε. «Αυτό θα βοηθούσε περισσότερο, για να βγει στις αγορές αργότερα» πρόσθεσε.
Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ακόμα πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να κάνει βήματα για την μείωση της
νομισματικής τόνωσης.
Ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης επιτέθηκε και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπως η Γερμανία γιατί με τα μεγάλα
πλεονάσματα βάζουν σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης.«Αυξάνουν τα πλεονάσματα τους σε μια
περίοδο που άλλοι προσπαθούν να μειώσουν τα ελλείμματα τους» σημείωσε.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Στουρνάρας άσκησε κριτική και στην έλλειψη σαφήνειας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους. Χωρίς μια συμφωνία για την ελάφρυνση χρέους, η Ελλάδα μπορεί να χρειαστεί μια νέα διάσωση,
προειδοποίησε. «Αν οι εταίροι της Ελλάδας δεν καταφέρουν να αποσαφηνίσουν τη θέση τους για το χρέος και αν η Ελλάδα
δεν είναι σε θέση να βγει στις αγορές με εύλογα επιτόκια εξαιτίας αυτού, τότε φοβάμαι ότι είναι αναπόφευκτη μια νέα
διάσωση» προειδοποίησε.
«Αλλά κανείς δεν το εύχεται αυτό» πρόσθεσε.
Ο κ. Στουρνάρας καλωσόρισε την συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές, η οποία όπως είπε βοηθάει να
μειωθεί η αβεβαιότητα για τους επενδυτές και ενθαρρύνει τους καταθέτες να βάλουν περισσότερα χρήματα στις ελληνικές
τράπεζες.
Νωρίτερα, αναγκαία κρίνει την αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να γίνει περισσότερο υποστηρικτική
ως προς την ανάπτυξη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.
Όπως επισημαίνει στην Έκθεσή του για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, θα πρέπει να γίνει
ανακατανομή των δαπανών σε τομείς που θα έχουν σημαντικότερη αναπτυξιακή επίδραση, ενώ θα πρέπει να αλλάξει και ο
φοροκεντρικός χαρακτήρας της δημοσιονομικής πολιτικής μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και της
συγκράτησης των δαπανών. Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, οι δημοσιονομικοί
στόχοι διατηρούνται στο επίπεδο του 3,5% του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο στόχος αυτός κρίνεται πολύ υψηλός για να είναι διατηρήσιμος σε βάθος χρόνου
και η δημοσιονομική προσπάθεια που χρειάζεται για την επίτευξή του μακροπρόθεσμα αποτελεί ανασχετικό παράγοντα της
οικονομικής ανάπτυξης που απαιτείται ώστε αυτή να αποδώσει.
«Ο επαναπροσδιορισμός του δημοσιονομικού στόχου σε πρωτογενές πλεόνασμα 2,0% του ΑΕΠ αποτελεί μια περισσότερο
ρεαλιστική προσέγγιση της απαραίτητης δημοσιονομικής προσαρμογής» υποστηρίζει η κεντρική τράπεζα.
Ως εκ τούτου, σημειώνει, «η σχετική απόφαση του Eurogroup της 15.6.2017 που αναφέρεται στη δυνατότητα μείωσης του
πρωτογενούς πλεονάσματος σε επίπεδο ίσο προς ή λίγο πάνω από 2% του ΑΕΠ την περίοδο 2023-2060 κρίνεται προς τη
σωστή κατεύθυνση.
«Η μείωση αυτή, σε συνδυασμό με την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προαναφέρθηκαν και μια ήπιας
μορφής αναδιάρθρωση, είναι δυνατόν να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σταδιακή μείωση της
φορολογίας και την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο
τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους» τονίζει στην ίδια έκθεση η νομισματική αρχή.
Συνέχεια..
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\/ τον κεντρικό τραπεζίτη, τα ψηφισθέντα μέτρα κοινωνικής στήριξης, η μείωση του κατώτατου
Σύμφωνα με
φορολογικού συντελεστή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο αναπροσδιορισμός (μειωτικά) των
συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα νομικά
πρόσωπα, πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων και η μείωση του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Επίσης, για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, θα πρέπει, σύμφωνα με την
ΤτΕ, να υλοποιηθούν αποτελεσματικά οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διοίκηση και να
ενισχυθούν οι έλεγχοι. «Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η εισπραξιμότητα των φορολογικών εσόδων, αλλά
και θα ενισχυθεί το αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης ανάμεσα στους πολίτες» αναφέρεται στην έκθεση.
Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη να γίνει πιο ορθολογική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Όπως τονίζει ο κ. Στουρνάρας, πέρα από τα προφανή οφέλη που επιφέρει η αύξηση των δημοσίων εσόδων στον
κρατικό προϋπολογισμό, η υλοποίηση νέων επενδύσεων από τους ιδιώτες επενδυτές μαζί με την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και την τόνωση του ανταγωνισμού προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στο ΑΕΠ και στην
απασχόληση.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει στις αγορές τις επόμενες εβδομάδες
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Reuters σε δημοσίευμα του, η Ελλάδα θα μπορούσε να επιστρέψει στις αγορές
τις επόμενες εβδομάδες, σε ένα σημαντικό βήμα για λήξη της εξάρτησής της από τα κεφάλαια του επίσημου
τομέα το 2018. Το Reuters στο δημοσίευμα του επικαλείται σειρά ξένων αξιωματούχων που έχουν σχέση με το
ελληνικό πρόγραμμα, αλλά και επενδυτές. Όπως σχολιάζει το διεθνές πρακτορείο, ο επικεφαλής του ESM
Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε εχθές ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει στρατηγική που θα βάλει τέλος στην
τριετή "εξορία" της από τις αγορές, πριν ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα στα μέσα του 2018. Ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος συναντήθηκε με επενδυτές στον Λονδίνο τον προηγούμενο μήνα, και ένας
εξ αυτών, η BlueBay Asset Management, δήλωσε ότι ο όγκος των τηλεφωνημάτων που δέχεται από τραπεζίτης
για ενδεχόμενη κίνηση της Αθήνας, δείχνει ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ κοντά.
Όπως δήλωσε στο Reuters, ο Mark Dowding, στέλεχος της BlueBay: "Τους τελευταίους μήνες, είχαμε ένα
τηλεφώνημα ανά δεκαπενθήμερο από τους τραπεζίτες για το ζήτημα αυτό, αλλά τις τελευταίες 10 μέρες, κάθε
μέρα κάποιος τραπεζίτης με ρωτάει για την Ελλάδα".
"Αντιλαμβάνεται κανείς ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που δείχνει άμεση η κίνηση. Θα μπορούσαμε να
περιμένουμε μια έξοδο της χώρας στις αγορές τις επόμενες δυο εβδομάδες, προτού οι επενδυτές αναχωρήσουν
για τις καλοκαιρινές τους διακοπές", ανέφερε.
Ο Dowding δήλωσε ότι η BlueBay έχει ήδη ελληνικά ομόλογα, και θα τοποθετούταν σε μια νέα έκδοση εάν η
τιμή είναι ελκυστική.
Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος συναντήθηκε επίσης τόσο με
την Pimco, το μεγαλύτερο fund ομολόγων παγκοσμίως, αλλά και την αμερικανική εταιρία
επενδύσεων Standish.Τόσο ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών όσο και η Ρimco αρνήθηκαν να τοποθετηθούν
στο δημοσίευμα του Reuters. Σύμφωνα πάντα με τα όσα γράφει το Reuters, τραπεζίτης που συμβουλεύει την
Ελλάδα για την επιστροφή της στις αγορές είπε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters: Αυτοί (η Ελλάδα)
παρακολουθούν την αγορά και προσπαθούν να κάνουν κάτι τώρα, έτσι δεν θα απέκλεια ένα ντιλ εντός των
επόμενων μιας δυο εβδομάδων.
Συνέχεια…
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«Νομίζω ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ότι δεν εξαρτώνται πλέον αποκλειστικά από την τρόικα για τη
χρηματοδότηση. Είναι περισσότερο μια πολιτική δήλωση, οδηγούνται πολιτικά στο να κάνουν το ντιλ», είπε ο
τραπεζίτης. Δεύτερος τραπεζίτης δήλωσε πως η έκδοση τις επόμενες λίγες εβδομάδες είναι πιθανή μολονότι
μπορεί τελικά να πάει προς τα πίσω για μετά τις γερμανικές εκλογές το Σεπτέμβριο. Είπε ότι η Ελλάδα θα
στόχευε να αντλήσει τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ από τη συναλλαγή.

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

Γερμανικός Τύπος: «Η Ελλάδα σχεδιάζει αναπτυξιακή τράπεζα»
Η είδηση της δημιουργίας αναπτυξιακής τράπεζας στην Ελλάδα αναπαράγεται από τον γερμανικό τύπο.
Κυρίαρχο θέμα όμως το G20, αφού τα επεισόδια στο Αμβούργο συνεχίζουν να απασχολούν την κοινή γνώμη.
Η είδηση της δημιουργίας κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας στην Ελλάδα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της
οικονομικής επιθεώρησης Wirtschafts Woche: «Μέσω μιας αναπτυξιακής τράπεζας η Ελλάδα θέλει να
στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Το 85% όλων των
επιχειρήσεων της χώρας είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές διαμορφώνουν την οικονομία της
υπερχρεωμένης χώρας. Τελευταία αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες στη λήψη δανείων αφού πολλές
ελληνικές τράπεζες υποφέρουν από το βάρος των κόκκινων δανείων».
Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η Handelsblatt που επισημαίνει ότι «Η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει το
σχετικό νομοσχέδιο στη βουλή τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με δυο αξιωματούχος οι ελληνικές αρχές έχουν
ζητήσει την τεχνική υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας και των ευρωπαϊκών αρχών. Οι εταίροι της
Ελλάδας στην Ευρωζώνη έχουν εγκρίνει ήδη προσωρινά σχέδια για τη δημιουργία μιας αναπτυξιακής
τράπεζας».
Κατά τα άλλα το ενδιαφέρον του γερμανικού τύπου μονοπωλεί σχεδόν η Σύνοδος Κορυφής του G20 και τα
επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο Αμβούργο τις περασμένες ημέρες. Συγκεκριμένα η εφημερίδα Süddeutsche
Zeitung υπό τον τίτλο «Αυτές οι πράξεις δεν σχετίζονται με κάποια δικαιολογημένη οργή», γράφει: «Γιατί δεν
φώναξαν οι Σοσιαλδημοκράτες, Αριστεροί και Πράσινοι ακόμη πιο δυνατά στο ‘μαύρο μπλοκ’:
‘Ξεκουμπιστείτε!'; Επίσης δεν κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι μπορεί η οργή των ειρηνικών διαδηλωτών και
η καταστροφική μανία των φανατικών να στρέφεται κατά των ίδιων προβληματικών καταστάσεων, παρά
ταύτα όμως δεν μπορεί να υπάρξει κοινός παρανομαστής με το ανθρώπινο μίσος που έδειξαν οι εγκληματίες. Οι
βίαιοι αναρχικοί αντιμετωπίστηκαν σαν έφηβοι που μπορεί να είναι λίγο άγριοι, αλλά κατά βάση δεν έχουν
άδικο».
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Το σχέδιο για μείωση των «κόκκινων δανείων» εγκρίνουν οι Ευρωπαίοι ΥΠΟΙΚ
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υιοθετήσουν σήμερα ένα σχέδιο για να επιταχυνθεί η
μείωση των ‘κόκκινων’ δανείων που έχουν οι τράπεζες της ΕΕ και θα προτείνουν μέτρα που θα μπορούσαν να
αυξήσουν τα κεφαλαιακά ‘μαξιλάρια’ και το κόστος για τις τράπεζες που αναμένουν υψηλά επίπεδα επισφαλών

δανείων. Η δεκαετής
χρηματοπιστωτική κρίση άφησε τις ευρωπαϊκές τράπεζες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια
ύψους περίπου 1 τρισεκ. ευρώ, μειώνοντας την ικανότητά τους να δανείζουν και επιβραδύνοντας την
οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα
υιοθετηθεί σήμερα είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος», δήλωσε ο αντιπρόεδρος
της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, που είναι αρμόδιος για το θέμα, σε δημοσιογράφους πριν από τη
συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες.
Οι υπουργοί θα καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι αρμόδια για να προτείνει νομοθετικές αλλαγές
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να εξετάσει αλλαγές στους τραπεζικούς κανόνες που θα αυξάνουν τις αρμοδιότητες των
εποπτικών φορέων και θα αναγκάζουν τις τράπεζες να αυξήσουν τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας
απέναντι στον κίνδυνο τα δάνεια να καταστούν μη εξυπηρετούμενα. Ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι η στρατηγική
θα περιλαμβάνει την παροχή περισσότερων αρμοδιοτήτων στις εποπτικές τραπεζικές Αρχές προκειμένου «να
ενθαρρύνουν ενεργά τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα».
Βάσει του σχεδίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορεί να αναγκάζει τις τράπεζες να αυξάνουν τα
κεφαλαιακά τους αποθέματα ασφαλείας απέναντι στα υφιστάμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όταν θεωρεί ότι
αυτά δεν επαρκούν. Οι τράπεζες θα μπορούν επίσης να αναγκάζονται αυτόματα να σχηματίζουν περισσότερες
προβλέψεις για νέα δάνεια όταν αναμένουν ότι τα ‘κόκκινα’ δάνεια θα ξεπεράσουν τα αποδεκτά επίπεδα.
Σε αυτή τη φάση, οι υπουργοί καλούν την Κομισιόν να «εξετάσει» νομοθετικές αλλαγές αφού θα έχει
αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους.Οι τράπεζες έχουν ταχθεί κατά της λήψης μέτρων που μπορεί να αποδειχθούν
υπερβολικά και να αυξήσουν αδικαιολόγητα τα κόστη. Οι υπουργοί θα προτείνουν επίσης μέτρα για τη
βελτίωση της δευτερογενούς αγοράς ‘κόκκινων’ δανείων, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ανεπτυγμένη και δεν
παρέχει πολλά κίνητρα στις τράπεζες προκειμένου να μειώσουν τα επισφαλή τους δάνεια. Πέρυσι, πουλήθηκαν
μόλις 80 δισεκ. ευρώ ‘κόκκινων’ δανείων.Οι υπουργοί ελπίζουν ότι μια αγορά που θα λειτουργεί καλύτερα θα
οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των ‘κόκκινων’ δανείων, που αυτή τη στιγμή πωλούνται σε ένα μικρό ποσοστό
της ονομαστικής τους αξίας, δημιουργώντας τεράστιες τρύπες στους ισολογισμούς των τραπεζών, οι οποίες τα
πουλούν.
\ – ΜΠΕ
Πηγή: AΠΕ
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Οι κεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών μετά την τελευταία άνοδο….
Alpha Bank: 3,4δις ευρώ
ΕΤΕ: 3,32δις ευρώ
Eurobank: 2,21δις ευρώ
Τράπεζα Πειραιώς: 2,03δις ευρώ
Τραπεζικός Δείκτης
Τράπεζες (1,068.34, 1,086.66, 1,063.31, 1,085.16, +23.0500)
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