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Ντάισελμπλουμ: Λίγες οι «κόκκινες» γραμμές για το χρέος
Οι «κόκκινες» γραμμές για το ελληνικό χρέος στο Eurogroup ήταν πολύ λίγες, δήλωσε την Πέμπτη ο Γερούν
Ντάισελμπλουμ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το μοναδικό σενάριο, το οποίο φαίνεται πως δεν βρίσκεται καν υπό συζήτηση
είναι ένα «ονομαστικό κούρεμά» του.
Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για ένα πιθανό
σενάριο ελάφρυνσης χρέους σε τρεις φάσεις, τονίζοντας ότι για την περίοδο έως το 2018 μία λύση θα ήταν να
αντικατασταθούν
τα
σημερινά
ακριβά
δάνεια
με
φθηνότερα.
Πάντως, τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ του να γίνει τώρα η συζήτηση για το τι θα πρέπει να γίνει με το ελληνικό χρέος μετά τη
λήξη του Μνημονίου, το 2018.
Oσον αφορά το ζήτημα της αξιολόγησης, ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι αναμένει ότι έως τη συνεδρίαση της 24
Μαΐου να έχουν οριστικοποιηθεί τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ελλάδα, επιτρέποντας την έναρξη των συζητήσεων για ένα
πρόγραμμα ελάφρυνσης του χρέους, ενώ ζήτησε να κατατεθούν όλες οι λεπτομέρειες για τις μεταρρυθμίσεις, το φορολογικό,
τις αποκρατικοποιήσεις και τον «μηχανισμό έκτακτης ανάγκης».
Επίσης, εξέφρασε τη επιθυμία του στο εν λόγω Eurogroup να υπάρξει μία πλήρης, επίσημη συμφωνία για όλα τα εκκρεμή
ζητήματα.

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

Εκτός capital controls το νέο χρήμα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα η πρόταση των
Βρυξελλών
«Θα έπρεπε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ νέου και παλαιού χρήματος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα»
εξηγούν παράγοντες των Βρυξελλών. Την υιοθέτηση διαφοροποιήσεων στην “μεταχείριση” μεταξύ υφιστάμενου και νέου
χρήματος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στο πλαίσιο της μείωσης των επιπτώσεων των κεφαλαιακών περιορισμών,
(capital controls) προτείνουν παράγοντες των Βρυξελλών, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του ΑΠΕΜΠΕ.
Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, “θα έπρεπε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ νέου και παλαιού χρήματος στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα”, κατά το πρότυπο που ακολουθήθηκε από την πρώτη ημέρα επιβολής αντίστοιχων
περιορισμών στην Κύπρο, στο παρελθόν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διαφοροποίηση αυτή επί της ουσίας θα έθετε εκτός κεφαλαιακών περιορισμών οποιαδήποτε
νεοεισερχόμενα κεφάλαια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα ενίσχυε την τάση επιστροφής καταθέσεων.
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Αντίστοιχα, /θα υποβοηθούσε τη λειτουργία σειράς επιχειρήσεων, με αιχμή τον τουριστικό κλάδο, και θα τερμάτιζε
πρακτικές καταφυγής στη χρήση τραπεζικών εργαλείων (POS) που προσφέρουν όμορες βαλκανικές χώρες της ευρωζώνης.
Υπενθυμίζεται ότι η επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών στην Ελλάδα χρονολογείται από 28.6.2015 λόγω τραπεζικής
αργίας και τυπικώς από 18.07.2015, αν και έκτοτε υπήρξε μερική χαλάρωση, σε επιμέρους πτυχές τους.
Βάσει του καθεστώτος που υφίσταται σήμερα, εφόσον υπάρξει κεφαλαιακό έμβασμα από το εξωτερικό και πιστωθεί στην
Ελλάδα, αυτό μπορεί είτε να επανεξαχθεί, είτε να γίνει ανάληψη του σε ποσοστό έως 10%.

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

Σόιμπλε: «Διαφώνησα με τη Μέρκελ για την Ελλάδα»
Μια πρόσκληση σε δείπνο με συνομιλητή τον Wolfgang Schaeuble δεν είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Όταν όμως
προσκαλεί μια εφημερίδα του διαμετρήματος της Handelsblatt, πρόκειται για ένα μεγάλο γεγονός. Όπως μεταδίδει η
Deutsche Welle, πόσο μάλλον όταν γίνεται σε μια τόσο σημαντική συγκυρία με τη συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία για το
προσφυγικό σε οριακό σημείο και το κρίσιμο Eurogroup για την Ελλάδα να μετρά μόλις 24 ώρες.
Γερμανική πολιτική χωρίς τον Σόιμπλε;
Πιο επίκαιρο δεν θα μπορούσε να είναι το θέμα της συζήτησης: "Κρίση χρέους και προσφυγικό δράμα. Προς τα πού οδεύει
η Ευρώπη". Οι 600 καλά επιλεγμένοι προσκεκλημένοι, πολιτικοί, οικονομικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες,
διπλωμάτες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, βίωσαν έναν χαλαρό υπουργό Οικονομικών να συζητά με τον
αρχισυντάκτη της Handelsblatt, Sven Afhuppe. Ο Wolfgang Schaeuble, 73 χρονών, διανύει την τελευταία περίοδο στο
υπουργείο των Οικονομικών, δεδομένου ότι λόγω ηλικίας δεν διαφαίνεται μέχρι τώρα πρόθεση να ξανακατέβει υποψήφιος
στις βουλευτικές εκλογές του 2017. Όσοι παρακολουθούν τα δρώμενα στο Βερολίνο, δεν μπορούν να φανταστούν πως
μπορεί να υπάρχει γερμανική πολιτική χωρίς τον Schaeuble, αλλά και το αντίθετο, πως θα μπορούσε ο Schaeuble, αυτός ο
παθιασμένος πολιτικός, που έχει θητεύσει σε πολλά υπουργεία και έχει καθίσει στη βουλευτική έδρα περισσότερο από
όλους τους άλλους συναδέλφους του, να αποχωριστεί την εξουσία. Αναμενόμενη λοιπόν η ερώτηση, εάν έχει βλέψεις για το
αξίωμα του Πρόεδρου της Γερμανικής Δημοκρατίας. "Ο Κόνραντ Αντενάουερ έγινε καγκελάριος στα 73 του", απάντησε
εν γνώσει πως μια τέτοια περιπαικτική απάντηση θα έδινε τροφή σε εικασίες.
"Αποδέχθηκα την απόφαση της Μέρκελ για την Ελλάδα"
Στο αίθριο του Γερμανικού Ιστορικού Μουσείου στο Βερολίνο με τη βοήθεια του επιβλητικού χώρου επανήλθε ο Γερμανός
υπουργός Οικονομικών στην πραγματικότητα της τρέχουσας πολιτικής ξαναβρίσκοντας την καθαρή και χωρίς
προσχήματα γλώσσα για τις κρίσεις στην Ευρώπη. Με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα, μια χώρα που απορροφά τα
τελευταία 6 χρόνια μεγάλο μέρος των δυνάμεών του, είπε ότι σε ένα πιθάρι χωρίς πάτο δεν πρέπει να ρίχνει κανείς καθαρό
κρασί. Ανέτρεξε στις τραγικές ημέρες πριν ένα χρόνο, όταν ήθελε να πετάξει έξω την Ελλάδα από την ευρωζώνη. Η
Merkel τότε είχε πάρει διαφορετική απόφαση. "Δεν είναι μυστικό ότι υπήρχε διαφωνία απόψεων, αλλά η απόφαση ελήφθη
και την αποδέχθηκα. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις".
Όμως ο Schaeuble είχε και καλά νέα από την Ελλάδα. "Οι αριθμοί από την αγορά εργασίας έχουν καλυτερεύσει, η
οικονομία αναπτύσσεται και το χρέος μειώνεται". Στο δείπνο κάλεσε τους παριστάμενους να βοηθήσουν την Ελλάδα,
"αλλά όχι άνευ όρων και με κάθε μορφή". Οι ήπιοι τόνοι που υιοθέτησε πρέπει να ικανοποίησαν τον Έλληνα πρέσβη, που
ήταν κι αυτός ανάμεσα στους προσκεκλημένους, όπως κατέγραψαν συνδαιτυμόνες του. Οι ήπιοι τόνοι εξανεμίστηκαν όμως
όταν αναφέρθηκε στο κούρεμα χρέους, που απέκλεισε στον αιώνα τον άπαντα. Σε απώτερο χρονικό διάστημα τοποθέτησε
και την έναρξη της συζήτησης για την ελάφρυνση του χρέους. "Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη".
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WSJ: Η Γερμανία πιέζει το ΔΝΤ για το ζήτημα του ελληνικού χρέους
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πιέζεται από τη Γερμανία να αποδεχθεί τις διαβεβαιώσεις της για ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους στο μέλλον, αντί για μια συγκεκριμένη και μεγάλης κλίμακας ελάφρυνση που θέλει το Ταμείο, αναφέρει
δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πηγές εν γνώσει των συζητήσεων. Το ΔΝΤ, σύμφωνα με το
δημοσίευμα, δέχεται, επίσης, μεγάλη πίεση από την Ευρώπη για να δεχθεί ότι ο μηχανισμός δημοσιονομικής διόρθωσης
της Ελλάδας θα είναι λιγότερο συγκεκριμένος από αυτόν που ζητά.
Το Βερολίνο πιστεύει ότι το ΔΝΤ θα πρέπει να αποδεχθεί ό,τι του προσφέρεται, ακόμη και αν τα στελέχη του Ταμείου δεν
είναι ευτυχή με αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η αχίλλειος πτέρνα του ΔΝΤ είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιό του
ελέγχεται από τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τις ΗΠΑ, καμία από τις οποίες δεν επιθυμεί μία νέα
ελληνική κρίση. «Αυτή η πραγματικότητα της ισχύος μειώνει την απειλή το ΔΝΤ να φύγει από το ελληνικό πρόγραμμα, αν
δεν είναι ικανοποιημένο», σημειώνεται.
Η ΕΕ δεν έχει καμία διάθεση για έναν νέο γύρο ακραίας αντιπαράθεσης για την Ελλάδα, όπως το 2015, και επιθυμεί μία
συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες, υπογραμμίζει η εφημερίδα. «Η όποια συμφωνία είναι, ωστόσο, πιθανόν να
περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές παραχωρήσεις προς το ΔΝΤ. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε – ο οποίος υιοθετούσε έως πρόσφατα σκληρή γραμμή δημόσια ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται καθόλου ελάφρυνση
χρέους – επέτρεψε ήδη να αρχίσουν οι συζητήσεις αυτή την εβδομάδα σχετικά με το πώς θα αναδιαρθρωθούν στο μέλλον
τα δάνεια της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Μια συμφωνία, για την οποία πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν
σήμερα ότι θα επιτευχθεί στα τέλη Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου, αναμένεται να περιλαμβάνει μία υπόσχεση της Γερμανίας
ότι θα διατηρήσει το βάρος του ελληνικού χρέους κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. Η υπόσχεση αυτή θα περιλαμβάνει τη
χαλάρωση των όρων των ελληνικών δανείων, “εάν είναι αναγκαίο”».
Για το Βερολίνο, αναφέρει το δημοσίευμα, είναι πολύ σημαντικό η όποια απόφαση για την αναδιάρθρωση των δανείων να
καθυστερήσει έως το 2018 – μετά τις γερμανικές εκλογές το 2017. «Ο κ. Σόιμπλε και η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έχουν
αποφασίσει να αποφύγουν, για τώρα, κάθε ουσιαστική αλλαγή στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας που θα τους
ανάγκαζε να έχουν μία πολύ δύσκολη συζήτηση στη γερμανική Βουλή», σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις προθέσεις
τους. Αναφορικά με τον μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, η εφημερίδα αναφέρει ότι «το ΔΝΤ ζητούσε από την
Ελλάδα να νομοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα, αλλά τώρα είναι πιθανόν να κερδίσει μόνο μία χαλαρότερη δέσμευση,
αφήνοντας πολλά ειδικότερα θέματα πολιτικής για διαπραγμάτευση στο μέλλον», σύμφωνα με πηγές κοντά στις
συζητήσεις. Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, «πέτυχε να πείσει τον κ. Σόιμπλε ότι περαιτέρω μειώσεις
στις συντάξεις, όπως επιθυμεί το ΔΝΤ, είναι πέραν αυτού που μπορεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση», σημειώνει το
δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.
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H Φραγκφούρτη παλεύει για τ0 γόητρό της
Η κρίση έχει αφήσει σημάδια και στη Φραγκφούρτη, που αποτελεί μεγάλο χρηματιστηριακό κέντρο. Η συγχώνευση του
Γερμανικού Χρηματιστηρίου με το Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα προσδώσει λάμψη.
Στο άκουσμα και μόνο του ονόματος της πόλης το μυαλό πάει αμέσως στον σχετικά νεόδμητο ουρανοξύστη της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στα ψηλά κτήρια άλλων τραπεζών. Η Φραγκφούρτη είναι και παραμένει ένα από τα
μεγαλύτερα χρηματιστηριακά
κέντρα στον κόσμο. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει στο μέλλον, όταν συγχωνευτεί το

Γερμανικό Χρηματιστήριο με το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE).
Η Φραγκφούρτη ενώπιον του διεθνούς ανταγωνισμού
Θα έλεγε κανείς ότι οι αγοροπωλησίες σε ένα χρηματιστήριο δεν μπορούν να επηρεάσουν τη σημασία του ως
χρηματιστηριακού χώρου. Όμως αυτό δεν συμβαίνει με την Φραγκφούρτη, που απειλείται να μείνει πολύ πίσω στον
παγκόσμιο ανταγωνισμό. Φαίνεται και από μια τελευταία έρευνα του Global Financial Centres Index, που έγινε ανάμεσα
σε 2.500 επιχειρήσεις της παγκόσμιας χρηματιστηριακής κοινότητας. Στην πρώτη θέση έρχεται το Λονδίνο, το οποίο
ακολουθεί από πολύ κοντά η Ν. Υόρκη. Σε αυτή την έρευνα η Φραγκφούρτη έχει πέσει 4 θέσεις πιο χαμηλά και είναι πίσω
από πόλεις όπως το Λουξεμβούργο, το Ντουμπάι, τη Σαγκάη, τη Βοστώνη ή το Τορόντο. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί
ότι η 18η θέση είναι τιμητική. Αλλά κανείς στη γερμανική μεγαλούπολη δεν θέλει να χάσει το κέφι του μετά από αυτήν
την κατρακύλα, και ίσως δεν χρειάζεται κιόλας. Διότι υπάρχουν δεδομένα που λειτουργούν εξισορροπητικά.
Για παράδειγμα, η Φραγκφούρτη στην Ευρώπη είναι πόλη –μαγνήτης για τις τράπεζες, 161 τον αριθμός μεταξύ των
οποίων οι 40 είναι γερμανικές. Το ότι δεν είναι 400, όπως πριν από χρόνια, είναι απότοκο της δημοσιονομικής κρίσης.
Αλλά και αποτέλεσμα του εξορθολογισμού στον τραπεζικό τομέα. Η Commerzbank εξαγόρασε τη Dresdner Bank, ενώ η
βαυαρική Hypothekenbank συγχωνεύτηκε με την Vereinsbank και έγινε η HypoVereinsbank. Αντίστοιχα παραδείγματα
υπάρχουν και σε άλλες χώρες.
Καλές προοπτικές
Μια άλλη αιτία είναι τα χαμηλά επιτόκια και το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο τραπεζικός κλάδος αναζητεί γενικότερα
ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και αυτό σημαίνει λιγότερες επενδυτικές τράπεζες. Αντ΄ αυτού πληθαίνουν τα
συμβουλευτικά ιδρύματα, σε αυτόν τον τομέα η Φραγκφούρτη κατέχει εδώ και καιρό στην πρωτιά. Παρατηρούνται
συγχωνεύσεις και επιχειρηματικές εξαγορές και πολλές γερμανικές εταιρείες προετοιμάζουν την είσοδό τους στο
Χρηματιστήριο. Τέτοιες ενέργειες δεν γίνονται μόνο από τράπεζες, αλλά και από επιχειρήσεις με παρόμοιες
δραστηριότητες στον τεχνολογικό τομέα, τις λεγόμενες Fintechs, που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια το τελευταίο διάστημα.
Το Γερμανικό Χρηματιστήριο θέλει να κατακτήσει αυτήν την νέα αγορά, έτσι ώστε η Φραγκφούρτη να γίνει ο κεντρικός
τόπος για τέτοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Μέχρι τότε ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Η Ζυρίχη διεκδικεί και αυτή τη θέση της Μέκκας των Fintechs, το Λονδίνο
είναι ήδη. Σε γενικές γραμμές η Φραγκφούρτη δεν χρειάζεται να κρύβεται. Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που την
κάνουν παγκόσμιο χρηματιστηριακό κέντρο. Με την ΕΚΤ, την Commerzbank, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την
Ευρωπαϊκή\ Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και το ίδιο το Γερμανικό Χρηματιστήριο, που έρχεται
στην 4η θέση, μια θέση πριν το Λονδίνο. Η σχεδιαζόμενη συγχώνευση με το Χρηματιστήριο του Λονδίνου αναμένεται να
αναβαθμίσει τη θέση του.
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Apple is NO longer the largest US stock by market cap …. Google biggest company in
the world with capitalization 498billion dollars
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