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Αισιοδοξία Στουρνάρα για θετικό ρυθμό ανάπτυξης στο β΄ εξάμηνο
Αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δήλωσε ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας κατά τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
της Αθήνας στο οποίο συμμετείχε σήμερα.
Ο κ. Στουρνάρας προέβλεψε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το β' εξάμηνο του έτους, (με το 2016 πάντως να κλείνει
αρνητικά στο 0,3%) και ανάπτυξη 2,5% και 3% για το 2017 και 2018 αντίστοιχα. Ευχάριστη έκπληξη,
χαρακτήρισε ο Διοικητής της ΤτΕ, τα δημοσιονομικά μεγέθη προβλέποντας πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής
Κυβέρνησης το τρέχον έτος στο 0,9% ενώ έκανε λόγο για σημαντική αύξηση εσόδων από έμμεσους φόρους, την
οποία απέδωσε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που αποκάλυψαν σημαντική φορολογητέα ύλη. Όπως ανέφερε, αν
αυξηθεί καθολικά το ποσοστό των ηλεκτρονικών συναλλαγών στη χώρα μας, ενδεχομένως δε θα χρειαστεί να
εφαρμοστούν οι νέοι φόροι.
Ο διοικητής της ΤτΕ εκτίμησε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για μείωση κατά 40 δισ. ευρώ των κόκκινων δανείων
μέχρι το τέλος του 2018 και συμφώνησε με την πρόταση του ΕΒΕΑ για την εξωδικαστική επίλυση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Ενώ για τις καταθέσεις, ανέφερε ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
αυξήθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ, και ότι θα γίνει προσπάθεια να κατευθυνθούν στις τράπεζες σταδιακά 15-20 δισ.
ευρώ που παραμένουν στα «στρώματα» όσο προχωρά η άρση των capital controls. Υποστήριξε ακόμη ότι το
Brexit θα έχει σχεδόν μηδενική αρνητική επίπτωση στη χώρα μας, καθώς και ότι θα δοθεί λύση στο πρόβλημα
των ιταλικών τραπεζών.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κων/νος Μίχαλος ανέφερε ότι στις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε
η χώρα και η ελληνική οικονομία στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η Τράπεζα της Ελλάδος ανταποκρίθηκε
με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα και συνέπεια και ότι τώρα καλείται να συμβάλει στο μέτρο των αρμοδιοτήτων
της στην αποκατάσταση της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, στην αναβάθμιση των
συνθηκών ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών
επιχειρήσεων σε κεφάλαια, με ανταγωνιστικό κόστος.
Αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια ο κ. Μίχαλος χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική για την ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας και τη συγκράτηση της ανεργίας τη διάσωση του χαρτοφυλακίου δανείων περίπου 20 δισ.,
ευρώ των μικρών επιχειρήσεων οι οποίες παρέχουν το 60% της απασχόλησης στην Ελλάδα. Ζήτησε λύσεις σε
κλαδικό επίπεδο και βελτιώσεις/ προσαρμογές στο νόμο Δένδια και το πτωχευτικό δίκαιο αλλά και κίνητρα
επιβράβευσης των συνεπών οφειλετών για λόγους διασφάλισης δίκαιων όρων ανταγωνισμού.
Ο κ. Μίχαλος εξέφρασε τέλος την ανησυχία του για τον αφελληνισμό των συστημικών τραπεζών τονίζοντας ότι ο
κίνδυνος βρίσκεται στη φύση των επενδυτικών σχημάτων που εμπλέκονται, που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές, με
μακροχρόνιο ορίζοντα και στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά distress funds που εξ ορισμού αποτελούν ευκαιριακά
επενδυτικά σχήματα.
"Σε συνάρτηση με τη διαδικασία διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, είναι εμφανής
ο κίνδυνος να περάσει σε αυτού του είδους τα επενδυτικά σχήματα ο έλεγχος ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής
οικονομίας", ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.
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Λαγκαρντ: Η εμπειρία του ΔΝΤ στην Ελλάδα δεν ήταν πετυχημένη
Η εμπειρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα δεν ήταν επιτυχημένη, δήλωσε η γενική διευθύντρια
του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Financial Times. «Δεν ήταν μία επιτυχημένη
εμπειρία, ας το παραδεχθούμε, για κανέναν, ιδιαίτερα για τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες», είπε, σημειώνοντας πάντως
ότι το ΔΝΤ είναι απλά ο «βολικός αποδιοπομπαίος τράγος» στη χώρα μας, ιδιαίτερα τη στιγμή που υποστηρίζει σθεναρά
την ελάφρυνση του χρέους της από τους ευρωπαίους πιστωτές. Στη συνέντευξη που έδωσε με αφορμή την έναρξη της
δεύτερης θητείας της ως επικεφαλής του ΔΝΤ, δήλωσε ότι θέλει το Ταμείο να πάει «βαθύτερα» και «πιο μακριά» στην
εργασία του σε θέματα, όπως αυτό της εισοδηματικής ανισότητας. H αντιμετώπιση των ανισοτήτων, υποστήριξε η κ.
Λαγκάρντ, είναι κρίσιμης σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην παγκοσμιοποίηση, η οποία έβγαλε
εκατομμύρια ανθρώπων από τη φτώχεια σε όλο τον κόσμο, αλλά βρίσκεται τώρα στο στόχαστρο στις πλούσιες οικονομίες,
όπου δεν έγιναν αρκετά πράγματα για να βοηθηθούν όσοι έμειναν πίσω. «Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε αυστηροί και
πειθαρχημένοι. Κατά περίπτωση, εξακολουθούμε να κάνουμε συστάσεις που δεν είναι ευχάριστες για τους πολίτες, επειδή
είναι σκληρές», σημείωσε η κ. Λαγκάρντ, προσθέτοντας: «Αλλά… θα ήθελα το ΔΝΤ να έχει ανθρώπινο πρόσωπο». Το
δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέρει ότι δεν έχουν πεισθεί όλοι ότι ένας Οργανισμός, που εξακολουθεί να θεωρείται ως ο
μπαμπούλας που εμφανίζεται μόνο για να δώσει σκληρή θεραπεία σε περιόδους κρίσης σε πολλά μέρη του κόσμου μπορεί
να γίνει πιο ήπιος και καλοσυνάτος. Εάν οι επικριτές βλέπουν την Ελλάδα ως την αποτυχία των ορθόδοξων οικονομικών
και την ψήφο της Βρετανίας για έξοδο από την ΕΕ ως ένδειξη αποτυχίας της παγκοσμιοποίησης, το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι η
εναλλακτική είναι χειρότερη, αναφέρει η εφημερίδα. Το είδος των προστατευτικών πολιτικών που υποστηρίζει ο Ντόναλντ
Τραμπ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ, θα ήταν «καταστροφική για την παγκόσμια
οικονομία», σημείωσε η κ. Λαγκάρντ.
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Μοσκοβισί: Μηδενικά πρόστιμα για Ισπανία-Πορτογαλία υπό προϋποθέσεις
«Τα πρόστιμα για την Ισπανία και την Πορτογαλία μπορεί να είναι μηδενικά αν οι χώρες προτείνουν επαρκείς
εγγυήσεις ώστε να περιορίσουν τις δαπάνες τους», δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί.
Χθες το Ecofin, έδωσε το «πράσινο φως» ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων στη Μαδρίτη
και τη Λισαβόνα, καθώς οι δύο χώρες δεν συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις της Κομισιόν και ξεπέρασαν τον
στόχο 3% για το έλλειμμα στους προϋπολογισμούς τους. «Είναι πιθανό οι κυρώσεις να είναι μηδενικές, με την
προϋπόθεση η ισπανική και πορτογαλική κυβέρνηση να μας δώσουν τις απαντήσεις που περιμένουμε για το
πώς θα μειώσουν τα ελλείμματά τους» δήλωσε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο του Europe 1 ο Π. Μοσκοβισί.
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Διοικητής Τράπεζας της Αγγλίας: Οι ιταλικές τράπεζες αποτελούν οικονομικό κίνδυνο
Το ιταλικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί οικονομικό κίνδυνο και κάποιες τράπεζες ίσως χρειαστεί να
ανακεφαλαιοποιηθούν, δήλωσε την Τρίτη ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Μαρκ Κάρνεϊ.
«Πιθανόν να απαιτηθεί κάποιας μορφής ανακεφαλαιοποίηση για κάποια από αυτά τα ιδρύματα», δήλωσε ο
Κάρνεϊ σε βουλευτές.
«Υπάρχει μακροοικονομικός κίνδυνος και οι ιταλικές αρχές το γνωρίζουν αυτό και αναζητούν λύσεις σε αυτό»,
δήλωσε, προσθέτοντας ότι η έκθεση της Βρετανίας στις ιταλικές τράπεζες είναι μέτρια.
Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας μετά το Brexit
Επίσης ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας δήλωσε ότι το αναμενόμενο πλήγμα στην βρετανική οικονομία
από την ψήφο των Βρετανών υπέρ του Brexit τον περασμένο μήνα θα μπορούσε να οδηγήσει την κεντρική
τράπεζα στη λήψη νέων μέτρων για την στήριξη της οικονομίας.
«Θα μπορούσε να υπάρξει μια νομισματική απάντηση», δήλωσε ο Κάρνεϋ σε βουλευτές.
Ο Κάρνεϋ έχει ήδη δώσει μια πιο ξεκάθαρη ένδειξη για τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η Τράπεζα για να
αποσοβήσει τον αντίκτυπο της επικράτησης του στρατοπέδου υπέρ του Brexit.
Στις 30 Ιουνίου, μια εβδομάδα μετά το δημοψήφισμα, δήλωσε ότι αναμένει η Τράπεζα να προχωρήσει σε
περαιτέρω μέτρα στήριξης της οικονομίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Η απόφαση της Τράπεζας για ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων ή τη λήψη άλλων μέτρων αναμένεται να
ανακοινωθεί την Πέμπτη.
Η στερλίνα, που νωρίτερα κατέγραψε άνοδο άνω του 1% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, καθώς
ξεκαθάρισε νωρίτερα από το αναμενόμενο το τοπίο για τη διαδοχή στην πρωθυπουργία της Βρετανίας,
σημείωσε ακόμα μεγαλύτερα κέρδη μετά τις δηλώσεις του Κάρνεϋ και άλλων αξιωματούχων της κεντρικής
τράπεζας.
Ο Κάρνεϋ δήλωσε ότι δεν είχε προκαθορίσει ποια στάση θα έπρεπε να κρατήσουν αναφορικά με το βρετανικό
δημοψήφισμα οι πιο σημαντικές επιτροπές χάραξης πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας.
«Δεν προκατέλαβα το μυαλό αυτών των επιτροπών πολιτικής, ούτε θα μπορούσα να το κάνω. Δεν είναι αυτός ο
τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα, δεν είναι αυτός ο τρόπος που έχει δομηθεί το σύστημα».
Πριν από το δημοψήφισμα, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας εκτίμησε ότι μια ψήφος υπέρ
του Brexit θα μπορούσε να προκαλέσει ουσιαστική επιβράδυνση στην οικονομία. Ο Κάρνεϊ δήλωσε τον Μάιο
ότι υπάρχει πιθανότητα ύφεσης, προκαλώντας αντιδράσεις σε κάποιους υποστηρικτές της αποχώρησης από
την ΕΕ.
Απηχώντας την εκτίμηση αυτή, ο επικεφαλής επενδύσεων στην BlackRock, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως
εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων, δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα υποχωρήσει σε ύφεση τον επόμενο χρόνο.
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Μετοχές – Ομόλογα: Σπάνε τα ρεκόρ μαζί και εκπλήσσουν
Όπως και αν το δει κανείς και με βάση τα όσα έχουν μάθει οι επενδυτές εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες είναι
εντυπωσιακό πώς την ώρα που οι αποδόσεις των ομολόγων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ, οι
αποτιμήσεις των μετοχών (Wall Street) καταγράφουν νέα ρεκόρ, κλείνοντας την Τρίτη σε νέα ιστορικά υψηλά.
Όπως σημειώνει
 χαρακτηριστικά το Business Insider, πρόκειται ίσως για τη «μεγαλύτερη διχοτόμηση στην
ιστορία των αγορών», αφού την ώρα που τα επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά, οι αμερικανικές μετοχές
βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά όλων των εποχών. Όπως σημειώνουν οι αρθρογράφοι του Business Insider …
Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν και πάνω από όλα δε θα έπρεπε να συμβεί ποτέ. Μάλιστα, η έκπληξη του
Business Insider είναι τόσο μεγάλη, που φθάνει στο σημείο να πει ότι ούτε θα ξανασυμβεί. Όπως σημειώνεται,
οι μεταβολές των επιτοκίων είναι συνήθως ένας πολύ καλός οικονομικός δείκτης, που προβλέπει τη
μελλοντική
ανάπτυξη
και
τον
πληθωρισμό.
Πρόσφατα τα επιτόκια υποχώρησαν σε χαμηλά όλων των εποχών, ξεπερνώντας και την περίοδο της Μεγάλης
Ύφεσης. Με άλλα λόγια, η αγορά ομολόγων προειδοποιεί ότι οι προοπτικές για την οικονομία δεν είναι πολύ
καλές και πιθανόν είναι πολύ δύσκολες. Παράλληλα με τα ομόλογα οι μετοχές διανύουν την νέα χρυσή εποχή
για την αμερικανική οικονομία. Όπως σημειώνει το Business Insider, είναι απλά η μεγαλύτερη διχοτόμηση
που έχουμε δει ποτέ πριν στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι υπάρχουν περίεργα
συμβάντα
τα
οποία
στέλνουν
στρεβλωμένα
μηνύματα.
Οι κεντρικές τράπεζες έχουν μειώσει δραματικά την προσφορά ομολόγων λόγω των συνεχών αγορών και
αναπόφευκτα
οι
τιμές
θα
ανεβαίνουν
και
οι
αποδόσεις
θα
υποχωρούν.
Οι
επενδυτές,
απελπισμένοι
στρέφονται
από
τα
ομόλογα
στις
μετοχές.
Μήπως όμως αυτή η απλή έλλειψη προσφοράς υποδηλώνει και μείωση της αξίας της οικονομίας και η αγορά
ομολόγων
απλά
προειδοποιεί;
Τα
ιστορικά
χαμηλά
επιτόκια
στα
ομόλογα
δικαιολογούν
τα
ρεκόρ
στις
μετοχές;
Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική ερώτηση για τους επενδυτές που πρέπει να απαντηθεί.
Βεβαίως,
οι
κεντρικές
τράπεζες
έχουν
δημιουργήσει
αυτή
την
κατάσταση.
Οι
κεντρικές
τράπεζες
έχουν
φουσκώσει
τις
αποτιμήσεις.
Η έλλειψη της προσφοράς πιθανώς σημαίνει ότι η αγορά ομολόγων θα μπορούσε να είναι κάπως υπερβολικά
απαισιόδοξη
για
το
μέλλον
της
ανάπτυξης
της
οικονομίας
και
του
πληθωρισμού.
Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι οι επενδυτές χρησιμοποιούν τα επιτόκια για να δικαιολογήσουν υψηλές
αποτιμήσεις
\ των μετοχών εμφανιζόμενοι υπερβολικά αισιόδοξοι, ενδεχομένως σε μανιακό βαθμό.
Οι αποδόσεις των ομολόγων σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ και οι αποτιμήσεις των μετοχών σε ιστορικά υψηλά
είναι
ίσως
η
καλύτερη
ένδειξη
της
απελπισίας
των
επενδυτών.
Δυστυχώς η οικονομία και ο πληθωρισμός δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτές τις αποτιμήσεις.
Θα πρέπει να γίνει ένα οικονομικό θαύμα ώστε η οικονομία να δικαιολογήσει αυτές τις αποτιμήσεις.
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