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Προληπτική γραμμή με αυστηρούς και αποτελεσματικούς όρους ζητεί η ΕΚΤ
Ένα προληπτικό πρόγραμμα «με αυστηρούς και αποτελεσματικούς όρους» ζητεί η ΕΚΤ δια του επικεφαλής της
αποστολής της Ευρωτράπεζας στην Ελλάδα Φραντσέσκο Ντρούντι, στον απόηχο ανάλογων δηλώσεων του
διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Σε συνέντευξή του στη Ναυτεμπορική, λίγες ώρες πριν
από την έλευση των θεσμών στην Αθήνα, ο επικεφαλής της αποστολής της ΕΚΤ στην Ελλάδα τεκμηριώνει τη
θέση της Ευρωτράπεζας για μια προληπτική γραμμή στήριξης μετά τον Αύγουστο αν και σπεύδει να σημειώσει
πως η απόφαση «εναπόκειται πλήρως» στην ελληνική κυβέρνηση. Ο κ. Ντρούντι εξηγεί ότι το προληπτικό
πρόγραμμα θα διατηρούσε το waiver για τα ελληνικά ομόλογα (δανεισμός των τραπεζών με "φθηνό" χρήμα), θα
προλάμβανε τις διακυμάνσεις στις καταθέσεις, θα επιτάχυνε την άρση των capital controls και θα επέτρεπε τη
συμπερίληψη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο, η απόφαση
«εναπόκειται πλήρως» στην ελληνική κυβέρνηση. «Παρά τη μεταβλητότητα στις αγορές λόγω των διεθνών
εξελίξεων τους τελευταίους μήνες, η αύξηση των διαφορών αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων,
ήταν εντονότερη από ό,τι σε άλλες χώρες, κι αυτό υποδηλώνει ότι το κλίμα στις αγορές σχετικά με την Ελλάδα
παραμένει μάλλον ασταθές και εύθραυστο» προειδοποιεί.
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«Μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας η δυσπιστία των αγορών»
Περί έλλειψης επενδυτικής εμπιστοσύνης ο λόγος σε άρθρο της ελβετικής Neue Zürcher Zeitung. O
αρθρογράφος παρατηρεί ότι ούτε η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, ούτε η επιτυχημένη έκβαση των τεστ
ελληνικών τραπεζών μπόρεσαν να ανακόψουν την πτωτική πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου στο τέλος
Ιανουαρίου.
Συνέχεια…
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/ Folie - Follie
Η περίπτωση
«Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει με επιτυχία στις 21 Αυγούστου το πρόγραμμα διάσωσης, μετά από 8 χρόνια
αναπτύσσεται και πάλι η οικονομία της όμως οι θετικές αυτές προοπτικές φαίνεται να μην ενθουσιάζουν τους
επενδυτές» σημειώνει η εφημερίδα. «Ο λόγος γι αυτό είναι η διακηρυγμένη πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης
να παραιτηθεί από την μεταμνημονιακή πιστωτική γραμμή με ενισχυμένους όρους (ECCL) του ΔΝΤ. Το
κίνητρο είναι πολιτικό διότι η ECCL συνδέεται με νέους όρους. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να ισχυρίζεται ότι
αποκαθιστά μια δημοσιονομικά κυρίαρχη χώρα. Η ελληνική κυβέρνηση εξασφάλισε απόθεμα ρευστότητας
γύρω στα 20 δις ευρώ για να μπορεί να εξουδετερώνει επιθέσεις καιροσκόπων μετά την έξοδο από το μνημόνιο.
Εάν το ποσό επαρκεί, είναι αμφίβολο. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η δυσπιστία των
αγορών. Η αρνητική δυναμική που πηγάζει από την έλλειψη εμπιστοσύνης αποτυπώθηκε στις εξελίξεις του
εισηγμένου στο χρηματιστήριο ομίλου Folie – Folie».
Ο αρθρογράφος περιγράφει αναλυτικά την «επίθεση» που δέχτηκε η ελληνική εταιρία από ξένο fund με
αποτέλεσμα να υποστεί καθίζηση η μετοχή της και οι μέτοχοί της να αναγκαστούν να βάλουν το χέρι βαθιά
στην τσέπη για να συγκρατήσουν την πτωτική τάση.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folli Follie: Και επίσημα στην Ernst & Young o επανέλεγχος
Στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young ανέθεσε η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική
Βιοτεχνική & Τεχνική Εταιρεία τον επανέλεγχο των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων για
την χρήση 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Επίσης, η Folli-Follie διευκρινίζει ότι η Fosun International Holdings Ltd, κατέχει έμμεσα 15,007% των
δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ενώ ο κ. Guo Guangchang έχει το 64,44% των δικαιωμάτων ψήφου και
ελέγχει τη Fosun International Holdings Ltd.
Σημειώνεται ότι η Fosun International Limited είναι μία εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ
Κόνγκ, αλλά ελέγχεται από το βασικό της μέτοχο, Fosun International Holdings Limited, η οποία είναι 100%
θυγατρική της Fosun International Holdings Ltd.
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Ενώπιον νέας παγκόσμιας δημοσιονομικής κρίσης;
Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblattαφιερώνει το κεντρικό της άρθρο στο παγκόσμιο χρέος και στη
διαπίστωση ότι διογκώνεται δραματικά. Όπως γράφει ο σχολιαστής της, κράτη αλλά και ο ιδιωτικός τομέας
έχουν συσσωρεύσει περισσότερα χρέη από όσα πριν από τη δημοσιονομική κρίση. Σύμφωνα μάλιστα με το
ΔΝΤ ανέρχονται στο γιγαντιαίο ποσό των 164 τρις δολαρίων που αντιστοιχεί στο 225% της παγκόσμιας
οικονομικής απόδοσης. «Το υπερχρέος είναι απότοκο της φτηνής νομισματικής πολιτικής των εθνικών
τραπεζών», επισημαίνει η εφημερίδα. «Επί μια δεκαετία περίπου οι κεντρικές τράπεζες, όπως η FD και η ΕΚΤ,
ακολούθησαν πολιτική σχεδόν μηδενικών επιτοκίων με αποτέλεσμα ο δανεισμός να γίνει όσο ποτέ άλλοτε
φτηνός. Τώρα αυξάνεται η ανησυχία για τις συνέπειες του ότι οι θεματοφύλακες του δολαρίου στις ΗΠΑ
άρχισαν να ανεβάζουν τα κεντρικά επιτόκια και οι μεγαλύτερες ανησυχίες στρέφονται προς τα χρέη των
επιχειρήσεων, στις ΗΠΑ αλλά και στην Κίνα».
Η γερμανική εφημερίδα φιλοξενεί απόψεις οικονομολόγων για επικείμενο κραχ και συνεχίζει: «Κυρίως η
υπερχρέωση των επιχειρήσεων θα μπορούσε να δρομολογήσει ένα μοιραίο φαύλο κύκλο. Διότι με την αύξηση
των επιτοκίων, ξαφνικά οι επιχειρηματίες θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για τα χρέη τους
χωρίς να είναι όλοι σε θέση να το κάνουν... Για να μειώσουν τα έξοδά τους θα αναγκαστούν να οδηγηθούν σε
μείωση του κόστους, για να πληρώσουν τα υψηλοτέρα επιτόκια. Το αποτέλεσμα; Απολύσεις και μείωση των
επενδύσεων που θα επηρεάσουν άμεσα το ποσοστό ανάπτυξης κι όλα αυτά μαζί θα αυξήσουν την πιθανότητα
ύφεσης».
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Υποχώρηση της τουρκικής λίρας
Η τουρκική λίρα υποχώρησε σήμερα έναντι του δολαρίου, καθώς πλήττεται ξανά από την ανησυχία των
επενδυτών σχετικά με τη δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να μειώσει τον διψήφιο πληθωρισμό και μετά τα
στοιχεία που έδειξαν μεγαλύτερο του αναμενόμενου έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Η λίρα έχει χάσει το 12% της αξίας της φέτος, πιεζόμενη από τις αμφιβολίες των επενδυτών σχετικά με το αν η
κεντρική τράπεζα θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες της αγοράς για μία πιο σφιχτή νομισματική πολιτική καθώς

και από την πολιτική
αβεβαιότητα εν όψει των πρόωρων εκλογών στις 24 Ιουνίου.
Η κεντρική τράπεζα αύξησε τον περασμένο μήνα το βασικό επιτόκιο, με το οποίο δίνει ρευστότητα στις
τράπεζες, κατά 75 μονάδες βάσης (τρία τέταρτα της ποσοστιαίας μονάδας), ενώ η επόμενη συνεδρίασή της για
τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου. «Οι προσδοκίες της
αγοράς για μία αύξηση του επιτοκίου στις 7 Ιουνίου, ή πιθανόν και νωρίτερα, ενισχύονται. Οι δηλώσεις, όμως,
των πολιτικών αυτή την ώρα ασκούν μεγαλύτερη πίεση στη συναλλαγματική ισοτιμία», δήλωσε ένας
τραπεζίτης.
Στις 11.06 (ώρα Ελλάδας), η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος διαμορφωνόταν στις 4,3270 λίρες ανά
δολάριο, υποχωρώντας από τις 4,3088 λίρες που έκλεισε την Παρασκευή, αλλά υψηλότερα από τις 4,3502 λίρες
σήμερα το πρωί. Την περασμένη εβδομάδα, η ισοτιμία είχε υποχωρήσει στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των
4,3780 λιρών. Το τουρκικό νόμισμα διολίσθησε ξανά την Παρασκευή, μετά τη δήλωση του Ερντογάν υπέρ της
μείωσης των επιτοκίων, τα οποία τα αποκάλεσε «μητέρα και πατέρα όλων των δεινών».
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Τουρκίας αποτελεί μία από τις βασικές ανησυχίες των
επενδυτών, αν και η αγορά έδειξε μικρή αντίδραση στη διεύρυνσή του στα 4,812 δισ. δολάρια τον Μάρτιο από
4,5 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο. Οι προβλέψεις αναλυτών έκαναν λόγο για ένα έλλειμμα 4,125 δισ. δολαρίων
τον Μάρτιο. Η άλλη μεγάλη ανησυχία είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος ανήλθε στο 10,85% τον Απρίλιο, πολύ
υψηλότερα από τον στόχο 5% της κεντρικής τράπεζας.
Ο Ερντογάν αναφέρθηκε ξανά στα επιτόκια το Σαββατοκύριακο, αναχωρώντας για επίσκεψη στη Βρετανία,
όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις προοπτικές τους. «Μετά τις 24 Ιουνίου, η διάρθρωση και το επίπεδό τους θα
εξελιχθούν με πολύ διαφορετικό τρόπο», δήλωσε. Η απόδοση των 10ετών τουρκικών ομολόγων αναφοράς
αυξήθηκε σήμερα στο 13,86% από 13,59% την Παρασκευή. Ο βασικός δείκτης μετοχών BIST 100 αυξανόταν
0,11%.
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Στην τελευταία θέση στην ΕΕ η Ελλάδα στις επενδύσεις ως προς το ΑΕΠ
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, στην τελευταία θέση ήταν το 2017 η Ελλάδα μεταξύ των
χωρών της ΕΕ σε ό,τι αφορά το ποσοστό των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ.
Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ το χαμηλότερο
μερίδιο επενδύσεις- τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς
ανέρχεται στο 12,6%, ποσοστό ωστόσο που είναι αυξημένο από το 2016 (11,4%) αλλά αρκετά πιο χαμηλά από
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που διαμορφώνεται στο 20,1% του ΑΕΠ. Πέραν της Ελλάδας, σε χαμηλή θέση στον
τομέα των επενδύσεων είναι και η Πορτογαλία, που ακολουθεί με ποσοστό 16.2%, το Ηνωμένο Βασίλειο με
16.9%, το Λουξεμβούργο με 17.0% και η Ιταλία με 17.5%.
Από την άλλη πλευρά, οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ είναι η Τσεχία (25,2%)
και η Σουηδία (24,9%), η Εσθονία (23,7%), η Ιρλανδία (23,4%), το Βέλγιο (23,3%), η Ρουμανία και η
Φινλανδία (22,6%), καθώς και η Γαλλία (22,4%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία και την έρευνα, τα τελευταία περίπου 11 χρόνια και από το 2007 μόνο η Σουηδία, η
Αυστρία και η Γερμανία έχουν αυξήσει τις επενδύσεις ως προς το ΑΕΠ ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις
παρατηρούνται στη Λετονία (16,5 μονάδες) στην Ελλάδα που βρίσκεται 12,9 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το
2007 και στην Ρουμανία (12,5 μονάδες).
Οι μισές επενδύσεις έγιναν στον χώρο των κατασκευών ενώ όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία οι
συνολικές επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 20,1% του ΑΕΠ το 2017, έναντι 22,4% πριν από δέκα χρόνια, λίγο
πριν την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Η πτώση των επενδύσεων είναι ακόμη πιο έντονη στη ζώνη
του ευρώ: από 23,2% το 2007 σε 20,5% το 2017 (-2,7 ποσοστιαίες μονάδες).
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