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Bloomberg: O δρόμος από δω και πέρα για την Ελλάδα θα κρύβει δυσκολίες
Ως άλλη μια ένδειξη ότι ο Αλέξης Τσίπρας δυσκολεύεται να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων
πιστωτών χαρακτηρίζει το Bloomberg το γερμανικό καψόνι στο Eurogoup.
Επικαλούμενο εσωτερικό έγγραφο το πρακτορείο επιβεβαιώνει ότι η γερμανική πλευρά έβαλε φρένο στην
εκταμίευση των 15 δισ ευρώ λόγω της εξάμηνης αναβολής της αύξησης του ΦΠΑ από την Αθήνα στα πέντε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου επιμένοντας να βρει η Ελλάδα ισοδύναμα για τα 28 εκατομμύρια ευρώ, με
περικοπές ακόμη και στον αμυντικό της προϋπολογισμό.
«Ο Τσίπρας που είναι αντιμέτωπος με βουλευτικές εκλογές του χρόνου και βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις,
ανακοίνωσε την αναβολή της αύξησης του ΦΠΑ αφού αποδέχθηκε το αίτημα της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ
να δεχθεί πίσω πρόσφυγες από τη Γερμανία», σημειώνει το πρακτορείο.
«"Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό", είπε ο Κλάους Ρέγκλινγκ. Και αναφερόμενος στη
δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να αυξήσει το ΦΠΑ στο τέλος του χρόνου και να εξοικονομήσει από αλλού
τα χαμένα έσοδα τόνισε: "Ήταν ένα σημαντικό βήμα που ελπίζουμε ότι θα επιτρέψει και στη Γερμανία" να
εγκρίνει
την
εκταμίευση».
Το Bloomberg σημειώνει ακόμη ότι ο δρόμος από δω και πέρα για την Ελλάδα θα κρύβει δυσκολίες: «Η
εκπλήρωση των υποσχέσεων για ανάκτηση της οικονομικής κυριαρχίας ίσως αποδειχθεί πρόκληση, καθώς μια
πιθανή αντιπαράθεση με τους πιστωτές μπορεί να περιπλέξει την ισχνή πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές
ομολόγων. Ερωτηθείς αν ο Τσίπρας θα μπορούσε να αναδιαπραγματευτεί τις περικοπές στις συντάξεις που θα
γίνουν στο τέλος του χρόνου, ο Ρέγκλινγκ είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά
τη διάρκεια του προγράμματος.»
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Γερμανικός τύπος: Μπλόκο Σολτς στην εκταμίευση της τελευταίας δόσης
Στις ενστάσεις της Γερμανίας για την εκταμίευση της τελευταίας δόσης στήριξης ύψους 15 δισεκατομμυρίων
ευρώ που οδήγησε σε πάγωμα της αποδέσμευσης των χρημάτων αναφέρονται γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
«Το Βερολίνο μπλοκάρει δανειακή δόση προς την Ελλάδα», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στην Frankfurter
Allgemeine Zeitung που επισημαίνει: «Απροσδόκητα δεν εγκρίθηκε ακόμη η τελευταία δόση από το πρόγραμμα
βοήθειας […] που εκπνέει στις 20 Αυγούστου. Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Σολτς ήταν ο μόνος που
μπλόκαρε καταρχήν την εκταμίευση της εναπομείνασας δόσης ύψους 15 δις ευρώ. Ο λόγος είναι ότι την
τελευταία στιγμή άλλαξε το συμπεφωνημένο μεταξύ δανειστών και ελληνικής κυβέρνησης πρόγραμμα
περικοπών και μεταρρυθμίσεων. Η αλλαγή αυτή πρέπει να εγκριθεί από τη γερμανική Βουλή και γι' αυτό το
λόγο ήταν δεμένα τα χέρια του Σολτς στις Βρυξέλλες. Μετά τη συνάντηση ο επικεφαλής του Eurogroup
Σεντένο είπε ότι πρόκειται απλώς για μια καθυστέρηση επειδή δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι ‘εθνικές
διαδικασίες'. Αναμένει ότι η εκταμίευση θα γίνει στις αρχές Αυγούστου».
«H κυβέρνηση Τσίπρα επιχειρεί να εξαπατήσει τους εταίρους»
Όπως σημειώνει η εφημερίδα, «ο λόγος της επανειλημμένης αλλαγής είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση
προχώρησε μονομερώς σε αναστολή της συμπεφωνημένης αύξησης του ΦΠΑ σε πέντε νησιά για μισό χρόνο.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ESM Ρέγκλινγκ, η αναστολή αυτή συνεπάγεται απώλειες φορολογικών
εσόδων ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόσθεσε όμως ότι η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε ήδη στη λήψη
ισοδύναμων μέτρων. Η αλλαγή αυτή πρέπει να εγκριθεί από την Bundestag. Ο αρμόδιος κοινοτικός Επίτροπος
Πιέρ Μοσκοβισί είπε ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση στο δημοσιονομικό σκέλος. '28 εκατομμύρια είναι ένα
πολύ μικρό ποσό'. Ήδη πριν γίνει γνωστή η καθυστέρηση αυτή ο βουλευτής των γερμανών Φιλελευθέρων
Φρανκ Σέφλερ είχε ζητήσει να συγκληθεί εκτάκτως για το θέμα η αρμόδια επιτροπή της Bundestag, τονίζοντας
ότι ο Σολτς δεν μπορεί ‘απλώς να συναινέσει' στην αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ. ‘Είναι προφανές ότι η
ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί εκ νέου να εξαπατήσει την κοινότητα’, σχολίασε ο Σέφλερ», σύμφωνα με την
FAZ.
Το δημοσίευμα της SZ
Στο θέμα αναφέρεται και η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung του Μονάχου, επισημαίνοντας: «Καθότι η Ελλάδα
παραβίασε τους όρους του τρέχοντος προγράμματος διάσωσης, η Γερμανία μπλόκαρε την εκταμίευση της
τελευταίας δόσης των 15 δις ευρώ. Σε αντίθεση με ό,τι συμφώνησε με τους δανειστές, η κυβέρνηση στην Αθήνα
ανέστειλε την αύξηση του ΦΠΑ σε πέντε ελληνικά νησιά. Σε Λέσβο, Σάμο, Χίος, Λέρο και Κω εξακολουθούν να
ισχύουν χαμηλότεροι συντελεστές. Ο επικεφαλής του ESM Ρέγκλινγκ επιβεβαίωσε ότι το γερμανικό μπλόκο
στην εκταμίευση συνδέεται με το εν λόγω ζήτημα. Η Αθήνα δεσμεύτηκε να αυξήσει τους συντελεστές και στα
νησιά αυτά στο τέλος της χρονιάς. Η ελληνική κυβέρνηση φέρεται όμως να μην είχε ενημερώσει προηγουμένως
τους ευρωπαίους δανειστές για τις προθέσεις της».
Deutsche Welle
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Economist: Ο Όλαφ Σολτς εμφανίζεται ως η νέα Άγγελα Μέρκελ
Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, ένας προσεκτικός Σοσιαλδημοκράτης εμφανίζεται ως η νέα Άγγελα Μέρκελ,
αναφέρει το περιοδικό The Economist.
Αφού το SPD συγκέντρωσε το χαμηλότερο ποσοστό του μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2017 και
παρά τις εσωτερικές διαφωνίες για το αν θα πρέπει να συμμετάσχει στην κυβέρνηση συνασπισμού μαζί με τους συντηρητικούς της
καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, η ηγεσία του κόμματος δέχθηκε να συνεργαστεί με το CDU. Για αυτό βασίστηκε στις υποσχέσεις για
ανανέωση της κυβέρνησης εκ των έσω και κυρίως στην "ευρωπαϊκή αφύπνιση" σε συνεργασία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ
Μακρόν.
Ως αντικαγκελάριος και νέος υπουργός Οικονομικών ο Σολτς έχει τις περισσότερες εξουσίες για να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο παρά
οποιοσδήποτε άλλος, τονίζει ο Economist.
Μάλιστα πολλοί αναμένουν να είναι υποψήφιος του SPD στις εκλογές του 2021.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Economist, ο Σολτς εξέφρασε την πλήρη του στήριξη στην ιδέα της "ευρωπαϊκής κυριαρχίας"
που προωθεί ο Μακρόν, μια κοινή δράση για να βελτιωθεί το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης.
Χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη στην ευρωζώνη τονίζει: "Πραγματικά συντάσσομαι με την άποψη του Μακρόν ότι δεν υπάρχει
χρόνος για χάσιμο".
Σύμφωνα με τον Σολτς, οι δυτικοί εργαζόμενοι δεν έχουν την αισιοδοξία των συναδέλφων τους στις αναπτυσσόμενες ασιατικές χώρες,
κάτι που εξηγεί τόσο την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ όσο και την ψήφο υπέρ του Brexit.
"Σκεφτείτε ότι είστε ένας οδηγός φορτηγού, υπερήφανος για τη δουλειά σας (…) και βλέπετε στις ειδήσεις ότι σε 15 με 20 χρόνια δεν θα
υπάρχουν πλέον οδηγοί φορτηγών γιατί θα οδηγούνται μόνα τους", είπε. "Για να ξανακερδίσουμε αυτούς τους ψηφοφόρους θα πρέπει
να επικεντρωθούμε ότι μόνο στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την Ευρώπη, αλλά και στα καθημερινά ζητήματα: στη
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας τη δεκαετία του 2020 και του 2030",
τόνισε ο Γερμανός υπουργός.
Τέλος, ο Σολτς υπογράμμισε στον Economist ότι η εμβάθυνση της ευρωζώνης δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της προόδου στα θέματα
της ασφάλειας και της μετανάστευσης, ενώ στο εσωτερικό της Γερμανίας το SPD θα πρέπει να επιδιώξει έναν ισοσκελισμένο
προϋπολογισμό, μείωση του χρέους και ακόμη υψηλότερη απασχόληση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Moody’s: Αυτά είναι τα «θύματα» του εμπορικού πολέμου των ΗΠΑ
Οι κινήσεις των δεικτών στις αγορές τον τελευταίο μήνα είναι άκρως αποκαλυπτικές για το πώς πιστεύουν οι επενδυτές ότι θα
εξελιγχθεί ο εμπορικός πόλεμος. Σε ανάλυσή της η Moody’s συγκεντρώνει στοιχεία για τις επιδόσεις μετοχών και ομολόγων, τα οποία
και θέλουν τις αγορές να πιστεύουν προς το παρόν ότι οι ΗΠΑ θα δεχθούν το μικρότερο πλήγμα.
Η αμερικανική οικονομία έχει αδιαμφισβήτητα ατού: Το εμπόριο καλύπτει μικρότερο μερίδιο της αμερικανικής οικονομικής
δραστηρίοτητας από ό,τι στην Κίνα, τη Γερμανία και άλλες μεγάλες οικονομίες, ενώ οι ΗΠΑ εισάγουν πολύ περισσότερο από ό,τι
εξάγουν. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρουσιάζουν δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης αυτή την περίοδο τις
καθιστούν λιγότερο ευάλωτες. Παρόλα αυτά, προειδοποιούν οι αναλυτές του οίκου, οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να βγουν αλώβητες από τον
πόλεμο. Τα αμερικανικά θύματα δεν θα είναι λίγα και δεν αποκλείεται να επηρεάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου τον
ερχόμενο Νοέμβριο.
Οι επιδόσεις των μεγάλων αγορών τον τελευταίο μήνα
Από τις 14 Ιουνίου έως και το κλείσιμο της 12ης Ιουλίου η αμερικανική αγορά μετοχών απέκρουσε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα
εμπορικά πυρά από τις ευρωπαϊκές και τις ασιατικές. Ο αμερικανικός δείκτης S&P 500 εμφανίζεται σε αυτό το διάστημα σχεδόν
αμετάβλητος. Στην ίδια περίοδο ο Σύνθετος Δείκτης στη Σαγκάη έχει κάνει «βουτιά» 6,8%, ο Kospi στην Κορέα έχει σημειώσει πτώση
5,7%, ο γερμανικός DAX εμφανίζει απώλειες 4,7% και ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έχει υποχωρήσει 2,4%.
Η εικόνα είναι απογοητευτική και για τις συνολικές επιδόσεις από τις αρχές του έτους. Ο Σύνθετος Δείκτης στη Σαγκάη έχει υπχωρήσει
14,2%, ο κορεατικός Kospi εμφανίζει απώλειες 9,4%, ο γερμανικός DAX 3,3% και ο Nikkei είναι στο -2,5%. Αντιθέτως ο S&P 500, o
πλέον αντιπροσωπευτικός δείκτης της αμερικανικής αγοράς, εμφανίζει κέρδη 4,6% από τις αρχές του έτους.
Συνέχεια…
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Τα μηνύματα της αγοράς ομολόγων
Οι ανησυχίες για τον αντικτυπο του εμπορικού πολέμου είναι φανερές και στην αγορά ομολόγων. Έως
πρόσφατα τα αμερικανικά δέχονταν ισχυρότερες πιέσεις και ειδικά οι λεγόμενοι τίτλοι υψηλού ρίσκου. Η τάση
αντιστράφηκε τον τελευταίο μήνα. Το spread των ευρωπαϊκών ομολόγων υψηλού ρίσκου έχει αυξηθεί από τις
14 Ιουνίου σε μεγαλύτερο βαθμό από ο,τι εκείνο των αμερικανικών. Συγκεκριμένα έχει διευρυνθεί κατά 22
μονάδες βάσης στις 416 μονάδες βάσης, ενώ του αμερικανικού είναι στις 385 μονάδες.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το χάσμα ανάμεσα στην απόδοση των δεκατών ομολόγων αναφοράς
ΗΠΑ και Γερμανίας είναι το μεγαλύτερο από το 1987. Η απόδοση του δεκαετούς Bund διαμορφώνεται τον
Ιούλιο κατά μέσο όρο στο 0,3%, ενώ του αμερικανικού (αν και ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με τους
προηγούμενους μήνες) είναι στο 2,85%. Υπενθυμίζεται πως την περιόδο 1999-2000 όταν το δολάριο επιδιδόταν
σε ράλι έναντι του ευρώ, το spread των δύο ομολόγων ήταν κατά μέσο όρο μόλις στις 95 μονάδες βάσης. Στο
απόγειό του είχε φτάσει τον Ιανουάριο του 2000, στις 116 μονάδες βάσης και πάλι πολύ μακριά από τα
σημερινά επίπεδα.
Όσο και εάν οι επενδυτές φοβούνται επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τις εξαγωγές, τα γερμανικά ομόλογα παραμένουν καταφύγιο.
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Προβόπουλος στο Bloomberg: Καλές -τουλάχιστον μέχρι το 2030- οι προοπτικές για το χρέος
Την απόλυτη ανάγκη ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με σταθερά δυναμικούς ρυθμούς, υπογράμμισε σε
συνέντευξή του στο Bloomberg ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος.
Μάλιστα, ο πρώην διοικητής της ΤτΕ τοποθετήθηκε, για μία ακόμη φορά, και για το θέμα της Ελλάκτωρ,
επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να προχωρήσει σε δραστικές
αλλαγές σε ζητήματα διακυβέρνησης και ότι ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο όμιλος Ελλάκτωρ».
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Προβόπουλος είχε ξαναμιλήσει προ ημερών στο Bloomberg, παίρνοντας θέση στον
πόλεμο για την ηγεσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθώς ο ίδιος αποτελεί την επιλογή των αδελφών Αναστάσιου και
Δημήτρη Καλλιτσάντση για να τοποθετηθεί στο νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Ο πρώην διοικητής εκτίμησε πως οι προοπτικές του χρέους, μέσα από την ανάλυση βιωσιμότητας του, θα είναι
καλές ως τα μέσα του 2030 μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup. Έπειτα, όπως σημείωσε, θα
εξεταστεί εκ νέου το θέμα όπως συμφωνήθηκε από τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών.
Ο κ. Προβόπουλος τόνισε ακόμη πως τα βασικά προβλήματα της Ελλάδας, τα οποία οδήγησαν στη μεγάλη
κρίση που έπληξε τη χώρα, μπορεί να προήλθαν από την κακή διακυβέρνηση σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα,
όμως μέρος της κρίσης ήταν και η κακή διακυβέρνηση στον επιχειρηματικό τομέα, η οποία πρέπει να
αντιμετωπιστεί.
Όπως τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του «ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να προχωρήσει
σε δραστικές αλλαγές σε ζητήματα διακυβέρνησης. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο όμιλος Ελλάκτωρ».
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Τραπεζικός Δείκτης: Μεγάλος στόχος η επιστροφή & παραμονή
υψηλότερα των 850 – 855 μονάδων….
Τράπεζες (838.770, 853.120, 834.360, 844.010, +13.4700)
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