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Ευκαιρίες και προκλήσεις από τον «Σούπερ Μάριο» για την Ελλάδα
Ρέστα» έδωσε ο Μάριο Ντράγκι λίγο προτού παραδώσει την σκυτάλη στην Κριστίν Λαγκάρντ. Με το νέο πακέτο μείωσης
επιτοκίων και την ποσοτική χαλάρωση που ανακοίνωσε την Πέμπτη, ο επονομαζόμενος «Σούπερ Μάριο» έσπειρε γι’ άλλη
μια φορά τον ενθουσιασμό στις αγορές – πρωτίστως στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.
Όπως σχολιάζει το Βήμα, ελληνικά ομόλογα, βέβαια, δεν πρόκειται να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της η ΕΚΤ, διότι δεν
αξιολογούνται ακόμα σε επενδυτική βαθμίδα. Παρά ταύτα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έπεσε μετά τη νέα
ομοβροντία Ντράγκι σε νέο ιστορικό χαμηλό (1,487%).
Η μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ κατά 0,1% (από το -0,5% στο -0,6%) και η εντυπωσιακή διακήρυξή της ότι,
λίγους μήνες μετά τη λήξη του προηγουμένου προγράμματος αγοράς ομολόγων τον περασμένο Δεκέμβριο, εγκαινιάζει νέο
πρόγραμμα δίχως ημερομηνία λήξεως (ο «Σούπερ Μάριο» είπε ότι θα τερματιστεί λίγο προτού τα επιτόκια πάρουν και πάλι
την ανιούσα) δημιουργούν πονοκεφάλους αλλά και δυνητικές ευκαιρίες για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Κατ’ αρχάς η μείωση του κόστους δανεισμού της χώρας είναι μια εξέλιξη αδιαμφισβήτητα θετική στο μέτρο μάλιστα, που
τα επιτόκια των ελληνικών 10ετών ομολόγων έχουν «κάτι περισσότερο» να δώσουν στους επενδυτές συγκρινόμενα με τα
αντίστοιχης διάρκειας γερμανικά, ας πούμε, που υποχώρησαν από το -0,56% στο -0,66% ή ακόμα και από τα ιταλικά που
έπεσαν από το 1% στο 0,80%.
Για τους Έλληνες καταθέτες, ωστόσο, οι εξελίξεις δεν είναι θετικές, αφού αναμένεται να συμπιεστούν προς το… μηδέν και
τα επιτόκια καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών. Η πτώση αυτή, όμως, θα μπορούσε να εξισορροπηθεί ή και να
αντισταθμιστεί σε περίπτωση που αρχίσουν οι ελληνικές τράπεζες να μειώνουν και τα επιτόκια χορηγήσεων. Κάτι που δεν
είναι προφανές καθώς ανέκαθεν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κρίσεων, λιμών και καταποντισμών, απαντάται η μεγαλύτερη
διαφορά επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων από όλες τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης.
«Ασπίδα» για τις τράπεζες
Σύμφωνα πάντα με το Βήμα, ο «Σούπερ Μάριο», άλλωστε, έχει φροντίσει να μετριάσει το κόστος που αναπόφευκτα έχει για
τις «πολύπαθες» ευρωπαϊκές τράπεζες ένα περιβάλλον οιονεί δωρεάν δανεισμού που, όπως όλα δείχνουν, θα διαρκέσει επί
μακρόν –όλες οι ενδείξεις στο επίπεδο των τιμών προοιωνίζονται χαμηλό πληθωρισμό διαρκείας για την Ευρωζώνη…
Έτσι, η ΕΚΤ προανήγγειλε τη δημιουργία ενός μηχανισμού προστασίας των τραπεζών που θα λειτουργεί ως «ασπίδα» για
τις επιπτώσεις των αρνητικών επιτοκίων. Ευλόγως οι ελληνικές τράπεζες θα σπεύσουν να καλυφθούν κι αυτές κάτω από
την «ασπίδα προστασίας» της Ευρωτράπεζας.
Το μείζον ερώτημα που θέτουν οι αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που συν τω χρόνω θα απαντηθεί, είναι αν τα νέα
μέτρα Ντράγκι θα καταφέρουν να προστατεύσουν την ευρωοικονομία από τις αναταράξεις του παγκοσμιοποιημένου
εμπορικού πολέμου.
«Το κόστος δανεισμού ιδιωτών και επιχειρήσεων είναι ήδη πολύ χαμηλό και ως εκ τούτου είναι αμφίβολο αν η περαιτέρω
μείωσή του θα έχει ουσιαστικό αντίκρυσμα για την ανάπτυξη και τις τιμές», δήλωσε στη WallStreet Journal ο Κάρστεν
Μπρζέσκι της ING στη Φραγκφούρτη.
Η επισήμανση του γερμανού αναλυτή δεν ισχύει, βέβαια, για την περίπτωση της Ελλάδας.
(Πηγή: Το Βήμα)
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Τριπλό όφελος για την χώρα από την πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ
Περί τα 75 εκατ. ευρώ ετησίως θα είναι το όφελος για τη χώρα από την πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού
τμήματος του δανείου του ΔΝΤ (2,9 δισ. ευρώ με επιτόκιο 5,13%), ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξουν δύο ακόμη
κέρδη:
*Το ποσό που εξοικονομείται αφαιρείται από τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, με αποτέλεσμα να
υποχρεωθούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να αναθεωρήσουν επί τα βελτίω την ανάλυσή τους για τη βιωσιμότητα του
χρέους, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα στις αγορές ομολόγων.
*Εκπέμπεται το μήνυμα προς τις αγορές και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι η χώρα έχει πλέον τη δυνατότητα
και να καλύπτει μόνη της τις χρηματοδοτικές ανάγκες της, αλλά και να εξοφλεί ταχύτερα ένα μέρος τους και
έτσι να εξοικονομεί πόρους λόγω της μεγάλης διαφοράς επιτοκίου μεταξύ του δανείου στο ΔΝΤ και του
τρέχοντος ετήσιου μεσοσταθμικού επιτοκίου για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα ενημερώσει σήμερα τους ομολόγους του στο Eurogroup στο
Ελσίνκι για τη σχετική πρόθεση της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα θα αποστείλει επιστολές- αιτήματα προς τον
EFSF και τον ESM. Και αυτό, διότι οι συμφωνίες με τα κράτη- μέλη της ευρωζώνης που έλαβαν δάνεια από τον
ESM προβλέπουν ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός έχει καθεστώς «προτιμώμενου πιστωτή», όπως και το ΔΝΤ.
Ήτοι, εάν οι οφειλές μιας χώρας προς το ΔΝΤ προεξοφληθούν χωρίς την έγκριση του ESM, τότε η χώρα αυτή
θα πρέπει να πληρώσει άμεσα στον ESM (και στον προκάτοχό του EFSF) την αντίστοιχη αναλογία του
ανεξόφλητου δανείου της. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα αποπληρώσει τα 2,9 δισ. ευρώ (32,9% των συνολικών
οφειλών της προς το ΔΝΤ) χωρίς την έγκριση από τον ESM, πρέπει να καταβάλει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και στον EFSF, ποσό ύψους 62,77 δισ. ευρώ (το 32,9% των 190,8 δισ. ευρώ του υπόλοιπου του
δανείου προς τη χώρα). Σημειώνεται ότι παρόμοια διευκόλυνση είχε κάνει ο ESM στην Πορτογαλία όταν είχε
υποβάλει το σχετικό αίτημα.
Το συνολικό ύψος του δανείου προς το ΔΝΤ είναι 8,8 δισ. ευρώ και με την πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού
τμήματος, το μεσοσταθμικό επιτόκιο του δανεισμού από το Ταμείου θα μειωθεί κάτω από το 3%. Η όλη
διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα δίμηνο και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του
Νοεμβρίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δύο δόσεις προς το ΔΝΤ που λήγουν στις αρχές Δεκεμβρίου (312
εκατ. ευρώ στις 3/12 και 156 εκατ. ευρώ στις 4/12) θα προεξοφληθούν μαζί με τις άλλες δόσεις που λήγουν το
2020.
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ΔΝΤ: Οι υψηλοί δημοσιονομικοί στόχοι λειτουργούν ως βαρίδι για την ανάκαμψη της
Ελλάδας
Σύμφωνο βρίσκει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η άποψη που διατύπωσε η Κριστίν Λαγκάρντ στην
Ευρωβουλή για την ανάγκη επανεξέτασης του στόχου των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων της χώρας μας.
Όπως μάλιστα διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις, η συγκεκριμένη τοποθέτηση αντανακλά την
πάγια θέση που έχει διατυπώσει με συνέπεια το Ταμείο τα τελευταία χρόνια.
«Όπως γνωρίζετε, έχουμε πάντα υποστηρίξει ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% ήταν
φιλόδοξος. Έχουμε αναφέρει με συνέπεια ότι οι υψηλοί πρωτογενείς δημοσιονομικοί στόχοι λειτούργησαν σαν
βαρίδι για την ανάκαμψη της Ελλάδας. Και έχουμε υποστηρίξει στο παρελθόν την ανάγκη για ένα χαμηλότερο
δημοσιονομικό ισοζύγιο. Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι σαφής η θέση του ΔΝΤ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα ο κ. Ράις ανακοίνωσε ότι στις 23 Σεπτεμβρίου τα τεχνικά κλιμάκια του Ταμείου θα ξεκινήσουν
στην Αθήνα τις διαβουλεύσεις για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας που θα πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο του άρθρου 4. Στο σημείο, όμως, αυτό, ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι το ΔΝΤ δεν έχει πλέον
χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την Ελλάδα.
«Η ομάδα θα είναι στην Αθήνα από τις 23 Σεπτεμβρίου για τις διαβουλεύσεις σχετικά με το άρθρο 4. Όλοι
γνωρίζουν ότι δεν έχουμε ένα οικονομικό πρόγραμμα με την Ελλάδα και σχετικά με τις κυβερνητικές
πρωτοβουλίες θα τις εξετάσουμε προσεκτικά στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων», σημείωσε.
Τέλος, σε ερώτηση για τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης είπε πως η αποστολή του ΔΝΤ στην
Αθήνα θα τις εξετάσει στο πλαίσιο των συζητήσεων που θα λάβουν χώρα με την ελληνική κυβέρνηση.
«Επιτρέψτε μου, όμως, να προσθέσω ότι αυτό που είναι το πιο σημαντικό για την Ελλάδα είναι να εφαρμόσει
αξιόπιστες πολιτικές που θα είναι συμβατές με την επίτευξη υψηλότερης και (κοινωνικά) περιεκτικότερης
ανάπτυξης. Συνεπώς, θα συζητήσουμε με την κυβέρνηση και θα εξετάσουμε προσεκτικά τις πρωτοβουλίες της
σε αυτό το πλαίσιο», τόνισε χαρακτηριστικά.

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

III

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

DW: Ιστορία επιτυχίας η ελληνική διείσδυση στα Βαλκάνια
Για την Ελλάδα τα Βαλκάνια αποτελούν σημαντική αγορά. Ανεξάρτητα από πολιτικές και ιστορικές διενέξεις,
η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία και η Βουλγαρία εξακολουθούν να είναι στενοί εμπορικοί εταίροι. Λίγοι
Έλληνες όμως μιλούν δημόσια για την επιτυχημένη αυτή συνεργασία. Ο Χρήστος Νίκας καθηγητής Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας γνωρίζει ότι τα Βαλκάνια είναι σημαντικά για την
ελληνική οικονομία. Από την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και έπειτα, η Αλβανία και τα Σκόπια εξελίχθηκαν
σε σημαντικούς
 εμπορικούς εταίρους. Στη δεκαετία του ΄90 μάλιστα ήταν σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι
από τις ΗΠΑ, σημειώνει ο Χρήστος Νίκας. Η οικονομική διείσδυση της Ελλάδας στις γειτονικές βαλκανικές
χώρες έχει πλέον παράδοση ετών. Όποιος περνά οδικώς τους Ευζώνους διαπιστώνει γρήγορα ότι ελληνικές
εταιρίες έχουν έντονη παρουσία στις γειτονικές χώρες. Η εταιρία Jumbo για παράδειγμα διαθέτει
υποκαταστήματα σε Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και 24 καταστήματα με σύμβαση δικαιόχρησης
(franchising) στο Κοσσυφοπέδιο, την Αλβανία, τη Σερβία, τη Βοσνία και τα Σκόπια. To ίδιο και η αλυσίδα
Goody's με πλήθος καταστημάτων στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Τα Σκόπια εξαρτούνται από τις
εισαγωγές ελληνικού πετρελαίου Οι εμπορικές σχέσεις δεν περιορίζονται στην δικαιοχρησία, τονίζει ο
καθηγητής Οικονομικών Χρήστος Νίκας, του οποίου οι έρευνες δείχνουν ότι το σημαντικότερο ελληνικό προϊόν
που εισάγουνε τα Σκόπια είναι το πετρέλαιο. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, τα
οποία παράγονται από κοινού και στις δύο χώρες. Ο Εμμανουήλ Βλαχογιάννης αντιπρόεδρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι οι πολιτικές διενέξεις δεν επηρεάζουν το εμπόριο
μεταξύ Ελλάδας και γειτονικών βαλκανικών χωρών. Το πρόβλημα για την Ελλάδα είναι η χαμηλή αγοραστική
δύναμη στις χώρες αυτές. Το εμπόριο ζει άλλωστε από την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών,
υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ. Το γεγονός αυτό δεν δείχνει ωστόσο να αποθαρρύνει τους έλληνες
επενδυτές, στους οποίους τα Σκόπια προσφέρουν χαμηλή φορολογία και ελκυστικό μισθολογικό κόστος.
Προφανώς για αυτό το λόγο η μεγαλύτερη αλυσίδα πρακτορείου βενζίνης και σουπερμάρκετ βρίσκεται σε
ελληνικά χέρια. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο ελληνικές εταιρίες επενδύουν στα Σκόπια μισό δισ. δολάρια.
(Πηγή: Deutsche Welle)

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

\

IV

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Χ.Α.: Για ακόμη μια εβδομάδα ο ΓΔ δίνει τις γνωστές «μάχες» ….. Να
παραμείνει υψηλότερα των 840 - 850 μονάδων & παράλληλα να
διασπάσει τις ισχυρές αντιστάσεις στις 860 μονάδες.
Relative Strength Index (57.2793)
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