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Μη βιώσιμο το ελληνικό χρέος συνεχίζει να λέει το ΔΝΤ
Μη βιώσιμο βγάζουν το ελληνικό χρέος όλα τα σενάρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θα
δημοσιοποιηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.
Σύμφωνα με την "Καθημερινή της Κυριακής", οι πληροφορίες από την Ουάσινγκτον αναφέρουν ότι οι
τεχνοκράτες του Ταμείου έχουν περιλάβει στην ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους και σενάριο που ενσωματώνει
τις δεσμεύσεις των Ευρωπαίων, δηλαδή τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και τη διατήρηση πρωτογενούς
πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και 2% του ΑΕΠ μετά.
Ούτε με αυτές οι παραδοχές θεωρούν ότι το χρέος είναι βιώσιμο.
Το βασικό σενάριο του ΔΝΤ δεν διαφέρει από εκείνο που είχε παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο, μετά την εξέταση
της ελληνικής οικονομίας με βάση το "άρθρο IV", αναφέρουν οι πηγές. Οι απαισιόδοξες παραδοχές του για τον
ρυθμό ανάπτυξης και το επιτόκιο δανεισμού καθιστούν το χρέος μη βιώσιμο, μετά το 2030, καθώς οι ανάγκες
εξυπηρέτησης του θα ξεπερνούν το 20% του ΑΕΠ.
Δεν είναι όμως μόνο η ανάλυση βιωσιμότητας χρέους του ΔΝΤ που θα στείλει αρνητικά σήματα για την
ελληνική οικονομία την ερχόμενη Πέμπτη. Όπως αναφέρει η "Καθημερινή", σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΝΤ
θα επισημάνει μια σειρά από αδυναμίες, μεταξύ άλλων, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Κατά το ΔΝΤ, οι
ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση 10 δισ. ευρώ.
Βεβαίως, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει πάρει τα μέτρα τα οποία είχε ζητήσει το Ταμείο (περικοπές συντάξεων
και αφορολόγητου) και κυρίως επειδή η Κριστίν Λαγκάρντ έχει αναλάβει σχετική δέσμευση έναντι της Άγκελα
Μέρκελ, το ΔΝΤ, θα προχωρήσει σε μια "συμφωνία έγκρισης επί της αρχής" του ελληνικού προγράμματος. Η
συμφωνία όμως αυτή θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν η ευρωζώνη προχωρήσει σε περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση
των μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους. Σύμφωνα με πηγή του ΔΝΤ, οι πιθανότητες να οδηγηθεί το τελικά το
Ταμείο σε εκταμίευση του 1,6 δισ. ευρώ που αιτήθηκε η ελληνική κυβέρνηση με την επιστολή προθέσεων του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου "είναι περιορισμένες".
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Αλλαγή φρουράς στην τρόικα από το επόμενο φθινόπωρο
Αλλαγή φρουράς όσον αφορά το ελληνικό πρόγραμμα αναμένεται από τον Σεπτέμβριο, με βασικούς
πρωταγωνιστές να αποχωρούν και νέους να αναλαμβάνουν «θέσεις-κλειδιά» στο τελευταίο έτος του μνημονίου.
Συγκεκριμένα, το φθινόπωρο συζητείται να αποχωρήσει ο επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ντέκλαν Κοστέλο. Η αποχώρηση δεν είναι επιβεβαιωμένη, αλλά κυκλοφορεί στους
κύκλους των Βρυξελλών. Στη θέση του κ. Κοστέλο, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής στο ελληνικό πρόγραμμα
από το καλοκαίρι του 2014 ακούγεται το όνομα ενός παλιού γνώριμου της οικονομίας της χώρας του
Πορτογάλου Ζοάο Νογκουέιρα Μαρτίνς, ο οποίος ήταν νούμερο δύο στο πρώτο πρόγραμμα βοήθειας προς την
Ελλάδα, όταν επικεφαλής της τρόικας ήταν ο Σερβάας Ντερούς και στη συνέχεια ο Ματίας Μορς.
Όπως σχολιάζει η Καθημερινή, αν όντως αναλάβει τη θέση του κ. Κοστέλο ο κ. Μαρτίνς, είναι πιθανόν μια
καλή εξέλιξη για τη χώρα, καθώς έχει ήδη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και οικονομίας. Επίσης,
όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν καλά την κοινοτική γραφειοκρατία, στο προηγούμενο πέρασμά του από
τη χώρα μας είχε επιδείξει μια ειλικρινή ανησυχία για την επιτυχία του προγράμματος και την έξοδο της
Ελλάδας από την κρίση.
Εκτός από την πιθανή αναχώρηση του κ. Κοστέλο, η άλλη αποχώρηση που δεν αποτελεί πιθανότητα αλλά
γεγονός είναι αυτή του επικεφαλής του Euroworking Group Τόμας Βίζερ, ο οποίος από τις 31 Ιανουαρίου
συνταξιοδοτείται και θα αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Συγχρόνως μεγάλες είναι οι πιθανότητες τέλος Αυγούστου να έχει σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση στην
Ολλανδία, με αποτέλεσμα ο επικεφαλής του Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ να μην είναι πλέον υπουργός
Οικονομικών και να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου του Eurogroup.
Όπως γράφει η Καθημερινή, σε κάθε περίπτωση, ο Ολλανδός πολιτικός θα πρέπει να αντικατασταθεί στις
αρχές της επόμενης χρονιάς, καθώς λήγει η θητεία του, κάτι που ίσως να μην είναι θετικό για την Ελλάδα,
καθώς ο κ. Ντάισελμπλουμ από τη θέση του επικεφαλής του Eurogroup από τον Ιανουάριο του 2013 είναι ο
απόλυτος γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και οποιοσδήποτε νέος αναλάβει θα χρειαστεί χρόνο για να
γνωρίσει την ελληνική νοοτροπία.
Προσανατολισμένοι στην έξοδο της χώρας στις αγορές βρίσκονται αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες. Ο
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Β. Ντομπρόβσκις τόνιζε πως μετά την απόφαση για την άρση της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, «τώρα, το επόμενο θέμα είναι η προετοιμασία της χώρας για την έξοδό
της στις αγορές, για να σταθεί επιτέλους στα πόδια της, να μην εξαρτάται πλέον από προγράμματα». Από τη
μεριά του, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης Κλ. Ρέγκλινγκ τόνισε σε συνέντευξη ότι η
χώρα δεν θα χρειαστεί τέταρτο μνημόνιο «εφόσον η κυβέρνηση παραμείνει σε τροχιά μεταρρυθμίσεων».
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Οι τράπεζες επενδύουν 1 δισ. στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους
Αναβαθμισμένα ΑΤΜ, συναλλαγές με ταμπλέτες εντός καταστημάτων, νέα αυτόματα μηχανήματα για την
πραγματοποίηση διαφόρων συναλλαγών, πολλές νέες εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα που θα εξυπηρετούν τον πελάτη
στις πληρωμές του αλλά και στην επικοινωνία του με την τράπεζα, είναι μόνον μερικές από τις αλλαγές που διαπιστώνει ο
τραπεζικός πελάτης λόγω των εφαρμογών νέας τεχνολογίας στις τραπεζικές εργασίες.
Ηδη οι τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού με προγραμματισμένες επενδύσεις για την
επόμενη τριετία -όπως εκτίμησε πρόσφατα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank
Νικόλαος Καραμούζης- μεταξύ 800 εκατ. και 1 δισ.
Πού θα γίνουν ορατές όμως αυτές οι επενδύσεις στην καθημερινότητα του συναλλασσομένου;
Στον τομέα των ΑΤΜ ολοκληρώνεται η αναβάθμισή τους και όλες οι συναλλαγές θα γίνονται με οθόνη αφής που σε πολλές
περιπτώσεις θα είναι και τρισδιάστατη. Θα δέχονται κάρτες ανέπαφων συναλλαγών και δεν θα απαιτείται η εισαγωγή
τους στο ΑΤΜ.
Με τον τρόπο αυτό, ανέπαφα, θα γίνονται οι συναλλαγές στα ΑΤΜ και με τα κινητά τηλέφωνα που έχουν ενσωματωμένα
τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, με τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Οι καταθέσεις σε όλα τα ΑΤΜ θα γίνονται σε real
time και τα χρήματα θα εμφανίζονται την ίδια στιγμή στο λογαριασμό του πελάτη.
Οι ταμπλέτες που ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση σε πολλά τραπεζικά καταστήματα θα χρησιμοποιούνται για την
πραγματοποίηση μιας σειράς συναλλαγών που μέχρι σήμερα γίνονταν αποκλειστικά από τα ταμεία, όπως μεταφορές
χρημάτων, εξόφληση σειράς οφειλών κ.λπ. Το σημαντικότερο όμως θα είναι η επικοινωνία όλων των εναλλακτικών
δικτύων μεταξύ τους, που θα δίνει τη δυνατότητα μια συναλλαγή που ξεκινά στο κατάστημα να μπορεί να ολοκληρωθεί
μέσω mobile ή e-banking και το αντίστροφό, το καλούμενο οmnichannel (ενοποίηση όλων των τραπεζικών καναλιών). Τα
ραντεβού με τους συμβούλους για ρυθμίσεις δανείων κ.λπ. θα κλείνονται πλέον και μέσω εφαρμογών στα κινητά
τηλέφωνα.
Το μεγαλύτερο όμως μέρος των επενδύσεων θα αφορά τις υποδομές και δεν θα γίνει άμεσα «ορατό» στον τραπεζικό
πελάτη. Θα αφορά, μεταξύ άλλων, τα business analytics που θα δίνουν τη δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας της
συμπεριφοράς κάθε πελάτη μέσω των πληροφοριών που συλλέγονται και την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που
ταιριάζουν με μεγάλη προσέγγιση στο εισοδηματικό του προφίλ.
Πηγή: Καθημερινή
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Στ. Πιτσιόρλας: Υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα
«Υπάρχει ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από Ελλάδα που πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Είναι η
στιγμή που πρέπει συζητήσουμε την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να
σχεδιάσουμε σοβαρά τα επόμενα χρόνια της πατρίδας μας», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Στέργιος
Πιτσιόρλας, σε ομιλία του στο 5ο αναπτυξιακό συνέδριο που οργανώνει στην Πάτρα, η εφημερίδα
«Πελοπόννησος». Συνέχεια..
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«Τόσο η πρόσφατη συμφωνία, όσο και η προχθεσινή απόφαση για έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς
δημοσιονομικής επιτήρησης έρχονται να αποδείξουν ότι μπαίνουμε σε πολύ κρίσιμη φάση για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας» επεσήμανε ο κ. Πιτσιόρλας. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, «έχουμε όλες τις προϋποθέσεις
να βαδίσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης, αποφασιστικά και χωρίς πισωγυρίσματα [?] Η προσπάθεια της
κυβέρνησης να κάνει πρώτα βήματα στις αγορές, φαίνεται ότι είναι αποδοτική».
Αναφερόμενος στην ανάγκη εκπόνησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης
σημείωσε ότι αισθάνεται ντροπή να είναι αυτή η υποχρέωση, μνημονιακή υποχρέωση: «Δεν κατηγορώ κανέναν
ειδικά, όλους μας αφορά και το πολιτικό σύστημα της χώρας», σημείωσε. «Πρέπει να αποδείξουμε ότι
μπορούμε να κάνουμε πολύ παραπάνω από αυτό».
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πιτσιόρλας επεσήμανε πως θα πρέπει «ήρεμα και νηφάλια, χωρίς ιδεολογικές
προκλήσεις και με συνεννόηση παραγόντων, να φτιάξουμε ένα σχέδιο που θα αποδώσει γρήγορα. Η Ελλάδα
έχει λίγα χρόνια μπροστά της για να κατοχυρώσει θέση στην Ευρώπη και την περιοχή, για αυτό πρέπει να
διαμορφώσουμε στρατηγική. Μπορούμε και είμαστε σε φάση που πρέπει αφήσουμε πίσω διαφορές και να
δημιουργήσουμε ένα εθνικό σχέδιο. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, παρά τα προβλήματα, να προχωρήσει.
Δεν έχει και άλλη επιλογή».
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Μέρκελ: Brexit και Μακρόν άλλαξαν την άποψή μου για την ΕΕ
H γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δήλωσε το Σάββατο ενώπιων των ψηφοφόρων της ότι η απόφαση
της Βρετανίας να αποχωρήσει από την ΕΕ και η εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν στη γαλλική προεδρία άλλαξαν
την άποψή της για το μπλοκ της ΕΕ, και πρόσθεσε ότι αξίζει η προσπάθεια για μια ισχυρότερη Ευρώπη. Τα
σχόλια της Μέρκελ στη διάρκεια ομιλίας της στο θέρετρο Ζινγκστ της Βαλτικής Θάλασσας, δύο μήνες πριν
από τις ομοσπονδιακές εκλογές, υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητά της να ενισχύσει την ευρωπαϊκή
ενοποίηση αν επανεκλεγεί για μια τέταρτη θητεία. Χαρακτηρίζοντας την συμμετοχή της Γερμανίας στην ΕΕ
ένα από τα πιο δυνατά σημεία της χώρας, η Μέρκελ είπε ότι η απόφαση της Βρετανίας για Brexit και οι
εκλογές σε Γαλλία και Ολλανδία, όπου τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα επικράτησαν των λαϊκιστών υποψηφίων,
άλλαξαν την οπτική της. «Για πολλούς, μεταξύ των οποίων και εγώ, κάτι άλλαξε όταν είδαμε τους Βρετανούς
να θέλουν να αποχωρήσουν, όταν ανησυχήσαμε για το αποτέλεσμα των εκλογών σε Γαλλία και Ολλανδία» είπε
η Μέρκελ στους ψηφοφόρους της, κάποιοι εκ των οποίων φορούσαν καπέλα με τα χρώματα της γερμανικής
σημαίας. Η κεντροδεξιά καγκελάριος παραδέχτηκε ότι η ΕΕ απέχει πολύ από το να είναι τέλεια και ότι οι
Βρυξέλλες ορισμένες φορές είναι υπερβολικά γραφειοκρατικές. «Ωστόσο, αντιληφθήκαμε τους τελευταίους
λίγους μήνες ότι η Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από γραφειοκρατία και οικονομικοί κανονισμοί, ότι η
Ευρώπη και η συνύπαρξη στην ΕΕ συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με τον πόλεμο και την ειρήνη, ότι οι
δεκαετίες ειρήνης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα ήταν αδιανόητες χωρίς την ΕΕ» είπε
καταχειροκροτούμενη.
Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στο παρελθόν θεώρησαν δεδομένη την ΕΕ και τα
\
πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτήν, όπως είναι η ελευθερία του λόγου, η θρησκευτική ελευθερία και η
ελευθερία των μετακινήσεων, τόνισε η Μέρκελ, η οποία μεγάλωσε στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία.
«Δεν υπάρχουν όλα αυτά σε πολλά μέρη του κόσμου. Και γι αυτό αξίζει να παλεύουμε γι αυτή την Ευρώπη» «Γι
αυτό ένα από τα προεκλογικά μας πλακάτ γράφει: Αν η Ευρώπη είναι ισχυρότερη, τότε η Γερμανία θα είναι
ισχυρότερη. Συνδέονται άμεσα».
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Πέντε εβδομάδες ανόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών για πρώτη
φορά από τον Σεπτέμβριο του 2013
Με κέρδη 2,27%, πάνω από τα επίπεδα των 850 μονάδων, έκλεισε την προηγούμενη
εβδομάδα η χρηματιστηριακή αγορά, συμπληρώνοντας πέντε συνεχόμενες εβδομάδες
ανόδου, κάτι που έχει να σημειωθεί από τον Σεπτέμβριο του 2013.
Τεχνικά και σε άμεση σχέση με τα επιμέρους σχόλια, η οριστική παραμονή υψηλότερα
των 840 – 850 μονάδων μπορεί να οδηγήσει την αγορά στις επόμενες ισχυρές
αντιστάσεις των 890 – 900 μονάδων, όπου θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 856,47 μονάδες, έναντι 837,43
μονάδων την Παρασκευή 07/06, σημειώνοντας άνοδο 2,27%. Aπό τις αρχές Ιουλίου
σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 3,97%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει υψηλά
κέρδη 33,07%.
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