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Έξοδο στις αγορές πριν το τέλος του Μνημονίου θα ήθελε η κυβέρνηση
Μια επαναπροσέγγιση των αγορών πριν από το τέλος του τρίτου Μνημονίου θα ήθελε η κυβέρνηση, σε μια
προσπάθεια να ενισχύσει το αφήγημα της «καθαρής εξόδου» μετά την έντονη κριτική που δέχεται για τις
δεσμεύσεις και τους όρους που συνοδεύουν το μεταμνημονιακό πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας.
Όπως γράφει το CNN Greece, μετά την απόφαση του Eurogroup οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν
περιοριστεί, με την απόδοση του δεκαετούς να βρίσκεται κάτω από το ψυχολογικό όριο του 4% και να κινείται
στο 3,85%. Αλλά το Δημόσιο δεν καίγεται να δανειστεί και ειδικά με υψηλό κοστος.
Το μαξιλάρι ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί ήδη και θα διευρυνθεί στις αρχές Αυγούστου με την εκταμίευση
της τελευταίας δόσης των 15 δισ. ευρώ από τον ESM, καλύπτει πλήρως τις χρηματοδοτικές ανάγκες στη
χειρότερη περίπτωση για 22 μήνες, στην καλύτερη έως και το τέλος του 2022.
Με τα σημερινά δεδομένα, στην Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα της τάξεως των 20 δισ. ευρώ.
Στο ποσό αυτό θα προστεθούν τα 15 δισ. ευρώ από την τελευταία δόση του ESM, ανεβάζοντας τον
λογαριασμό στα 35 δισ. ευρώ.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και του ΟΔΔΗΧ αναμένεται να συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα τον
κύκλο επαφών που έχουν ήδη ξεκινήσει με εκπροσώπους μεγάλων ξένων οίκων, με το ζητούμενο πλέον να είναι
εκδόσεις χρέους με αυξημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σταδιακή βελτίωση της καμπύλης των ελληνικών
τίτλων.
Και χειρισμοί θα είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, καθώς μια ενδεχόμενη έκδοση τριετών ομολόγων θα μπορούσε
να θεωρηθεί αδυναμία έκδοσης μεγαλύτερης διάρκειας, ενώ μια έκδοση τίτλων διάρκειας μεγαλύτερης της
δεκαετίας θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως κίνηση οχύρωσης έναντι εν δεχόμενης μακροπρόθεσμης αβεβαιότητας.
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Στουρνάρας: Επιχειρήσεις και νοικοκυριά κρατούν εκτός συστήματος 24δις ευρώ
Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το Grexit είναι παρελθόν, τα νοικοκυριά κρατούν ακόμη τα λεφτά τους μακριά από
το τραπεζικό σύστημα γιατί ακόμη φοβούνται για τις αποταμιεύσεις τους. Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό
Οικονομικών, μιλάμε για ένα ποσό μεταξύ 12 και 14 δισ. ευρώ. Επιχειρήσεις κρατούν στο εξωτερικό
ρευστότητα 10 δισ. ευρώ.
Υπάρχουν πληροφορίες ότι μόνο μία εταιρεία κρατά κεφάλαια κοντά στο ένα δις στο εξωτερικό αν και θα
μπορούσε να τα επιστρέψει στην Ελλάδα.
Ο διοικητής απευθύνει έκκληση στις εταιρείες αυτές να επιδείξουν πατριωτισμό και να φέρουν τα λεφτά τους.
O κ. Στουρνάρας παραδέχεται πως υπάρχει ροή καταθέσεων, αλλά όχι τόσο ισχυρή ώστε να προχωρήσει η
πλήρης άρση των κεφαλαιακών ελέγχων. Κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα βγει σε περίπου ένα μήνα από το
πρόγραμμα και θα έχει ακόμη τραπεζικούς περιορισμούς.
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Καραβίας: Προτεραιότητα της Eurobank η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
«Η σταθεροποίηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και η σταθερή βελτίωση όλων των μεγεθών της
Eurobank, συμπεριλαμβανομένων της κερδοφορίας της και της επίδοσής της στη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, δίνουν στην τράπεζά μας τη δυνατότητα ουσιαστικής στήριξης της
πραγματικής οικονομίας», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, κατά τη διάρκεια
των επαφών του με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της Πελοποννήσου, εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα τοπικά στελέχη της Eurobank.
«Η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο που εμφανίζει σημαντικές
αναπτυξιακές προοπτικές, παραμένει βασικός πυλώνας των εργασιών μας και επιβεβαιώνεται από τον ρυθμό
των συνολικών εκταμιεύσεων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις. Είμαστε εδώ, για να διαβεβαιώσουμε ότι
προτεραιότητά μας είναι η στήριξη και η ενίσχυση των πελατών μας, επιχειρηματιών και ιδιωτών.
Συνέχεια…
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Μέσα από την υγιή επιχειρηματικότητα, με ενίσχυση της εξωστρέφειας, ανάπτυξη των δραστηριοτήτων,
στήριξη των επενδύσεων, υπηρετούμε τον κοινό στόχο που είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής και της
εθνικής οικονομίας, συνολικά, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση της απασχόλησης, πρόσθεσε
ο κ. Καραβίας, κατά τη διάρκεια της περιοδείας της διοίκησης της τράπεζας στους νομούς Αρκαδίας,
Λακωνίας, Μεσσηνίας και Ηλείας. Στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας, ο κ. Καραβίας, ο αναπληρωτής
διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Θεόδωρος Καλαντώνης, οι γενικοί διευθυντές Ιάκωβος Γιαννακλής,
Αναστάσιος Πανούσης, Ανδρέας Χασάπης και κλιμάκιο ανώτατων στελεχών της διοίκησης πραγματοποίησαν
σειρά επαφών με επιχειρηματικούς πελάτες, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικούς φορείς,
στελέχη και το προσωπικό του δικτύου της τράπεζας, καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων και
παρουσίας της Eurobank στους τέσσερις νομούς.
Η επίσκεψη στην Πελοπόννησο αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων σε πολλές περιοχές της χώρας και εντάσσεται
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της τράπεζας για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικής
κοινότητας, αλλά και την περαιτέρω εμβάθυνση των διαχρονικών δεσμών της με τις τοπικές κοινωνίες.

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

Στο ναδίρ οι επενδύσεις για νέα κοιτάσματα πετρελαίου
Δύσκολοι καιροί για γεωτρύπανα. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 χρόνων έπεσαν οι ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων ανά την υφήλιο, σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πετρελαϊκού Ινστιτούτου (IFPEN) που δημοσίευσε η εφημερίδα
«Les Échos».
Και αυτή είναι η αισιόδοξη εκδοχή για τον κόσμο του πετρελαίου. Η εξειδικευμένη σε ενεργειακά θέματα αμερικανική ιστοσελίδα
Energy and Capital διαβεβαιώνει ότι, αν εξαιρεθούν οι ΗΠΑ, όπου τα τελευταία χρόνια η ανακάλυψη κοιτασμάτων και η παραγωγή
σχιστολιθικού πετρελαίου έχουν πολλαπλασιαστεί, οι ανακαλύψεις κοιτασμάτων συμβατικών υδρογονανθράκων (πετρελαίου και
φυσικού αερίου εν προκειμένω) έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του... 1950!
Μόλις 11 δισ. βαρέλια πετρελαίου ανακαλύφθηκαν σε νέα κοιτάσματα το 2017 στον πλανήτη, υπολογίζει το Γαλλικό Ινστιτούτο
(IFPEN). Πρόκειται για ποσότητα κατά 13% μικρότερη συγκριτικά με τις ανακαλύψεις κοιτασμάτων το 2016. Και η κάμψη αυτή που
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια οφείλεται στη δραστική μείωση των επενδύσεων από τις πετρελαϊκές εταιρείες. Συνολικά την
τελευταία τριετία οι επενδύσεις σε νέα κοιτάσματα έχουν μειωθεί κατά 50% έως 60%.
Αιτία της κάθετης πτώσης των επενδύσεων είναι βέβαια η καταβαράθρωση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές το 2014.
Εκτοτε οι τιμές ανέκαμψαν θεαματικά, αλλά οι επενδύσεις για την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων παρέμειναν βυθισμένες. Οι
περισσότερες πετρελαϊκές εταιρείες διοχετεύουν τη ρευστότητά τους για την εξαγορά ανταγωνιστών παρά για να κάνουν αβέβαιες
γεωτρήσεις, καθώς μάλιστα «οι ζώνες ερευνών είναι όλο και πιο δύσκολες και τα κοιτάσματα όλο πιο βαθιά και σύνθετα από
γεωλογικής απόψεως» όπως εξηγεί το IFPEN. Επιπλέον, τα νέα κοιτάσματα που ανακαλύπτονται είναι όλο και πιο μικρά, αναφέρει το
Ινστιτούτο.
Οι προοπτικές στην αγορά
Η μείωση των επενδύσεων για πετρελαϊκές έρευνες ίσως προκαλέσει ελλείψεις πετρελαίου στις αγορές, είχε προειδοποιήσει τον
περασμένο Μάρτιο η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΔΥΕ). «Πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε νέα κοιτάσματα. Απαιτείται η αναπλήρωση
3 εκατ. βαρελιών ημερησίως για κάθε χρονιά. Πρόκειται για την παραγωγή της Βόρειας Θάλασσας»εξήγησε ο εκτελεστικός διευθυντής
της ΔΥΕ Φατίχ Μπιρόλ.
Αυτό σημαίνει ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι εταιρείες φυσικού αερίου πρέπει να επενδύουν περί τα 3 τρισ. δολάρια ετησίως για να
καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη σε βάθος χρόνου, υπολογίζει η ιστοσελίδα Energy & Capital.
«Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που πλησίασε τα 80 δολάρια το βαρέλι, θα έπρεπε να ενθαρρύνει τις εταιρείες να επενδύσουν
περισσότερα στις έρευνες νέων κοιτασμάτων» εκτιμά στη «Le Figaro» η Αρμέλ Μποϊνέστ. Οι προοπτικές, όμως, για την παγκόσμια
πετρελαϊκή αγορά δεν είναι τόσο ενθαρρυντικές (μιλάμε για τους παραγωγούς, όχι για τους καταναλωτές...). Και αυτό επειδή, όπως
σημειώνει η γαλλίδα αρθρογράφος, ο OPEC, συνεκτιμώντας τις εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα, προβλέπει
κάμψη της παγκόσμιας πετρελαϊκής ζήτησης το 2019.
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Politico: Ο πολιτικός απόηχος της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την συνάντηση που είχε χθες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ως ένα βήμα "για ένα καλύτερο μέλλον.”
Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα έχει μία διαφορετική εκτίμηση σύμφωνα με την οποία, η συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων στο Ελσίνκι, σηματοδοτεί μία νέα παγκόσμια
τάξη, σχολιάζει το "Politico.”
Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ ολοκλήρωνε την εβδομαδιαία επίσκεψή του στην Ευρώπη, χαρακτήρισε ως "εχθρούς” τους παραδοσιακούς συμμάχους της Ουάσινγκτον, ενώ
παρουσίασε την Ρωσία ως αρκετά σημαντική, ώστε να είναι ανταγωνιστική απέναντι στις ΗΠΑ.
Από την άλλη μεριά, ο προκάτοχος του στον Λευκό Οίκο Μπαράκ Ομπάμα είχε χαρακτηρίσει την Ρωσία ως μία περιφερειακή δύναμη, η οποία εξαφανίζεται σταδιακά.
Ο Τραμπ από την πλευρά του κατά την σουρεαλιστική συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την προσωπική συνάντησή του με τον Πούτιν απέφυγε την άσκηση κριτικής προς
τον Ρώσο πρόεδρο δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους επικριτές του να του καταλογίσουν ακόμη και υποταγή.
Ο ίδιος έδωσε έμφαση στον χαρακτηρισμό του "ανταγωνιστή” που απηύθυνε στον Πούτιν ως προς την διάσταση του κομπλιμέντου.
Σε μία διαφορετική περίπτωση ο Τραμπ παρενέβη προκειμένου να απαντήσει σε μία στοχευμένη ερώτηση που είχε γίνει στον Πούτιν, ενώ πριν από λίγες ημέρες προηγήθηκε η
απαγγελία κατηγοριών κατά 12 Ρώσων πρακτόρων από τον ειδικό ανακριτή με εισαγγελικά καθήκοντα Ρόμπερτ Μάλερ.
Οι Ρώσοι πράκτορες κατηγορούνται για την ηλεκτρονική υποκλοπή στοιχείων από την Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, το 2016, ώστε ο Τραμπ να βοηθηθεί
απέναντι στην Χίλαρι Κλίντον.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι παρά το γεγονός "της μεγάλης εμπιστοσύνης” που έχει στα στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας, "ο
πρόεδρος Πούτιν υποστήριξε με δυναμισμό την άρνησή του” αναφορικά με την εμπλοκή των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στον προεκλογικό αγώνα, πριν από δύο χρόνια.
Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Μάλερ αρνήθηκε να σχολιάσει.
Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχτηκε την προτίμησή του στην προεδρική υποψηφιότητα του Τραμπ, το 2016, ενώ από την πλευρά του Τραμπ, η συμπεριφορά του απέναντι
στον Πούτιν ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε κατά των ηγετών της Ευρώπης.
Η σκληρή αυτή γλώσσα θεωρείται ότι υποσκάπτει τις υφιστάμενες ισορροπίες στο σημερινό διεθνές σύστημα, ενώ οι συνέπειές της χαρακτηρίζονται ως απρόβλεπτες.
Η ίδια δυναμική καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα στην διάσκεψη των κρατών-μελών της ομάδας G7, όταν ο Τραμπ αναχώρησε βιαστικά από τον Καναδά για την
Σιγκαπούρη, όπου και συνάντησε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Κιμ ως "σκληρό” και "πολύ έξυπνο.”
"Είναι πραγματικά εντυπωσιακό”, σχολιάζει ο Τόμας Ράιτ διευθυντής του Κέντρου για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη στο ινστιτούτο (Brookings Institution). "Νομίζω ότι δείχνει
πως ο ίδιος αισθάνεται πολύ πιο άνετα με δυνατούς αντιπάλους, παρά με δημοκρατικούς συμμάχους,” εξήγησε ο ίδιος.
Για τον πρόεδρο Τραμπ, τα φιλικά του ή μη αισθήματα για μία χώρα ή περιοχή καθορίζονται από το αν αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως οικονομική απειλή απέναντι στις ΗΠΑ,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών. Υπό την λογική αυτή, η Ευρώπη κι ο Καναδάς αποτελούν μεγαλύτερες απειλές από την Ρωσία, παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο
βρίσκεται για χρόνια στο επίκεντρο της άσκησης κριτικής από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς για θέματα ασφάλειας.
Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εδώ και καιρό εκφραστεί θετικά για αυταρχικούς ηγέτες στο πρακτικό επίπεδο άσκησης της παρούσας αμερικανικής εξωτερικής και οικονομικής
πολιτικής, προκαλώντας ζημιά στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ κι άλλων χωρών. Το γεγονός αυτό, οδηγεί αρκετούς να ζητούν την παραίτηση των υψηλόβαθμων συμβούλων
του, μετά την απορριπτική συμπεριφορά του Τραμπ έναντι ηγετών χωρών, που είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα επιτέθηκε κατά των Ευρωπαίων ηγετών, προτείνοντας στις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ τον διπλασιασμό των αμυντικών
δαπανών τους, ως ποσοστού επί του ΑΕΠ τους, άσκησε κριτική σε Γερμανούς αξιωματούχους για την αποδοχή του αγωγού φυσικού αερίου με την Ρωσία, αρνήθηκε
λανθασμένα την άσκηση κριτικής κατά της πρωθυπουργού της Βρετανίας Τερέζα Μέι, ενώ απάντησε σε ερώτηση του CBS αναφορικά με το ποιον θεωρεί ως τον μεγαλύτερο
εχθρό του προσδιορίζοντας την ΕΕ.
Ο Τραμπ θεωρεί την Ευρώπη ως τον μεγαλύτερο εχθρό των ΗΠΑ, έχοντας στο επίκεντρο της κριτικής του, την εμπορική συμπεριφορά των ευρωπαϊκών χωρών και τις
συνέπειες της για την αμερικανική οικονομία.
"Τώρα, δεν το νομίζετε για την ΕΕ, αλλά είναι εχθρός μας. Η Ρωσία είναι εχθρός σε συγκεκριμένες διαστάσεις. Η Κίνα είναι ένας οικονομικός εχθρός, είναι σίγουρα ένας
εχθρός,” πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ.
Στην Γερμανία, τα λεγόμενα του Τραμπ προκάλεσαν αρνητικές εντυπώσεις με τον ΥΠΕΞ της χώρας να δηλώνει ότι η Ευρώπη δεν έχει π λέον άλλη επιλογή από το να μην
βασίζεται στον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ πρέπει ν΄ αναζητήσει την υποστήριξη αυτή στο εσωτερικό της.
"Δεν μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε συνολικά στον Λευκό Οίκο,” δήλωσε ο Χάικο Μάας. "Προκειμένου να διατηρήσουμε την συνεργασία μας με τις ΗΠΑ, θα πρέπει να την
επαναπροσδιορίσουμε. Η πρώτη ξεκάθαρη συνέπεια, είναι ότι θα πρέπει να έρθουμε πιο κοντά μεταξύ μας, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν πρέπει να διαιρεθεί άσχετα με το
πόσο επιθετικές είναι οι φραστικές ερωτήσεις, αλλά και οι αναρτήσεις στο Twitter,” είπε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.
Οι αρνητικές αντιδράσεις στην Βρετανία είχαν ήδη δρομολογηθεί, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι στην εφημερίδα ταμπλόιντ "The Sun”
μιλώντας υποστηρικτικά για τον πολιτικό αντίπαλό της. Χιλιάδες Βρετανών διαδήλωσαν στους δρόμους υπό το βλέμμα εντός γιγαντιαίου μπαλονιού, που τον παρουσίαζε ως
ένα πορτοκαλί μωρό που φορούσε μία πάνα. Τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων σχολίασαν αρνητικά την παραβίαση του πρωτοκόλλου, όταν ο Αμερικανός
πρόεδρος βάδισε μπροστά από την Βασίλισσα Ελισάβετ.
Στο ξεκίνημα της χθεσινής ημέρας, ο Τραμπ καταλόγισε την επιδείνωση των σχέσεων με την Ρωσία στην αμερικανική "ηλιθιότητα,” αλλά και την έρευνα που διεξάγεται για
την υπόθεση εμπλοκής της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, την οποία κι απορρίπτει χαρακτηρίζοντάς την ως ένα "διεφθαρμένο κυνήγι μαγισσών".
Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε ψύχραιμος, ενώ μόνο σε ένα σημείο ήρθε σε αντίθεση με την ατζέντα του Τραμπ αναφορικά με τον Ιράν και την διεθνή
συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Ωστόσο, οι ειδικοί που σχολίασαν θετικά τους μακροπρόθεσμους στόχους βελτίωσης του διμερούς πλαισίου σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, εμφανίστηκαν
επιφυλακτικοί για την μακροπρόθεσμη επίτευξή τους σε πρακτικό επίπεδο. Τα ρεαλιστικά εμπόδια για μία τέτοια εξέλιξη εντοπίζονται στην απαγγελία κατηγοριών κατά των
12 Ρώσων πρακτόρων, στο αρνητικό κλίμα που καλλιεργήθηκε στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και στην επίσης αρνητική δυναμική που
προηγήθηκε στη διάσκεψη της ομάδας των χωρών G7 τον προηγούμενο μήνα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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