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

Ημερήσια Νέα
21/08/17

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O οίκος Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα στο B-, Θετική προοπτική
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε "Β-" από "CCC" προέβη η Fitch Ratings, με
θετική προοπτική (outlook).
Όπως επισημαίνεται στο δελτίο τύπου του οίκου αξιολόγησης:
Ο οίκος Fitch πιστεύει ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί σταθερά, υποστηριζόμενη από τη
συνεχή συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και
το μειωμένο πολιτικό κίνδυνο, τη διαρκή αύξηση του ΑΕΠ και τα επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα που
νομοθετήθηκαν και θα εφαρμοστούν έως το 2020.
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος ελαττώνει τους κινδύνους
ότι η οικονομική ανάκαμψη θα υπονομευτεί από ένα πλήγμα στην εμπιστοσύνη ή την αύξηση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα.
Η θετική προοπτική αντανακλά την προσμονή του Fitch's ότι η τρίτη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί χωρίς να
προκληθεί αστάθεια και ότι το Eurogroup θα εγγυηθεί σημαντική ελάφρυνση του χρέους στην Ελλάδα το 2018.
Όπως αντιλαμβάνεται ο οίκος Fitch, το πολιτικό υπόβαθρο είναι πιο σταθερό και ο κίνδυνος να υιοθετηθούν
κατά το μέλλον μέτρα που θα ανατρέπουν τις πολιτικές υπό το πρόγραμμα του ESM είναι περιορισμένος.
Ο Fitch σημειώνει ότι το Eurogroup περιέγραψε σχέδια που θα συνδέουν την ελάφρυνση του χρέους με τα
αποτελέσματα στην ανάπτυξη κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα. Κατά την άποψή μας, σημειώνεται, αυτό
θα ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη καθώς αυξάνει την εμπιστοσύνη ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα
παραμείνει σε ένα βιώσιμο μονοπάτι ενώπιον αρνητικών σοκ για την ανάπτυξη.
Επιπλέον, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης, ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας
βελτιώνονται και η οικονομία σταδιακά ανακάμπτει.
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ΥΠΟΙΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με στόχο τη δίκαιη ανάπτυξη
Για νέα θετική προοπτική, κάνει λόγο το υπουργείο Οικονομικών με αφορμή την αναβάθμιση της προοπτικής
της ελληνικής οικονομίας σε «θετική» από «σταθερή», από τον οίκο Fitch, ενώ είχαν προηγηθεί οι Standard's &
Poor's και Moody's.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, «η νέα θετική προοπτική της οικονομίας, και από τους οίκους
αξιολόγησης, αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες ότι η τρίτη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί χωρίς να δημιουργήσει
αστάθεια, ενώ και το γεγονός ότι θα υπάρξουν σημαντικά μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους θα
διευκολύνει την πρόσβαση της Eλλάδας στις αγορές».
«Η κυβέρνηση», σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, «συνεχίζει να εργάζεται με σταθερό βηματισμό και στόχο τη
δίκαιη ανάπτυξη, ώστε ο κόσμος της εργασίας, ο οποίος έφερε το κύριο βάρος της κρίσης, να είναι συμμέτοχος
στα οφέλη της ανάπτυξης».
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Capital Controls: Η ΕΚΤ «φρενάρει» περαιτέρω χαλάρωση
Μπορεί η κυβέρνηση να προχώρησε σε κάποιες αλλαγές που αφορούν το ποσό στις μηνιαίες αναλήψεις από τον
Σεπτέμβριο, ωστόσο συνεχίζει να μην…επιτρέπεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών στις τράπεζες και τα capital
controls παραμένουν.
Κυβερνητικά στελέχη ρωτήθηκαν από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων πότε θα αρθούν τα εμπόδια όσον
αφορά το άνοιγμα νέων καταθετικών λογαριασμών. Όπως ανέφεραν, στο συγκεκριμένο ζήτημα – και σε
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σχετικά με το μνημόνιο – η ΕΚΤ είναι πιο «σκληρή» από το ΔΝΤ, φοβούμενη «έξοδο
κεφαλαίων».
Κατά τους κυβερνητικούς παράγοντες, είναι ένα «στοίχημα» το τι θα γίνει εάν το επιτρέψουμε: Θα φύγουν τα
λεφτά ή όχι; Το πρόβλημα (κατά την ΕΚΤ) είναι ότι, εάν ανοίξουν και άλλοι λογαριασμοί ή μπουν
συνδικαιούχοι, θα βγαίνουν τα λεφτά από τη χώρα, διότι θα υπάρχει μεγαλύτερο όριο αναλήψεων.
Σημειώνεται ότι πλέον οι πολίτες θα χρειάζονται μία ανάληψη τον μήνα για να σηκώσουν 1.800 ευρώ από τον
λογαριασμό τους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και εξής, μετρητά που
δεν θα έχουν αναληφθεί κάποια ή κάποιες ημέρες από κάθε λογαριασμό θα μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά
έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) ανά ημερολογιακό μήνα.
Ταυτόχρονα, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του 50% συνολικά των χρηματικών
ποσών τα οποία, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε
υφιστάμενους λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από
την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Επίσης, με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού
προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή
καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως
της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.
Ομοίως επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός
λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με τον N. 3874/2010. (Πηγή: ΑΜΠΕ)
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Το ΔΝΤ δεν στέλνει την Βελκουλέσκου στην Ελλάδα;
Στην αντικατάσταση της Ντέλια Βελκουλέσκου αναμένεται να προχωρήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ). Σύμφωνα με πληροφορίες του «Αθήνα 9.84» η κ Βελκουλέσκου δεν θα εκπροσωπήσει το Διεθνές ταμείο
στις διαπραγματεύσεις Αθήνας – δανειστών για την τρίτη αξιολόγηση που αναμένεται να ξεκινήσουν το
φθινόπωρο και να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ. στην υλοποίηση 90 από τα
113 συνολικά προαπαιτούμενα που μένουν έως το τέλος του προγράμματος θα στοχεύσει η κυβέρνηση κατά την
τρίτη αξιολόγηση, η οποία θα αρχίσει μετά από τις γερμανικές εκλογές τον Σεπτέμβριο και αναμένεται να
ολοκληρωθεί έως το τέλος του Δεκεμβρίου εφέτος.
Συνέχεια….
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Τον Σεπτέμβριο θα αποσαφηνιστεί το πότε, πόσες αξιολογήσεις, με ποια προαπαιτούμενα, αλλά και ποιους
διαπραγματευτές θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.
Η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα και οι εκπρόσωποι των θεσμών αναμένεται να έχουν μια πρώτη επαφή
στο τέλος Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος της νέας
αξιολόγησης και την κατάρτιση του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού. Η επαφή αυτή θα πραγματοποιηθεί
είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε, το πιθανότερο, στις Βρυξέλλες, όπου, άλλωστε, στις 4 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει
το Euro Working Group.
Εκτιμάται ότι μετά από τη νέα αξιολόγηση θα υπάρξουν ακόμη δύο- ήτοι τρεις συνολικά- έως το τέλος του
προγράμματος. Στο μεσοδιάστημα σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει και άλλες εξόδους
στις αγορές, τόσο για άντληση ρευστότητας, όσο και για βελτίωση της καμπύλης των επιτοκίων. 'Αλλωστε, τα
επιτόκια δανεισμού της χώρας θα αποτελέσουν έναν από τους βασικούς παράγοντες για το εάν η «επόμενη
ημέρα» μετά το πρόγραμμα θα αποτελεί «καθαρή έξοδο» ή θα «συνοδεύεται» από μιας μορφής στήριξη από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕSM) με πιστωτική γραμμή (την ενισχυμένη ECCL ή την απλή
PCCL).
Η Αθήνα θεωρεί ότι η απόφαση του Eurogroup τον Ιούνιο προϊδεάζει για «καθαρή έξοδο», αλλά αυτό πρέπει
να συμφωνηθεί ρητά με τους πιστωτές. Εκ του λόγου αυτού, στο υπουργείο Οικονομικών κρατούν κλειστά τα
χαρτιά τους, κάτι που εν πολλοίς θεωρείται αναμενόμενο. «Σε όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι υπουργοί
Οικονομικών πρέπει να είναι πάντα πιο συντηρητικοί (και από τους πρωθυπουργούς ακόμη) έως τέλους», ενώ
παράλληλα «δουλειά τους είναι να σπάζουν τα νεύρα των άλλων υπουργών για να συντονίζονται και να
υλοποιούνται ο προϋπολογισμοί», αναφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες.
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Κύπρος - Υπ.Ενέργειας: Το Σεπτέμβρη τα πρώτα αποτελέσματα από τον 'Ονησίφορο', το 2018
τρυπάνι για την ExxonMobil
Όλα βαίνουν καλώς με τη γεώτρηση στο κοίτασμα «Ονησίφορος», δήλωσε την Κυριακή ο Υπουργός
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος σημείωσε ότι
η ExxonMobil αναμένεται να αρχίσει εργασίες το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Μετά τη συνεδρία του
Υπουργικού Συμβουλίου στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Τρόοδος και απαντώντας σε ερωτήσεις ο
Υπουργός Ενέργειας είπε ότι «ήδη η ΕΝΙ προχωρά και ζητά αδειοδοτήσεις για τρεις διαφορετικούς στόχους
και πρόθεσή της είναι να αποφασίσει σε ποιους θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις, αφού θα έχουμε τα
αποτελέσματα του ‘Ονησίφορου’ και αξιολογηθούν». Σε άλλη ερώτηση, είπε ότι η ΕΝΙ έχει ζητήσει άδειες για
τα τεμάχια 3, 6 και 8 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(Πηγή: ΚΥΠΕ)
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Politico: Αναχρονιστικές οι φωνές υπέρ Grexit
«Αναχρονιστικές» χαρακτηρίζει δημοσίευμα του Politico τις φωνές υπέρ ενός Grexit, με τις οποίες πρόσφατα
συντάχθηκε ο επικεφαλής των Γερμανών Φιλελευθέρων Κρίστιαν Λίντνερ σε συνέντευξή του. Συγκεκριμένα,
δημοσίευμα του Politico υπό τον τίτλο: «Το διακύβευμα για την Μέρκελ είναι η θέση της στην ιστορία – και το
ευρωπαϊκό μέλλον», εξετάζει το μετεκλογικό σκηνικό που θα διαμορφωθεί στην Γερμανία μετά τις
κοινοβουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου και τις πολλαπλές δυνατότητες που θα έχει η, θεωρούμενη ως
βέβαιη νικήτρια, καγκελάριος Μέρκελ να διαλέξει κυβερνητικό εταίρο. Tο ίδιο δημοσίευμα διερευνά τον
αντίκτυπο πουθα έχουν οι επιλογές της Α. Μέρκελ στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Σχετικά με το σενάριο δημιουργίας ενός κυβερνητικού συνασπισμού μεταξύ CDU-FDP (Φιλελεύθεροι), το
δημοσίευμα του Politico παρατηρεί ότι ο ηγέτης του FDP, Κρίστιαν Λίντνερ, σε πρόσφατη συνέντευξή του
τάχθηκε υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Κάτι που όπως επισημαίνεται «δεν κατάφερε να
πραγματοποιήσει το 2015 ο υπουργός Οικονομικών Βόλφκανγκ Σόιμπλε, όταν η οικονομική κρίση βρισκόταν
στο απόγειό της, πριν δηλαδή η Αθήνα αποδεχτεί να εφαρμόσει ένα νέο πρόγραμμα διάσωσης». «Η ιδέα αυτή
ακούγεται τώρα αναχρονιστική», παρατηρεί το δημοσίευμα. «Ο Λίντνερ το ξέρει αυτό και άρα η απόφασή του
να παίξει το «ανθελληνικό» χαρτί μοιάζει περισσότερο με μια προσπάθεια «να κλείσει το μάτι» στους
υπέρμαχους της δημοσιονομικής πειθαρχίας οι οποίοι είναι θυμωμένοι επειδή η Αθήνα δεν τιμωρήθηκε πιο
σκληρά επειδή παραβίασε τους κανόνες της ΕΕ», καταλήγει το δημοσίευμα.
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Η Μέι δημοσιοποιεί πέντε νέα έγγραφα για το Brexit
Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να δημοσιοποιήσει πέντε νέα έγγραφα για τις διαπραγματευτικές θέσεις
της Βρετανίας όσον αφορά την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις ερχόμενες ημέρες, όπως
δήλωσε ο αρμόδιος για το Brexit υπουργός Ντέιβιντ Ντέιβις, εν μέσω πληροφοριών που δημοσιεύονται σε
ΜΜΕ σύμφωνα με τις οποίες οι συνομιλίες Βρετανίας-ΕΕ για μια εμπορική συμφωνία ενδέχεται να
καθυστερήσουν. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ΜΜΕ ανέφεραν πως οι διαπραγματεύσεις για μια
μακροπρόθεσμη
εμπορική συμφωνία ανάμεσα στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να
\
καθυστερήσουν έως τον Δεκέμβριο. «Τις ερχόμενες ημέρες θα εξηγήσουμε τη σκέψη μαςακόμη
περισσότερο, με πέντε νέα έγγραφα. Όλα είναι μέρος της εργασίας που κάνουμε για να προωθήσουμε τις
συνομιλίες και να διασφαλίσουμε πως μπορούμε να καταδείξουμε χωρίς αμφιβολία ότι έχουμε σημειώσει
σημαντική πρόοδο σε θέματα της αποχώρησης έως τον Οκτώβριο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε
στις συζητήσεις για τη μελλοντική μας σχέση», δήλωσε ο Ντέιβις στην εφημερίδα Independent.
Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησαν επίσημα στις 19 Ιουνίου και
προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Μαρτίου του 2019.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

It has been 195 days since the S&P500 experienced a 3% drawdown. The 2nd
longest run in history.

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

V

