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Τα Stress Tests τελειώνουν, οι πιέσεις από τα «κόκκινα» δάνεια συνεχίζονται
Ανοιχτό ορίζοντα δύο τουλάχιστον ετών ως τα επόμενα πανευρωπαϊκά stress tests, που είναι προγραμματισμένα για το
2020, έχουν οι ελληνικές τράπεζες για να εφαρμόσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. Σύμφωνα με
το Βήμα, όπως ενημερώθηκαν οι διοικήσεις τους την περασμένη εβδομάδα στη Φρανκφούρτη από αρμόδια στελέχη του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), και οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι εμφάνισαν στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που δεν δικαιολογούν νέες εκδόσεις μετοχών. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των stress
tests θα ανακοινωθούν το Σάββατο 5 Μαΐου, στις 10 το πρωί, αφού θα έχει προηγηθεί δύο ημέρες νωρίτερα η έγκρισή τους από το
Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Τραπεζική πηγή εκτιμά ότι καμία τράπεζα δεν θα υποχρεωθεί να
υποβάλει πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης σε αυτή τη φάση. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι «μας δίνεται ξανά η ευκαιρία, έπειτα από
τρεις μήνες εντατικής δουλειάς, για τον έλεγχο από τον επόπτη μας, να επικεντρωθούμε στη βασική μας αποστολή, που δεν είναι άλλη από
την επαναφορά του κλάδου στην κανονικότητα».
Οι νέες προτεραιότητες
Οπως εξηγεί, προτεραιότητες αποτελούν η επίτευξη των στόχων μείωσης των «κόκκινων» δανείων που έχουν συμφωνηθεί με τον SSM,
αλλά και η βελτίωση της ρευστότητας του συστήματος, με την προσέλκυση καταθέσεων και με τη συνέχιση της πορείας επανασύνδεσης
με τις αγορές, που ξεκίνησε το 2017. Οι διοικήσεις των τραπεζών θα επιταχύνουν όλες τις δράσεις για την ανάκτηση των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, δίνοντας έμφαση στις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, στην πώληση χαρτοφυλακίων σε τρίτους και στην
εντατικοποίηση του προγράμματος των πλειστηριασμών. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν ειδικές καμπάνιες για τον επαναπατρισμό
καταθέσεων μετά την εξασφάλιση πιστοποιητικού φερεγγυότητας από την ΕΚΤ. Αν υπάρξουν σημαντικές εισροές το επόμενο διάστημα,
οι τραπεζίτες θεωρούν ότι η άρση των capital controls μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Για το 2019, και εφόσον
τα πράγματα έχουν εξελιχθεί βάσει του παραπάνω πλάνου, τραπεζικοί κύκλοι δεν θεωρούν απίθανο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα
επικρατούν στις αγορές, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα να επιχειρήσουν να ενισχύσουν περαιτέρω τα κεφάλαιά τους με δική τους
πρωτοβουλία. Μια τέτοια κίνηση θα είχε ως στόχο από τη μία πλευρά την οριστική εξυγίανση των ισολογισμών τους και από την άλλη
την εξασφάλιση των απαραίτητων καυσίμων για τη χρηματοδοτική ενίσχυση της οικονομίας.
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Αισιόδοξος για επιτυχή ολκλήρωση του ελληνικού προγράμματος εμφανίστηκε ο Όλαφ Σολτς
«Η κατάσταση είναι διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από ένα-δυο χρόνια. Γι' αυτό μπορεί κανείς να ελπίζει ότι το
πρόγραμμα θα οδηγηθεί με καλό τρόπο στην λήξη του», δήλωσε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του γερμανικού ιδιωτικού
τηλεοπτικού δικτύου n-tv, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ουάσιγκτον.
Η αισιοδοξία του κ. Σολτς για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος αποτυπώνεται επίσης σε
ανταπόκριση της εφημερίδας Rheinische Post από την Ουάσιγκτον, υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα πρέπει σύντομα να σταθεί στα
δικά της πόδια». Στον υπότιτλο, αναφέρεται ότι στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ ο υπουργός Οικονομικών της
Γερμανίας Όλαφ Σολτς και άλλοι πιστωτές της Ελλάδας «προετοιμάζουν το τέλος του τελευταίου προγράμματος στήριξης»,
αλλά και ότι «στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η περαιτέρω σχέση με την Ελλάδα».
Συνέχεια…
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Η Ελλάδα θα /πρέπει, σύμφωνα με την επιθυμία των πιστωτών της να απελευθερωθεί οριστικά από το τελευταίο πρόγραμμα διάσωσης
τον Αύγουστο. «Βρισκόμαστε αρκετά κοντά σε ένα κοινό συμπέρασμα», δήλωσε, σύμφωνα με την RP, ο γερμανός υπουργός
Οικονομικών από την Ουάσιγκτον, o οποίος ωστόσο εμφανίστηκε να ακυρώνει τις προσδοκίες ότι η συμφωνία θα μπορούσε να
επιτευχθεί στο Ecofin που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Σόφια. Η λύση θα απαιτήσει «πολλές ακόμη εβδομάδες», δήλωσε ο κ.
Σολτς, ενώ η δημοσιογράφος που υπογράφει το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι «με την εκπνοή του προγράμματος σηματοδοτείται και το
τέλος μιας εποχής, καθώς το 2010 η Ελλάδα διεσώθη από την χρεοκοπία μόνο με την βοήθεια των χωρών του ευρώ».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι χώρες της Ευρωζώνης εξακολουθούν να συγκρούονται με το ΔΝΤ, το οποίο αποτιμά την κατάσταση στην
Ελλάδα λιγότερο αισιόδοξα, ενώ η γερμανική κυβέρνηση θα ήθελε το Ταμείο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με κεφάλαια ύψους 1,6
δισεκατομμυρίου ευρώ. «Με αυτό η νέα κυβέρνηση θα εκπλήρωνε μια υπόσχεση της προηγούμενης για παραμονή του ΔΝΤ στο
ελληνικό πρόγραμμα. Χωρίς αυτό το βήμα, μια κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή για νέα ελάφρυνση του χρέους θα είναι πιο
δύσκολη. Ειδικά στην Ένωση (CDU/CSU) υπάρχει αντίσταση», καταλήγει η συντάκτρια.
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Μπρουνό Λε Μερ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Τώρα πρέπει να σκεφτούμε τα μέτρα για το χρέος
Την άποψη ότι η Ευρωζώνη πρέπει να έχει «φιλόδοξη» προσέγγιση απέναντι στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους εξέφρασε ο
υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λε Μερ, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Ουάσινγκτον.
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών συμμετείχε χθες στο λεγόμενο Washington Group την άτυπη συνεδρίαση των υπουργών των
μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης με τους ιθύνοντες των ευρωπαϊκών θεσμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ, Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας) και τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια συμβιβαστική
λύση για την ενεργοποίηση του προγράμματος του ΔΝΤ που θα αποτελέσει την «σφραγίδα» για τη βιωσιμότητα του χρέους.
Στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον, ο Μπρουνό Λε Μερ είχε χθες κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Έλληνα
υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Πλησιάζουμε το τέλος της τέταρτης αξιολόγησης και οι Έλληνες έχουν κάνει μεγάλες
προσπάθειες. Πρέπει να διατηρηθεί αυτό το μομέντουμ», είπε ο Γάλλος υπουργός μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ πρόσθεσε ότι τώρα
πρέπει να «σκεφτούμε το μέλλον και τα μέτρα για το χρέος».
«Υποστηρίζω μια φιλόδοξη προσέγγιση, ούτως ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των αγορών», κατέληξε ο
Μπρουνό Λε Μερ.
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Μοσκοβισί: Την ημέρα που θα τελειώσει το ελληνικό πρόγραμμα αφήνουμε την κρίση πίσω
μας
Σε «εποικοδομητικό πνεύμα» διεξάγονται οι συνομιλίες για το ελληνικό πρόγραμμα στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον, υπογράμμισε στο ΑΠΕΜΠΕ ο επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί «στην ώρα του».
«Υπάρχει η κοινή πρόθεση όλων των εμπλεκομένων να ολοκληρώσουμε αλλά και η αίσθηση ότι αυτό αποτελεί υποχρέωση όλων μας απέναντι στην Ελλάδα, η οποία πρέπει να
σταθεί στα πόδια της και να γίνει και πάλι μια κανονική χώρα στην Ευρωζώνη. Αλλά και απέναντι στην Ευρωζώνη την ίδια, καθώς μετά από δέκα χρόνια, η μέρα που θα
τελειώσει το ελληνικό πρόγραμμα θα είναι θετικό σημάδι ότι έχουμε αφήσει την κρίση πίσω μας», δήλωσε ο Π. Μοσκοβισί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «είναι εκτός συζήτησης η όποια αλλαγή ή παράταση του προγράμματος», λέγοντας ότι «θα κάνουμε τα πάντα για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα,
δηλαδή να έχουμε μια απόφαση εάν είναι δυνατό στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου ή το αργότερο τον Ιούλιο, έτσι ώστε τον Αύγουστο να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του
προγράμματος», ενώ απέρριψε τις «φήμες περί παράτασης».
«Είναι σημαντικό σε κάθε Eurogroup που έρχεται, αυτό του Απριλίου, του Μαΐου, του Ιουνίου να υπάρχει πρόοδος. Αρχής γενομένης από το επόμενο Eurogroup, πρέπει να
δουλέψουμε έτσι ώστε να καταλήξουμε βήμα-βήμα στην πορεία για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Περιμένω ότι (σ.σ. στη Σόφια) η κάθε πλευρά θα
επιβεβαιώσει τη προσήλωσή της στην ολοκλήρωση του προγράμματος», ανέφερε ο Π. Μοσκοβισί, καλώντας όλες τις πλευρές «να αναλάβουν τις ευθύνες τους».
Ο Γάλλος επίτροπος αναφέρθηκε ακόμη στη συνάντηση που είχε χθες με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό να
ολοκληρωθεί η τέταρτη αξιολόγηση εγκαίρως τον Μάιο, κάτι που προϋποθέτει ότι οι μεταρρυθμίσεις που απομένουν θα έχουν εφαρμοστεί. «Υπάρχει, λοιπόν, ακόμη πρόοδος
που απομένει να γίνει. Ακόμη κι αν είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε εγκαίρως, πρέπει οι ελληνικές αρχές να προχωρήσουν στην εφαρμογή των τελευταίων
μεταρρυθμίσεων», επέμεινε.
Επιπλέον, σημείωσε ότι η ελληνική στρατηγική για την ανάπτυξη θα παρουσιαστεί στο Eurogroup της Σόφιας την επόμενη Παρασκευή, όπου θα τεθεί και το ζήτημα της
μεταμνημονιακής εποπτείας, η οποία, όπως είπε δεν πρέπει να είναι ένα ακόμα πρόγραμμα.
«Πρέπει και οι εταίροι της Ελλάδας να αναλάβουν τις ευθύνες τους, που σημαίνει να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα της Ελλάδας εγκαίρως, να αποκλείσουν οποιαδήποτε
παράταση ή ένα καινούργιο πρόγραμμα και να αποσαφηνίσουν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Ο γαλλικός μηχανισμός φαίνεται πως είναι
μια καλή βάση», ανέφερε ο Π. Μοσκοβισί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συνέχεια…
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οι εταίροι της Ελλάδας
επιθυμούν τη συμμετοχή του ΔΝΤ» και πως «οι συζητήσεις που διεξάγονται είναι σε αυτό το πνεύμα», συμπεριλαμβανομένων των
συζητήσεων που είχε ο ίδιος με την επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Επιπλέον, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «αυτή είναι
πρόθεση και του ΔΝΤ», σημειώνοντας ότι είναι εξίσου αναγκαίο να συνεχιστούν οι εργασίες «στη βάση των πραγματικών στοιχείων».
«Είμαστε στην τελική ευθεία. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής το έχουμε διανύσει και πρέπει να διατηρήσουμε το ρυθμό μας μέχρι
το τέλος της κούρσας για να πάνε όλα καλά. Η μόνη απειλή είναι να σταματήσουμε την προσπάθεια» κατέληξε ο Π. Μοσκοβισί,
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις με το ΔΝΤ για την ενεργοποίηση του προγράμματος για την Ελλάδα, ο Γάλλος επίτροπος τόνισε ότι «όλοι

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

Λαγκάρντ σε Τσακαλώτο: Εγκαιρη ολοκλήρωση των συζητήσεων για το χρέος και
επιτάχυνση των μεταρρυθμίσων
Την αισιοδοξία όλων των πλευρών για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας μέχρι το Eurogroup της 21ης Ιουνίου εξέφρασαν από την
Ουάσινγκτον αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών, μετά τις συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου στο περιθώριο της εαρινής
συνόδου
του
ΔΝΤ.
Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός, Γιώργος Χουλιαράκης συναντήθηκαν (την
Παρασκευή) με τον επίτροπο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, το Γάλλο υπουργό Οικονομικών, τους επικεφαλής του
Eurogroup και της ΕΚΤ και χθες με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ και τον Π. Τόμσεν. Στην επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν
την λήψη των αποφάσεων για το χρέος της Ελλάδας αλλά και την εφαρμογή των πολιτικών που προβλέπονται από το πρόγραμμα
στάθηκε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ κατά την συνάντηση που είχε το Σάββατο το
μεσημέρι με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου του Ταμείου. «Είχα μια παραγωγική
συνάντηση σήμερα με τον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και την ομάδα του. Συζητήσαμε για τη σημασία
της έγκαιρης ολοκλήρωσης των συζητήσεων για το χρέος και την επιτάχυνση της εφαρμογής των πολιτικών του προγράμματος, καθώς
και τα δύο είναι κρίσιμα για την τόνωση των οικονομικών προοπτικών αλλά και για την χρηματοδοτική συμμετοχή του ΔΝΤ», ανέφερε
χαρακτηριστικά η Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. Πηγές επιβεβαίωσαν πως υπάρχουν ακόμα «ανοιχτά
ζητήματα» που αφορούν αφενός τα εναπομείναντα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης και αφετέρου τις διαφωνίες Ευρωζώνης
και ΔΝΤ για την ελάφρυνση του χρέους. Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνουν ότι ορισμένες πλευρές θεωρούν ότι, ήδη από το Eurogroup
της Σόφιας, είναι εφικτό να γίνει ένα «σημαντικό βήμα» προς τη συνολική λύση, όμως άλλες θεωρούν πως είναι ακόμα νωρίς. Σε κάθε
περίπτωση, υπάρχει κοινή βούληση να υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup του Ιουνίο. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, η ελληνική πλευρά
τόνισε ότι η εφαρμογή των προαπαιτούμενων βρίσκεται σε «καλό δρόμο» και ότι ακόμα και σε αυτά που υπάρχουν ορισμένες «τεχνικές»
δυσκολίες, καταβάλλονται προσπάθειες να «ξεμπλοκαριστούν». Τα ζητήματα αυτά αναμένεται να τεθούν στην επόμενη αποστολή των
επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Μαΐου, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο
τεχνοκρατών (staff level agreement).
Αποκλίσεις Ως προς το χρέος, αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσαν ότι στο Washington Group την Παρασκευή
διαπιστώθηκε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ Ευρωζώνης και ΔΝΤ παραμένουν. Αυτές αφορούν κυρίως το μηχανισμό σύνδεσης της
αποπληρωμής του χρέους, αλλά και τις προβλέψεις για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2019. Για το πρώτο ζήτημα, οι ίδιες πηγές
εξέφρασαν την ελπίδα να υπάρξει σύντομα σύγκλιση μεταξύ των δύο πλευρών, αν και είναι δύσκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο μέχρι το
Eurogroup της Παρασκευής. Σε κάθε περίπτωση, σημείωναν ότι το ζήτημα του αυτοματισμού του γαλλικού μηχανισμού είναι το
«κλειδί» που, εφόσον υπάρξει σύγκλιση, θα διευκολύνει και τη συμφωνία στα επιμέρους. Για το ζήτημα του πρωτογενούς πλεονάσματος
του 2019 -το οποίο συνδέεται με το μέτρο για τη μείωση του αφορολόγητου και το ενδεχόμενο να επισπευστεί- υπογράμμισαν ότι τέθηκε
στις συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και τον επικεφαλής του ευρωπαϊκού
τμήματος του Ταμείου, Πάουλ Τόμσεν. Εκεί παρουσιάστηκαν οι διαφορετικές απόψεις των δύο πλευρών και υπήρξε δέσμευση να
συζητηθούν σε βάθος σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Για την ελληνική πλευρά, η ενεργοποίηση του προγράμματος του ΔΝΤ είναι
«επιθυμητή», αλλά «όχι απαραίτητη» σημείωσαν οι πηγές που μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς εκτιμάται ότι εάν μεν συμφωνήσει με
τους Ευρωπαίους για το χρέος, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από ενδεχομένως πιο φιλόδοξη ελάφρυνση. Σε αντίθετη περίπτωση όμως, δε
θα υπάρξει κάποιο κόστος για την Ελλάδα στο επίπεδο των αγορών, καθώς η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος δεν
εξαρτάται από αυτό και μόνο. Συγχρόνως, εκτιμάται ότι η νέα γερμανική κυβέρνηση χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να διαμορφώσει
άποψη όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν το χρέος, ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Σε κάθε περίπτωση
πάντως, οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι εμφανίζεται περισσότερο πρόθυμη από την προηγούμενη να συγκλίνει με το ΔΝΤ.
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Ημερήσια Νέα

Οι κινέζοι συνεχίζουν να πουλάνε Deutsche Bank
Σύμφωνα με το Bloomberg, η κινεζική HNA, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Deutsche Bank, περιορίζει το μερίδιο,
που κατέχει στη γερμανική τράπεζα, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες και παρά το γεγονός ότι το
Φεβρουάριο είχε διαβεβαιώσε πως δεν σχεδιάζει άλλη μείωση. Τονίζει, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να
αποσυρθεί πλήρως.
Όπως ανακονώθηκε σήμερα η συμμετοχή της HNA στο μετοχικό κεφάλαιο της Deutsche Bank μειώνεται στο
7,9% από 8,8%. «Εξαιτίας των υφιστάμενων συνθηκών στην αγορά αποφασίσαμε να μην ανανεώσουμε μέρος
της χρηματοδοτικής
δομής για το μερίδιό μας στην Deutsche Bank. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελαφρά

μείωση του μεριδίου μας» ανέφερε εκπρόσωπος της HNA σε απάντησή του στο Bloomberg, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η μείωση αυτή έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η HNA επιχειρεί να αντλήσει 16 δισ. δολάρια μέσω
πώλησης ενεργητικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης στην Κίνα.
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Ο οίκος Fitch αναβάθμισε στο ΒΒ+ την κυπριακή οικονομία
Μόλις ένα σκαλί πριν από την επενδυτική βαθμίδα βρίσκεται πλέον η Κύπρος. Σύμφωνα με το ΡΙΚ ο οίκος
Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου σε ξένο
νόμισμα κατά μία βαθμίδα, από ΒΒ σε BB+.
Αιτιολογώντας την αξιολόγησή του ο οίκος Fitch αναφέρει ότι η ευελιξία της εξωτερικής χρηματοδότησης της
Κύπρου βελτιώθηκε σημαντικά, αφότου η χώρα έφυγε από το πρόγραμμα μακρο-οικονομικών προσαρμογών,
τον Μάρτιο του 2016.
Η κυπριακή κυβέρνηση, προσθέτει, αξιοποίησε τις διεθνείς αγορές τον Ιούνιο του 2017 και οι εξωτερικές
πληρωμές τόκων προβλέπεται να μειωθούν στο 6,6% των εσόδων ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τα έτη
2018-2019 \από 16,2% κατά μέσο όρο το 2011 - 2012.
Η Κύπρος, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, προσελκύει μεγάλες ξένες άμεσες επενδύσεις στους τομείς των
κατασκευών, του τουρισμού, της ενέργειας και της εκπαίδευσης.
Τα ταμειακά αποθέματα ανέρχονταν σε 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2017, καλύπτοντας τις
αναμενόμενες ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης για το 2018.
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Here are the three BEST-performing ETFs of the year. Hit like if you had
no idea these were the leading countries:
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