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Ενστάσεις Σολτς σε πρόωρη εξόφληση του ΔΝΤ
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Handelsblatt το γερμανικό ΥΠΟΙΚ φαίνεται να απορρίπτει τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για πρόωρη
αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ ενόψει εκλογών. Τι λέει ο ΕSM για το θέμα;
«Η σχέση Ελλάδας-ΔΝΤ ήταν πάντα μια δύσκολη σχέση. Ειδικά οι πολιτικοί του ΣΥΡΙΖΑ δαιμονοποιούν το Ταμείο ως κινητήρια δύναμη
πίσω από τα μέτρα λιτότητας και τα μεταρρυθμιστικά αιτήματα των ετών της κρίσης. Ο Αλέξης Τσίπρας ως ηγέτης της αντιπολίτευσης
είχε υποσχεθεί να διώξει από τη χώρα το ΔΝΤ – μια από τις πολλές προεκλογικές υποσχέσεις που δεν έχει υλοποιήσει» αναφέρει η
οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σε εκτενές ρεπορτάζ της αναφορικά με τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης να δώσει τέλος στην
παρουσία του ΔΝΤ στη χώρα, όπως πρόσφατα ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας σε συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. «Το σχέδιο Τσίπρα μπορεί
να περιγραφεί με δύο λόγια: πρόωρη αποπληρωμή. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να εξοφλήσει τα χρέη προς το ΔΝΤ για να το
ξεφορτωθεί. Αλλά ίσως ο Τσίπρας υπόσχεται για ακόμη μια φορά πολλά».
Η Handelsblatt υπενθυμίζει ότι το ΔΝΤ από το 2010 έχει προσφέρει βοήθεια ύψους 31,9 δις ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος εκ των οποίων
έχει ήδη αποπληρωθεί. Απομένουν τώρα ως το 2024 περίπου άλλα 9,4 δις ευρώ για να ολοκληρωθεί η εξόφληση. Όπως σημειώνει η
εφημερίδα, το ελληνικό ΥΠΟΙΚ εξετάζει εδώ και καιρό το ενδεχόμενο πρόωρης αποπληρωμής μέρους των εκκρεμών δανείων. «Με την
πρόωρη αποπληρωμή των υπέρογκων δανείων του ΔΝΤ η Ελλάδα θα αποφορτιστεί από την εξυπηρέτηση χρέους. Μια τέτοια κίνηση θα
είχε νόημα από οικονομική άποψη», γράφει η εφημερίδα σημειώνοντας ότι κάτι αντίστοιχο έκαναν και η Ιρλανδία και Πορτογαλία με τη
σύμφωνη γνώμη των ευρωπαίων εταίρων. Για την ελληνική κυβέρνηση τη δεδομένη στιγμή, εκτιμά ο αρθρογράφος, πιο σημαντικό από
την εξοικονόμηση πόρων μακροπρόθεσμα, φαίνεται να είναι το πολιτικό μήνυμα που θέλει να στείλει ενόψει εκλογών.
Tο εμπόδιο της Γερμανίας και η στάση του ESM
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα χρήματα για μια πρόωρη αποπληρωμή η Ελλάδα θα μπορούσε να αντλήσει από το αποθεματικό των περίπου
30 δις ευρώ που δημιούργησε πέρυσι. «Αλλά εδώ ακριβώς ξεκινούν τα προβλήματα. Τα περισσότερα χρήματα από αυτό το "μαξιλαράκι"
προέρχονται από δάνεια του ΕSM. Έτσι για να μπορέσει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος να καταφύγει σε αυτά θα πρέπει να ζητήσει την
έγκριση του ESM.» Εκπρόσωπος του ΕSM ανέφερε στην Handelsblatt ότι «μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν έχει αποστείλει σχετικό αίτημα»
αλλά εάν η Ελλάδα ζητήσει τελικά κάτι τέτοιο ο ESM θα το εξετάσει.
Όπως τόνισε ωστόσο ο εκπρόσωπος του ESM στην Handelsblatt: «Την τελευταία λέξη έχουν όμως τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο
Διευθυντήριο του ESM και σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η απόφαση θα πρέπει να περάσει από τα κοινοβούλια». Η
Handelsblatt εκτιμά ότι αυτό ακριβώς «θα ήταν για την Ελλάδα ένα εμπόδιο» και εξηγεί: «Διότι ο Γερμανός υπ. Οικονομικών Όλαφ
Σολτς είναι κατά ενός τέτοιου σχεδίου. Σε εσωτερικό έγγραφο του γερμανικού ΥΠΟΙΚ, που έχει στη διάθεσή της η Handelsblatt, η
γερμανική κυβέρνηση "βλέπει με σκεπτικισμό ενδεχόμενη αποπληρωμή των δανείων του ΔNT". Η αιτία: Η πρόωρη εξόφληση "θα
μπορούσε να θεωρηθεί απόσυρση του ΔΝΤ". Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών θέλει να το αποφύγει.»
Η Handelsblatt αναφέρει ότι τόσο η γερμανική κυβέρνηση όσο και η γερμανική βουλή καθόλη τη διάρκεια της ελληνικής διάσωσης
επέμεναν στην παραμονή του ΔΝΤ λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που διέθετε στη διαχείριση αντίστοιχων κρίσεων. Ο
αρθρογράφος εκτιμά λοιπόν ότι η ελπίδα του Αλ. Τσίπρα για απαλλαγή «από τους ενοχλητικούς επιθεωρητές του ΔΝΤ με πρόωρη
αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ» πιθανόν να μην εκπληρωθεί, ενώ για να συμφωνήσει η Bundestag σε πρόωρη εξόφληση των δόσεων
δανείων από το ΔΝΤ, «θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι το ΔΝΤ θα συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο του στις διαδικασίες
αξιολόγησης ως δανειστής». Πάντως όπως δήλωσε τέλος ο εκπρόσωπος του ESM στην Handelsblatt: «Αυτόν τον ρόλο το ΔΝΤ σίγουρα
θα συνεχίσει να διαδραματίζει στην Ελλάδα και στο μέλλον»
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Μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds για τις τράπεζες
Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες στο ετήσιο χρηματοοικονομικό
συνέδριο που διοργάνωσε η Morgan Stanley στο Λονδίνο στις 19-21 Μαρτίου, ενώ το κλίμα που επικράτησε
ήταν σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, με τα funds να αποτιμούν θετικά τις
πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο καθώς και τις επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής, το συνέδριο European Financials Conference της αμερικανικής
επενδυτικής τράπεζας θεωρείται «ναυαρχίδα» της ετήσιας ενημέρωσης των διεθνών funds για την πορεία και
τις προοπτικές του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, είχε μεγάλη
συμμετοχή με πάνω από 120 διεθνείς επενδυτές και μεγάλα funds μακροπρόθεσμης στρατηγικής να λαμβάνουν
μέρος. Οι επικεφαλής όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών έδωσαν το «παρών» καθώς και υψηλόβαθμα
στελέχη των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, που είχαν συναντήσεις σε γκρουπ αλλά και «one to
one» με θεσμικούς και άλλους επενδυτές. Από την Alpha Bank παρευρέθησαν ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης
Ψάλτης και ο οικονομικός διευθυντής (CFO) Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, από την Πειραιώς ο διευθύνων
σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, από τη Eurobank ο διευθ. σύμβουλος Φωκίων Καραβίας και ο CFO Χάρης
Κοκολογιάννης και από την Εθνική υψηλόβαθμα στελέχη από το τμήμα επενδυτικών σχέσεων. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ», αυξημένο ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες έδειξαν «μεγάλα» ονόματα της αγοράς,
όπως οι BlackRock, Amundi, Fidelity και Wellington.
Οπως επισημαίνει κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος που συμμετείχε στο συνέδριο, οι διαθέσεις των διεθνών
επενδυτών σε σχέση με τις ελληνικές τράπεζες καθώς και τις προοπτικές της Ελλάδας ήταν θετικές μετά ένα
αρκετά μεγάλο διάστημα, και σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε η ισχυρή άνοδος των τιμών των μετοχών των
ελληνικών συστημικών μετοχών το τελευταίο διάστημα, οι οποίες ξεπέρασαν τις ισχυρές πιέσεις και τις
ανησυχίες με τις οποίες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες το β΄ εξάμηνο του 2018. Παράλληλα, ισχυρό «σήμα» δόθηκε
και από την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές και ειδικά από την έκδοση 10ετούς ομολόγου για πρώτη φορά
μετά εννέα χρόνια, η οποία και διεύρυνε την επενδυτική βάση της χώρας με περισσότερα μακροπρόθεσμα
funds.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στις συναντήσεις που είχαν με τα επιτελεία των ελληνικών τραπεζών
επικεντρώθηκε στα δύο σχέδια για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) του κλάδου. Αν και
υπήρξαν ερωτήσεις σχετικά με τον νέο νόμο Κατσέλη, ωστόσο ήταν περιορισμένες, με το ζήτημα να μην είναι
ψηλά στην ατζέντα των funds, παρά τις καθυστερήσεις που σημειώνονται. Ετσι, οι περισσότερες ερωτήσεις
των funds αφορούσαν το σχέδιο του ΤΧΣ για τη μεταφορά των ΝΡΕs στο σχήμα προστασίας ενεργητικού
(APS), καθώς και το σχέδιο της ΤτΕ για τη μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε όχημα ειδικού
σκοπού (SPV) με χρήση του αναβαλλόμενου φόρου, και κυρίως το τεχνικό κομμάτι των σχεδίων, το
χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής τους αλλά και τις επιπτώσεις τους ανά τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
μήνυμα που έδωσαν τα funds στους Ελληνες τραπεζίτες ήταν ότι οι προσδοκίες της αγοράς για τα δύο αυτά
σχέδια είναι υψηλές ώστε να δοθεί ώθηση στην προσπάθεια των συστημικών τραπεζών για τη μείωση των
NPEs.
Σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέτωπο, τα funds δεν εξέφρασαν καμία ανησυχία για πολιτικό κίνδυνο και βλέπουν
τις επικείμενες εκλογές ως μια θετική για την Ελλάδα εξέλιξη, καθώς το κόμμα της αντιπολίτευσης, που
προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει φιλοευρωπαϊκό προφίλ –άρα αποκλείεται ο κίνδυνος ανόδου του
λαϊκισμού– και φιλική προς την αγορά ατζέντα.
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Ευ. Μυτιληναίος: Η βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στο χτίσιμο της μετά-κρίσης Ελλάδας
«Η βιομηχανία οφείλει αλλά και επιθυμεί να είναι ο βραχίονας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Η βιομηχανία οφείλει
αλλά και επιθυμεί να συμβάλει στον σχεδιασμό μίας ακόμα σημαντικότατης μεταρρύθμισης: Αυτής της ενιαίας βιομηχανικής
πολιτικής». Αυτό τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μυτιληναίος ΑΕ, Ευάγγελος Μυτιληναίος, από το βήμα της ημερίδας
με θέμα «Ελληνική Βιομηχανία και Τρέχουσες Εξελίξεις», υπογραμμίζοντας πως «όπως όλες οι μεταρρυθμίσεις, έτσι και αυτή,
χρειάζεται όραμα, ιδέες, συναίνεση και συμπράξεις. Χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προοπτική. Βρισκόμαστε σε ένα χρονικό
πλαίσιο που θέλω να πιστεύω ότι όλοι είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε για την ανάπτυξη που θέλουμε.
Αυτή που θα επιτρέψει στην οικονομία να ανασάνει, που θα φέρει πίσω τους νέους μας επιστήμονες, που θα επιτρέψει στην βιομηχανία
να ανακτήσει τον ηγετικό της ρόλο». «Η Ευρώπη», σημείωσε, «κινείται στην εποχή του Industry 4.0 και εμείς ακόμα και σήμερα δεν
έχουμε λύσει βασικά θέματα, όπως το ενεργειακό κόστος. Ο ΣΕΒ έχει ήδη εκθέσει τις προτάσεις του στο πλαίσιο της Επιτροπής
Βιομηχανίας του Business Europe, οι οποίες και αφορούν ένα σχέδιο βιομηχανικής αναγέννησης της χώρας που εναρμονίζεται με τη
στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιομηχανική πολιτική και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της». Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι «η
βιομηχανία μπορεί να μπει στην πρώτη γραμμή και να συμβάλει καθοριστικά στο κτίσιμο της μετά - κρίσης Ελλάδας. Με την αρωγή
όλων των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά και της Πολιτείας, το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας μπορεί να φθάσει ακόμα
και το 12%, σε λίγο χρόνο και να συμπαρασύρει την οικονομία σε ανοδική τροχιά. Με συγκεκριμένες προτάσεις που κατευθύνονται
τόσο στο παραγωγικό δυναμικό, όσο και στις συνδεδεμένες υπηρεσίες. Η εξίσωση φαίνεται απλή αλλά χρειάζεται εθνική συνεννόηση,
διάλογο, τόλμη: Απλούστερο νομοθετικό πλαίσιο, κίνητρα, επενδύσεις. Και άρα περισσότερα έσοδα για το κράτος, περισσότερη
εξωστρέφεια».
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Σόιμπλε: Το 2015 έφτασα κοντά σε παραίτηση - Η Ελλάδα έπρεπε να βγει για 10 χρόνια από
την ευρωζώνη
Στην αποκάλυψη ότι το καλοκαίρι 2015 είχε φθάσει ένα βήμα πριν από την παραίτησή του, με αφορμή την ελληνική κρίση
και την απόρριψη της εισήγησής του για ένα -έστω προσωρινό- Grexit, προχώρησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της
Γερμανίας και νυν πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξή του προς τους Financial Times.
«H Ελλάδα ήταν ένα ιδιαιτέρως ακανθώδες πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει δεκτή στην ευρωζώνη από την αρχή,
λέει ο Σόιμπλε. Αλλά όταν ξέσπασε η κρίση χρέους, θα έπρεπε να λάβει μία δεκαετή περίοδο «timeout» από την ευρωζώνη,
ιδέα που είχε προτείνει στον ομόλογό του Γιώργο Παπακωνσταντίνου: «Του είπα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να
υποτιμάτε το νόμισμά σας, δεν είστε ανταγωνιστικοί», λέει. Οι μεταρρυθμίσεις που απαιτήθηκα ν για την ανόρθωση της
ελληνικής οικονομίας ήταν «δύσκολο να επιτευχθούν σε μία Δημοκρατία». «Γι΄ αυτό πρέπει να φύγετε από το ευρώ για μία
συγκεκριμένη περίοδο. Αλλά όλοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση για κάτι τέτοιο».
Ωστόσο, συνεχίζει το δημοσίευμα, «η ιδέα δεν απομακρύνθηκε. Ο Σόιμπλε πίεσε για ένα προσωρινό «Grexit» το 2015,
κατά τη διάρκεια ενός ακόμη γύρου της κρίσης χρέους. Αλλά η Μέρκελ και οι επικεφαλής των άλλων κυβερνήσεων της
Ευρωπαϊκής Ενωσης απέτρεψαν την ιδέα. Τώρα αποκαλύπτει ότι σκέφτηκε να παραιτηθεί με αφορμή αυτό το ζήτημα.
«Το πρωί που είχε ληφθεί η απόφγαση (η Μέρκελ) μου είπε: Θα συνεχίσεις; … Αλλά ήταν μία από τις περιπτώσεις που
βρεθήκαμε πολύ κοντά (στην παραίτησή μου).
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Οροι από SSM στη συγχώνευση Deutsche Bank με Commerzbank
Το μήνυμα πως η νέα τράπεζα που θα προκύψει από την πιθανή συγχώνευση της Deutsche Bank και της
Commerzbank θα πρέπει να πληροί αυστηρούς όρους έστειλε χθες ο Αντρέα Ενρια, επικεφαλής του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ. Παράλληλα, η διοίκηση της Deutsche Bank συνεχίζει να
επιχειρηματολογεί υπέρ της αμφιλεγόμενης συγχώνευσης ενώ χθες οι μετοχές και των δύο τραπεζών
υποχωρούσαν σημαντικά στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.
Ο νέος τραπεζικός γίγαντας που ενδεχομένως προκύψει από τη συγχώνευση μεταξύ των δύο μεγαλυτέρων
τραπεζών της Γερμανίας θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον κεφάλαια και νομική δομή που να επιτρέπει στις
Αρχές την εκκαθάριση της τράπεζας σε περίπτωση χρεοκοπίας, προειδοποίησε χθες ο Ενρια, μιλώντας στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Αν γίνει μια τράπεζα υπερβολικά μεγάλη, περίπλοκη ή διασυνδεδεμένη... πρέπει να
διαθέτει επιπλέον κεφάλαια», είπε ο επικεφαλής του SSM ερωτηθείς σχετικά με την πιθανή συγχώνευση των
Deutsche Bank και Commerzbank. «Ακόμη και αν γίνει μεγάλη (μια τράπεζα), θα πρέπει να μπορεί να
οδηγηθεί σε εκκαθάριση, οπότε οι τράπεζες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν (τέτοιες) δομές που δεν
 ομαλή εκκαθάριση σε περίπτωση κρίσης», πρόσθεσε ο Ενρια. «Αυτές είναι οι δύο δικλίδες
εμποδίζουν την
ασφαλείας που πρέπει να δει κανείς όταν εξετάζει συγχωνεύσεις», κατέληξε.
Τη Δευτέρα ο Ενρια (αλλά και η γερμανική κεντρική τράπεζα) είχε στείλει το μήνυμα, μέσω συνέντευξης στους
Financial Times, ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις για τη δημιουργία εθνικού ή ευρωπαϊκού
πρωταθλητή, κάτι που θέλει η γερμανική κυβέρνηση, η οποία πιέζει για τη συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων
τραπεζών της χώρας. «Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η ιδέα των εθνικών πρωταθλητών ή των ευρωπαϊκών
πρωταθλητών», είχε πει ο Ενρια. Ο Γιόακιμ Βούερμελινγκ, ανώτατος αξιωματούχος της Bundesbank ο οποίος
είναι επίσης μέλος του SSM της ΕΚΤ, είχε δηλώσει πως «ο όρος “εθνικοί πρωταθλητές” δεν χρησιμοποιείται
από τις εποπτικές αρχές». Είχε προσθέσει πως οι αποφάσεις των κανονιστικών αρχών δεν λαμβάνονται με βάση
το ποια νομίζουν άλλοι πως θα πρέπει να είναι η εικόνα της τραπεζικής βιομηχανίας και πως δεν επιτρέπουν
στα εθνικά συμφέροντα να διαμορφώσουν τις αποφάσεις τους. Η νέα τράπεζα που θα προκύψει, αν προχωρήσει
η συγχώνευση, θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη της Ευρώπης, μετά τη βρετανική HSBC και τη γαλλική BNP
Paribas, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 1,8 τρισ. ευρώ.
Η έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων για τη συγχώνευση των Deutsche Bank και Commerzbank είχε
ανακοινωθεί την Κυριακή και παρά τη θετική αντίδραση των επενδυτών τη Δευτέρα, η μετοχή της Deutsche
Bank έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 5% από το κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ η μετοχή της Commerzbank
έχει υποχωρήσει κατά περίπου 1,8%.
Πλεονεκτήματα
Ο Κρίστιαν Ζέβινγκ, διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, θεωρεί ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα
υπέρ της συγχώνευσης με την Commerzbank, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον επικεφαλής της τράπεζας
την οποία επικαλείται το Reuters. Για παράδειγμα, η συγχώνευση θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας τράπεζας
που θα κυριαρχεί «σαφώς» στην κατακερματισμένη γερμανική τραπεζική αγορά, θα επιτρέψει οικονομίες
κλίμακας ενώ το κόστος τεχνολογικής αναβάθμισης θα μοιραστεί, ανέφερε η πηγή. Επιπλέον, ο επικεφαλής της
DB θεωρεί πως η συγχώνευση θα επιτρέψει στη νέα τράπεζα να μειώσει το υψηλό σήμερα κόστος
χρηματοδότησης. Αναφορικά με τις απολύσεις προσωπικού που θα γίνουν ώστε η νέα τράπεζα να μειώσει τις
\ κατά περίπου 3 δισ. ευρώ, ο Ζέβινγκ φέρεται να πιστεύει πως αυτές θα γίνονταν ούτως ή άλλως.
δαπάνες της
Εκπρόσωπος των εργαζομένων που βρίσκεται στο εποπτικό συμβούλιο και των δύο τραπεζών έχει υποστηρίξει
πως η συγχώνευση θα οδηγήσει στην απόλυση 30 χιλιάδων εργαζομένων, δηλαδή πάνω από το 20% του
προσωπικού των DB-Commerzbank. Τέλος, τουλάχιστον τρεις από τους κορυφαίους επενδυτές της Deutsche
Bank έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με τη συγχώνευση και περιμένουν να γίνουν γνωστές περισσότερες
λεπτομέρειες προτού εκφραστούν επισήμως.
Πηγή:Καθημερινή
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Forbes: Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι το καλύτερο στην Ευρώπη το 2019
Το ελληνικό χρηματιστήριο πρωτοστατεί στην άνοδο μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων το 2019,
επισημαίνει το περιοδικό Forbes και παρουσιάζει σχετικό πίνακα της εταιρείας Tradingeconomics.com. Επί
χρόνια οι ελληνικές μετοχές υποχωρούσαν αντικατοπτρίζοντας την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, υπό
την πίεση του μεγάλου βάρους του χρέους. Ωστόσο, τα χειρότερα μπορεί να παρήλθαν, όπως αποδεικνύουν
πολλοί μακροοικονομικοί δείκτες.
Ένας από αυτούς είναι η άνοδος 1,6% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την
εταιρεία Tradingeconomics.com. Η εν λόγω άνοδος σημειώθηκε μετά από ανάπτυξη 2,1% το προηγούμενο
τρίμηνο, σημειώνει το Forbes - μεγαλύτερη από αυτήν της περιόδου 1996- 2018. Το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε
λόγω της ανόδου των εξαγωγών, που σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ το 2018, και της ανόδου των εσόδων από τον
τουρισμό, που επίσης σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ τον Αύγουστο του 2018. Οι ελληνικές εξαγωγές και ο
τουρισμός υποβοηθήθηκαν από τη μεγάλη βελτίωση που σημείωσε η χώρα στην παγκόσμια κατάταξη
ανταγωνιστικότητας, στην 57η το 2018 από την 96η θέση το 2013. Επίσης, ο δείκτης ανεργίας υποχώρησε στο
18% τον Δεκέμβριο του 2018, έναντι 18,3% τον προηγούμενο μήνα, αναφέρει το περιοδικό επισημαίνοντας ότι
είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 και σημαντικά χαμηλότερος από το 27,90% τον Ιούλιο
του 2013.
Το Forbes επισημαίνει τη μεγάλη δημοσιονομική μεταστροφή, δηλαδή η επίτευξη πλεονάσματος 0,80% του
ΑΕΠ το 2017 έναντι ελλείμματος 15,10% το 2009.
Εν τω μεταξύ η Ελλάδα αρχίζει να ζει με τα δικά της οικονομικά μέσα. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης το
έλαβαν υπόψη και τους τελευταίους μήνες αναβάθμισαν την πιστοληπτική της ικανότητα, με αποτέλεσμα η
κυβέρνηση να επιστρέψει στις αγορές προετοιμάζοντας το έδαφος για τερματισμό του φαύλου κύκλου
λιτότητας και αποπληρωμής των δανείων του ΔΝΤ. Αυτό θα αποτελέσει μεγάλο όφελος για τη χώρα, σύμφωνα
με τον Θ. Ματσόπουλο, σύμβουλο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς το
επιτόκιο αυτών των δανείων είναι 5,13%. Από πλευράς αναδιάρθρωσης του χρέους θα είναι μια συνετή κίνηση,
αφού η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί από τις αγορές με χαμηλότερο επιτόκιο, τόνισε. Το ετήσιο όφελος θα ήταν
της τάξης περίπου των 70 εκατ. ευρώ για τον προϋπολογισμό, εκτίμησε ο Θ. Ματσόπουλος.
Το Forbes διατυπώνει το ερώτημα αν είναι διατηρήσιμο το ράλι που έχουν καταγράψει οι ελληνικές μετοχές το
2019. Κατά τον Στ. Γιαννίκο του Ινστιτούτου Pushkin στην Αθήνα, δεν είναι. Το ράλι θα εξασθενήσει μετά τις
εκλογές, εκτίμησε και πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα πολλά προβλήματα παραμένουν, όπως τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, και πρέπει να αντιμετωπιστούν μετά τις εκλογές, επισήμανε ο Στ. Γιαννίκος. Το δημοσίευμα κάνει
επίσης λόγο για το χρέος και την έλλειψη επενδύσεων.
Tο Forbes καταλήγει αναφέροντας ότι ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν θα διατηρηθεί το πρόσφατο ράλι μετοχών,
είναι όμως σαφές ότι η χώρα θα ισχυροποιηθεί εκ νέου με τη βοήθεια της δημοκρατίας και της ανθρώπινης
ανάπτυξης, προσφέροντας μεγάλες ευκαιρίες σε μακροπρόθεσμους επενδυτές
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