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Μοσκοβισί: Να κλείσει η αξιολόγηση «αναίμακτα» και χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις
Την ανάγκη να κλείσει "ομαλά", γρήγορα και "χωρίς περιττό δράμα" η τρίτη αξιολόγηση, προκειμένου να
ανοίξει ο δρόμος για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι, επισημαίνει ο επίτροπος
Οικονομίας Πιερ Μοσκοβισί, στην ανακοίνωσή του για το κλείσιμο της διαδικασίας περί υπερβολικού
ελλείμματος για την Ελλάδα.
Ο κ. Μοσκοβισί τονίζει ότι η σημερινή απόφαση για το κλείσιμο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για
την Ελλάδα «είναι η αναγνώριση των τεράστιων προσπαθειών και θυσιών που έκανε ο ελληνικός λαός»
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του επιτρόπου Οικονομίας, για την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία
υπερβολικού ελλείμματος έχει ως εξής:
«Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου για το κλείσιμο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την
Ελλάδα είναι η αναγνώριση των τεράστιων προσπαθειών και θυσιών που έκανε ο ελληνικός λαός για να
αποκαταστήσει τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Το έλλειμμα υπερέβη το 15% του ΑΕΠ
το 2009, το οποίο μετατράπηκε σε πλεόνασμα 0,7% πέρυσι και το 2017 έχουμε προβλέψει έλλειμμα 1,2%. Εν
ολίγοις, η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος έχει διάρκεια. Αυτή η ανάκαμψη δεν έχει προηγούμενο στην
Ευρώπη.
Από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης την άνοιξη, η Ελλάδα έκανε μια πρώτη δοκιμαστική επιστροφή
στις αγορές και το ΔΝΤ επιβεβαίωσε την καταρχήν βούλησή του να υποστηρίξει ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα.
Μέχρι στιγμής φέτος η ανάκαμψη είναι ενθαρρυντική, υποδεικνύοντας ότι επιτέλους είναι στο χέρι μας.
Πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι αυτή η θετική ορμή θα διατηρηθεί. Όπως είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες, η
εμπιστοσύνη είναι εύθραυστη και πρέπει να καλλιεργηθεί, χρειάζεται εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων
των θεσμικών οργάνων και των ελληνικών Αρχών για να διασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία ολοκλήρωση της
τρίτης αξιολόγησης, χωρίς περιττό δράμα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράμματος το προσεχές καλοκαίρι και για το άνοιγμα ενός νέου και αισιόδοξου κεφαλαίου για την Ελλάδα
και τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της».
ΑΜΠΕ
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Το FDP λέει «ναι» σε πακέτα διάσωσης για το ελληνικό χρέος
Υπό τον όρο να συμμετάσχει το ΔΝΤ και με αυτό να καθίσταται σαφές ότι υπάρχει βιωσιμότητα του χρέους, οι
Ελεύθεροι Δημοκράτες (FDP) μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για πρόγραμμα βοήθειας προς την
Ελλάδα, τόνισε ο αρχηγός του κόμματος, Κρίστιαν Λίντνερ. «Η θέση για την Ελλάδα ήταν ότι το FDP θα πει
"ναι" σε πακέτα διάσωσης, εφόσον συμμετέχει το ΔΝΤ και με αυτό να καθίσταται σαφές ότι υπάρχει
βιωσιμότητα χρέους» ανέφερε ο κ. Λίντνερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και επεσήμανε ότι αυτή ήταν
και η γραμμή της γερμανικής κυβέρνησης μέχρι το καλοκαίρι του 2015. «Η δική μας σύσταση είναι να
επιστρέψουμε, στη Γερμανία, στην παλιά πολιτική, η οποία ήταν προσανατολισμένη στη σταθερότητα»
πρόσθεσε και κατέληξε λέγοντας ότι αυτό συνιστά «αναπροσανατολισμό» της πολιτικής.
Σε ψηφοφορία σκοπεύει να θέσει τη συνεργασία της ΚΟ των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) με τους
Χριστιανοδημοκράτες
(CDU)
ο
βαυαρός
πρωθυπουργός
Χ.
Ζεεχόφερ
Να θέσει σε ψηφοφορία τη συνεργασία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του με αυτήν της 'Ανγκελα Μέρκελ
σκοπεύει ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας και Αρχηγός των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) Χορστ Ζεεχόφερ,
σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους του κόμματος, οι οποίες μεταδίδονται από τα γερμανικά μέσα. Ο ίδιος ο
κ. Ζεεχόφερ πάντως δήλωσε ότι συνεχίζεται η συνεργασία με την κυρία Μέρκελ, αλλά προειδοποίησε για
σκληρές διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, καθώς χωρίς τις έδρες του CSU δε συμπληρώνεται
η απαραίτητη πλειοψηφία. Ήδη το βράδυ της Κυριακής προέταξε την πάγια θέση του για περιορισμό του
αριθμού των προσφύγων που μπορεί να δεχτεί ετησίως η χώρα, στις 200.000. Παρά το ιστορικά χαμηλό
εκλογικό ποσοστό που κατέγραψε το CSU με 38%, ο κ. Ζεεχόφερ δήλωσε ακόμη ότι σκοπεύει να παραμείνει
στην ηγεσία του κόμματος και ενόψει των εκλογών στο κρατίδιο το 2018. Κάλεσε όποιον διαφωνεί, να τον
αμφισβητήσει. Η πρώτη συνάντηση της ηγεσίας Χριστιανοδημοκρατών και Χριστιανοκοινωνιστών έχει
προγραμματιστεί για αύριο το βράδυ.
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Μικρή αύξηση των spreads μετά το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών
Μικρή άνοδος των spreads των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης σημειώνεται μετά το αποτέλεσμα των
γερμανικών εκλογών, καθώς η απόδοση των 10ετών γερμανικών τίτλων παραμένει σταθερή στο 0,44%, ενώ οι
αποδόσεις των αντίστοιχων ιταλικών, ισπανικών και πορτογαλικών τίτλων αυξάνονται.
Συνέχεια…
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Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, τα spreads αυξάνονται καθώς οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη
την προοπτική μίας σκληρότερης γραμμής από τη νέα γερμανική ηγεσία όσον αφορά τις δημοσιονομικές
πολιτικές στην Ευρωζώνη. Η πιθανή παρουσία των Φιλελεύθερων (FDP) στον νέο κυβερνητικό συνασπισμό
κάνει πιθανότερο ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σημειώνει το δημοσίευμα.
Η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου σημείωνε άνοδο 2,7 μονάδων βάσης στο 2,186% και του 10ετούς
πορτογαλικού άνοδο 2,6 μονάδων βάσης στο 2,45%, ενώ του ισπανικού αυξανόταν 1,7 μονάδες βάσης στο
1,641%,
Το ευρώ υποχωρεί 0,3% λίγο πάνω από τα 1,19 δολάρια. «Αν και είναι πιθανό ότι το ευρώ (αντανακλά) την
απογοήτευση για το ότι δεν θα υπάρξει ο μεγάλος συνασπισμός, η παρουσία των Φιλελεύθερων στην
κυβέρνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερη γερμανική πίεση για δημοσιονομική πειθαρχία στις χώρες
της Περιφέρειας, κάτι που είναι μακροπρόθεσμα θετικό για το νόμισμα», δήλωσε ο Μαρκ Χέφελε, επικεφαλής
επενδύσεων της UBS.
πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
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Εκτός διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος η Ελλάδα
Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν την Δευτέρα να κλείσουν την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Ελλάδας για
το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα μετά την βελτίωση της δημοσιονομικής της θέσης. Οι χώρες της ΕΕ
υποστήριξαν την πρόταση της Κομισιόν να τερματίσει την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τη χώρα.
«Μετά από πολλά χρόνια σημαντικών δυσκολιών, τα οικονομικά της Ελλάδας είναι σε πολύ καλύτερη θέση.
Για αυτό το λόγο, η σημερινή απόφαση είναι καλοδεχούμενη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας,
Toomas Toniste σε ανακοίνωση. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στις 12 Ιουλίου. Ακολούθησε το πράσινο φως των επιτελών των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (EFC), που
έδωσε θετική εισήγηση για την έναρξη της διαδικασίας εξόδου της Ελλάδας από τη διαδικασία. Μετά το ΕFC,
τη σκυτάλη πήραν οι πρέσβεις των κρατών - μελών στην Ε.Ε. (Coreper). Και τελικά σήμερα, στο Συμβούλιο
Γενικών Υποθέσεων, οι υπουργοί επικύρωσαν την απόφαση.
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Τι απαντά η Τράπεζα Πειραιώς για το πόρισμα της ΤτΕ
Σχέδιο πορίσματος ελέγχου που διεξήχθη από κλιμάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος σε εφαρμογή Τακτικού
Ετήσιου Ελεγκτικού Προγράμματος της τελευταίας, παρέλαβε η Τράπεζα Πειραιώς στις 19 Σεπτεμβρίου, όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση
 της Τράπεζας, ο έλεγχος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2017 και ολοκληρώθηκε τον Ioύλιο 2017
και αφορούσε σε επισκόπηση των διαδικασιών της Τράπεζας αναφορικά με την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου, όπως και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και ειδικών πιστοδοτικών θεμάτων. Η Τράπεζα
Πειραιώς συνεργάστηκε απρόσκοπτα και εποικοδομητικά με την Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια του
ελέγχου. Η Τράπεζα Πειραιώς θα απαντήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός καθορισμένου χρόνου και το
οριστικό πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος αναμένεται να ακολουθήσει. Η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμά ότι τα
θέματα που απασχόλησαν τον έλεγχο αντανακλώνται επαρκώς στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις
της και δεν αναμένει ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική και κεφαλαιακή της θέση ως αποτέλεσμα του
διενεργηθέντος από την Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχου αυτού. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, κατά τη
διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου, προχώρησε σε σημαντική αναδιάρθρωση της διοικητικής της δομής και
ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω ενδελεχούς αναθεώρησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
καθώς και των εσωτερικών της διαδικασιών.
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ΓΔ: Μετά το εντυπωσιακό -4% τα βλέμματα στις στηρίξεις στις 725 –
735 μονάδες…
Ότι έχτισε σε περίπου 3 ημέρες αντίδρασης (ενδοσυνεδριακά από την Τετάρτη) γκρέμισε
χθες το Χ.Α., με το χρηματιστήριο και ειδικά τις τραπεζικές μετοχές (-12%) να έχουν εικόνα
κατάρρευσης και τα βλέμματα να στρέφονται και πάλι στις ισχυρές στηρίξεις των 725 –
735 μονάδων (κλείσιμο 742,29 μονάδες, -4,06%). Και όπως είχαμε γράψει πριν από
μερικές ημέρες, είναι μεγάλης σημασίας αυτές οι στηρίξεις να μη χαθούν, αφού τότε
υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω μεγάλης πτώσης, αισθητά χαμηλότερα και των 700 μονάδων,
με πολύ ισχυρές στηρίξεις στα επίπεδα των 650 – 660 μονάδων.
ΓΔ
Relative Strength Index (26.0817)
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