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Γερμανικό ΥΠΟΙΚ: Το «τεστ» του ελληνικού ομολόγου πέτυχε αλλά…
Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει την έκδοση του πενταετούς ελληνικού ομολόγου. Eκτιμά ότι το
«τεστ» πέτυχε, καθώς και ότι επιστροφή στις χρηματαγορές γίνεται «προσεκτικά».
Ως «σημαντικό βήμα» για την επιστροφή της Ελλάδας στις χρηματαγορές χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του
υπουργείου Οικονομικών, Γιουργκ Βάισγκερμπερ τη χθεσινή έκδοση ομολόγου. Το «χαιρετίζουμε αυτό το βήμα»,
είπε ο κ. Βάισγκερμπερ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Deutsche Welle στο κυβερνητικό μπρίφινγκ.
«Hταν σημαντικό που το δοκιμαστικό ομόλογο της Ελλάδας είχε επιτυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όπως διευκρίνισε, στόχος της όλης «πολιτικής διάσωσης» της Ελλάδας είναι να σταθεί η χώρα «κάποτε στα δικά
της πόδια», δηλαδή να μπορεί να καλύπτει μόνη της τις ανάγκες της στις κεφαλαιαγορές. «Για αυτόν το λόγο»
τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, ήταν σημαντικό που το δοκιμαστικό ομόλογο είχε επιτυχία».
Σε άλλη ερώτηση που δέχθηκε, ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, για το επιτόκιο
δανεισμού των δανειστών που είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το 4,625% που πέτυχε το πενταετές ομόλογο, ο κ.
Βάισγκερμπερ απάντησε ότι «το ύψος του επιτοκίου διαμορφώνεται από την αγορά» και υπογράμμισε ότι «παρά
το υψηλό επιτόκιο, η κίνηση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης ήταν ορθή.
Η έκδοση του ομολόγου ήταν απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου
Οικονομικών. Και σε ό,τι αφορά το ύψος του επιτοκίου, αυτό διαμορφώνεται από την αγορά.
Παρά το υψηλό επιτόκιο, η κίνηση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης ήταν ορθή. Η επιστροφή στις χρηματαγορές
«δεν γίνεται μονομιάς αλλά θα πρέπει να γίνεται βήμα προς βήμα και προσεκτικά». Είναι αναγκαίο να
παρακολουθείται πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην αγορά και «αναλόγως να σχεδιαστεί και να
προετοιμαστεί» η επιστροφή.
«Αυτό έχει συμβεί τώρα» δήλωσε ο κ. Βάισγκέμπερ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα «πρώτο τεστ» και «το
γεγονός ότι πέτυχε, το χαιρετίζουμε».
Τέλος, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών παρέπεμψε επίσης στις χθεσινές δηλώσεις του Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε ότι δεν θα θα πρέπει να ατονήσουν οι προσπάθειες των μεταρρυθμίσεων.
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Αύξηθηκαν κατά 771 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις τον Ιούνιο του 2017
Αύξηση κατά 771 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2017, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων,με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 120,4 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης 214 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των
καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 1,9% από 1,5% τον Μαϊο του 2017. Από την άλλη πλευρά, ο ετήσιος ρυθμός
χρηματοδότησης μειώθηκε στο -1,8% από -1,6% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Οπως προκύπτει απο τα
στοιχεία της ΤτΕ, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 4,2% από 4,7%
τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 950 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής
ροής 334 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2017. Αρνητική ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη
γενική κυβέρνηση, τον Ιούνιο του 2017, κατά 1.116 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 94 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε
στο -4,6% από -5,0% τον προηγούμενο μήνα.

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

Εως και μια επιπλέον μονάδα στο ΑΕΠ μπορεί να εισφέρει φέτος ο τουρισμός στην
ελληνική οικονομία
«Τα μέχρι στιγμής στοιχεία τουριστικής κίνησης, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία των αγορών μας στο
εξωτερικό, δείχνουν μια ανοδική τάση για το 2017 που μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε ότι οι διεθνείς αφίξεις θα
υπερβούν τα 26 εκατ. από 24,8 εκατ. το 2016. Συμπεριλαμβανομένης και της κρουαζιέρας, η κίνηση της οποίας,
ωστόσο, αναμένεται πτωτική κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης της
ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Μεσογείου, οι συνολικές αφίξεις για το 2017 αναμένεται να υπερβούν τα 28,5
εκατoμμύρια».
Συνέχεια…
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Αυτό αναφέρει η τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΙΝΣΕΤΕ) «Ελληνικός Τουρισμός, Εξελίξεις ? Προοπτικές, τεύχος 3» και υπογραμμίζει ότι εφόσον η μέση
τουριστική δαπάνη ανακάμψει προς τα επίπεδα του 2015 και τα συνολικά έσοδα μπορούν να υπερβούν τα
μεγέθη εκείνης της χρονιάς, δηλαδή να κινηθούν μεταξύ 14,2 - 14,5 δισ. ευρώ, τότε ο τουρισμός θα συνεισφέρει
μια επιπλέον μονάδα στο ΑΕΠ, η οποία θα υποστηρίξει την προσπάθεια της χώρας να πετύχει τους στόχους του
προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς. Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των τουριστικών
επενδύσεων, το ΙΝΣΕΤΕ ζητεί την κατάρτιση ενός νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που να
απαντά εγκαίρως σε συγκεκριμένες προκλήσεις, όπως στο να:
? θέτει στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά και γενικούς όρους για το είδος της τουριστικής ανάπτυξης ?επιθυμητής
αλλά και εφικτής- βάσει της τοποθέτησης της Ελλάδας ως έναν διεθνώς ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό
? συνδέει τους στόχους και τις κατευθύνσεις με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και με τα διαθέσιμα
χρηματοδοτικά εργαλεία
? επιλύει σε χωρικό επίπεδο και με αρμονικό τρόπο αδιέξοδες, εκ πρώτης όψεως, συγκρούσεις μεταξύ
αναπτυξιακών πόλων και δυνάμεων, χρήσεων και δραστηριοτήτων, υπερβαίνοντας τις μικροπολιτικές
αντιλήψεις και αντιπαραθέσεις
? αξιοποιεί την καινοτομία και τις πρόσφατες τάσεις σε διάφορους τομείς όπως η ψηφιακή διείσδυση, οι νέες
τεχνολογίες πληροφορικής και προστασίας περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα καταναλωτικά
πρότυπα και τις ραγδαία αναπτυσσόμενες δημογραφικές ομάδες όπως αυτή των «Millennials»
? προωθεί την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο και όχι
αποκλεισμένο στα στενά εθνικά όρια, τα οποία προ πολλού έχουν ακυρωθεί.
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Πώς θα είναι το επόμενο πρόγραμμα του ΔΝΤ με την Ελλάδα
Μια νέα μορφή προγράμματος αποφάσισε να υιοθετήσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ και πιθανότατα
η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα το χρησιμοποιήσουν, δεδομένου ότι αποτέλεσε και το λόγο
ανάπτυξής του.
Όπως γράφει το CNN Greece, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε την υιοθέτηση του Εργαλείου
Συντονισμού Πολιτικής (Policy Coordination Instrument - PCI), ήτοι ενός μη χρηματοδοτικού εργαλείου ανοικτού
σε όλα τα μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα να ανακοινώνουν τη
δέσμευσή τους σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν τη σφραγίδα του Ταμείου και θα τους
επιτρέπει έτσι να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από ιδιωτικές και δημόσιες πηγές, ήτοι δάνεια εκτός
Ταμείου.
Η καθιέρωση του Εργαλείου Συντονισμού Πολιτικής αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του ΔΝΤ για την
ενίσχυση του παγκόσμιου δικτύου χρηματοοικονομικής ασφάλειας στο οποίο προσφεύγουν τα κράτη εάν
αντιμετωπίζουν κρίση. Έχει σχεδιαστεί για χώρες που επιδιώκουν να επιδείξουν δέσμευση σε μια
μεταρρυθμιστική ατζέντα για να ξεκλειδώσουν τη χρηματοδότηση από άλλους επίσημους πιστωτές ή ιδιώτες
επενδυτές. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τις χώρες να συντονίσουν καλύτερα την πρόσβασή τους
στις λεγόμενες περιφερειακές ρυθμίσεις χρηματοδότησης, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
(ESM).
Συνέχεια..
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Πιο απλά, εάν το Εργαλείο Συντονισμού Πολιτικής ήταν σε ισχύ όταν αποφασίσθηκε το πρόγραμμα του ESM για την Ελλάδα
(Αύγουστος 2015) πιθανότατα να μην χρειαζόταν να προβλεφθεί η χρηματοδοτική εμπλοκή του ΔΝΤ στην Ελλάδα, η οποία
οδήγησε στην απόφαση για «επί της αρχής» έγκριση του ελληνικού προγράμματος από το Συμβούλιο του ΔΝΤ ώστε να
ξεκλειδώσουν Γερμανία και Ολλανδία τις δόσεις προς τη χώρα μας.
Η επόμενη ημέρα
Το εν λόγω πρόγραμμα θα αποτελέσει πιθανότητα το επόμενο επεισόδιο της παρουσίας του ΔΝΤ στην Ελλάδα.
Παρόλο που η ενεργοποίηση του Εργαλείου Συντονισμού Πολιτικής δεν συνεπάγεται τη χρήση των πόρων του Ταμείου, οι
πολιτικές που υποστηρίζονται από αυτό θα πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα με εκείνα που απαιτούνται βάσει ενός
τυποποιημένου δανείου από το ΔΝΤ.
Το Εργαλείο Συντονισμού Πολιτικής επιτρέπει το στενό πολιτικό διάλογο μεταξύ του ΔΝΤ και μιας χώρας-μέλους, την
τακτική παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και πολιτικών και την επικύρωση αυτών των πολιτικών από το
Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ. Συγκεκριμένα, στοχεύει να βοηθήσει τις χώρες να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν μια
ατζέντα μακροοικονομικής πολιτικής για:
Να προλαμβάνουν κρίσεις και να δημιουργούν αποθέματα κατά των εξωτερικών κραδασμών.
Την ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας.
Την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δύο έως τριών ετών, αλλά θα μπορεί να εγκριθεί για τουλάχιστον έξι μήνες και έως
τέσσερα χρόνια. Αυτό θα εξασφαλίζει επαρκή ευελιξία για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των μεταρρυθμιστικών
προγραμμάτων των χωρών. Οι τεχνικές αξιολογήσεις θα γίνονται σε σταθερό χρονοδιάγραμμα, συνήθως κάθε έξι μήνες,
για την τακτική ανατροφοδότηση της απόδοσης του προγράμματος, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα τρίμηνης
καθυστέρησης τους. Εάν η αξιολόγηση δεν κλείσει σε μια περίοδο δώδεκα μηνών αυτό θα οδηγεί σε αυτόματο τερματισμό
του προγράμματος.

(Πηγή: CNN Greece)
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Εθνική Τράπεζα: Συμφωνία με ΟΤΒ Bank για την πώληση της Banca Romaneasca
Την υπογραφή συμφωνίας για την πώλησης της θυγατρικής της στη Ρουμανία, Banca Romaneasca, στην OTP
Bank Romania, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Η συναλλαγή περιλαμβάνει επιπλέον την πώληση και ενός
χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία.
Η αποχώρηση της Εθνικής από την αγορά της Ρουμανίας εντάσσεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει
συμφωνηθεί με τις ευρωπαϊκές αρχές. Η ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην αυξήση
του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 5 μονάδες βάσης και να
ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου 650 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας και την αποπληρωμή του
ενδοομιλικού δανεισμού.
Με αφορμή τη συναλλαγή ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε: «Η πώληση
της Banca Romaneasca επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το Σχέδιο
Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και ενισχύει περαιτέρω τόσο το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τη
ρευστότητα της Τράπεζας».
\
Σημειώνεται ότι η Εθνική έχει υλοποιήσει πάνω από το 90% των δράσεων που προβλέπει το σχέδιο
αναδιάρθρωσης δύο χρόνια πριν από την εκπνοή της προθεσμίας ολοκλήρωσης του. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο
η πώληση της θυγατρικής της στη Βουλγαρία (UBB) και της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σημειώνεται ότι μετά την
πώληση της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή των μετατρέψιμων
ομολογιών (CoCos) που είχε εκδώσει στο πλαίσιο της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, ύψους 2,03 δισ. ευρώ,
εξοικονομώντας δαπάνη ύψους περί τα 162 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Σ

X.Α.: Συνεχίζεται η κατοχύρωση κερδών, με τα βλέμματα στις
επόμενες ισχυρές στηρίξεις των 800 – 810 μονάδων. Και εφόσον
μιλάμε για ένα φυσιολογικό profit taking της αγοράς από τα
πρόσφατα υψηλά, σε αυτά τα επίπεδα θα μπορούσε να ολοκληρωθεί
η πτώση της αγοράς.
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