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Η Ελλάδα μπορεί πλέον να κάνει ό,τι η Ιρλανδία και η Πορτογαλία
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανάλυσή του προς τους πελάτες του το ελβετικό fund Reyl Group, η Ελλάδα έχει όλες τις
προϋποθέσεις για να αποτελέσει το επόμενο παγκόσμιο turnaround story,. Υστερα από μια παρατεταμένη και οδυνηρή
εποχή λιτότητας, η Ελλάδα έχει αρχίσει να γράφει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μετά τις κάλπες της 7ης Ιουλίου και
την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνει. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις είναι τα κυριότερα θέματα στην
ατζέντα του κυβερνώντος κόμματος, με τις μεταρρυθμίσεις να έρχονται πρώτες, καθώς αναμένεται σειρά αλλαγών κυρίως
στον φορολογικό τομέα, κάνοντας έτσι την Ελλάδα να αποτελέσει ελκυστική επενδυτική ευκαιρία.
Η Reyl Group είναι εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων με βάση τη Γενεύη και με διεθνή παρουσία, παρέχοντας
συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδυτικής στρατηγικής σε ιδιώτες και θεσμικούς, ενώ το ενεργητικό της διαμορφώνεται στα
15 δισ. ελβετικά φράγκα.
Οπως επισημαίνει στο ειδικό της report για την Ελλάδα (και δημοσιεύει η Καθημερινή), μεταξύ των πέντε χωρών των
PIIGS, η Ελλάδα είναι η τελευταία που βγήκε από τα μνημόνια. Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία μπόρεσαν να
προχωρήσουν επειδή κυβερνήσεις τους ήταν αποφασισμένες και είχαν τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και επενδυτών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, όπως τονίζει η Reyl, δεν έχασαν χρόνο στον μεταρρυθμιστικό τομέα. Η
πρώτη τους κίνηση είναι να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% σε διάστημα δύο
ετών, καθώς και η μείωση του ΕΝΦΙΑ. Ο πρωθυπουργός υιοθετεί επίσης διάφορα μέτρα για την απλούστευση των
σημερινών διαδικασιών γραφειοκρατίας. Οι ελληνικές αρχές εργάζονται και για την αντιμετώπιση των 80 δισ. ευρώ των
κόκκινων δανείων, που απειλούν τους ισολογισμούς των τραπεζών. Προκειμένου να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους για
τα NPEs, οι Αρχές διερευνούν ένα ιταλικό μοντέλο, ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική αυτή η λύση, χρειάζονται
δευτερογενής αγορά και θεσμικοί επενδυτές που έχουν κίνητρο να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μέσω ενός πιο
απλουστευμένου νομικού και διοικητικού πλαισίου.
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, η Νέα Δημοκρατία επιταχύνει δύο μεγάλα έργα στη χώρα, και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα:
την αποκατάσταση του Ελληνικού και την ανάπτυξη του κύριου λιμανιού του Πειραιά. Και τα δύο έργα έχουν διαφημιστεί
ευρέως, αλλά έχουν επίσης αντιμετωπίσει καθυστερήσεις και κάποιες επιπλοκές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να
προχωρήσει στην άμεση έναρξη του έργου του Ελληνικού, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους ξένους
επενδυτές που κυνηγούν μικρότερες συναλλαγές. Ορισμένες μικρότερες επενδύσεις έχουν προχωρήσει επίσης πρόσφατα,
γεγονός που απεικονίζει τη νέα δυναμική στην οποία φαίνεται να λειτουργεί η χώρα. Νωρίτερα τον Αύγουστο, αξιωματούχοι
από το Κουβέιτ συζήτησαν για στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών με επίκεντρο τον τουρισμό και τις επενδύσεις.
Η Ελλάδα δεν έχει ξεφύγει ακόμα πλήρως από τον κίνδυνο, καταλήγει η Reyl. Ωστόσο, εάν η ιστορία είναι ένας οδηγός για
την πρόβλεψη του μέλλοντος, οι ισχυρές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις άλλες χώρες των PIIGS σίγουρα
αφήνουν ένα πολύ αισιόδοξο μέλλον για επενδύσεις στην Ελλάδα.
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«Εμβάσματα χωρίς όριο» από την Ελλάδα …. Τα όσα γράφει ο γερμανικός τύπος
Την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων καταγράφει ο
γερμανικός Τύπος, με αναφορές ωστόσο στην ανησυχία για νέα φυγή καταθέσεων στο εξωτερικό.
«Η Ελλάδα καταργεί πλήρως τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων» είναι ο σχετικός τίτλος στην ηλεκτρονική
έκδοση της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι «τέσσερα χρόνια μετά την επιβολή
ελέγχων, η συντηρητική κυβέρνηση στην Αθήνα αποφάσισε την άρση όλων των περιορισμών στις χρηματικές ροές».
Στη συνέχεια του άρθρου σημειώνεται ότι «η Αθήνα επανακτά όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών:
τη Δευτέρα η απόδοση για δεκαετές ομόλογο έπεσε κάτω από το 2%. Τα προηγούμενα χρόνια είχε φτάσει ακόμη και στο
35,5%, με αποτέλεσμα η χώρα να μην μπορεί να δανείζεται στις αγορές. Πάντως, η ζήτηση για ελληνικά ομόλογα δεν
αποτελεί μόνο ένδειξη εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία, αλλά οφείλεται κυρίως σε ...απληστία: είναι από τα λίγα
ομόλογα στην ευρωζώνη που προσφέρουν μία απόδοση. Αυτό αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα δεν έχει εκλείψει εντελώς ο
κίνδυνος».
Και η Handelsblatt συνεχίζει να διατυπώνει επιφυλάξεις: «Ούτε μία νέα φυγή καταθέσεων μπορεί να αποκλειστεί. Στις
αρχές της χρονιάς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα είχαν προειδοποιήσει να μην γίνει βιαστική άρση των περιορισμών
στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς ανησυχούν ότι πολλοί Έλληνες θα εμπιστεύονταν τα χρήματά τους σε ξένες τράπεζες.
Ακόμη και σήμερα το ελληνικό ΑΕΠ υπολείπεται κατά 23% σε σχέση με την εποχή προ κρίσης. Εκτιμάται ότι, αν
αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό, στις αρχές της μεθεπόμενης δεκαετίας θα πλησιάσει και πάλι στα επίπεδα του 2007».
Χρήματα στο εξωτερικό ή στο... στρώμα
«Οι Έλληνες μπορούν και πάλι να εμβάσουν απεριόριστα ποσά στο εξωτερικό» επιγράφεται σχόλιο της ηλεκτρονικής
έκδοσης του Der Spiegel.
Ανατρέχοντας στο παρελθόν, το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι «με την κρίση που ξέσπασε το 2010 πολλοί Έλληνες,
φοβούμενοι κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, είχαν σηκώσει μεγάλα ποσά από τον τραπεζικό τους λογαριασμό και
τα μετέφεραν στο εξωτερικό ή τα έκρυψαν στο σπίτι τους. Για να τερματίσει την εκροή κεφαλαίων η τότε αριστερή
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχε επιβάλει, την 1η Ιουλίου 2015, περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Στους πρώτους
μήνες μετά την επιβολή τους οι πολίτες δεν μπορούσαν να σηκώσουν παρά μόνο 60 ευρώ την ημέρα από τον τραπεζικό
τους λογαριασμό. Ωστόσο έκτοτε υπήρξαν πολλές αποφάσεις για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Και πάλι όμως,
στα ταξίδια τους στο εξωτερικό οι Έλληνες δεν επιτρεπόταν να έχουν μαζί τους περισσότερα από 10.000 ευρώ. Τα
εμβάσματα στο εξωτερικό περιορίζονταν σε 4.000 ευρώ ανά δίμηνο. Και οι δύο αυτοί περιορισμοί πρόκειται να αρθούν
τώρα».
Deutsche Welle
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Εξαγωγείς: Νέα εποχή για τις ελληνικές εξαγωγές μετά την πλήρη άρση των Capital Controls
Η άρση των capital controls θα μας οδηγήσει σε μια νέα εποχή για τις ελληνικές εξαγωγές αλλά και την υλοποίηση νέων
επενδύσεων, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων.
Ο σύνδεσμος χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών
(capital controls) από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και προσθέτει ότι ήταν ένα μέτρο που δημιούργησε τεράστια προβλήματα
στις εμπορικές συναλλαγές των ελληνικών επιχειρήσεων με το εξωτερικό και αναχαίτισε τη δυναμική των ελληνικών
εξαγωγών.
Θεωρούμε πως η αποκατάσταση στην κίνηση κεφαλαίων, συνεχίζει ο ΠΣΕ, θα δώσει νέα ώθηση στην προσπάθεια που
καταβάλλουν οι Έλληνες εξαγωγείς να διευρύνουν το αποτύπωμά τους στις διεθνείς αγορές ενώ θα συμβάλει στην
ανάκτηση της εμπιστοσύνης των ξένων αγορών στις προοπτικές της Ελλάδας.
Επιπρόσθετα, αναμένεται να συμβάλει στην εισροή νέων κεφαλαίων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και στην
ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας.
Η πλήρης άρση των capital controls, όπως σημειώνεται, αποτέλεσε πάγιο αίτημα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
και δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για αυτή τη θετική εξέλιξη.
«Η άρση των capital controls θα μας οδηγήσει σε μια νέα εποχή για τις ελληνικές εξαγωγές αλλά και την υλοποίηση νέων
επενδύσεων» καταλήγει η ανακοίνωση.
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Oι Ρώσοι αφήνουν σταδιακά την Κύπρο
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου» Κύπρου, οι Ρώσοι μειώνουν την παρουσία τους στην Κύπρο είτε πρόκειται για τις
καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα είτε για την κάμψη των τουριστών ή και για τη μείωση που παρατηρείται στον αριθμό των
Ρώσων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κύπρο.
Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο «Φ» δείχνουν ότι σταδιακά παρατηρείται ανατροπή από αυτά που ξέραμε πριν μερικά χρόνια. Οι
αυστηρές νομοθεσίες για το ξέπλυμα χρήματος, το πόσο ακριβό είναι το κυπριακό τουριστικό προϊόν για τα εισοδήματα των Ρώσων που
επισκέπτονται την Κύπρο και ο ανταγωνισμός με άλλους προορισμούς έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα.
Η Κυπρος έχει αλλάξει το οικονομικό της μοντέλο και πλέον στρέφεται προς νέες επιχειρήσεις με φυσική παρουσία και ουσιαστική
δραστηριοποίηση στο νησί, αντί των ξένων καταθέσεων και τις εταιρείες-κέλυφος. Από το 2017 και μετά εντάθηκαν οι πιέσεις των
ΗΠΑ προς την Κύπρο. Ως απάντηση, η Κεντρική Τράπεζα έκλεισε εταιρείες-βιτρίνες και έδωσε εντολή στις τράπεζες να κάνουν
συνεντεύξεις με τους καταθέτες τους και να τους ζητούν φορολογικά πιστοποιητικά. Πολλοί, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια, είδαν τους
λογαριασμούς τους να κλείνουν.
Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας συνηγορούν προς την κατεύθυνση της συστηματικής φυγής ρωσικών κεφαλαίων. Η ουσία είναι
ότι οι καταθέσεις των Ρώσων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τέλος Ιουνίου ήταν 6,78 δισ. ευρώ από 21,51 δισ. ευρώ που ήταν τέλος
του 2012.
Η διαφορά είναι τεράστια και οι καταθέσεις σε σύγκριση με επτά χρόνια πριν είναι λιγότερες κατά 14,79 δισ. ευρώ. Το 2013, με το
κούρεμα των καταθέσεων, οι καταθέσεις των Ρώσων μειώθηκαν στα 11,76 δισ. ευρώ.
Από το 2013 μέχρι τέλος Ιουνίου οι ρωσικές καταθέσεις που έφυγαν από το σύστημα είναι 5,03 δισ. ευρώ.
Σε επίπεδο τουρισμού στο εξάμηνο, τα έσοδα από τη Ρωσία σημείωναν μείωση κατά 7,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2018, φθάνοντας τα 96 εκατ. ευρώ.
Τους επτά μήνες του 2019 επισκέφθηκαν την Κύπρο 418.991 Ρώσοι, αριθμός κατά 4,5% χαμηλότερος από το αντίστοιχο περσινό
διάστημα.
Κερδισμένη τουριστικά από τη Ρωσία είναι η Τουρκία. Το 2018 την Τουρκία επισκέφθηκαν 5,7 εκατομμύρια Ρώσοι, αριθμός κατά 21%
μεγαλύτερος σε σχέση με το 2017. Το 2019 ενδέχεται να σημειωθεί νέο ρεκόρ.
Ως προς τα στοιχεία που αφορούν την Κύπρο, το 2018 επισκέφθηκαν την Κύπρο 783.631 Ρώσοι από 824.494 το 2017. Το 2015 ο αριθμός
ήταν 524.853 Ρώσοι τουρίστες και το 2014 στις 636.766. Πριν από δέκα χρόνια ο αριθμός των Ρώσων τουριστών που επισκέφθηκαν την
Κύπρο ήταν 180.926 παρουσιάζοντας άνοδο 602.705.
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Μακρόν για Brexit: Ο Μπόρις Τζόνσον δεν αποκλείεται να «παίζει πόκερ»
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ενδέχεται να «παίζει πόκερ» απαιτώντας να γίνουν μεγάλες

αλλαγές στη Συμφωνία
Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έκρινε χθες ο
πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.
«Ίσως παίζει πόκερ. Είναι ευφυής. Είχα μια καλή συζήτηση μαζί του. Θέλει να απλοποιηθούν τα πράγματα στα
ιρλανδικά σύνορα», ανέφερε ο Μακρόν μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2.
Όμως, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, οι απαιτήσεις του Τζόνσον συνεπάγονται ότι αγαθά που δεν
συμμορφώνονται προς τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς θα μπορούσαν να εισάγονται στην ενιαία αγορά της Ε.Ε.
μέσω Βρετανίας. «Αυτό θέλει. Και αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε», τόνισε. Τεχνικής φύσης
τροποποιήσεις, οι οποίες δεν μεταβάλλουν στην ουσία της τη Συμφωνία Αποχώρησης που διαπραγματεύθηκε η
προκάτοχος του Τζόνσον στο τιμόνι των Συντηρητικών και στη Ντάουνινγκ Στριτ, η Τερέζα Μέι, θα
μπορούσαν να γίνουν δεκτές από τις Βρυξέλλες, διαβεβαίωσε ο Μακρόν. Ωστόσο εάν το Λονδίνο επιλέξει
εντέλει την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, «είμαστε έτοιμοι», συμπλήρωσε Αυτό «θα είναι δύσκολο» και «δεν θα
είναι καλό» για καμία πλευρά, προειδοποίησε.
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Παραμένει οριακή η κατάσταση στις διεθνείς αγορές …. Κλειδί πάντα στο
Χ.Α. η παραμονή υψηλότερα των 710 – 700 μονάδων …. Στόχος από την
άλλη μια ισχυρή αντίδραση και διάσπαση των 840 – 850 μονάδων….
Relative Strength Index (44.6381)
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