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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Πτωτικές τάσεις στις αγορές της Ασίας - Απώλειες 1,1% στη Σαγκάη

ΚΥΠΡΟΣ Η Κύπρος βρίσκεται σε τροχιά εξόδου από το Μνημόνιο πριν από την αρχικά προβλεπόμενη 
προθεσμία του 2016, δήλωσε απόψε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο 
Ντράγκι, γεγονός που αποκάλεσε «αξιοσημείωτο», μεταδίδει το Stockwatch. Μιλώντας μέσω 
διερμηνέα σε δείπνο που παρέθεσε στον ίδιο και στους Κεντρικούς Τραπεζίτες των κρατών 
μελών της Ευρωζώνης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο κ. Ντράγκι 
προειδοποίησε ωστόσο ότι δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό καθώς η κυπριακή οικονομία 
και ο χρηματοπιστωτικός τομέας ιδιαίτερα αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα. Χρειάζονται 
επιπρόσθετα βήματα, είπε, για αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος και 
επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο κ. Ντράγκι έκανε αναφορά στη 
σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη σταθεροποίηση του κυπριακού τραπεζικού 
συστήματος και στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος. Σε χαιρετισμό του πριν το δείπνο 
που παρέθεσε στο συμβούλιο της ΕΚΤ ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και αναδεικνύοντας 
την ιστορική παρουσία της Κύπρου στον χώρο της Ευρώπης και την νευραλγική της θέση στην 
περιοχή, ο πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι «πολύ 
καλύτερα από ότι αναμενόταν». «Είναι σημαντικό ότι η Κύπρος βρίσκεται σε τροχιά να βγει 
από το μνημόνιο πριν από το 2016 που λήγει το πρόγραμμα», είπε ο πρόεδρος της ΕΚΤ.
«Οι κυπριακές αρχές χρειάζονται επιπρόσθετα βήματα για την ομαλή λειτουργία του 
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συστήματος», τόνισε ο κεντρικός τραπεζίτης. Είπε ότι η συνεχής καθυστέρηση του νόμου των 
εκποιήσεων αποτελεί πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί, ενώ πρέπει να εφαρμοστεί και το 
πλαίσιο αφερεγγυότητας. «Βλέπουμε σημάδια βελτίωσης και σε άλλες χώρες», είπε.

ΔΕΗ Αποδεκτή και τυπικά θα γίνει σήμερα από τον υπουργό ΠΑΠΕΝ Παναγιώτη Λαφαζάνη η 
παραίτηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ ΔΕΗ +1,27%, Αρθούρου 
Ζερβού. Ο κ. Ζερβός, ένας από τους μακροβιότερους επικεφαλής της ΔEΗ με πέντε χρόνια 
στη θέση αυτή και σε περίοδο έντονης οικονομικής και πολιτικής κρίσης, με εναλλαγές 
τεσσάρων κυβερνήσεων, υπέβαλε την παραίτησή του εχθές το βράδυ. Προηγουμένως το 
απόγευμα, είχε δημοσιοποιηθεί το βούλευμα της Εισαγγελίας που τον παρέπεμπε για 
κακουργηματική πράξη, επειδή το διάστημα Ιουνίου 2010-Αυγούστου 2012 είχε εγκρίνει 
αυξήσεις σε 19 στελέχη της επιχείρησης που τη ζημίωσαν με πάνω από 150.000 ευρώ. Πηγές 
προσκείμενες στη διοίκηση ωστόσο αντέκρουσαν τα επιχειρήματα. Σε κάθε περίπτωση, η 
εξέλιξη αυτή ήρθε δύο 24ωρα μετά το σάλο που ξέσπασε αναφορικά με τη Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας που υπέγραψε ο επικεφαλής της ΔEΗ με τη ΓΕΝΟΠ (για την οποία τον «άδειασε» το 
Μέγαρο Μαξίμου) και παρά τη στήριξη που του πρόσφεραν συνδικαλιστές, αλλά και 
κυβερνητικοί βουλευτές της Κοζάνης.

ΠΕΙΡ H  Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015.
Ειδικότερα:
*Ανακοίνωση των Ετήσιων Αποτελεσμάτων 2014 και Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών την 
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
* Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Ομίλου της Τράπεζας 
Πειραιώς (www.piraeusbankgroup.com) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2014 έως την 31 
Μαρτίου 2015.
*Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί 
αμέσως μόλις προγραμματισθεί.

ΕΚΤ Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει την έναρξη αγορών 
τίτλων συνολικού ύψους 60 δις. ευρω κάθε μήνα (!). Είναι για πρώτη φορά που η ΕΚΤ 
δρομολογεί ένα τέτοιας έκτασης  πρόγραμμα χρηματοδότησης στην Ευρωζώνη.
Οι πρώτες αγορές κατά πάσα πιθανότητα αρχίζουν την Δευτέρα. Την ίδια ημέρα δηλαδή που 
στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Υπ. Οικονομικών θα «μετράει» την συμβατότητα των προτάσεων 
Βαρουφάκη με το πρόσφατο σύμφωνο επέκτασης της δανειακής σύμβασης Ελλάδας – 
Ευρωζώνης. Στην πραγματικότητα η κίνηση αυτή της ΕΚΤ ισοδυναμεί με «τύπωμα» χρήματος 
με μόνη διαφορά ότι στο σχήμα αυτό την «ευθύνη» της πράξης θα έχουν κατά 80% οι εθνικές 
Κεντρικές Τράπεζες και μόνο κατά 20% η ΕΚΤ, προκειμένου να σωθούν τα προσχήματα της 
μη αμοιβαιοποίησης του χρέους όπως απαιτούσαν οι Γερμανοί. Το ενδιαφέρον είναι ότι η κάθε 
Κεντρική Τράπεζα δεν θα αγοράζει δικά της κρατικά ή ιδιωτικά ομόλογα, αλλά εκείνα των 
άλλων χωρών. Και το ερωτηματικό που προκύπτει αλλά δεν έχει απαντηθεί ακόμα – ίσως αυτό 
γίνει σήμερα από τον Draghi– είναι αν οι άλλες κεντρικές τράπεζες θα μπορούν να αγοράσουν 
καλυμμένα ομόλογα ελληνικών τραπεζών, αφού οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται επαρκώς 
κεφαλαιοποιημένες μετά το stress test. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα μείνει έξω από το 
πανηγύρι της …βροχής χρήματος που αρχίζει την Δευτέρα, όσο αφορά τα κρατικά ομόλογα, 
μέχρι η ΕΚΤ να θεωρήσει ότι το υπάρχον πρόγραμμα είναι επαρκής όρος για να τα κάνει και 
πάλι αποδεκτά ως εγγυήσεις χρηματοδότησης. Στο μεταξύ οι αγορές υποδέχονται τις 
επικείμενες ανακοινώσεις για το πρόγραμμα «ποσοτικής χαλάρωσης» με μία μεγάλη 
διολίσθηση του ευρώ έναντι του δολαρίου σε τιμές που είχαμε να δούμε από το 2003 (1,10 
δολ./ευρώ).  Η διολίσθηση του ευρώ αναμένεται να επιταχυνθεί όταν αρχίσουν οι αγορές 
σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μπροστά της το μεγάλο βήμα της ποσοτικής 
χαλάρωσης, οι Financial Times φέρνουν στο προσκήνιο ένα ζήτημα που αφορά την κεφαλαιακή 
επάρκεια του τραπεζικού συστήματος και εκτιμούν πως οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι της ζώνης 
του ευρώ ούτε λίγο ούτε πολύ χρειάζονται περί τα 115 δις. ευρώ προκειμένου να 
εναρμονιστούν με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ. Το Αγγλοσαξονικό ΜΜΕ αναφέρει πως αν 
και η πλειονότητα των τραπεζών έχει καταφέρει να ευθυγραμμιστεί ήδη με τους αυστηρούς 
τραπεζικούς κανονισμούς, εντούτοις σε παγκόσμιο επίπεδο χρειάζονται κεφάλαια 305 δισ. 
ευρώ προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τους νέους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ. Ενώ μόνο για 
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την Ευρώπη, τα υπολειπόμενα κεφάλαια ανέρχονται σε 115 δισ. ευρώ. Πάντως, οι 
περισσότερες τράπεζες και σε ποσοστό 82% έχουν καταφέρει να ευθυγραμμιστούν ήδη με τους 
αυστηρούς τραπεζικούς κανονισμούς, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το 2019, 
συμπληρώνουν οι FT. Βεβαίως το ερώτημα που προκύπτει είναι το ποιες τράπεζες της ΕΕ από 
τις 130 συστημικές που βρίσκονταν υπό την εποπτεία της ΕΚΤ ανήκουν στο επίμαχο ποσοστό 
του 18% και θα πρέπει να «μοιραστούν» μεταξύ τους τα 115 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως από 
την στιγμή που η Ευρωτράπεζα έχει ολοκληρώσει τα stress tests και θεωρητικά τουλάχιστον οι 
όποιες εκκρεμότητες έχουν διευθετηθεί, έχει προκύψει ένας διάλογος σχετικά με το πόσο 
αυστηροί ήταν οι έλεγχοι σε σχέση με τα tests που έγιναν στην απέναντι πλευρά του ωκεανού 
από την FED. Συν του ότι υπάρχουν εκτιμήσεις από θεσμικούς φορείς που μιλούν ευθέως για 
επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, με την υπενθύμιση 
πως λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα η Αυστριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε το πρώτο τραπεζικό 
«bail in» επί ευρωπαϊκού εδάφους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους.  
Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν  
παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.  
Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε  
επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου  
κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο 
και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από 
τη χρήση του παρόντος εντύπου.
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