
Η ΟΜΗΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… 

 

Αδιατάρακτο παραμένει το σκηνικό αναμονής στο ελληνικό 

χρηματιστήριο με τη μεταβλητότητα να παραμένει χαμηλή και τις 

συναλλαγές αναιμικές. Με το χθεσινό δε Eurogroup να παρέρχεται αλλά 

τους υπουργούς να παραμένουν στις Βρυξέλλες, ανανεώθηκε η 

προσδοκία για επίτευξη συμφωνίας σε κάποιο από τα επόμενα. Χωρίς 

ωστόσο να είναι στη σφαίρα του απίθανου και ένα νέο καλοκαιρινό 

θρίλερ για την ελληνική οικονομία ενόψει των υψηλών δανειακών 

υποχρεώσεων του Ιουλίου. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα των 

Ολλανδικών εκλογών έδωσαν βαθιά ανάσα στην Ευρώπη και την 

προοπτική των θετικών σεναρίων για τη συνοχή της, ενόψει μάλιστα της 

επετείου για τα 60 χρόνια από τη συνθήκη της Ρώμης. Θα χρειαστεί 

ωστόσο να επιβεβαιωθεί ανάλογο μήνυμα και από τις γαλλικές εκλογές 

τους επόμενους μήνες. 

Αναπόφευκτα, το χρηματιστήριο παραμένει σε ομηρεία, αφού δεν 

υπάρχουν οι καταλύτες που θα μπορούσαν να αλλάξουν την 

κατεύθυνσή του καθώς ο βαθμός εμπιστοσύνης περί τον τραπεζικό 

κλάδο παραμένει χαμηλός, οδηγώντας σε συνέχιση της εκροής των 

καταθέσεων που επανάκαμψαν το 2016 με τους κανόνες του new 

money. Η απόφαση για τον αναπροσδιορισμό του αναβαλλόμενου 

φόρου στην 20ετία ήταν θετική αλλά «λίγη» καθώς απομένουν και άλλα 

ζητήματα προς νομοθέτηση ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για 

τα NPLs σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό. Παράλληλα, η 

ψήφος εμπιστοσύνης που προέκυψε από την υπερκάλυψη του 

ομολόγου του ΟΠΑΠ αδυνατεί να έχει τον απόηχό της  και στο 

χρηματιστήριο, καθώς ουδείς μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για το 

χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Πολλώ μάλλον που η παρούσα 

αντίληψη για το χρόνο και την έγκαιρη ολοκλήρωση της 

διαπραγμάτευσης αγνοεί το οικονομικό κόστος της συνεχιζόμενης 

παράτασης και διαμορφώνεται από άλλες παραμέτρους, πολιτικού ή 

άλλου περιεχομένου. 

Στο διεθνές περιβάλλον, το G20 των προηγούμενων ημερών που 

διεξήχθη στη Γερμανία άφησε μια πικρή επίγευση. Και τούτο γιατί 

αναδύθηκε άρωμα εμπορικού πολέμου, καθώς η αμερικανική στάση 

οδηγεί όλες τις άλλες εναντίον της ! Έτσι, μετά τον Κινέζο Πρόεδρο, η 



Γερμανίδα καγκελάριος και ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός διακήρυξαν το 

πιστεύω τους στην παγκοσμιοποίηση κάνοντας μέτωπο υπέρ του 

ελεύθερου εμπορίου και των ανοικτών αγορών. Εξέλιξη που θα ήταν 

αδιανόητη λίγους μόνο μήνες νωρίτερα με τον Ομπάμα στη θέση του 

Προέδρου στις ΗΠΑ, καθώς με τον Τραμπ αναδύθηκε το δόγμα America 

First ! Οι αγορές πάντως παραμένουν ακόμη ψύχραιμες, θεωρώντας 

ίσως ότι ο επικείμενος προστατευτισμός δεν θα βλάψει το παγκόσμιο 

εμπόριο και τα εταιρικά μεγέθη. Ως πότε όμως;; 
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