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Ελλάδα: Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη ύφεση σε καιρό ειρήνης!!!!
To ΔΝΤ δημοσιοποίησε την τελευταία του αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία. "Μετά από μια βαθιά και παρατεταμένη
ύφεση" αναφέρει στην ανακοίνωσή του "η ανάπτυξη τελικά επέστρεψε στην Ελλάδα”. Δόθηκε το "πράσινο φως" για την
έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο του 2018. Όπως σχολιάζει το Forbes σε ένα πολύ ενδιαφέρον
άρθρο του, για πολλούς, αυτά είναι ευπρόσδεκτα νέα. Η Ελλάδα γύρισε σελίδα. Οι μαύρες μέρες είναι πίσω της και το
μέλλον θα είναι λαμπερό. Είναι όμως στ’ αλήθεια το τέλος των προβλημάτων της χώρας ή θα έρθει περισσότερος πόνος;
Είναι ομολογουμένως πολύ ενδιαφέρον ότι όπως γράφει το Forbes, το μέγεθος της κατάρρευσης της Ελλάδας την τελευταία
δεκαετία είναι δραματικό. Στην αρχή της αξιολόγησης του ΔΝΤ υπάρχει αυτός ο πίνακας, που συγκρίνει τη μείωση της
ελληνικής παραγωγής τα τελευταία 10 χρόνια με άλλες μεγάλες ιστορικές περιόδους ύφεσης, συμπεριλαμβανομένης της
αμερικανικής Μεγάλης Ύφεσης:

Ο ελληνικός λαός πέρασε μια ύφεση τόσο μεγάλη όσο ήταν η Μεγάλη Ύφεση, με την ελληνική να διαρκεί αρκετά
περισσότερο. Είναι πλέον η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη ύφεση σε καιρό ειρήνης.
Ευτυχώς, η Μεγαλύτερη Ύφεση ενδεχομένως πλέον να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Η ελληνική οικονομία
αναπτύχθηκε κατά 1,4% το 2017 και το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα αυξηθεί στο 2% το 2018 και 2,4% το 2019.
Φυσικά, οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την ανάπτυξη στην Ελλάδα θα πρέπει να εξετάζονται με μεγάλη προσοχή. Ενώ η
ελληνική οικονομία βυθιζόταν ακόμα βαθύτερα στην ύφεση, το ΔΝΤ συνέχιζε να προβλέπει ότι η οικονομική μεγέθυνση θα
επέστρεφε "εντός των προσεχών ημερών".
Το σατιρικό blog ZeroHedge διακωμώδησε τις προβλέψεις του ΔΝΤ. Αλλά η Ελλάδα πράγματι βγήκε το 2017 από τη
μακροχρόνια ύφεση και οι ενδείξεις μέχρι τώρα είναι ότι η ανάπτυξη θα διατηρηθεί αυτό το έτος.
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ΙΟΒΕ: Σε υψηλά τεσσάρων ετών το οικονομικό κλίμα τον Ιούλιο
Σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης επέστρεψε τον Ιούλιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος και διαμορφώθηκε στις 105,3 (από 102,5)
μονάδες, τα υψηλότερα επίπεδα εδώ και τέσσερα χρόνια.
Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η εξέλιξη αυτή είναι
αποτέλεσμα της βελτίωσης των επιμέρους δεικτών των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο και την
καταναλωτική εμπιστοσύνη, ενώ στις κατασκευές και τις υπηρεσίες ο σχετικός δείκτης υποχωρεί.
Όπως αναφέρει στο δελτίο του το ΙΟΒΕ «η γενικότερη δυναμική του δείκτη τους τελευταίους μήνες είναι συνεπής με τις
μακροοικονομικές εξελίξεις και βραχυχρόνιους δείκτες σε διάφορους κλάδους, όπου οι τάσεις είναι κατά βάση ανοδικές. Η ολοκλήρωση
του τρίτου προγράμματος προσαρμογής χωρίς εκπλήξεις και οι αποφάσεις για το μετα-μνηνονιακό πλαίσιο εποπτείας συμβάλουν στη
σταθεροποίηση του οικονομικού πλαισίου και επιτρέπουν τη βελτίωση των προσδοκιών σε τμήματα της οικονομίας.
Ακόμη και αν δεν δημιουργείται ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, και η έξοδος στις διεθνείς αγορές φαίνεται πως θα γίνεται με πολλές
επιφυλάξεις και περιορισμούς, οι αποφάσεις αφενός για μείωση της επιβάρυνσης από την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και
αφετέρου η δέσμευση της οικονομικής πολιτικής εντός ενός αυστηρού δημοσιονομικού πλαισίου μειώνουν τους κινδύνους εκτροχιασμού
της οικονομίας.
Επιπλέον, παράγοντες με θετική επίδραση κατά τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή το εξωτερικό εμπόριο και η τουριστική κίνηση
διατηρούν τη δυναμική τους. Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι η έρευνα κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος ολοκληρώθηκε πριν τα
πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην Αττική και ενδεχόμενες επιδράσεις δεν έχουν ενσωματωθεί ως τάση στα στοιχεία του Ιουλίου».
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Στην doBank περνάει η διαχείριση κόκκινων δανείων 1,8 δισ. ευρώ
Οι τέσσερις συστημικές Τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) προέβησαν την
31.07.2018 στη σύναψη μιας καινοτόμου για τα διεθνή δεδομένα συμφωνίας συνεργασίας με την κορυφαία εξειδικευμένη διαχειρίστρια
εταιρία δανείων doBank S.p.A. (doBank).
Η συμφωνία καταρτίσθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής των Ελληνικών συστημικών Τραπεζών για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους και για την προστασία της βιωσιμότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων («ΜμΕ») με στόχο την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Η doBank θα υποστηρίξει τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες με την αποκλειστική διαχείριση κοινών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
που αφορούν περισσότερες από 300 ελληνικές ΜμΕ συνολικής κατά προσέγγιση ονομαστικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ,
διευκολύνοντας την εξεύρεση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Η εν λόγω συνεργασία,
αξιοποιώντας και την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της doBank στη διαχείριση δανείων, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην
εξυγίανση των ΜμΕ και στη βελτίωση του δείκτη ανακτησιμότητας των σχετικών δανειακών ανοιγμάτων. Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν
με τη μετάθεση του βάρους στην ενίσχυση της συνεργασίας των δανειοληπτών, στην εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών
αναδιάρθρωσης, στην επιτάχυνση της λήψης και υλοποίησης των σχετικών με τη διαχείριση των δανείων αποφάσεων, αλλά, δυνητικά,
και στην προσφορά πρόσβασης σε νέες πηγές χρηματοδότησης για τις βιώσιμες ΜμΕ.
Η doBank διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δανείων, η ονομαστική αξία των οποίων ανέρχεται στα
τέλη Μαρτίου 2018 κατά προσέγγιση στα 88 δισεκατομμύρια ευρώ. Η doBank είναι ανεξάρτητη διαχειρίστρια εταιρία πιστώσεων,
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο με χρηματιστηριακή αξία άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ και ευρεία πελατειακή βάση, η
οποία αποτελείται από κορυφαίες τράπεζες και επενδυτές. Η doBank, κατόπιν της ολοκληρώσεως της σχετικής διαδικασίας με την
Τράπεζα της Ιταλίας και την Τράπεζα της Ελλάδος, εγκατέστησε υποκατάστημα στην Ελλάδα, έχοντας λάβει άδεια από τις αρμόδιες
Εποπτικές Αρχές.
Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών και της doBank καταρτίσθηκε κατόπιν της ολοκλήρωσης
διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια, στην οποία έλαβαν μέρος περισσότερες από τριάντα
υποψήφιες εταιρίες. Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και είναι το αποτέλεσμα λεπτομερούς σχεδιασμού και πρωτοπόρου συνεργασίας
μεταξύ των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την υποστήριξη της διεθνούς εταιρίας συμβούλων στρατηγικής Oliver Wyman. Η
διεθνής δικηγορική εταιρία White & Case ενήργησε ως νομικός σύμβουλος των Τραπεζών επί ζητημάτων αγγλικού δικαίου και η
δικηγορική εταιρεία Κουταλίδη ως νομικός σύμβουλος επί ζητημάτων ελληνικού δικαίου.

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

II

22 Ag.
Ag. Theodoron
Theodoron Sq,
Sq, 105,61
105,61
Athens,
Athens, Greece
Greece
Tel.
Tel. +30
+30 210
210 3212947
3212947
Fax:
Fax: +30
+30 210
210 3314355
3314355

Ημερήσια Νέα

--

Διεθνή ΜΜΕ: «Το ΔΝΤ δεν έχει πειστεί ότι η Ελλάδα είναι comeback story»
Στην απαισιοδοξία του ΔΝΤ για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους, τους αστερίσκους που βάζει στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης και τις αμφιβολίες για το αν θα
τηρηθούν τα υπεσχημένα από Αθήνα και Ευρωπαίους εταίρους εστιάζει ο ξένος Τύπος.

To πρακτορείο Bloomberg επισημαίνει ότι το Ταμείο αμφισβητεί κατά πόσον είναι ρεαλιστικοί οι στόχοι του
αναπτυξιακού σχεδίου της ελληνικής κυβέρνησης, διατυπώνει ανησυχία για τις τράπεζες, που δεν αποκλείει να χρειαστούν
νέες ενέσεις στο μέλλον, αλλά κυρίως για το κατά πόσον το χρέος θα είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα επηρεάζοντας
αρνητικά την εμπιστοσύνη των αγορών.
«To ΔΝΤ προειδοποιεί την Ευρωζώνη ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους», σημειώνουν από την
πλευρά τους οι Financial Times, τονίζοντας ότι κατά το Ταμείο το ελληνικο χρέος δεν θα είναι βιώσιμο σε μια εικοσαετία
και οι ευρωπαίοι εταίροι «θα πρέπει να προβούν σε νέα ελάφρυνση ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και
να μη χρειαστεί ένα νέο πρόγραμμα διάσωσης».

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η Ηandelsblatt: «Το ΔΝΤ φοβάται νέα αύξηση του χρέους στην Ελλάδα», αναφέρει στον
τίτλο του άρθρου της η γερμανική οικονομική εφημερίδα. Και σημειώνει:
«Από την ανάλυση προκύπτει ξεκάθαρα πόσο κρίσιμη παραμένει η κατάσταση έστω κι αν λήγει στις 20 Αυγούστου το
τρίτο πρόγραμμα διάσωσης κι η Ελλάδα θα σταθεί για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια στα πόδια της. Και μπορεί και
το ΔΝΤ να διαπιστώνει προόδους: "ΗΓ Ελλάδα άφησε πίσω της την κρίση", λέει ο ειδικός του ΔΝΤ, Πέτερ Ντόλμαν.
Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα η χώρα είναι σταθερή λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας, των πλεονασμάτων των
προϋπολογισμών και του μαξιλαριού ρευστότητας, με τα οποία εφοδίασαν οι πιστωτές την Αθήνα. Έτσι το χρέος από
177% του ΑΕΠ σήμερα αναμένεται να πέσει κάτω από το 140% το 2027. Αλλά από το 2028 το ΔΝΤ υπολογίζει ότι θα
αυξηθεί αφού η Αθήνα θα πρέπει από εκείνη τη χρονιά να εξοφλεί παλιά χρέη με νέα, για τα οποία θα πληρώνει
υψηλότερους τόκους από ό,τι σήμερα. "Το μακροπρόθεσμο outlook παραμένει αβέβαιο", λέει ο Ντόλμαν, και γι’ αυτό
είναι “καλοδεχούμενες” νέες ελαφρύνσεις χρέους πέρα από τις ήδη συμφωνηθείσες».

«Το ΔΝΤ αμφισβητεί τους στόχους λιτότητας για την Ελλάδα» γράφει το Spiegel επισημαίνοντας ότι το Ταμείο είναι λίαν
απαισιόδοξο στις προβολές του για το μέλλον, καθώς αναμένει χαμηλότερη ανάπτυξη και πλεονάσματα σε σχέση με την
Κομισιόν. Και σημειώνει επίσης το καμπανάκι που κρούει το ΔΝΤ και προς την Αθήνα: «Στην έκθεση το ΔΝΤ δεν εξαιρεί
από την κριτική και την ελληνική κυβέρνηση. Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις το Δημόσιο πρέπει να γίνει
αποτελεσματικότερο, πράγμα που ισχύει ιδίως για "τις ελλείψεις στη συλλογή των φόρων". Υπάρχει επίσης ανάγκη
δράσης για περαιτέρω μείωση των επισφαλών δανείων των ελληνικών τραπεζών και για πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στην
αγορά εργασίας και στις αγορές προϊόντων. Αλλά στο ΔΝΤ φαίνεται ότι αμφιβάλλουν κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση θα
ακολουθήσει τέτοιες συστάσεις μετά τη λήξη των δανειακών προγραμμάτων. Σύμφωνα με την έκθεση η Ελλάδα
απειλείται από “μεταρρυθμιστική κόπωση” -και επειδή επίκεινται το 2019 εκλογές κι οι πολιτικοί δεν θα ήθελαν να
επιβαρύνουν τους πολίτες με νέα βάρη».
Συνέχεια….
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Καυστικό -κυρίως προς τους ευρωπαίους εταίρους και δη το Βερολίνο- είναι το ύφος του άρθρου της La Stampa με
τίτλο: «Μη βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας- ΔΝΤ: Οι πιστωτές πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να τη
βοηθήσουν»
Η ιταλική εφημερίδα σημειώνει: «Πιθανώς στην Ελλάδα δεν θα ξέρουν αν πρέπει να γελάσουν ή να κλάψουν με τον νιοστό
χρησμό για το οικονομικό τους πεπρωμένο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει ότι σε 20 χρόνια το κόστος
καταβολής τόκων για το δημόσιο χρέος της Αθήνας θα καταστεί μη βιώσιμο . Αν το διαβάσει κανείς θετικά, η νέα αυτή
ετυμηγορία θα μπορούσε να ηχεί ως εξής: “Για 20 χρόνια θα είστε καλά. Ζήτω. Αλλά όχι. Το νόημά της είναι ότι η
επόμενη εικοσαετία θα είναι γεμάτη δάκρυα και αίμα και θα υπάρξουν (καθώς θα περνούν τα χρόνια) περισσότερα δάκρυα
και περισσότερο αίμα, για να αποκαλυφθεί τελικά ότι κάθε θυσία ήταν ανώφελη και όλα θα τελειώσουν εκ νέου σε μια
τραγωδία και όχι σε εξυγίανση μέσω της λιτότητας. Το Ταμείο λέει ότι οι στόχοι του πλεονάσματος του προϋπολογισμού
που επιβλήθηκαν στην Αθήνα για την καταβολή τόκων επί του χρέους θα πνίξουν την ελληνική οικονομία (...). Ως εκ
τούτου, η προειδοποίηση του ΔΝΤ προς τους διεθνείς πιστωτές: "Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη βοήθεια για το
χρέος"».



Les Echos «To ΔΝΤ αμφισβητεί την αισιοδοξία των Ευρωπαίων για την Ελλάδα»
Η γαλλική οικονομική εφημερίδα σημειώνει: «[Το ΔΝΤ] δεν αμφιβάλλει ότι θα χρειαστεί νέα ελάφρυνση του χρέους τα
επόμενα χρόνια. Πιθανότητα που έχουν προβλέψει, εξάλλου, οι Ευρωπαίοι υπό ορισμένους όρους στη συμφωνία που
επιτεύχθηκε στις 22 του περασμένου Ιουνίου. Αλλά όχι πριν από το 2032. Το ΔΝΤ ανησυχεί για το πόσο στέρεες είναι οι
δεσμεύσεις αυτές. Αν οι Έλληνες δεν σεβαστούν τις υποσχέσεις τους για μεταρρυθμίσεις ή αν μια αλλαγή της πολιτικής
πλειοψηφίας σε ένα από τα κράτι μέλη της ευρωζώνης οδηγήσει σε αμφισβήτηση αυτής της υπόσχεσης για ελάφρυνση
χρέους, το σενάριο θα πρέπει να ξαναγραφεί...» Στις επικρίσεις του ΔΝΤ για το μίγμα πολιτικής στην Ελλάδα και τις
αμφιβολίες για το αν η οικονομία της μπορεί να επανέλθει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης στέκονται οι Τάιμς της Νέας
Υόρκης σε άρθρο με τίτλο: «Η Ευρώπη λέει πως η Ελλάδα είναι comeback story. To ΔΝΤ, όμως, δεν έχει πειστεί». Η
αμερικανική εφημερίδα τονίζει ότι «η Ελλάδα είναι το πρόβλημα από το οποίο ποτέ δεν μπορεί να γλιτώσει η Ευρώπη και
οι κίνδυνοι στο μεταμνημονιακό της μέλλον είναι σαν λίστα αντιξοοτήτων: Εξακολουθεί να έχει αδύναμους ισολογισμούς
τραπεζών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, επεσήμανε το ταμείο, παραμένουν σε ισχύ κάποια capital controls και το Δημόσιο
έχει μεγάλες οφειλές. Ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού θεωρείται ότι “απειλείται” από φτώχεια, κι όλα αυτά
επιβαρύνουν τις προοπτικές μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Και η Ελλάδα δεν έχει ακόμη σημειώσει επαρκή πρόοδο σε
δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις στην αγορά. Το πιο ανησυχητικό είναι το βουνό χρέους της χώρας...»

\
Σε ανάλογο ύφος και η βρετανική Telegraph επισημαίνει ότι το Ταμείο καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει τις
δαπάνες και να μειώσει τους φόρους, αφού η υπερβολική λιτότητα υπονομεύει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της
οικονομίας.
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον μήνα Ιούλιο και από
01/01
Ιούλιος
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Ιουλίου
-1,85%
-2,51%
-3,67%
-4,59%
4,86%
-0,35%
-4,16%
6,76%
3,39%
-0,28%
5,78%
-1,12%
0,86%
0,16%
5,58%
-2,97%
0,12%
2,90%
-1,39%
4,72%
-7,53%
2,78%
-4,38%
9,13%
-3,83%

Απόδοση από 01/01
-12,09%
4,48%
-1,33%
-3,71%
21,67%
-6,85%
-8,97%
11,93%
-7,51%
-6,04%
-12,79%
4,12%
-10,84%
-10,43%
-3,30%
-8,05%
-5,91%
9,81%
-9,10%
-3,48%
-12,05%
10,67%
-9,39%
33,12%
2,14%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

0,48%
1,64%
-0,95%

-5,13%
-3,16%
-2,56%

V

