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Δύο επενδυτικά σχήματα στην «τελική ευθεία» για το καζίνο στο Ελληνικό
Με δύο επενδυτικά σχήματα για το καζίνο στο Ελληνικό, συζητάει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, όπως
είπε σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους και επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να μην υπάρξει νέα παράταση για το
διαγωνισμό.
« 30η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία κατάληξης του διαγωνισμού, η οποία δεν πρέπει να παραταθεί», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Ο υπουργός είπε ότι ακολουθείται ένα σφικτό χρονοδιάγραμμα, δύο εβδομαδιαίες συνεδριάσεις σε δύο επίπεδα (υπηρεσιακό και
υπουργικό), ενώ υπάρχουν και ad hoc παρεμβάσεις για την υλοποίηση της επένδυσης στο Ελληνικό εκ μέρους της ηγεσίας του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, «χωρίς τον διαγωνισμό για το Καζίνο δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο
της επένδυσης στο Ελληνικό».
Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι, ήδη, η Κυβέρνηση επεξεργάζεται την έκδοση τέταρτης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (που αφορά το Καζίνο
στο Ελληνικό) και η οποία θεωρείται απαραίτητη από τους επενδυτές προκειμένου να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές στον
επικείμενο διαγωνισμό.
Όπως αποκάλυψε ο υπουργός, η ηγεσία του υπουργείου συναντήθηκε, χθες, Τετάρτη, με τους εκπροσώπους αμερικανικής εταιρείες που
ενδιαφέρεται για το Καζίνο, ενώ στο περιθώριο της συνάντησης αναφέρθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου ότι πρόκειται για
τον εκπρόσωπο της αμερικανικής Mohegan, ενώ συνάντηση έγινε προ ημερών και με τους εκπροσώπους της Hard Rock International.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ατονεί το ενδιαφέρον που κατά καιρούς έχουν εκφράσει οι επίσης αμερικανική Caesar’s αλλά και η
Μαλαισιανή Genting.
Συνολικά, για την επένδυση στο Ελληνικό, ο υπουργός ανέφερε: «Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος. Θα τολμούσα να πω και λίγο
καλύτερα». Σημείωσε πως η εικόνα που έδινε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν αληθινή, καθώς «δεν ήταν όλα έτοιμα, αλλά ασφαλώς
έχουν κάνει πρόοδο, αλλά εμείς θέλουμε ταχύτερη πρόοδο».
Ο ίδιος προανήγγειλε fast track διαδικασίες και για άλλες μεγάλες επενδύσεις που έχουν κολλήσει στη χώρα και χρονίζουν. Στρατηγική
που εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο για την προσέλκυση επενδύσεων, την οποία χαρακτήρισε εθνικό στόχο. Ενώ, σε άλλο σημείο,
ανέφερε πως επιδίωξη είναι η Ελλάδα να παρέχει στους επενδυτές ασφάλεια δικαίου.
«Σε διάφορα επίπεδα, πολλές επενδύσεις είναι κολλημένες πολύ καιρό, οι περισσότερες σταματάνε από τη δύναμη της αδράνειας»,
σημείωσε ο κ. Γεωργίαδης, ενώ σχετικά με το ενεργειακό κόστος που απασχολεί ιδιαίτερα την επιχειρηματική κοινότητα διότι είναι
βασικό αντικίνητρο στη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους, σημειώθηκε ότι είναι θέμα το οποίο θα απασχολήσει ιδιαίτερα το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Περιορισμένα είναι τα αποτελέσματα του εξωδικαστικού μηχανισμού, όπως εκτιμά ο υπουργός και, όπως είπε, «μόλις 50 είναι οι μεγάλες
επιχειρήσεις από τα 2.000 και πλέον νομικά πρόσωπα που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους».
Προκειμένου να γίνει περισσότερο λειτουργικός ο νόμος, ώστε να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε
ότι το υπουργείο προωθεί αλλαγές στον νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να δοθούν κίνητρα και να επιταχυνθεί η διαδικασία
για να μπορέσουν επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. «Το δημόσιο συμφέρον είναι να βοηθήσουμε τις βιώσιμες επιχειρήσεις ώστε να
μπορέσουν να επιβιώσουν», ανέφερε ο ίδιος.
Επίσης, σημείωσε πως το υπουργείο έχει εγκαινιάσει έναν στενό διάλογο με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για την επιβράβευση των
συνεπών οφειλετών, γιατί όπως είπε, δεν γίνεται να προτιμάει ο οφειλέτης να είναι ασυνεπής για να έχει οφέλη και όχι να είναι συνεπής.
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“Ο μεταποιητικός τομέας της Ελλάδας ξεκίνησε δυναμικά το δεύτερο τρίμηνο”
Ο μεταποιητικός τομέας της Ελλάδας ξεκίνησε δυναμικά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, καθώς σημειώθηκε
επιτάχυνση της ανάπτυξης συνολικά, ως αποτέλεσμα της ταχύτερης αύξησης της παραγωγής, των νέων
παραγγελιών και της απασχόλησης.
έντονη ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του Ιουλίου συνέβαλε στη βελτίωση του κλίματος
αισιοδοξίας για το μέλλον από την πλευρά των κατασκευαστών, καθώς ο βαθμός αισιοδοξίας ήταν ο
υψηλότερος που έχει καταγραφεί από την αρχή συλλογής σχετικών στοιχείων τον Ιούλιο του 2012. Συγχρόνως,
οι πληθωριστικές πιέσεις εξασθένησαν σε γενικές γραμμές.
Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην
Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index® – PMI®) –ένας σύνθετος δείκτης που έχει σχεδιαστεί για να μετρά την
απόδοση της μεταποιητικής οικονομίας– αυξήθηκε στις 54.6 μονάδες τον Ιούλιο από τις 52.4 του Ιουνίου,
καταγράφοντας υψηλό τριών μηνών.
τιμή του δείκτη υπέδειξε σημαντική βελτίωση της υγείας του τομέα, επεκτείνοντας την τρέχουσα περίοδο
ανάπτυξης σε 26 διαδοχικούς μήνες.
Βασικός παράγοντας της πρόσφατης ενίσχυσης των επιχειρησιακών συνθηκών ήταν η δριμεία αύξηση των
νέων παραγγελιών μέσα σε ένα μήνα. Σύμφωνα με μέλη του πάνελ, η επιτυχής διαφήμιση και οι ταχύτερες
παραδόσεις προϊόντων στους πελάτες συνέβαλαν στην αύξηση των πωλήσεων.
Οι νέες εργασίες εξαγωγών αυξήθηκαν επίσης, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με τις νέες εργασίες
συνολικά. Τα υψηλότερα επίπεδα νέων παραγγελιών ενθάρρυναν τους κατασκευαστές να αυξήσουν την
παραγωγή τους τον Ιούλιο.
Ο ρυθμός αύξησης ήταν σημαντικός, ενώ επιταχύνθηκε σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του Ιουνίου. Επιπλέον, η
εκ νέου επιτάχυνση της αύξησης των πωλήσεων ενίσχυσε τις ελπίδες των κατασκευαστών ότι η παραγωγή θα
εξακολουθήσει να αυξάνεται μέσα στο επόμενο έτος. Στην πραγματικότητα, τα επίπεδα αισιοδοξίας ήταν τα
υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το ξεκίνημα της έρευνας, τον Ιούλιο του 2012.
αύξηση της παραγωγής τον Ιούλιο ενισχύθηκε από την έντονη άνοδο των επιπέδων απασχόλησης, καθώς οι
εταιρείες προσπάθησαν να αυξήσουν το εργατικό δυναμικό τους. Το γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους
κατασκευαστές να μειώσουν τον όγκο αδιεκπεραίωτων εργασιών για έκτο συνεχή μήνα, παρά την έντονη ροή
των εισερχόμενων νέων παραγγελιών.
Οι εταιρείες αύξησαν επίσης την αγοραστική τους δραστηριότητα, κατ’ αναλογία με την αυξημένη ζήτηση,
ασκώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, πίεση στις αλυσίδες εφοδιασμού. Οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών
επιμηκύνθηκαν και πάλι στην αρχή του τρίτου τριμήνου.
Παρότι η αγοραστική δραστηριότητα αυξήθηκε σταθερά, τα αποθέματα εισροών μειώθηκαν καθώς τα υλικά
χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία παραγωγής. Τα επίπεδα αποθεμάτων προμηθειών υποχώρησαν για δέκατο
συνεχή μήνα, μολονότι με τον βραδύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί το τελευταίο δεκάμηνο.
Τα επίπεδα ετοίμων προϊόντων υποχώρησαν επίσης λόγω της χρήσης των αποθεμάτων προκειμένου να
καλυφθούν οι νέες παραγγελίες. Ο ρυθμός αύξησης του κόστους εισροών εξασθένησε για τέταρτο συνεχή μήνα
τον Ιούλιο, και ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα 40 μηνών.
Παρά τις αναφορές ότι οι τιμές ορισμένων προϊόντων, όπως το πετρέλαιο και το χαρτί, αυξήθηκαν κατά τη
διάρκεια του μήνα, υπήρξαν μειώσεις στο κόστος άλλων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και του χαλκού.
Έχοντας υποχωρήσει στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, οι τιμές εκροών αυξήθηκαν τον Ιούλιο. Παρ’ όλα
αυτά, ο ρυθμός αύξησης ήταν μικρός, καθώς οι εταιρείες διατήρησαν ανταγωνιστικές πολιτικές τιμών ώστε να
προσελκύσουν νέους πελάτες.
Συνέχεια…
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Ο David Owen, οικονομολόγος στην IHS Markit, ο οποίος καταρτίζει την έρευνα του ελληνικού δείκτη
Υπευθύνων Προμηθειών PMI, είπε:
" έντονη αύξηση των πωλήσεων οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της υγείας του μεταποιητικού τομέα στην
Ελλάδα, ενώ οι σημαντικές αυξήσεις στην παραγωγή και την απασχόληση ωφέλησαν τους παραγωγούς
αγαθών, τον Ιούλιο. Οι επιχειρήσεις ενισχύθηκαν αισθητά από αυτήν την άνοδο και η αισιοδοξία ώθησε τον
Δείκτη Μελλοντικής Παραγωγής σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ.
Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις συνθήκες που επικρατούν στον μεταποιητικό τομέα
παγκοσμίως, ο οποίος αντιμετώπισε επιβράδυνση της ζήτησης τους τελευταίους μήνες. Αν οι Έλληνες
παραγωγοί παραμείνουν ανεπηρέαστοι από αυτή την υποτονική εικόνα και οι τρέχουσες τάσεις σχετικά με τις
πωλήσεις συνεχιστούν, θα μπορούσαν να απολαύσουν σταθερή ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμηνο του έτους".
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Süddeutsche Zeitung: H νέα ελληνική κυβέρνηση ανακουφίζει φορολογικά τους πολίτες
« Αθήνα ανακουφίζει τους πολίτες» επιγράφεται δημοσίευμα της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung για το
φορολογικό νομοσχέδιο της νέας ελληνικής κυβέρνησης, που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι «περίπου τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες αναμένεται να ευνοηθούν από τη
μείωση του ιδιαιτέρως αντιδημοφιλούς φόρου ακινήτων» και ότι «τη μείωση φόρου υπερψήφισε και το
αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται πλέον στην αντιπολίτευση». Παράλληλα υπενθυμίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ
είχε υποσχεθεί κάποτε την πλήρη κατάργηση του φόρου, αλλά δεν υλοποίησε την υπόσχεσή του».
Στην ανταπόκριση από την Αθήνα αναφέρεται επίσης ότι «η μείωση του φόρου που φτάνει, ανάλογα με την
αξία του ακινήτου, έως και το 30%, ήταν μία από τις προεκλογικές υποσχέσεις του Μητσοτάκη (...).
κοινωνική σημασία του φόρου είναι σημαντική, δεδομένου ότι σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια κατέχει ένα
ακίνητο- είτε για δική της χρήση, είτε ως εξοχικό, είτε από κληρονομιά στο χωριό του παππού.
μείωση
στοιχίζει στο κράτος περίπου 205 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα 75
τετραγωνικών με γκαράζ 15 τετραγωνικών σε μία από τις λιγότερο εύπορες περιοχές της Αθήνας, θα
χρεώνονται μόνο 212 ευρώ ετησίως, έναντι 303 ευρώ μέχρι σήμερα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να
αποφασιστούν νέες φοροαπαλλαγές. Μεταξύ άλλων, εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ ετησίως θα φορολογούνται
μόνο με 9% αντί για 22%, όπως συνέβαινε έως σήμερα».
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Όλο και μεγαλύτερος ο λογαριασμός για το no – brexit
Ο Μπόρις Τζόνσον διαμηνύει σε κάθε τόνο πως η Βρετανία θα έχει εξέλθει από την κοινότητα το αργότερο έως
το τέλος Οκτωβρίου και το Λονδίνο εντείνει τις προετοιμασίες για ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Αυτό στοιχίζειτόσο στον προϋπολογισμό όσο και στο εθνικό νόμισμα, το οποίο βρίσκεται σε διαρκή πτώση.
Στην πρώτη του σημαντική ανακοίνωση για την πολιτική που θα ακολουθήσει, ο νέος υπουργός Οικονομικών
Σάτζιντ Τζάβιντ διπλασίασε το ποσό που διατίθεται για την προετοιμασία ενόψει του λεγόμενου no deal Brexit
φέτος, στα 2,1 δισ. στερλίνες. Ο συνολικός λογαριασμός για την προετοιμασία ενός δύσκολου διαζυγίου
ανεβαίνει έτσι στα 6,3 δισ. στερλίνες. Το ποσό θα αξιοποιηθεί για μια διαφημιστική και ενημερωτική
εκστρατεία, για τη συνδρομή στους Βρετανούς που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και για την εξασφάλιση
επαρκών προμηθειών φαρμάκων, όπως και τη βελτίωση των υποδομών στα λιμάνια.
Σε περίπτωση «άτακτης» εξόδου θα τεθούν άμεσα σε ισχύ δασμοί και τελωνειακοί έλεγχοι σε όλες τις
εισαγωγές από τα 27 κράτη της Ε.Ε., όπως και στις εξαγωγές προς αυτά και υπάρχουν φόβοι ότι πέραν των
μεγάλων ανατιμήσεων θα υπάρξουν σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη. Οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν ήδη
φροντίσει να γεμίσουν τις αποθήκες τους.
«Εντός 92 ημερών έως ότου η Βρετανία αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωτικής σημασίας να
εντείνουμε τον σχεδιασμό μας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι» τόνισε ο Τζάβιντ. «Θέλουμε να
κλείσουμε μια καλή συμφωνία που θα καταργεί το αντιδημοκρατικό backstop. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να
εξασφαλίσουμε μια καλή συμφωνία, θα χρειαστεί να φύγουμε χωρίς συμφωνία» συμπλήρωσε.
Το Λονδίνο επιμένει να διαγραφεί από τη συμφωνία το λεγόμενο backstop, ο μηχανισμός ασφαλείας για να
αποφευχθεί η δημιουργία «σκληρών» συνόρων μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας. Οι Βρυξέλλες
ωστόσο απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε επαναδιαπραγμάτευση.
Υπό τις συνθήκες αυτές η στερλίνα έχει βρεθεί στο στόχαστρο. Ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις μεγαλύτερες
απώλειες για το βρετανικό νόμισμα από τον Οκτώβριο του 2016. Αναλυτές σχολιάζουν στο Bloomberg πως οι
τόσο έντονες διακυμάνσεις της, κάνουν τη στερλίνα να θυμίζει ολοένα και περισσότερο νόμισμα... αναδυόμενης
οικονομίας.
Σε περίπτωση που τα δεδομένα αλλάξουν προς το καλύτερο, με το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες να δίνουν σήμα
ότι οδεύουν προς συμφωνία το βρετανικό νόμισμα θα μπορούσε να ανατιμηθεί 9% εκτιμούν οι ειδικοί. Αν
ωστόσο γίνει πραγματικότητα το σενάριο του no deal Brexit υπολογίζεται ότι θα κάνει «βουτιά» της τάξης του
13%.
Πηγή: Ναυτεμπορική, Reuters, Bloomberg
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USA: The 10-year Treasury yield approached its 2019 low

V

