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Κρίσιμη ημέρα η Πέμπτη για τις διαπραγματεύσεις Κυβέρνησης – Θεσμών
Μεγάλης σημασία για τις διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι η Πέμπτη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα
υπάρξει πολύωρη συνάντηση για το ασφαλιστικό με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο και τους 4
τους «κουαρτέτου». Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά, η Ντέλια Βελκουλέσκου (ΔΝΤ), ο
Ντέκλαν Κοστέλο (ΕΕ), ο Ράσμους Ρεφερ (ΕΚΤ) και ο Νίκολα Τζιαμαριόλι (ESM) έχουν βάλει τις δικές τους
κόκκινες γραμμές ζητώντας την απόσυρση της αύξησης του 1,5% στις εργοδοτικές εισφορές υπέρ της
επικουρικής ασφάλισης, καθώς και στην εισφορά 20% στο εισόδημα των επαγγελματιών υπέρ του κλάδου της
κύριας σύνταξης, με τους επικεφαλής των θεσμών και κυρίως το ΔΝΤ να επιμένουν στην περικοπή των
επικουρικών και κύριων συντάξεων, στόχο να βρεθούν τα 1,8δις για το 2016. Σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο
υπουργός εργασίας θα συναντηθεί με τους θεσμούς στις 2 το μεσημέρι. Στις 4.30 θα εξετασθούν ζητήματα
σχετικά με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον χρηματοπιστωτικό τομέα και στις 6 το απόγευμα ζητήματα
σχετικά με τον ανταγωνισμό και τα κλειστά επαγγέλματα. Πάντως ερωτηματικά υπάρχουν αν οι συναντήσεις θα
μπορέσουν να πραγματοποιηθούν δεδομένο ότι η χώρα θα βρίσκεται σε απεργιακό κλοιό.
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ΕΤΕ:Συμφωνία για την πώληση της NBGI Private Equity- Στα 288 εκατ. ευρώ το τίμημα
Όπως ανακοινώθηκε σε οριστική συμφωνία για την πώληση του 100% της συμμετοχής της στα 11 Κεφάλαια
Επιχειρηματικών Συμμετοχών ("ΚΕΣ") που κατέχει άμεσα ή έμμεσα και τα οποία διαχειρίζεται η NBGI Private
Equity προχώρησε η Εθνική Τράπεζα.
Αγοραστής έναντι τιμήματος 288 εκατ. ευρώ είναι κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών τα οποία διαχειρίζεται η
Deutsche Bank Private Equity ("DBPE") και η Goldman Sachs Asset Management ("GSAM"). Η ολοκλήρωση
της Συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016, με την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων
εγκρίσεων από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και τις Αρχές που
εποπτεύουν την τήρηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Οπως
ανακοινώθηκε από την Τράπεζα, το συμφωνημένο τίμημα των 288 εκατ. ευρώ ενισχύει τη ρευστότητα της ΕΤΕ
και αυξάνει το δείκτη ίδιων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (CET 1) κατά περίπου 6 μονάδες βάσης. (pro
forma)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ημερήσια Νέα

/

Οι ξένοι επενδυτές έφυγαν πιο αισιόδοξοι απ’ ό,τι ήρθαν
Θετική είναι η αποτίμηση των ξένων επενδυτών, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα,
από τις συναντήσεις που είχαν με τον πρωθυπουργό, μέλη και αξιωματούχους της κυβέρνησης, τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τις διοικήσεις των τραπεζών και άλλους
επιχειρηματίες. Στις επαφές τους που ξεκίνησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο νέος πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας σημείωσε στους επενδυτές ότι η Ν.Δ. δεν μπορεί να προκαλέσει πρόωρες εκλογές, όπως έγινε το
2015 με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, διαβεβαίωση που καθησύχασε τους επενδυτές, καθώς
την ερμήνευσαν ως σήμα για τη διατήρηση της πολιτικής ομαλότητας και την αποφυγή ακραίων αντιδράσεων
που θα μπορούσαν να βάλουν τη χώρα και πάλι σε περιπέτειες. Οι επενδυτές έμειναν με τις καλύτερες
εντυπώσεις από τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε για την προσήλωσή του στις μεταρρυθμίσεις και
τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για επενδύσεις στην Ελλάδα. Εξαιρετικές εντυπώσεις στους
επενδυτές άφησε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας. Ο κ. Πιτσιόρλας παρουσίασε με σαφήνεια τους
στόχους και τις προτεραιότητες του ΤΑΙΠΕΔ, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι η
αύξηση των δημοσίων εσόδων ή η παθητική εφαρμογή μιας συμφωνίας, αλλά η αξιοποίησή τους ως βασικό
εργαλείο πολιτικής από την κυβέρνηση για την προσέλκυση επενδυτών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού
στην οικονομία. Οι επενδυτές συναντήθηκαν με τη διοίκηση του ΤΧΣ όπου συζητήθηκε η πρόσφατη επιτυχής
ανακεφαλαιοποίηση, καθώς και η μεγάλη πρόκληση της αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
αλλά και οι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι έμειναν οι
επενδυτές από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε πολύ φιλικός
έναντι των επενδυτών και τους ενημέρωσε αναλυτικά για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να
επιβληθεί σταθερό φορολογικό σύστημα, να αντιμετωπιστούν η γραφειοκρατία και η διαφθορά και να
πολλαπλασιαστούν οι επενδυτικές ευκαιρίες μέσα από την εδραίωση της πολιτικής σταθερότητας. Σημείωσε
ότι ο νέος αναπτυξιακός σε συνδυασμό με τις άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα δημιουργήσουν ένα πιο
φιλικό περιβάλλον στη χώρα για επενδύσεις. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον και στο κλειστό γεύμα που
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με τη συμμετοχή του διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Οι επενδυτές έθεσαν δεκάδες ερωτήματα στον κ. Στουρνάρα για τα
μακροοικονομικά, τις μεταρρυθμίσεις, τις τράπεζες, τη διεθνή κατάσταση κ.ά. Ο διοικητής της ΤτΕ
εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί, έστω και με κάποιες καθυστερήσεις, γεγονός που
θα αποτελέσει το έναυσμα για μια σειρά ιδιαίτερα θετικών εξελίξεων στην οικονομία. Ο διοικητής είχε
ιδιαίτερη συνάντηση με τους κ. Πρεμ Γουάτσα και Τζον Πόλσον. Επιτελικά στελέχη τραπεζών που μετείχαν σε
πολλές από τις συναντήσεις, υπογραμμίζουν ότι οι επενδυτές έφυγαν περισσότερο αισιόδοξοι από όσο ήταν όταν
ήρθαν στη χώρα. Ακόμα και οι πιο σκεπτικιστές όπως ο κ. Πόλσον.
Πηγή: Καθημερινή
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Συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ: Μόνιμη αύξηση 0.4% του ελληνικού ΑΕΠ και 13%
άνοδος στις εξαγωγές
Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ (TTIP) αναμένεται να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας μόνιμα κατά 0.4% καθώς και τις
εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατά 13%.
Μια συνολική συμφωνία ΤΤΙΡ θα οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση των επιπέδων του ΑΕΠ για 27 κράτη μέλη από 0,3 έως 1,6%, σύμφωνα
με την έρευνα του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Εμπορίου (WTI).
Η έκθεση, που ανατέθηκε από το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της ΕΕ, με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα στον τομέα της
έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο της ΤΤΙΡ στις επιμέρους χώρες της ΕΕ, τόνισε ότι η μείωση των φραγμών στο εμπόριο και τις
επενδύσεις, με την ευθυγράμμιση των ρυθμιστικών πρακτικών, δεν έχει μόνο σαν αποτέλεσμα τη μόνιμη ώθηση στο ΑΕΠ, αλλά και την
προώθηση των εξαγωγών, με επιδράσεις σε κράτη μέλη, όπως η Λιθουανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Κύπρος και η
Γερμανία, οι οικονομίες των οποίων είναι ιδιαίτερα ενσωματωμένες στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας με τις ΗΠΑ.
Οι χώρες της ΕΕ που έχουν δημιουργήσει ισχυρές εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι πιθανό να επωφεληθούν περισσότερο από τη
συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.
Παράλληλα, όμως, η συμφωνία θα μπορούσε επίσης να είναι επωφελής και εκείνα τα κράτη μέλη με πιο περιορισμένες οικονομικές
σχέσεις με τις ΗΠΑ, αν η Ένωση εμβαθύνει την εσωτερική της αγορά, διαπίστωσε η μελέτη.
Η Μάλτα είναι το μόνο κράτος μέλος που θα δει πτώση 0,3% του εθνικού εισοδήματος. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο λόγος για την
αρνητική επίπτωση είναι η παραδοσιακή εμπορική σχέση μεταξύ της Μάλτας και της Κίνας και του Καναδά και όχι με τις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Τι σημαίνει για την Ελλάδα
Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση, είναι κατά κύριο λόγο μια οικονομία υπηρεσιών, με επίσης σημαντική προστιθέμενη αξία που
προέρχεται από τον τομέα της μεταποίησης. Περίπου 18.000 ελληνικές θέσεις απασχόλησης προέρχονται από επιχειρήσεις ελεγχόμενες
από τις ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Οι ΗΠΑ είναι η 2ος μεγαλύτερος (εκτός ΕΕ) εξαγωγικός προορισμός εμπορευμάτων (12 τοις εκατό των εξαγωγών αγαθών) και ο 4ος
μεγαλύτερος προορισμός εξαγωγών υπηρεσιών (εκτός ΕΕ – 9 τοις εκατό των εξαγωγών υπηρεσιών) για την Ελλάδα.
Οι κύριοι τομείς των εξαγωγών της Ελλάδας προς τις ΗΠΑ είναι οι υπηρεσίες μεταφορών, υπηρεσίες νέων τεχνολογιών πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες διανομής και επεξεργασμένα τρόφιμα.
Η έκθεση επισημαίνει ότι οι οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι σημαντικές για την Ελλάδα, και ότι η συμφωνία θα έχει θετικό
αντίκτυπο σε πρόσθετο εισόδημα, υψηλότερους μισθούς τόσο σε χαμηλής όσο και υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενους.
Το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί μόνιμα κατά 0.4% και οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αναμένουν αύξηση κατά 13%.
Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η μείωση των δασμολογικών και μη δασμολογικών μέτρων, χωρίς να υποβαθμίζονται τα πρότυπα, θα
έχει ως αποτέλεσμα:
Οι τομείς μηχανημάτων, μεταφορών νερού, ασφαλιστικών και προσωπικών υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθούν, αλλά τα ηλεκτρικά
μηχανήματα και τα οχήματα με κινητήρα μπορεί να μειωθούν. Η γεωργική παραγωγή επίσης θα αυξηθεί.
Η TTIP θα μπορούσε, επίσης, να διευκολύνει την αύξηση της παραγωγής των μηχανημάτων από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα (0,9 τοις
εκατό). Οι εξαγωγές στον τομέα των μετάλλων θα αυξηθούν κατά € 119 εκ.
Επιπλέον, οι εξαγωγές στον τομέα των μεταποιημένων τροφίμων αναμένεται να αυξηθούν κατά € 99 εκ.
Τέλος, για τους Έλληνες, η τιμή για ένα μέσο αυτοκίνητο θα μπορούσε να μειωθεί κατά 1,5 τοις εκατό.
Η περίπτωση της Κύπρου
Αναφορικά με την Κύπρο, η έκθεση επισημαίνει ότι οι αμερικανικές εταιρείες στο νησί παρέχουν 1.000 θέσεις εργασίας ενώ
υπογραμμίζει ότι μέχρι τώρα οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών είναι σε περιορισμένο βαθμό.
Σχετικά με τις εξαγωγές αγαθών της Κύπρου οι ΗΠΑ δεν είναι καν στις πέντε πρώτες θέσεις, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες που είναι
δεύτερη (11% των εξαγωγών υπηρεσιών).
Οι κύριοι τομείς εξαγωγών είναι υπηρεσίες σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές και
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Το ΑΕΠ της Κύπρου αναμένεται να αυξηθεί μόνιμα κατά 0.6% ενώ οι εξαγωγές της χώρας προς τις ΗΠΑ κατά 5%. Οι τιμές των
καταναλωτών θα παραμείνουν ίδιες.
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Μια «βόμβα» 100 δισ. ευρώ που απειλεί άμεσα την Ευρώπη
Περίπου 100 δισ. ευρώ μέσα σε μια δεκαετία θα κόστιζε στις χώρες που συμμετέχουν στην Συνθήκη Σένγκεν
μια μόνιμη επιστροφή στη διενέργεια συνοριακών ελέγχων στην Ευρώπη, σύμφωνα με το επίσημο think tank
της γαλλικής κυβέρνησης. Η συνθήκη μπορεί να είχε ως στόχο την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα
κοινά σύνορα και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, υπό την πίεση όμως των ψηφοφόρων που έχουν
θορυβηθεί από την πρωτοφανή εισροή μεταναστών και προσφύγων από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή,
αρκετές κυβερνήσεις έχουν ήδη επαναφέρει προσωρινά τους ελέγχους στα σύνορά τους με άλλες χώρες της ΕΕ.
Όπως μεταδίδει το Fortune, έκθεση του France Strategie, του think tank που συνδέεται άμεσα με το γραφείο
του γάλλου πρωθυπουργού, αναφέρει ότι η μείωση στον διασυνοριακό τουρισμό και στο εμπόριο που θα
επέφερε μια μόνιμη επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, θα κόστιζε στην Ευρώπη το 0,8% του ΑΕΠ σε
διάστημα δέκα ετών.
Για τη Γαλλία μόνο, το κόστος θα ανέρχονταν σε 1-2 δισ. ευρώ βραχυπρόθεσμα και 10 δισ. μέσα σε 10 χρόνια,
δηλαδή το 0,5% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με την έκθεση.
«Μακροπρόθεσμα, η γενίκευση των μόνιμων συνοριακών ελέγχων θα ισοδυναμούσε σε φόρο 3% επί του
εμπορίου μεταξύ των χωρών της περιοχής Σένγκεν, που θα οδηγούσε σε δομική μείωση του εμπορίου κατά 1020%», αναφέρει.
Το ήμισυ του κόστους θα οφείλεται στην μείωση του τουρισμού, το 38% στην επίπτωση των συνοριακών
ελέγχων στους διασυνοριακούς εργαζόμενους και το 12% στα επιπλέον κόστη στις μεταφορές, σύμφωνα με την
έκθεση.
Από τις 26 χώρες της περιοχής Σένγκεν, έξι μέλη, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, έχουν επαναφέρει προσωρινά
τους ελέγχους στα σύνορα, λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών/προσφύγων.
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