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Tσακαλώτος: Υπό όρους ελάφρυνση του χρέους θέλει ο Σολτς
Στην επιβεβαίωση των πληροφοριών ότι η Γερμανία ζητεί η ελάφρυνση του χρέους να δίδεται υπό όρους
προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο κόκκινο» ο Υπουργός είπε ότι με τη γραμμή του Γερμανού υπουργού
Οικονομικών διαφωνούν και οι τέσσερις θεσμοί και ότι αυτό που ζητάει είναι κόντρα στο πνεύμα της απόφασης
του Eurogroup.
Ερωτηθείς ωστόσο αν μπορεί να υπάρχουν και κάποια κράτη μέλη του Eurogroup που μπορεί να συμφωνούν με
τη γερμανική πλευρά ο Υπουργός δεν το απέκλεισε.
Εντύπωση πάντως προκαλεί η διάψευση των προσδοκιών που είχε καλλιεργήσει η ίδια η κυβέρνηση πως με την
ανάληψη των καθηκόντων του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας από τον Σοσιαλδημοκράτη Όλα Σολτς θα
υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και συναίνεση στο φλέγον ζήτημα του χρέους σε σχέση με τον προκάτοχο του
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
«Δεν μπορούμε να πληρώνουμε για συντάξεις όσο πιο πλούσιες χώρες»
Στη συνέντευξη ο κ. Τσακαλώτος κράτησε και πάλι αποστάσεις από την άκρατη κυβερνητική αισιοδοξία για την
επόμενη ημέρα των μνημονίων, προϊδεάζοντας ότι είναι νωρίς για πανηγυρισμούς. Τόνισε ότι πρώτα πρέπει να
βγούμε από το Μνημόνιο και μετά να μιλάμε για αλλαγές σε μέτρα όπως οι περικοπές συντάξεων κλπ.
Προειδοποίησε επίσης ότι οι αγορές παρακολουθούν, ότι οι δαπάνες για συντάξεις είναι υψηλές στην Ελλάδα και
ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα επιτρέψουν δημοσιονομικό εκτροχιασμό μετά τα Μνημόνια.
Για τις σχέσεις του με τον πρωθυπουργό και αν «είναι στα μαχαίρια», ο κύριος Τσακαλώτος απάντησε: «Δεν
ισχύει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Στην διαπραγματευτική ομάδα κάνουμε πολλές συζητήσεις.
Προφανώς ανακύπτουν ζητήματα. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές, δεν βλέπω μεγάλες αντιφάσεις (ή
αντιθέσεις). Το έχουν διαψεύσει το γραφείο του Αλέξη (Τσίπρα) καμιά σαρανταριά φορές, κι άλλες 40 εγώ».
Συγκεκριμένα ανέφερε:
1. Πώς θα γίνεται η «μεταμνημονιακή παρακολούθηση»: «Νομίζω ότι το έχω ακούσει με άλλα λόγια και σε
καλύτερα ελληνικά και από τον Αλέξη (Τσίπρα) ότι πάντα λέγαμε ότι μας κοιτάνε οι αγορές. Οι επισκέψεις θα
γίνονται για τον ίδιο λόγο που πηγαίνουν Κύπρο και στην Πορτογαλία. Εμάς μπορεί (η παρακολούθηση) μπορεί
να είναι λίγο πιο αυξημένη, το είπα με ειλικρίνεια, για να κοιτάξουν ότι δεν θα υπάρξει εκτροχιασμός. Αλλά εγώ
μιλάω για «επισκέψεις» και όχι «αξιολογήσεις» με τικ στα προαπαιτούμενα , δεν θα είναι τικ τικ τικ».
2. Θα μπορούν να κόψουν μέτρα που θα παίρνει η κυβέρνηση; «Νομίζω ότι σταδιακά, δεν θα έχουμε τόση
επιτήρηση στόχων και μέτρων, δεν θα μας λένε πχ "γιατί παίρνετε περισσότερα από έμμεσους φόρους και όχι
από άμεσους". Οι στόχοι είναι δεδομένοι, αλλά πώς θα φτάσουμε μπορούμε να το πούμε εμείς. Θα έχουν λόγο,
αλλά κι εμείς θα τους λέμε ότι "κι εσείς πέφτατε έξω με τα μέτρα που μας λέγατε". Γενικά οι στόχοι είναι
δεδομένοι, αλλά θα έχουμε μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στο πώς θα φτάνουμε σε αυτόν τον στόχο».
3. Για χαλάρωση στα Πλεονάσματα: «Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα βγούμε από την σκληρή επιτήρηση, τι θα
πάρουμε για το χρέος. Άρα αυτό θα το δούμε όσο θα πηγαίνουμε μπροστά»…

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

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

Ημερήσια Νέα

/

Χαμηλώνει τον πήχη για την ανάπτυξη η Κομισιόν … Αλλά μιλάει για επίτευξη των στόχων
και αντιμέτρα..
H Eυρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε σήμερα προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος και του χρόνου,
ενώ με εξαίρεση την ανεργία που μειώνεται με ρυθμό μεγαλύτερο από την προηγούμενη πρόβλεψη, οι υπόλοιποι βασικοί δείκτες της
ελληνικής οικονομίας αναθεωρούνται επίσης προς το χειρότερο.
Αντίθετα, τόσο για την Ευρωζώνη όσο και το σύνολο της Ε.Ε., η Κομισιόν διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις για την πορεία της
ευρωπαϊκής οικονομίας το 2018 και 2019, δηλαδή διαπιστώνει ότι η ισχυρή ανάπτυξη θα συνεχιστεί έστω κι αν αναμένεται μια μικρή
επιβράδυνση του χρόνου.
Ειδικότερα, σε σχέση με την Ελλάδα το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% φέτος και 2,3% το 2019. Η Επιτροπή χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης
στο πλαίσιο των σημερινών εαρινών προβλέψεων, δεδομένου ότι στις προηγούμενες εκθέσεις, το Νοέμβριο και το Φεβρουάριο
εκτιμούσε ότι η ανάκαμψη φέτος και του χρόνου θα κυμαινόταν στο 2,5%.
Αναφορικά με τους δημοσιονομικούς δείκτες το 2018 η Ελλάδα θα εμφανίσει πλεόνασμα της τάξης του 0,4% του ΑΕΠ, ενώ το 2019 θα
είναι 0,2%. Και στις δύο περιπτώσεις οι προβλέψεις αναθεωρούνται προς το χειρότερο δεδομένου ότι το Νοέμβριο προέβλεπε πλεόνασμα
0,9% φέτος και 0,8% του χρόνου.
Η πρόβλεψη για τη εξέλιξη του χρέους κινείται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη. Το 2018 θα κυμανθεί στο 177,8% του ΑΕΠ και το
2019 στο 170,3%.
Η ανεργία θα συνεχίσει να μειώνεται με ρυθμό καλύτερο των προηγούμενων προβλέψεων. Ετσι το 2018 θα υποχωρήσει στο 20,1% του
ενεργού πληθυσμού και το 2019 στο 18,4%.
Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα ανέλθει φέτος στο 2,3% και του χρόνου στο 2,0%, ενώ στο σύνολο της ΕΕ το ΑΕΠ θα αυξηθεί 2,5% το
2018 και 2,2% το 2019.
Όπως αναφέρεται στις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας έφτασε το 0,8% του ΑΕΠ
το 2017, υπεραποδίδοντας σημαντικά –κατά περίπου 2 ½ % του ΑΕΠ- του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% σύμφωνα με τον
ορισμό του προγράμματος του ESM. Αυτό το αποτέλεσμα στηρίχθηκε από πολλά μέτρα, ιδιαίτερα τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του
2016 και τη μεταρρύθμιση στην έμμεση φορολόγηση. Ωστόσο, η μεταγενέστερη επίδραση της υπεραπόδοσης είναι πιθανό να
είναι περιορισμένη, καθώς επιτεύχθηκε εν μέρει μέσω των χαμηλότερων του αναμενόμενου δαπανών και μιας σειράς προσωρινών
παραγόντων, περιλαμβανομένης της πληρωμής ληξιπρόθεσμων φόρων μέσω της εθελοντικής αποκάλυψης.
Η Ελλάδα προβλέπεται να επιτύχει τον στόχο του ESM για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018 και να τον διατηρήσει το
2019, όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος. Η πρόβλεψη συνυπολογίζει τα δημοσιονομικά
μέτρα που υιοθετήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος, περιλαμβανομένων των μέτρων που συμφωνήθηκαν τον Μάιο του 2017
να υιοθετηθούν μετά τη λήξη του προγράμματος. Λόγω της προβλεπόμενης συμμόρφωσης προς τους δημοσιονομικούς στόχους, η
Κομισιόν υποθέτει πως αυτό το πακέτο μέτρων θα εφαρμοστεί με τρόπο που θα είναι ουδέτερος για τον προϋπολογισμό. Το πακέτο
μέτρων περιλαμβάνει αναπροσαρμογή όλων των συντάξεων με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, κάτι που θα οδηγήσει σε
εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ το 2019. Η δημοσιονομική επίπτωση αυτού αναμένεται να αντισταθμιστεί από μια αύξηση των κοινωνικών
και επενδυτικών δαπανών.
Η πρόβλεψη δεν συνυπολογίζει τις συνεχιζόμενες δημοσιονομικές-διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις επαναλαμβανόμενες μειωμένες
δαπάνες σε σχέση με τους στόχους του προϋπολογισμού που έχουν υιοθετηθεί, κάτι που αποτελεί σημαντικό ανοδικό ρίσκο. Τα πτωτικά
ρίσκα σχετίζονται κυρίως με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για ορισμένες προηγούμενες μεταρρυθμίσεις
για τους μισθούς, καθώς ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί το μέγεθος και η καταγραφή των επιπτώσεων, και με την έγκαιρη
ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένου του επανυπολογισμού των αντικειμενικών αξιών των
ακινήτων για τον ΕΝΦΙΑ.
Συνολικά, το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει το 0,4% του ΑΕΠ το 2018 και το 0,2% του ΑΕΠ το 2019. Εν
όψει του προβλεπόμενου περιορισμού του χάσματος της οικονομικής παραγωγής, το διαρθρωτικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης
αναμένεται να μειωθεί από ένα πλεόνασμα περίπου 2 ½ % του ΑΕΠ το 2018 στο περίπου 1 ½ % του ΑΕΠ το 2019. Ο λόγος του χρέους
προς το ΑΕΠ μειώθηκε από το 180,8% το 2016 στο 178,6% το 2017 και προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω λόγω των υψηλών
πρωτογενών πλεονασμάτων και του ταχύτερου ρυθμού ονομαστικής ανάπτυξης.
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ΥΠΟΙΚ Λουξεμοβύργου: Γι’ αυτό το λόγο καθυστερεί η ρύθμιση για το ελληνικό χρέος
«Η ελληνική οικονομία καταγράφει επιδόσεις καλύτερες του αναμενόμενου, οπότε θεωρώ ότι μέχρι τον
Αύγουστο η Ελλάδα θα έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της», δήλωσε στο CNBC ο υπουργός
Οικονομικών του Λουξεμβούργου, Πιέρ Γκραμενά.
Ταυτοχρόνως, ο Λουξεμβούργιος υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Αθήνα θα εφαρμόσει
τις αναγκαίες πολιτικές ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα.
Ερωτηθείς για το θέμα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους ο κ. Γκραμενά τόνισε ότι «δεν υπήρχε στην
ευρωζώνη προηγούμενο ανάλογο με το πρόβλημα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους και αυτός είναι ο
λόγος που οι συζητήσεις διαρκούν τόσο πολύ».
Ο κ. Γκραμενά τόνισε ότι «είμαστε ακόμη στα αρχικά στάδια γιατί αυτό είναι ένα νέο στοιχείο σε σχέση με ό,τι
αντιμετωπίσαμε με άλλα προγράμματα». Πρόσθεσε ότι «υπάρχει μια εποπτεία μετά τη λήξη του ελληνικού
προγράμματος, όπως έγινε και με τις υπόλοιπες χώρες που δέχτηκαν βοήθεια. Στην περίπτωση της Ελλάδας
υπάρχουν ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία και όταν κάτι είναι επιπρόσθετο χρειάζεται περισσότερη συζήτηση»,
τόνισε ο υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου.

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

Στα 1,7 δισ.δολ. τα επιχειρηματικά deals στην Ελλάδα το 2017
Περίπου στα 1,7 δισ. δολάρια διαμορφώθηκε το 2017 η αξία των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε) στην Ελλάδα έναντι
1,3 δισ. δολαρίων το 2016 και 1,8 δισ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 30%. Πρόκειται για σημαντική αύξηση,
δεδομένου ότι ο αριθμός των συμφωνιών μειώθηκε το 2017 σε 31 από 33 το 2016. Αυτό αναφέρεται στην έρευνα της ΕΥ,
M&A Barometer 2017: Central and Southeast Europe. Η έρευνα της ΕΥ καλύπτει 11 χώρες της περιοχής (Βουλγαρία,
Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία και Τσεχία). Συνολικά στην
Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το 2017 η αγορά των Σ7Ε διαμορφώθηκε στα 50,9 δισ. δολάρια
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,6% σε σχέση με το 2016. Στην Ελλάδα, η συμμετοχή των χρηματοοικονομικών επενδυτών
στις συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν διαμορφώθηκε στο 35%, το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην περιοχή, ενώ το 65%
των συμφωνιών πραγματοποιήθηκε από στρατηγικούς επενδυτές. Από τις συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν στη χώρα μας,
το 32% ήταν ενδοσυνοριακές, το 58% προήλθε από επενδυτές του εξωτερικού, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τρεις
συναλλαγές από την Ελλάδα προς το εξωτερικό (10%). Το ποσοστό των εξερχόμενων Σ&Ε (10%) ήταν το τρίτο
χαμηλότερο στην περιοχή, μετά τη Ρουμανία (3%) και την Ουγγαρία (9%). Μεταξύ των ξένων επενδυτών, την εντονότερη
παρουσία είχαν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος, με τρεις συμφωνίες η κάθε χώρα. Ο κλάδος με την
εντονότερη δραστηριότητα Σ&Ε στη χώρα μας ήταν η πληροφορική.

Συνέχεια….
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Σχολιάζοντας τα ευρήματα του Βαρομέτρου, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών
Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, σημειώνει: «Η αύξηση της αξίας των Σ&Ε στη χώρα μας αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική
εξέλιξη, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς την ελαφρά μείωση του αριθμού τους.
Ωστόσο, σε απόλυτους αριθμούς η δραστηριότητα στη χώρα μας παραμένει ανεμική, δεδομένου ότι η Τσεχία, με παρόμοιο
ΑΕΠ, κατέγραψε πολύ μεγαλύτερης αξίας συμφωνίες. Οι Σ&Ε, και ιδιαίτερα οι επενδύσεις από το εξωτερικό, παραμένουν
βασικό ζητούμενο για τη χώρα μας. Η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις
επενδύσεις, καθώς και η βελτίωση της ελκυστικότητας της Ελλάδας πρέπει να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα για
όλους μας».
Η εικόνα σε Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη
Αυξητική ήταν η τάση της αξίας των συμφωνιών σε όλες τις χώρες που καλύπτει η έρευνα, με την εξαίρεση της
Σλοβακίας. Αντίθετα, ο συνολικός αριθμός των συμφωνιών (1.132) εμφανίζεται μειωμένος κατά 2,8% σε σύγκριση με το
2016, παρά την αύξηση σε έξι από τις 11 χώρες, κυρίως λόγω του μειωμένου αριθμού συμφωνιών στην Τουρκία και,
δευτερευόντως, στην Τσεχία.
Όπως και το 2016, η μεγαλύτερη αξία συμφωνιών καταγράφηκε στην Πολωνία (13,8 δις δολάρια), ακολουθούμενη από
την Τσεχία (11,5 δις δολάρια), και την Τουρκία (7,7 δις δολάρια). Η Σερβία και η Σλοβενία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη
αύξηση ως προς την αξία των συμφωνιών, από 0,04 δις σε 0,6 δις δολ. και από 0,3 δις σε 1,5 δις δολ. αντίστοιχα.
Η Πολωνία κατέκτησε φέτος την πρώτη θέση και ως προς τον αριθμό των συμφωνιών με 265 συμφωνίες, ακολουθούμενη
από την Τσεχία (246) και την Τουρκία (171). Στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρέθηκαν η Ρουμανία και η Ουγγαρία, με 145
και 133 συμφωνίες αντίστοιχα.
Ελαφρά μειωμένη η παρουσία των στρατηγικών επενδυτών
Η συντριπτική πλειοψηφία των συμφωνιών έγινε από στρατηγικούς επενδυτές, παρά την ελαφρά μείωση που
παρατηρήθηκε στη συμμετοχή τους από 78% σε 72% των συμφωνιών. Την εντονότερη παρουσία στρατηγικών
επενδυτών, όπως και τα δυο τελευταία χρόνια, κατέγραψαν η Κροατία (96%), η Σερβία (95%), και η Ρουμανία (84%). Τα

υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής χρηματοοικονομικών επενδυτών καταγράφηκαν στη Σλοβακία (43%), την Ουγγαρία και
τη Σλοβενία (36%).
Κυριάρχησαν οι ενδοσυνοριακές συμφωνίες
Τα ποσοστά ενδοσυνοριακών συμφωνιών μειώθηκαν από 52% σε 47%, ενώ οι συναλλαγές από επενδυτές του εξωτερικού
έφθασαν αυξήθηκαν στο 40% από 36% πέρυσι. Η συμμετοχή των συμφωνιών που κατευθύνθηκαν σε χώρες του
εξωτερικού παρέμεινε χαμηλή στο 13% από 12% το 2016. Τα υψηλότερα ποσοστά ενδοσυνοριακών συναλλαγών
καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (63%) και την Τουρκία (57%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά συμφωνιών που
κατευθύνθηκαν προς χώρες του εξωτερικού καταγράφηκαν στην Τσεχία (24%) και τη Σλοβακία (20%). Τα υψηλότερα
ποσοστά συμφωνιών από επενδυτές του εξωτερικού προσέλκυσαν η Ρουμανία (67%), η Σλοβενία και η Σλοβακία (60%).
Μεταξύ των χωρών που ολοκλήρωσαν συμφωνίες στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την
εντονότερη παρουσία είχαν οι ΗΠΑ με 56 συμφωνίες, εκ των οποίων 18 στην Πολωνία και 15 στη Ρουμανία, ενώ
ακολουθούν η Γερμανία (45 συμφωνίες) και το Ηνωμένο Βασίλειο (35 συμφωνίες). Με βάση τον αριθμό των Σ&Ε κατά το
2016, η μεγαλύτερη δραστηριότητα καταγράφηκε στο real estate (161 συμφωνίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 14% του
συνόλου), τη μεταποίηση (135 συμφωνίες - 12%) και την πληροφορική (126 συμφωνίες - 11%), η οποία το 2016 κατείχε
την πρώτη θέση. Με βάση τη μέση αξία των συμφωνιών, η εντονότερη δραστηριότητα σημειώθηκε στους κλάδους
ενέργειας και εξόρυξης (146 εκατ. δολ.), μεταφορών και logistics (136 εκατ. δολ.) και λιανικού και χονδρικού εμπορίου
(118 εκατ. δολ).
Η μεγαλύτερη συμφωνία του 2017 στην περιοχή πραγματοποιήθηκε στον κλάδο της ενέργειας. Πρόκειται για την εξαγορά
της τουρκικής OMV Petrol Ofisi από την ολλανδική Vitol Investment έναντι 1,44 δις δολαρίων. Ακολουθούν η εξαγορά
ενός χαρτοφυλακίου 28 ιδιοκτησιών λιανικού εμπορίου στην Πολωνία από την ολλανδική Chariot Top Group έναντι 1,19
δις δολαρίων και της πολωνικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας EDF Polska S.A. από την επίσης πολωνική PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A., με τίμημα 1,13 δις δολάρια.
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Στόχος η εκ νέου επιστροφή και παραμονή του ΓΔ υψηλότερα των 850
μονάδων, για να συντηρηθεί το σενάριο μιας περαιτέρω ανόδου προς τις
ισχυρές αντιστάσεις στις 900 – 910 μονάδες….
Relative Strength Index (65.8701)
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