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Γαλλική επιχειρηματική «απόβαση» στην Αθήνα
Εδώ και μερικές ημέρες αρχαιολόγοι και Αρχές πρωτοκόλλου ανεβαίνουν στην Πνύκα. Αυτός ο μικρός λόφος
που βρίσκεται απέναντι από την Ακρόπολη είναι διάσημος σε ολόκληρο τον κόσμο γιατί εκεί ήπιε το κώνειο ο
Σωκράτης, καταδικασθείς σε θάνατο από τους Αθηναίους. Εκεί, επίσης, μερικούς αιώνες αργότερα, το 1959, ο
Αντρέ Μαλρό έκανε την ιστορική ομιλία του για την έναρξη φωτισμού της Ακρόπολης.
Η θέα προς τον Παρθενώνα είναι συγκλονιστική από αυτό το σημείο. Και εκεί ακριβώς επέλεξε ο Εμανουέλ
Μακρόν να κάνει την ομιλία του, δίπλα στον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, γράφει η εφημερίδα Le
Figaro, σε αφιέρωμα στην επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα.
Ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του Μπριζίτ θα επισκεφθούν επίσημα την Αθήνα στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου και
οι Έλληνες ελπίζουν πολλά από αυτό, σημειώνει η εφημερίδα. Πέρα από την περιήγηση στον ιερό βράχο, στο
Μουσείο Ακροπόλεως και στην Αρχαία αγορά, η επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας είναι
καθοριστική για την Αθήνα. Παρότι γίνεται πριν από τις γερμανικές εκλογές της 24ης Σεπτεμβρίου, η Αθήνα
υπολογίζει στη βοήθεια του Παρισιού για να ζητηθεί στις γερμανικές Αρχές ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
(180% του ΑΕΠ).
Ο Γάλλος πρόεδρος δεν θα ταξιδέψει μόνος. Θα συνοδεύεται από περίπου 10 επικεφαλής επιχειρήσεων των
εταιρειών Total, Suez, EDF, Sanofi, Orpea, Bpifrance και Engie.
«Είναι τα πρώτα ονόματα της γαλλικής οικονομίας. Θέλουν να στείλουν μήνυμα ότι η Γαλλία θα συνοδεύσει την
Ελλάδα στον δρόμο της ανάπτυξης και να την βγάλουν από τη μιζέρια» σχολιάζει ο Νίκος Βερνίκος, πρόεδρος
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ο ίδιος μάλιστα εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί οι επικεφαλής
αυτών των επιχειρήσεων και όχι απλοί εκπρόσωποί της θα συνοδεύσουν τον Εμανουέλ Μακρόν.
Σημειώνεται ότι η Γαλλία διατηρεί, παρά την οικονομική κρίση, μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, τόσο σε
πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Μεταξύ των επιχειρηματιών θα βρίσκεται και ο Nicolas Dufourcq,
διευθυντής της Bpifrance -έρχεται μετά από ελληνικό αίτημα, αφού η Ελλάδα επιθυμεί να αποκτήσει τράπεζα
επενδύσεων.
«Σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, η Γαλλία αρχίζει να επιστρέφει στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι πριν από
μερικά χρόνια κάποιες εταιρείες πλήρωσαν τα σπασμένα και εγκατέλειψαν τη χώρα, όπως το Carrefour, η
Credit agricole και η Societe generale. Στο πλαίσιο του μεγάλου προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η εταιρεία
της Μασσαλίας CMA CGM υπέγραψε μόλις συμφωνία για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε κονσόρτιουμ με τη
Γερμανία. Έτσι, αντίθετα με το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο πέρασε σε κινεζικό έλεγχο, το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης παραμένει ευρωπαϊκό. Αυτό έχει στρατηγική σημασία για τη Γαλλία, η οποία θέλει να φρενάρει
την
επιθετικότητα
του
Πεκίνου
στη
νότια
Ευρώπη.
Αλλες επιχειρήσεις, όπως η Suez και η EDF, είναι υποψήφιες για την εξαγορά των εταιρειών νερού και
ηλεκτρισμού, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΔΕΗ.
Οσο για την Total, ενδιαφέρεται για τις εξορύξεις πετρελαίου στο Ιόνιο και στη νότια Κρήτη.
Ολα αυτά επαρκούν στην Ελλάδα για να φθάσει τον στόχο των 1.9 δισ. ευρώ ιδιωτικοποιήσεων για το 2017;
«Αναμφίβολα όχι, αλλά αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον στέλνει ένα μήνυμα στους διεθνείς επενδυτές για μια
Ελλάδα,
η
οποία
βγάζει
το
κεφάλι
από
το
νερό»
σχολιάζει
ο
Νίκος
Βερνίκος.
«Από τις 24 Ιουλίου 2017 και μετά την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, η διεθνής κοινότητα δεν μας
κοιτάζει πια με το ίδιο μάτι» προσθέτει.
Πηγή: Le Figaro
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ΤτΕ: Οι τράπεζες ξεπέρασαν τον στόχο μείωσης των κόκκινων δανείων
Μεγαλύτερη του στόχου ήταν η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων των τραπεζών στο πρώτο εξάμηνο του
έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Ιούνιο του 2017, τα Μη Εξυπηρετούμενα
Ανοίγματα (ΜΕΑ) αγγίζουν τα 101,8 δισ. ευρώ ή 1,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό - στόχο που ήταν 103,4 δισ. ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα αφορούν τα κόκκινα δάνεια (δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90
ημερών) καθώς και εκείνα που κρίνονται αβέβαιης είσπραξης. Με στοιχεία του Ιουνίου 2017, το ύψος των Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε κατά 2% και 3,2% συγκριτικά με το τέλος του Μαρτίου 2017 και του
Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, αγγίζοντας τα 102,9 δισ. ευρώ ή το 44,9% των συνολικών ανοιγμάτων. Σε σχέση με το
Μάρτιο του 2016, όπου τα ΜΕΑ έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο, παρατηρείται μείωση κατά 5,2% ή 5,7 δισ. ευρώ. Στα
ποσά αυτά περιλαμβάνονται και τα λεγόμενα εκτός ισολογισμού στοιχεία τα οποία όμως δεν λαμβάνονται υπόψιν στους
στόχους που έχουν τεθεί στο ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής από τους δανειστές.
Οσον αφορά στα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια οι τράπεζες έχασαν για δεύτερη συνεχή περιόδο το στόχο που είχε τεθεί.
Συγεκριμένα στο τέλος Ιουνίου τα ΜΕΔ μειώθηκαν στα 72,8 δισ. ευρώ έναντι 72,4 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος που είχε
τεθεί. Ετσι,ο δείκτης ΜΕΑ βρίσκεται στο 50,6%, υψηλότερα από την πρόβλεψη του 50% για το εν λόγω τρίμηνο, ενώ ο
δείκτης ΜΕΔ στο 36,1% συγκριτικά με την πρόβλεψη του 35%. Παρά την επίτευξη του στόχου για τη μείωση των ΜΕΑ, ο
μειωμένος όγκος συνολικών δανείων συνέβαλε στα υψηλότερα των προβλεπομένων επίπεδα για το δείκτη ΜΕΑ.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους που έχουν τεθεί μέχρι τέλος του έτους οι Τράπεζες πρέπει να
μειώσουν τα ΜΕΑ στα 98,2 δισ. ευρώ (από 101,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου) ήτοι κατά 3,6 δισ. ευρώ επιπλεόν, ενώ τα
ΜΕΔ θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω κατά 6,9 δισ. ευρώ στα 65,9 δισ. ευρώ. Εντός του 2018 η μείωση των ΜΕΔ θα
πρέεπι να φθάσει τα 15 δισ. ευρώ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 83,3 δισ. ευρώ.
Ο δείκτης ΜΕΑ παραμένει υψηλός στα περισσότερα χαρτοφυλάκια. Στο τέλος του Ιουνίου του 2017, ο δείκτης ΜΕΑ
άγγιζε το 42,7% για το στεγαστικό, το 53,6% για το καταναλωτικό και το 44,4% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Στο
επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΕΑ παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων
επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 67,8%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ - δείκτης ΜΕΑ: 59,8%). Σταθερά καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο
των μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 25%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ: 36,8%).
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Το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ έχει η Ελλάδα
Το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα
νεότερα στοιχεία της Eurostat, που αφορούν το 2016. Στη χώρα μας το 29% των εργαζόμενων είναι
αυτοαπασχολούμενοι – δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις – ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο των
28 κρατών-μελών, που είναι 14%. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Ιταλία, όπου το ποσοστό των
αυτοαπασχολούμενων φτάνει στο 21% του συνόλου των εργαζόμενων, ενώ τρίτη είναι η Πολωνία με 18%. Τα
χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία, όπου μόλις το 8% της αγοράς εργασίας αποτελείται από
αυτοαπασχολούμενους. Ακολουθούν η Γερμανία, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία, όλες με 9%. Στη
Γαλλία, δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων ανέρχεται στο
11%. Συνολικά στην ΕΕ καταγράφηκαν 30,6 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενοι. Εξ αυτών εφτά στους δέκα
δεν έχουν ούτε έναν υπάλληλο. Περισσότεροι από δύο στους τρεις είναι άνδρες.
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Φέσσας (ΣΕΒ): Τα κύρια θέματα που απασχολούν σήμερα τους επενδυτές
Στα κύρια θέματα που απασχολούν τους επενδυτές, Έλληνες και ξένους, δεδομένου ότι από το βήμα της ΔΕΘ
το κυρίαρχο μήνυμα φαίνεται πως θα είναι φέτος οι επενδύσεις, αναλύει στο άρθρο του για το in.gr εν όψει της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας.
«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνει βήμα στα πολιτικά κόμματα να εξαγγείλουν βασικά στοιχεία της
οικονομικής τους πολιτικής. Κυρίαρχο μήνυμα φαίνεται ότι είναι φέτος οι επενδύσεις, που θα συμβάλουν στην
ανάπτυξη της οικονομίας και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Τα κύρια θέματα που απασχολούν τους επενδυτές, Έλληνες και ξένους, είναι τα ακόλουθα:
Α) Η υπερφορολόγηση που οξύνει την παραοικονομία, το λαθρεμπόριο, τη φοροδιαφυγή και την
εισφοροδιαφυγή, αποθαρρύνοντας τις επενδύσεις και την απασχόληση. Η λύση στο θέμα της υπερφορολόγησης
είναι οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, που για να μη θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία,
θα πρέπει να συνοδεύονται από μείωση των λειτουργικών δαπανών του κράτους, σε συνδυασμό με μέτρα
αποτελεσματικής πάταξης της φοροδιαφυγής, κυρίως μέσω επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Β) Η δημόσια διοίκηση που λειτουργεί με χαμηλή παραγωγικότητα, όντας σε αδυναμία να διευκολύνει τις
επιχειρήσεις στην οικονομική τους δραστηριότητα και τους επενδυτές να φέρουν κεφάλαιά στην Ελλάδα. Η
αδυναμία ταχείας απονομής της δικαιοσύνης, και η αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει πολλές φορές τις συναλλαγές
με το δημόσιο, δρουν ως εμπόδια στην προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα..
Γ) Η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου προς περισσότερες βιομηχανικές δραστηριότητες (παραγωγής
διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων) και προς εξωστρεφείς δραστηριότητες παροχής καινοτόμων υπηρεσιών
προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσω του Διαδικτύου, ψηφιακών κόμβων, κ.ο.κ.»
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Θα περιοριστεί η δύναμη πυρός του QE;
Ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι είχε προαναγγείλει ότι το φθινόπωρο θα ανακοινώσει εάν και σε ποιο
βαθμό θα μειωθεί η δύναμη πυρός του QE. Τι θα πρέπει να αναμένεται λοιπόν από την αυριανή συνεδρίαση;
Σε κάθε περίπτωση, οι αγορές περιμένουν κάποιες πρώτες ενδείξεις. Ο ίδιος ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι είχε προαναγγείλει ότι το φθινόπωρο θα ανακοινώσει εάν και σε ποιο
βαθμό θα μειωθεί η δύναμη πυρός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης που στην παρούσα φάση συνεχίζει
να μετρά μηνιαίες αγορές ομολόγων ύψους 60 δις ευρώ.
Γεγονός είναι ότι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης φτάνει ήδη στα όριά του. Τουλάχιστον σε αυτά που έχει
θέσει η ίδια η ΕΚΤ, με τις αγορές να μην μπορούν να υπερβαίνουν το πλαφόν του 33% κάθε μιας έκδοσης
ομολόγων. Οι αγορές γερμανικών ομολόγων αναμένεται να αγγίξουν το όριο αυτό το καλοκαίρι του 2018 ενώ
έξι μήνες αργότερα θα ισχύει το ίδιο για τα ομόλογα Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας.
Το σενάριο τηςαύξησης του πλαφόν
Υπάρχει όμως ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που συνηγορεί υπέρ του ότι σύντομα θα ανακοινωθεί μια
λιγότερο επιθετική νομισματική πολιτική εκ μέρους της Ευρωτράπεζας: η αναθέρμανση της ευρωπαϊκής
οικονομίας. Κατά την αυριανή συνεδρίασή τους, οι κεντρικοί τραπεζίτες θα έχουν στα χέρια τους τις τελευταίες
-θετικές- αναλύσεις των οικονομολόγων της ΕΚΤ. Σε αυτά τα συμφραζόμενα αναλυτές εκτιμούν ότι αύριο «ο
Μ. Ντράγκι θα αφήσει πιθανότατα να διαφανεί για πρώτη φορά ότι από το 2018 η ΕΚΤ θα αγοράζει λιγότερα
ομόλογα σε σχέση με σήμερα».
Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που επιχειρηματολογούν προς την διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση. Δεν θα
μπορούσε, για παράδειγμα, να αυξήσει η ΕΚΤ το πλαφόν που η ίδια έχει θέσει για κάθε έκδοση; Επιπλέον, εάν
η οικονομία των χωρών της Ευρωζώνης κινηθεί φέτος όντως με ρυθμούς της τάξης του 2%, είναι βέβαιο ότι θα
αυξηθεί παράλληλα και ο πληθωρισμός; Ας σημειωθεί ότι απώτερος στόχος του προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης QE στο οποίο επιχειρεί να ενταχθεί διακαώς και η Ελλάδα, δεν είναι να δοθεί ώθηση μόνον στην
ανάπτυξη, αλλά και στον χαμηλό πληθωρισμό.
Το ισχυρό ευρώ ανατρέπει το σχεδιασμό
Μπορεί τον Αύγουστο το γενικό επίπεδο των τιμών να αυξήθηκε από το 1,3% στο 1,5%, εντούτοις αυτό
οφείλεται ως επί το πλείστον στις τιμές της ενέργειας. Ο λεγόμενος πυρήνας του πληθωρισμού (core inflation) ο οποίος δεν συνυπολογίζει συγκυριακά στοιχεία όπως για παράδειγμα τις τιμές της ενέργειας- διαμορφώθηκε
στο 1,2%. Πέραν τούτου, η πρόσφατη νέα αύξηση της ισοτιμίας του ευρώ μειώνει τις εισαγωγές ενέργειας σε
ευρώ και οδηγεί αυτόματα και σε μείωση του πληθωρισμού. Αυτό δεν ικανοποιεί φυσικά την ΕΚΤ,
διακηρυγμένος στόχος της οποίας είναι ο πληθωρισμός να κινείται στο 2%.
Το ισχυρό ευρώ λοιπόν φαίνεται να περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια μεταβολών στην πολιτική της ΕΚΤ.
Επιπλέον, όπως σημειώνει ο Ζεμπάστιαν Ζάξ από το τραπεζικό ίδρυμα Metzler, οι χώρες της νοτίου Ευρώπης
συνεχίζουν\ να έχουν ανάγκη τα χαμηλά επιτόκια. Περισσότερο πολιτική διάσταση στο ζήτημα δίνει αντίθετα ο
Ρόμπερτ Γκράιλ από την Merck Finck: «Εξαιτίας και της εκκρεμότητας των εκλογών στην Ιταλία η ΕΚΤ δεν
θα πρέπει να υιοθετήσει ιδιαίτερα περιοριστική πολιτική».
Εκτιμήσεις αναλυτών συγκλίνουν στο ότι η ΕΚΤ θα ανακοινώσει τη μείωση του όγκου αγοράς ομολόγων από
τα 60 στα 40 δις ευρώ μηνιαίως -αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου- στη
συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου. Οι ίδιοι συμφωνούν ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται στο άμεσο μέλλον ο
τερματισμός του προγράμματος.
Deutsche Welle
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Wall Street (S&P 500) - Over the last 50 years, September has been
the stock market's WORST month of the year
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