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EBRD και ΕΕ ξεκινούν πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Tην εναρκτήρια εκδήλωση ενός νέου προγράμματος που σκοπό έχει να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να
λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη τους ανακοίνωσαν σήμερα στην Αθήνα
ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και
η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ), το οποίο επικεντρώνεται στην
προώθηση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επίτευξης της ανάπτυξης, μέσω ευφυέστερης χρήσης
νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις και παροχής ορατότητας και τεχνικής
βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια.
Το πρόγραμμα, όπως επισημάνθηκε σε διάρκεια συνέντευξης Τύπου. θα υποστηρίξει τουλάχιστον 240 ΜμΕ στην Ελλάδα,
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία τα επόμενα δύο χρόνια, μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις
ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίξουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τοπικούς και
διεθνείς συμβούλους που θα τις βοηθήσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις -όπως τονίσθηκε- θα ωφεληθούν άμεσα από το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα πολύ ευρύ φάσμα τομέων, όπως θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακών λειτουργιών,
οικονομικής διαχείρισης, στρατηγικής marketing και προώθησης εξαγωγών.
Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από την EBRD με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου
Επενδυτικών Συμβουλών μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ και συμπληρωματικής συγχρηματοδότησης από την EBRD.
Ο κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, επισήμανε
ότι η Ελλάδα έχει ωφεληθεί σημαντικά από το Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο αναμένεται μέχρι τώρα να οδηγήσει
σε επενδύσεις ύψους 8,2 δισ. ευρώ στη χώρα. Ωστόσο, μπορεί να αποφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη: το κοινό αυτό
εγχείρημα για τη στήριξη των ΜμΕ θα παρέχει την τόσο αναγκαία τεχνική βοήθεια προς τις ελληνικές ΜμΕ, έτσι ώστε να
μπορούν να λάβουν περισσότερες επενδύσεις, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν θέσεις
εργασίας που τόσο πολύ χρειαζόμαστε, πρόσθεσε.
Ο κ. Simon Barnes, Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρόσθεσε ότι
ένας βασικός παράγοντας που παρακωλύει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι η περιορισμένη
διαθεσιμότητα εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ΜμΕ. Αυτή η συναρπαστική νέα πρωτοβουλία θα
αντιμετωπίσει αυτήν την ιδιαίτερη πρόκληση και θα βοηθήσει επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα να επεκταθούν, να
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για να ξεκλειδώσουν νέες επενδύσεις και να
ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτοντας εμπειρογνωμοσύνη μέσω στοχοθετημένων συμβουλών. Μέσω
αυτής της νέας συνεργασίας με την EBRD στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συμβούλων Επενδύσεων θα φέρει μαζί
Έλληνες και διεθνείς εταίρους για να μοιραστούν πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε
ολόκληρη τη χώρα να αναπτυχθούν, επισήμανε επίσης.
Συνέχεια…
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/ Viezzoli, Διευθύνων Σύμβουλος της EBRD για τη Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη ΜΜΕ, τόνισε ότι η
Ο κ. Claudio
προσθήκη συμβουλευτικών υπηρεσιών στο έργο της EBRD στην Ελλάδα θα ενισχύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο που
έχουμε στην τοπική οικονομία. Βλέπουμε ένα ισχυρό και έντονο επιχειρηματικό πνεύμα στην Ελλάδα και η περαιτέρω
ανάπτυξη του είναι ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους. Για το σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες που μπορούμε να
προσφέρουμε μαζί με τους εταίρους μας, την ΕΤΕπ και την ΕΕ, μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά, ανέφερε ο
Claudio Viezzoli.
Το πρόγραμμα
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50
εκατομμύρια ευρώ και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα.
Σε στενή συνεργασία με την EBRD, μία επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει αρχικά να αξιολογήσει τις
ανάγκες της και τις ευκαιρίες ανάπτυξής της.
Στη συνέχεια η EBRD φέρνει σε επαφή την επιχείρηση με τοπικούς ή διεθνείς συμβούλους που μπορούν να προσφέρουν
στην επιχείρηση εξειδικευμένες συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες
εκπαίδευσης τόσο στους συμβούλους όσο και στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντάς με αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JP Morgan: Βουτιά 30% με 40% στις αγορές προσεχώς
To sell-off του Φεβρουαρίου μπορεί να μην είναι τίποτα εάν συγκριθεί με αυτό που περιμένει τις αγορές στο όχι
και τόσο μακρινό μέλλον, σύμφωνα με την JP Morgan.Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής εταιρικής και
επενδυτικής τραπεζικής της αμερικάνικης τράπεζας, Daniel Pinto, μία διόρθωση της τάξης του 30% με 40%
είναι εφικτή τα επόμενα δύο με τρία χρόνια.
Πάντως σύμφωνα με τον Pinto, προς το παρόν η χρηματιστηριακή αγορά πιθανόν να έχει περιθώρια για να
"τρέξει", καθώς οι μετοχές οδηγούνται κυρίως από την οικονομική ανάπτυξη και τα υγιή κέρδη, και αυτοί οι
δύο παράγοντες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά.
Αν και έχει περάσει μόλις ένας μήνας από το απότομo ξέσπασμα του διεθνούς sell-off στις αρχές Φεβρουαρίου,
οι αγορές φαίνεται να το έχουν αφήσει πίσω τους και πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η διόρθωση δεν ήταν
συνδεδεμένη με τα θεμελιώδη μεγέθη και σχετίστηκε με τις στρατηγικές που ποντάρουν στην μεταβλητότητα
καθώς και τα αλγοριθμικά trades.
Ωστόσο, σύμφωνα με την JP Morgan, η απειλή μίας πραγματικής και βαθιάς διόρθωσης της αγοράς,
συνοδευόμενη από αναταραχές της μεταβλητότητας, παραμένει αναμφισβήτητα στον ορίζοντα.
Αν και αυτό δεν θα συμβεί αυτό το έτος, το κραχ της τάξης του 30% με 40% βρίσκεται στα "χαρτιά" σύμφωνα
με τον Daniel Pinto. Οπως τόνισε στο Business Insider, αν και το τρέχον διάστημα υπάρχουν περιθώρια
περαιτέρω ανόδου και ανάκαμψης των μετοχών, ωστόσο αυτό που συνήθως συμβαίνει σε έναν τέτοιο κύκλο,
είναι ότι τα επιτόκια αρχίζουν και αυξάνονται έντονα οδηγώντας σε μείωση των spreads των αμερικανικών
κρατικών ομολόγων σε σχέση με τους αντίστοιχους τίτλους άλλων χωρών (credit score spreads). Στη συνέχεια,
σύμφωνα με την ιστορία, φτάνει η στιγμή όπου τα spreads δεν μπορούν να περιοριστούν περαιτέρω και αρχίζει
η διεύρυνσή τους για αρκετούς μήνες, πριν έρθει μία ισχυρή διόρθωση στις αγορές. "Έτσι συμβαίνει συνήθως.
Τα επιτόκια αυξάνονται, η πιστωτική αγορά αντιδρά και μετά οι μετοχές υποχωρούν". Σύμφωνα με την άποψη
του Pinto, η διόρθωση αυτή θα είναι σταδιακή, οπότε δεν υπάρχει κάποια άμεση απειλή, αλλά όταν γίνει αυτή η
στροφή στον κύκλο, μπορεί σε δύο ή τρία χρόνια, τότε μπορεί να δούμε μία διόρθωση μεταξύ του 30% και του
40% με έντονη μεταβλητότητα στο ενδιάμεσο διάστημα.
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Λαγκάρντ: Κανένας δεν κερδίζει σε έναν εμπορικό πόλεμο
Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις της επιβολής εμπορικών δασμών από τις ΗΠΑ θα είναι σοβαρές αν
ακολουθήσουν την ίδια τακτική και άλλες χώρες, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, τονίζοντας πως «κανένας δεν κερδίζει σε έναν εμπορικό πόλεμο».
Όπως μεταδίδει το Reuters, η κ. Λαγκάρντ σχολίασε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάποιους λόγους να σκεφτεί
την επιβολή εμπορικών κυρώσεων, καθώς ορισμένες χώρες δεν σέβονται τους κανόνες, ωστόσο συμπλήρωσε
πως ο εμπορικός πόλεμος θα είχε επιπτώσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη και το εμπόριο.
Η επικεφαλής του ΔΝΤ είπε επίσης πως η ανισότητα επιβαρύνει τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και πως η
εισοδηματική ανισότητα αυξάνεται σε πολλές χώρες, λέγοντας πως οι δημοσιονομικές και κοινωνικές πολιτικές
θα πρέπει να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις.
Αναφερόμενη στις οικονομικές πολιτικές του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, είπε πως εφαρμόζονται
αρκετές μεταρρυθμίσεις που από καιρό είχε συστήσει το ΔΝΤ, τονίζοντας πως η Γαλλά πρέπει να μειώσει την
ανεργία.

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

Γερμανία: Ανησυχία για την απειλή δασμών στα αυτοκίνητα
Ενδεχόμενη επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ οπωσδήποτε θα έπληττε τη γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο η πιθανή ζημιά ενδέχεται να είναι ελεγχόμενη για τις εταιρείες.
«Παρακολουθούμε την εξέλιξη με μεγάλη ανησυχία», επισημαίνει ο Μπέρνχαρντ Μάτες, πρόεδρος του
γερμανικού Συνδέσμου της Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA). «Η επιβολή δασμών δεν μπορεί να είναι η λύση.
Ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφευχθεί»,
υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι σε τέτοια περίπτωση θα υπήρχαν μόνο ηττημένοι σε όλες τις εμπλεκόμενες
πλευρές.
Συνέχεια..
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Πιθανή επιβολή αμερικανικών δασμών σε εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών αναμφίβολα θα
έπληττε τον κλάδο, ωστόσο οι ειδικοί αναλυτές διαφωνούν για το εύρος της πιθανής ζημιάς. «Κάτι τέτοιο θα
ήταν καταστροφή για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία», θεωρεί ο Στέφαν Μπράτσελ, διευθυντής του
Κέντρου Διαχείρισης της Αυτοκίνησης στην Ανώτατη Οικονομική Σχολή στο Μπέργκις-Γκλάντμπαχ. Ειδικά
στις ακριβότερες κατηγορίες μοντέλων η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι άμεσα εξαρτημένη από τις
εξαγωγές στις ΗΠΑ, τονίζει ο γερμανός ειδικός.
Ο Φέρντιναντ Ντουντενχόφερ, καθηγητής Οικονομίας με εξειδίκευση στον κλάδο της αυτοκίνησης, επισήμανε
στην DW ότι οι δυνητικές επιπτώσεις δεν θα είναι τόσο σοβαρές. Κατά τη γνώμη του, κυρίως θα πλήττονταν η
Audi και η Porsche, διότι δεν παράγουν ακόμη στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με τις Daimler, BMW και VW.
Το ειδικό βάρος των ΗΠΑ φθίνει
Γεγονός είναι ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες διεύρυναν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ επί σειρά
ετών, με αποτέλεσμα τη μείωση των εξαγωγών. Το 2017 εξήχθησαν στις ΗΠΑ 494.000 λιγότερα αυτοκίνητα
(ένα τέταρτο) συγκριτικά με τέσσερα χρόνια πριν. Το ίδιο διάστημα αυξήθηκε η παραγωγή στα εργοστάσια
των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ κατά 180.000 σε 804.000 οχήματα το 2017. Μάλιστα όλα
αυτά δεν πωλήθηκαν μόνο στην αγορά των ΗΠΑ, διευκρινίζει ο Μπέρνχαρντ Μάτες, πρόεδρος του VDA.
«Σχεδόν ένα στα δύο αυτοκίνητα που κατασκευάζουν οι παραγωγοί μας στις ΗΠΑ εξάγεται στην Ευρώπη, την
Ασία και τον υπόλοιπο κόσμο», εξηγεί ο ίδιος.
Ο Γιούργκεν Πίπερ, ειδικός σε θέματα αυτοκίνησης από τον τραπεζικό οίκο Metzler, θεωρεί ότι δεν υπάρχει
λόγος πανικού. Όπως λέει, ο ρόλος της αμερικανικής αγοράς δεν είναι σήμερα πια τόσο σημαντικός όσο ήταν
πριν από πέντε ή και δέκα χρόνια. Η Κίνα είναι πλέον το νούμερο ένα στην κατάταξη των αγορών του
εξωτερικού. «Χοντρικά
υπολογίζεται ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αποκομίζουν το 10% έως 13%

των κερδών τους στις ΗΠΑ», διευκρινίζει και συμπληρώνει: «Σε περίπτωση που επιβληθούν δασμοί ύψους
10%, τα κέρδη θα μειώνονταν ενδεχομένως κατά ένα τρίτο στις ΗΠΑ». Ο γερμανός ειδικός εκτιμά ότι τα
κέρδη των εταιρειών θα περιορίζονταν συνολικά κατά 3% με 4%.
Σε κάθε περίπτωση το αν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τελικά πράγματι την απειλή του
για δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, δεν είναι ακόμη σαφές. Θα πρέπει να σκεφθεί κανείς σε ποιο
περιβάλλον ο Ντ. Τραμπ έκανε αρχικά στις επίμαχες δηλώσεις, υπογραμμίζει ο Ντάβιντ Κολ, επικεφαλής
οικονομολόγος του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Γιούλιους Μπερ. Όπως παρατηρεί, οι απειλές εξαπολύθηκαν
στο πλαίσιο μιας πολιτικής εκδήλωσης με στόχο την εύρεση δυνητικών χρηματοδοτών για τις εκλογές. Τέτοιου
είδους απειλές ηχούσαν ακόμη εξαιρετικά ευχάριστα στα αφτιά της εκλογικής πελατείας του Ντόναλντ Τραμπ,
επισημαίνει ο Ντάβιντ Κολ, εκτιμώντας ότι ο αμερικανός πρόεδρος θα επαναλάβει παρόμοιες απειλές και στο
μέλλον.
Πηγή: Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των τραπεζών από 01/01
Τράπεζα Πειραιώς: +13,55%
Alpha Bank: +6,04%
Eurobank: -11,94%
Εθνική Τράπεζα: -13,67%
Τραπεζικός Δείκτης
Τράπεζες (864.500, 877.550, 849.960, 851.250, +1.96002)
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