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Μακρόν προς Τσίπρα: Επανέρχεται η ανάπτυξη, τηρήστε τις δεσμεύσεις σας
Το μήνυμα ότι η Γαλλία θα στηρίξει την προσπάθεια της Ελλάδας, η οποία, όπως ανέφερε «επανέρχεται στην
ανάπτυξη, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις» έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, κατά τις κοινές δηλώσεις με τον
Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου.
Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη η Αθήνα να παραμείνει συνεπής στις δεσμεύσεις της
μέχρι και το καλοκαίρι του 2018, αλλά και οι θεσμοί να τηρήσουν τις δικές τους, αναφερόμενος ειδικότερα στο
θέμα της ελάφρυνσης χρέους μετά το τέλος του προγράμματος.
Ο ρόλος του ΔΝΤ
Απαντώντας σε ερώτηση για τον ρόλο του ΔΝΤ στη νέα «αρχιτεκτονική της Ε.Ε.», ο κ. Μακρόν εξέφρασε την
άποψη ότι το Ταμείο θα πρέπει διαπραγματευτεί με καλή πίστη και χωρίς νέους όρους. «Το ΔΝΤ είναι πολύ
σημαντικός οργανισμός, υποστηρίζω τον ρόλο του όμως δεν είναι ρόλος του να παρεμβαίνει σε ευρωπαϊκά
θέματα», πρόσθεσε.
Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε «όλες τις προσπάθειες της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τη δική σας
δράση για τις μεταρρυθμίσεις και το κλείσιμο των δύο αξιολογήσεων», επισημαίνοντας ακόμη ότι αν και
αδύναμα ακόμη «υπάρχουν θετικά στοιχεία».

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

Ανάπτυξη 0,5% της ελληνικής οικονομίας το β' τρίμηνο του 2017
Ανάπτυξη 0,5% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το προηγούμενο,
σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Το ίδιο διάστημα, το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,6% και στην ΕΕ κατά 0,7%.
Τα κράτη μέλη που κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης είναι η Τσεχία (2,5%), η Σουηδία (17%), η
Ρουμανία (1,6%) και η Ολλανδία (1,5%). Αντίθετα, τη χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ κατέγραψαν η Πορτογαλία
και η Μ. Βρετανία (0,3%).
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Σημαντική μείωση του ELA κατά 5δις ευρώ
Όπως ανακοινώθηκε, στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση
στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές
τράπεζες στο ποσό των 33,9 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της
Τράπεζας της Ελλάδος. Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 5,0 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της
ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

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

Οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας
Άνοδο καταγράφουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, βελτιώνοντας και το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ των
δύο χωρών, ενώ ταυτόχρονα η Γαλλία συγκαταλέγεται παραδοσιακά μεταξύ των χωρών που επιδεικνύουν
έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά.
Αναλυτικότερα, η αξία των ελληνικών εξαγωγών κατέγραψε άνοδο 6,62% προς τη Γαλλία το 2016 έναντι του
2015, φθάνοντας τα 710,7 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την οικονομία της Γαλλίας και τις διμερείς σχέσεις για το 2016, που
συνέταξε το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι, που
επικαλείται στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), το 2012 οι ελληνικές εξαγωγές στη
Γαλλία ανέρχονταν στα 666 εκατ. ευρώ, το 2013 μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν στα 617 εκατ. ευρώ, το 2014
σημείωσαν άνοδο στα 652 εκατ. ευρώ, το 2015 αυξήθηκαν περαιτέρω ξεπερνώντας οριακά το επίπεδο του 2012,
φθάνοντας στα 667 εκατ. ευρώ, και το 2016 ανήλθαν στα 711 εκατ. ευρώ.
Συνολικότερα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας ο μέσος όρος των ελληνικών εξαγωγών στη Γαλλία
ανέρχεται στα 662,6 εκατ. ευρώ, με την υψηλότερη τιμή να σημειώνεται το 2016 και τη μικρότερη το 2013 με
617 εκατ. ευρώ.
Στον αντίποδα, η αξία των εισαγωγών από τη Γαλλία παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή το 2016 (μείωση 0,57% σε
σχέση με το 2015), φθάνοντας τα 1,94 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, σύμφωνα πάντα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι
ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία το 2012 ανέρχονταν σε 2.247 εκατ. ευρώ, το 2013 αυξήθηκαν οριακά στα
2.261, ενώ το 2014 μειώθηκαν στα 2.200 εκατ. ευρώ, το 2015 μειώθηκαν περαιτέρω στα 1.951 εκατ. ευρώ και το
2016 σημείωσαν νέα μείωση, φθάνοντας στα 1.940 εκατ. ευρώ.
Συνολικότερα, στην τελευταία πενταετία η υποχώρησή τους έφθασε το 13,6%, με την κύρια αιτία της πτώσης
τους να ανευρίσκεται στην παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, όπως υπογραμμίζεται στην ετήσια
έκθεση για την οικονομία της Γαλλίας και τις διμερείς σχέσεις για το 2016, που εξέδωσε η πρεσβεία της
Ελλάδας στο Παρίσι.
Συνέχεια…
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Ως εκ τούτου, γίνεται πρόδηλο ότι το διάστημα 2012-2016, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ισοζύγιο του
διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Γαλλίας παραμένει σταθερά ελλειμματικό για τη χώρα μας. Ωστόσο, το έτος 2014
και ιδίως τα έτη 2015 και 2016 παρατηρείται βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, από -1.548 εκατ. ευρώ το
2014 σε -1.229 το 2016.
Μάλιστα, το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές έφθασε το 2016 το 36,60% που είναι και η
καλύτερη επίδοση των τελευταίων έξι ετών, επισημαίνεται στην έκθεση της ελληνικής πρεσβείας.
Όσον αφορά τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, υποχωρεί
συνεχώς σε όλη την πενταετία (με μόνη εξαίρεση μία μικρή αύξηση το 2016, λόγω της αύξησης κατά 6,62%
των ελληνικών εξαγωγών στη Γαλλία). Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ισχυρή ύφεση της ελληνικής
οικονομίας που περιόρισε σημαντικά τις γαλλικές εξαγωγές, που κατέχουν άλλωστε το μεγαλύτερο ποσοστό του
όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών, προστίθεται.
Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών το 2016, αναφορικά με τα πρώτα πέντε προϊόντα, δεν σημείωσε αξιόλογες
μεταβολές σε σχέση με το 2015. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, τα τέσσερα πρώτα προϊόντα δεν μεταβλήθηκαν
ως προς την κατάταξή τους και συγκεκριμένα: το αλουμίνιο και τα προϊόντα του παρέμειναν στην κορυφή
(παρουσιάζοντας μείωση 21,1%), στη 2η θέση παρέμειναν τα φαρμακευτικά προϊόντα σημειώνοντας μείωση
18,28%, στην 3η θέση οι πλαστικές ύλες με μείωση 25,7% και στην 4η θέση τα ιχθυηρά και μαλάκια
σημειώνοντας μείωση 17,94%, ενώ στην 5η θέση ανέβηκε από την 6η η κατηγορία παρασκευασμάτων
λαχανικών, καρπών και φρούτων.
Ανάλογη είναι η εικόνα και στη σύνθεση των γαλλικών εξαγωγών καθώς δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δελτίο της πρεσβείας μας στο Παρίσι, στις πρώτες τρεις θέσεις δεν
σημειώθηκε κάποια μεταβολή. Στην 1η θέση παρέμειναν τα φαρμακευτικά προϊόντα, με μείωση της τάξης του
32,33%, στη 2η θέση παρέμειναν τα κρεατικά με μείωση της τάξης του 25,47% και στην 3η θέση τα προϊόντα
αρωματοποιίας με μείωση 24,57%. Την 4η θέση κατέλαβαν τα οχήματα με μείωση 14,39% (από την 6η θέση
που κατείχαν το 2015) και την 5η θέση κατέλαβε η κατηγορία λέβητες με μείωση 7,5% (από την 7η θέση το
2015).
Συμπερασματικά, στην έκθεση σημειώνεται πως το ύψος των ελληνικών εξαγωγών θα μπορούσε να είναι
μεγαλύτερο, εάν ληφθεί υπόψη το μέγεθος της γαλλικής αγοράς. Διαπιστώνει επίσης πως η διασπορά μεταξύ
των καταναλωτικών και ενδιάμεσων αγαθών είναι καλή, ενώ η θέση των κατηγοριών με υψηλή και μέση
προστιθέμενη αξία είναι ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα διάρθρωση των συνολικών
ελληνικών εξαγωγών. Η παρουσία προϊόντων με ενσωματωμένη υψηλή τεχνολογία είναι μεν στατιστικά
μετρήσιμη, όμως δεν έχει ακόμη το μέγεθος και το εύρος για να συμπληρώσει την παρουσία των
παραδοσιακών προϊόντων, ώστε να επιτευχθεί μία ουσιαστική μεγέθυνση των εξαγωγών προς τη Γαλλία,
σημειώνεται. Παρατηρεί, τέλος, πως τα παραδοσιακά εξαγώγιμα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα
παρουσιάζουν μικρή διείσδυση στη γαλλική αγορά με εξαίρεση τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας και τα
παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών. Το γεγονός αυτό το αποδίδει στον έντονο ανταγωνισμό που
αντιμετωπίζουν από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα αλλά και από εκείνα που εισάγονταιστην αγορά της
Γαλλίας από τρίτες χώρες με τις οποίες η Ε.Ε. έχει συνάψει προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες. Οι τελευταίες
ευνοούν πρωτίστως, όπως επισημαίνεται, την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων όπου η κοινοτική παραγωγή δεν
είναι πλεονασματική.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα.
Με βάση την έκθεση, η Γαλλία συγκαταλέγεται παραδοσιακά μεταξύ των χωρών που επιδεικνύουν έντονο
επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Ωστόσο, κατά την πενταετία 2011-2015 και ιδιαίτερα το 2014
σημειώνεται μείωση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των Γάλλων που θα μπορούσε να αποδοθεί, όπως
υποστηρίζεται, στη βαθιά ύφεση, αλλά και την ανησυχία για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τον
σχετιζόμενο επιχειρηματικό κίνδυνο. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας, οι γαλλικές επενδύσεις
στην Ελλάδα το 2011 ανέρχονταν στα 2.020,1 εκατ. ευρώ, το 2012 σε 3.118 εκατ. ευρώ, το 2013 στα 2.092,9
εκατ. ευρώ, το 2014 σε 1.510,6 εκατ. ευρώ και το 2015 στα 1.889,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία,
παρά τη σημαντική πτώση των γαλλικών επενδύσεων προς τη χώρα μας, η Γαλλία το 2015 ήταν στην 4η θέση
των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα, όπως και το 2014, με περίπου 1,9 δισ. ευρώ επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου, μετά τη Γερμανία (4,9 δισ. ευρώ), το Λουξεμβούργο (4,5 δισ. ευρώ) και την Ολλανδία (4,4 δισ.
ευρώ).
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Προσωρινή συμφωνία για το ύψος του αμερικανικού χρέους
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reutres Βρέθηκε προσωρινά κοινό έδαφος για την αύξηση του ορίου στο
αμερικανικό χρέος και τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, αλλά και
τη στήριξη των πλημμυροπαθών από την καταιγίδα «Χάρβεϊ». Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και
το Κογκρέσο συμφώνησαν χθες για την αύξηση του ορίου στο αμερικανικό χρέος και τη χρηματοδότηση των
ομοσπονδιακών υπηρεσιών μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, αν και θα πρέπει να τεθεί ξανά το ζήτημα επί τάπητος.
Συμφωνήθηκε, επίσης, η χρηματοδότηση των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης των πλημμυροπαθών από
την καταιγίδα «Χάρβεϊ», σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ
 επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι. «Και οι δύο
Σάμερ, και της
πλευρές δεν επιθυμούν την αθέτηση πληρωμών από το αμερικανικό δημόσιο τον Δεκέμβριο και έχουν κάθε
καλή πρόθεση να συνεργαστούν σε πολλά άλλα φλέγοντα ζητήματα για τη χώρα», δήλωσε ο Τσακ Σάμερ με τη
Νάνσι Πελόζι.
Μετά τη συμφωνία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τη στήριξη των πλημμυροπαθών από την
καταιγίδα «Χάρβεϊ» αναμένεται να χορηγηθούν κονδύλια 7,4 δισ. δολαρίων στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
Διαχείρισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης (FEMA) και 450 εκατ. δολάρια στη Διοίκηση Μικρών
Επιχειρήσεων (SBA). Οικονομικοί αναλυτές είχαν επισημάνει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Λευκός Οίκος
μπορεί να χρειαστεί τη στήριξη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την αύξηση του ορίου στο αμερικανικό
χρέος λόγω της διχογνωμίας μεταξύ των Ρεπουμπλικανών επί του θέματος. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση
του Τζιμ Μπανκς, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από την Ιντιάνα: «Οταν πρόκειται για το ζήτημα του
χρέους, ελπίζω να ενσωματωθεί σε μια ευρύτερη συζήτηση για μεταρρυθμίσεις στις κρατικές δαπάνες και
άλλες μεταρρυθμίσεις που θα βοηθούσαν στην αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, το οποίο σήμερα κυμαίνεται
στα 20 τρισ. δολάρια».
Παράλληλα, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s προειδοποίησε προχθές με υποβάθμιση την
αμερικανική οικονομία από το τριπλό ΑΑΑ, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για το όριο του χρέους. Τόνισε,
μάλιστα, ότι μια αναβάθμιση μετά θα είναι απίθανη εάν εξακολουθεί να υφίσταται το πολιτικό περιβάλλον που
οδήγησε σε μια τέτοια κατάσταση.
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Χ.Α.: Το πλέον σημαντικό για το Χρηματιστήριο Αθηνών η παραμονή του
FTSE 25 υψηλότερα των 2.100 – 2.120 μονάδων (χθεσινό κλείσινο
κλείσιμο στις 2.126,87 μονάδες, -0,07%). Και αυτό γιατί σε περίπτωση
απώλειας τους υπάρχει κίνδυνος η αγορά να φύγει αισθητά χαμηλότερα,
με κίνδυνο ο ΓΔ να χάσει τις στηριξεις στις 790 – 800 μονάδες.
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