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

Ημερήσια Νέα
09/10/17

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πιθανή συνάντηση Τσίπρα-Λαγκάρντ στις ΗΠΑ -Στις 16 Οκτωβρίου
Κρίσιμης σημασίας αναμένεται η κατ' ιδίαν συνάντηση που πιθανολογείται πως θα έχει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
στις ΗΠΑ με την διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ.
Κατά πληροφορίες, τη συνάντηση με τη σιδηρά κυρία του Ταμείου έχει ζητήσει το Μαξίμου και δεν αποκλείεται να
πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου. Μία ημέρα δηλαδή πριν τη συνάντηση Τσίπρα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ.
Και μένει να φανεί αν τελικώς θα επιβεβαιωθεί η πληροφορία απο το κυβερνητικό στρατόπεδο.
Με ενδιαφέρον αναμένονται τα μηνύματα που θα ανταλλάξουν οι δυο πλερές,καθώς όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει
δηλώσει βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα αναφορικά με τις θέσεις μας για το χρέος, πλην όμως το Ταμείο δεν πρέπει να
αξιώνει τη λήψη νέων μέτρων.
Υπενθυμίζεται, ότι την κ. Λαγκάρντ θα συναντήσει και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος θα
παραστεί στην Εαρινή Σύνοδο του Ταμείου στην Ουάσινγκτον το διάστημα 13-15 Οκτωβρίου.

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

Β.Σόιμπλε: «Σε σωστό δρόμο» η ελληνική οικονομία
«Η οικονομία της Ελλάδας βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Η εμπιστοσύνη έχει επιστρέψει και σε κάθε περίπτωση η χώρα
πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Intel Radio.
Ερωτηθείς για την αποχώρησή του από το υπουργείο Οικονομικών, τόνισε ότι οχτώ χρόνια είναι αρκετά και ότι οι δυνάμεις
του έχουν κάποια όρια.
Αναφορικά με το ευρωπαϊκό όραμα του Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ομιλία του Γάλλου
Προέδρου έφερε ανακούφιση στη γερμανική κυβέρνηση. «Γαλλία και Γερμανία αποτελούν τον πυρήνα της Ευρώπης και
της προόδου της. Είμαι βέβαιος ότι η Άνγκελα Μέρκελ θα πείσει και τους επόμενους εταίρους της να συμμερισθούν το
όραμα της ίδιας και του Γάλλου Προέδρου», είπε.
Σχολιάζοντας όσους ψήφισαν το ακροδεξιό κόμμα AFD, δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι όλοι Ναζί. «Πρέπει να
τους σεβόμαστε και τα κίνητρά τους πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’όψιν», ανέφερε.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Στα 8,3 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2050
Η Ελλάδα…γερνάει καθώς σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος
Καραμανλής» το 2050 ο πληθυσμός της χώρας μπορεί να συρρικνωθεί στα 8,3 εκατομμύρια αν συνεχιστεί η ίδια
κατάσταση. Την ίδια στιγμή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να
λάβει σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού υπογραμμίζοντας στην εισήγηση του ότι «Η μετανάστευση
δεν πρέπει να θεωρείται η λύση στο δημογραφικό πρόβλημα της ΕΕ μακροπρόθεσμα» συμπληρώνοντας ότι «ωστόσο
συνεκτιμούμε ότι η νόμιμη μετανάστευση μπορεί προσωρινά να διευκολύνει της μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο
δημογραφικό μοντέλο. »
Στην πρόταση του το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που συνεδρίασε στις 9 Σεπτεμβρίου για το δημογραφικό πρόβλημα της
Ευρώπης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό κράτος που έχει δημιουργήσει η Ευρώπη επισημαίνοντας ότι ελλοχεύει ο
κίνδυνος της κατάρρευσης των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων καθώς τονίζει «Οι συντάξεις καταλαμβάνουν μερίδιο των
δημοσίων δαπανών που υπερβαίνει το 10% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Τονίζουμε ότι η δημογραφική αλλαγή
επηρεάζει τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών δομών και καθορίζει την εξέλιξη του κράτους – πρόνοιας με άμεσο
αντίκτυπο στην ανάπτυξη των περιφερειών και των δήμων σε όλη την Ευρώπη τη διατήρηση παραδοσιακών
κοινωνικοοικονομικών οικοσυστημάτων και α αξιοπρεπή επίπεδα διαβίωσης για όλους τους πολίτες.»
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών η οποία στην 118η συνεδρίαση της
γνωμοδότησε επί του θέματος προς την ΕΕ. Ειδικότερα όπως αναφέρει στον «Αθήνα 9,84» το μέλος της ελληνικής
αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Περιφερειών πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος «Πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι προβλέψεις που έχουν γίνει για το 2060 για την δημογραφική γήρανση. Η εξέλιξη της γονιμότητας, το
προσδόκιμο ζωής και η μετανάστευση προοιωνίζουν μεγάλες αλλαγές στην ηλικιακή διάθρωση του πληθυσμού της ΕΕ. Η
αναλογία των ενεργών προς τους εξαρτώμενους πολίτες από 1 προς 4 που είναι σήμερα θα μειωθεί σε περίπου 2 προς 1. Το
2016 ο πληθυσμός της Ευρώπης δεν θα είναι μόνο περισσότερο γερασμένος αλλά και περισσότερο ανομοιογενώς
κατανεμημένος Σύμφωνα με τις προβλέψεις τα κράτη μέλη θα εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, αλλά και στο
ίδιο το εσωτερικό τους καθώς στα μισά περίπου από αυτά ο πληθυσμός θα έχει μειωθεί, ενώ στα άλλα μισά θα έχει
αυξηθεί.»
Στην Ελλάδα η εικόνα του δημογραφικού είναι ακόμη χειρότερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως αναφέρουν τα
συμπεράσματα έρευνας που ανακοινώθηκαν στον Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» . Ειδικότερα το
2050 ο πληθυσμός της χώρας ενδέχεται να συρρικνωθεί στα 8,3 εκατομμύρια. Ο αριθμός των παιδιών σχολικής ηλικίας
ενδέχεται να μειωθεί από 1,6 εκατομμύρια σε 1 εκατομμύριο και ο ενεργός πληθυσμός δηλαδή όλοι οι πολίτες ηλικίας 2069 ετών (που δυνητικά θα μπορούσαν να δουλέψουν) να μειωθεί από 7 εκ το 2015 σε 4,8-5,5 εκ. τότε.
Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρόδη Κράτσα στην τοποθέτηση της εξήγησε την επιλογή του δημογραφικού ως θέμα
συζήτησης, λόγω της κρισιμότητάς του αλλά και της απουσίας του από τον δημόσιο διάλογο. «Χωρίς την μελέτη του
δημογραφικού φαινομένου, των αιτιών του και των προβλέψεων, δεν μπορούμε να χαράξουμε πολιτική για το μέλλον της
χώρας» επεσήμανε χαρακτηριστικά. Ο βασικός εισηγητής της ημερίδας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.
Βύρων Κοτζαμάνης έδωσε μία πλήρη και συνολική εικόνα των δημογραφικών τάσεων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες
καθώς και σενάρια μελλοντικών προβλέψεων, τονίζοντας ότι η σημασία του προβλήματος το κατατάσσει πάνω από
κομματικούς διαχωρισμούς και ότι οι αποφάσεις και οι στρατηγικές που θα αναληφθούν σήμερα, θα επηρεάσουν την
δημογραφική εικόνα της πατρίδας μας το 2030 και το 2050.
Πιο συγκεκριμένα οι δημογραφικές εκτιμήσεις αναφέρουν για το 2050 ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας στο μέλλον θα
μειωθεί σημαντικά, από 800 χιλ. μέχρι 2 εκατομμύρια. Επιπλέον η διάμεση ηλικία, που ήταν 26 έτη το 1951, και που είναι
44 έτη σήμερα , αναμένεται να αυξηθεί κατά 5-8 έτη. Ο πληθυσμός των παιδιών σχολικής ηλικίας (από 3 μέχρι 17 ετών) θα
μειωθεί από 1.6 εκ. το σήμερα σε 1.4 εκ (αισιόδοξο σενάριο) έως 1 εκ (απαισιόδοξο σενάριο) το 2050, αφού πρώτα όμως
προηγηθεί έντονη διακύμανση τις δεκαετίες που θα μεσολαβήσουν.
Ο εν δυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμός (δηλαδή όλοι οι πολίτες ηλικία 20-69 ετών που δυνητικά θα μπορούσαν να
δουλέψουν) θα μειωθεί από 7 εκ το 2015 σε 4,8-5,5 εκ το 2050. Σημαντικά θετικό ρόλο στην οικονομική Ανάπτυξη της
χώρας, έχει η αύξηση του πληθυσμού της κατά 2% ετησίως. Τέλος σε αφορά την εικόνα της Ευρώπης στις αρχές του 20ου
αιώνα ήταν το ¼ του παγκόσμιου πληθυσμού. Σήμερα οι Ευρωπαίοι είναι το 8% και μέχρι το 2050, το ποσοστό αυτό θα
πέσει στο 5%.
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Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε κανονικά στο Eurogroup και στο Ecofin
Στο Eurogroup και στο Ecofin της ερχόμενης Δευτέρας και Τρίτης θα συμμετάσχει κανονικά ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών Ντένις Κόλμπεργκ. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι
παραμένουν σταθερές οι θέσεις της κυβέρνησης για τον μελλοντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,
καθώς και για τα ευρωομόλογα.
«Για τον ESM η θέση μας είναι γνωστή. Ασχολούμαστε με το ερώτημα ποιον ρόλο μπορεί να αναλάβει μελλοντικά. Για
αυτό το θέμα βρισκόμαστε σε ανταλλαγή απόψεων με τους εταίρους μας. Το θέμα είναι η περαιτέρω εξέλιξη της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και επίσης οι μελλοντικές αρμοδιότητες του ESM», δήλωσε ο κ. Κόλμπεργκ και
διευκρίνισε ότι ο κ. Σόιμπλε θα μεταφέρει τις γερμανικές θέσεις, αλλά δεν μπορεί να τοποθετηθεί σχετικά με τις θέσεις
που θα λάβει η επόμενη γερμανική κυβέρνηση. «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο υπουργός Οικονομικών είναι
υπουργός Οικονομικών και ως υπουργός Οικονομικών θα λάβει μέρος στο Eurogroup και στο Ecofin», είπε
χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το μέχρι πότε ο κ. Σόιμπλε θα ασκεί τα καθήκοντά του και πότε θα
αναλάβει ως μεταβατικός υπουργός Οικονομικών ο επιτελάρχης της Καγκελαρίας Πέτερ Αλτμάιερ.
Κληθείς να σχολιάσει τοποθέτηση του πρώην υπουργού Περιβάλλοντος Νόρμπερτ Ρέτγκεν (CDU) υπέρ της έκδοσης
γερμανογαλλικών ομολόγων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα υποδομής και καινοτομίας, ο εκπρόσωπος του κ.
Σόιμπλε περιορίστηκε να δηλώσει ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την γαλλική κυβέρνηση σε ό,τι
αφορά την περαιτέρω εξέλιξη της ΟΝΕ. «Θα δούμε στις συζητήσεις μας πού θα υπάρξουν συγκλίσεις, αλλά αυτό θα είναι
θέμα της επόμενης κυβέρνησης», δήλωσε και πρόσθεσε ότι πάντως η γερμανική θέση για τα ευρωομόλογα παραμένει ίδια.
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ΔΝΤ: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πιο αισιόδοξο για την παγκόσμια ανάκαμψη
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι περισσότερο αισιόδοξο για την παγκόσμια ανάκαμψη από ό,τι τον Ιούλιο, ενώ
παρότρυνε τις χώρες να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν μια ανοικτή σε όλους και βιώσιμη ανάπτυξη.
«Η πολυαναμενόμενη παγκόσμια ανάκαμψη ριζώνει...Την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιοποιήσουμε την επικαιροποιημένη
μας πρόβλεψη ενόψει της Ετήσιας Συνόδου μας ? και πιθανόν θα είναι ακόμα πιο αισιόδοξη», δήλωσε αργά χθες το βράδυ
(τοπική ώρα) η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σε ομιλία της στην Ουάσινγκτον ενόψει της ετήσιας συνόδου του
ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Τον Ιούλιο, το ΔΝΤ ανέμενε η παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθεί με ρυθμό 3,5% φέτος και 3,6% το 2018.
Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι σχεδόν το 75% του πλανήτη βιώνει μια ανοδική πορεία ? καταγράφοντας την πιο ευρείας βάσης
επιτάχυνση από την αρχή της δεκαετίας.
Σύμφωνα με την ίδια, εκτός από την επιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, βελτιώνεται και η χρηματοπιστωτική
σταθερότητα καθώς το τραπεζικό σύστημα καθίσταται πιο σταθερό και ενισχύεται η εμπιστοσύνη της αγοράς.
«Βλέπουμε κάποιες ακτίνες ήλιου ? αλλά δεν είναι καθαρός ο ουρανός», δήλωσε η Λαγκάρντ, επικαλούμενη τα υψηλά
επίπεδα χρέους, την υπερβολική ανάληψη ρίσκου στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις υψηλές γεωπολιτικές εντάσεις
ως απειλές στην παγκόσμια ανάκαμψη.
Η Λαγκάρντ κάλεσε τις χώρες να αξιοποιήσουν την ανοδική πορεία για να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις, όπως επενδύσεις
στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και στις υποδομές προκειμένου να ενισχύσουν την
παραγωγικότητα και να ενδυναμώσουν την ανοικτή σε όλους ανάπτυξη.
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Δημοσίευμα Reuters: Νέο σχέδιο για μία σταδιακή εγγύηση των καταθέσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο θα προτείνει η Κομισιόν
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει την επόμενη εβδομάδα ένα νερωμένο σχέδιο για την
πανευρωπαϊκή ασφάλιση των καταθέσεων, σε μία προσπάθεια να ξεπεράσει το αδιέξοδο πολλών ετών,
αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Και αυτό, προσθέτει το δημοσίευμα, την ώρα που ο βασικός αντίθετος στο
σχέδιο αυτό, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ετοιμάζεται να παραιτηθεί. Το σχέδιο επιχειρεί να μειώσει τους κινδύνους
για τις τράπεζες μετά από μία δεκαετή οικονομική κρίση και ταυτόχρονα καλεί τις χώρες της ΕΕ σε κοινή
ανάληψη των κινδύνων αυτών - κάτι στο οποίο ήταν αντίθετος ο απερχόμενος Γερμανός υπουργός
Οικονομικών, ο οποίος φοβόταν ότι οι πιο εύρωστες γερμανικές τράπεζες θα στήριζαν τελικά τις πιο αδύναμες
ανταγωνίστριές τους σε άλλα κράτη της ΕΕ. Μετά από δύο χρόνια άκαρπων συζητήσεων, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα επιχειρήσει μία νέα προσπάθεια να ξεπεράσει το αδιέξοδο με νέες προτάσεις, οι οποίες αναμένεται

να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Η καθιέρωση του ονομαζόμενου ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης
καταθέσεων (European deposit insurance scheme, EDIS), που έχει στόχο την ασφάλιση των αποταμιευτών
(μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ) σε περίπτωση χρεοκοπίας μίας τράπεζας, προβλέπεται να είναι πιο σταδιακή
από ότι σχεδιαζόταν αρχικά, αναφέρει η Κομισιόν σε ένα σχέδιο εγγράφου που είναι σε γνώση του Reuters. Σε
μία περαιτέρω κίνηση για να κερδίσει τη Γερμανία, ο νέος υπουργός Οικονομικών της οποίας μπορεί να είναι
το ίδιο επιφυλακτικός όσο και ο Σόιμπλε για το σχέδιο, οι Βρυξέλλες απορρίπτουν τις αρχικές σκέψεις για
πλήρη επιμερισμό της προστασίας των καταθετών.
Με τις νέες προτάσεις, το EDIS θα παρεμβαίνει αρχικά μόνο αφού τα εθνικά συστήματα ασφάλισης
καταθέσεων έχουν χρησιμοποιήσει πλήρως τους πόρους τους για την προστασία των καταθετών. Επίσης, στην
αρχική φάση, το EDIS θα παρέχει μόνο δάνεια στα εθνικά συστήματα ασφάλισης των καταθέσεων. Σε δεύτερη
φάση, το EDIS, το οποίο θα χρηματοδοτείται από όλες τις τράπεζες της ΕΕ, θα καλύπτει ζημιές και θα
αποπληρώνει τις καταθέσεις στους αποταμιευτές που έχουν πληγεί από μία κατάρρευση τράπεζας. Τα εθνικά
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων θα συνεχίζουν να δίνουν χρήματα, παράλληλα με το EDIS.
Μία τρίτη και τελική φάση, κατά την οποία το EDIS θα έχει αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα,
αποσύρθηκε από την Κομισιόν, μετά από γερμανική πίεση που προκλήθηκε από φόβους ότι οι μικρότερες
αποταμιευτικές τράπεζες στη Γερμανία θα έχαναν το δικό τους σύστημα προστασίας.
Σε μία άλλη κίνηση για την ενίσχυση της κοινής ανάληψης κινδύνων από τα κράτη της ΕΕ, η Επιτροπή
επανέλαβε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα ήταν η καλύτερη επιλογή ως δίχτυ ασφαλείας για
το Ενιαίο Ταμείο Εκκαθάρισης στην Ευρώπη, το οποίο χρηματοδοτεί τις συντεταγμένες εκκαθαρίσεις
τραπεζών. Οι Βρυξέλλες θέλουν να υπάρξει μία συμφωνία σε αυτό το επόμενο έτος.Σε μία περαιτέρω προσφορά
προς το Βερολίνο, η δεύτερη φάση του EDIS προβλέπεται να ξεκινήσει, μόνο αφού οι τράπεζες των πιο
αδύναμων κρατών έχουν καθαρίσει κατάλληλα τους ισολογισμούς τους από τα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία
εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ιταλία, την Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ, αν και
σταδιακά μειώνονται. Η Κομισιόν αναφέρει ότι μπορεί να τεθεί ένα όριο για το ανώτατο επίπεδο μη
εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs). «Οι τράπεζες που δεν καλύπτουν το όριο αυτό θα υποχρεούνται από τις
εποπτικές \ Αρχές να ετοιμάσουν στρατηγικές για τα NPL με σαφώς καθορισμένους ποσοτικούς στόχους»,
αναφέρει το έγγραφο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, η Επιτροπή θα
προτείνει επίσης έως την 'Ανοιξη νομοθετικά μέτρα για τη διευκόλυνση της ανάκτησης προβληματικών
δανείων από τις τράπεζες, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «την άδεια στις τράπεζες να συμφωνούν
με τις επιχειρήσεις - οφειλέτες μία γρήγορη εξωδικαστική κατάσχεση ενέχυρων». Θα προτείνει, επίσης, την
περαιτέρω ανάπτυξη μίας δευτερογενούς αγοράς γι κόκκινα δάνεια, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να πωλούν
αυτά σε υψηλότερες τιμές.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

H υπερβολική αισιοδοξία της Wall Street θέλει προσοχή
Υπερβολική αισιοδοξία κυριαρχεί απέναντι στις μετοχές, όπως δείχνει η νέα έρευνα της BofA
Merrill Lynch στο περιβάλλον των fund managers και των αναλυτών, με την τράπεζα να
προειδοποιεί ότι ο δείκτης "sell side" - ο οποίος παρακολουθεί την ευφορία των επενδυτών –
έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον μέσο όρο τετραετίας.
Η BofA επισημαίνει ότι ιστορικά, το bearish σήμα δίνεται όταν η Wall Street γίνεται
εξαιρετικά bullish. O δείκτης "sell side" χαρακτηρίζεται από την τράπεζα ως ένας
"αξιόπιστος contrarian δείκτης".
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