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Κομισιόν: Μειώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2017 στο 2,1% ..
Ανάπτυξη ύψους 2,1% του ΑΕΠ αναμένεται να επιτύχει η ελληνική οικονομία το 2017, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Στις χειμερινές προβλέψεις της, που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο
Φεβρουάριο η Επιτροπή εκτιμούσε ότι η ανάπτυξη θα φτάσει το 2,7% το 2017 και το 3,1% το 2018. Ωστόσο, τα σημερινά νούμερα είναι
αναθεωρημένα προς τα κάτω, καθώς προβλέπεται ανάπτυξη 2,1% για το 2017 και 2,5% για το 2018.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί στο 1,2% του ΑΕΠ το 2017 και να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 0,6% το 2018.
Στις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής το έλλειμμα παρουσιαζόταν ελαφρώς μειωμένο για το 2017 (1,1) και το πλεόνασμα ελαφρώς
ενισχυμένο για το 2018 (0,7%).
Οι προβλέψεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους είναι επίσης πιο συντηρητικές σε σχέση με τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής.
Εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 179% το 2016 στο 178,8% του ΑΕΠ το 2017 (177,2% στις χειμερινές προβλέψεις) και στο 174,6% του ΑΕΠ
το 2018 (170,6% στις χειμερινές προβλέψεις).
Παράλληλα, η ανεργία επηρεάζεται αντίστοιχα, καθώς εκτιμάται ότι από 23,6% το 2016 θα μειωθεί στο 22,8% το 2017 (σε σχέση με 22%
στις χειμερινές προβλέψεις) και στο 21,6% το 2018 (σε σχέση με 20,3% στις χειμερινές προβλέψεις).
Ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι 1,2% το 2017 και 1,1% το 2018.
Τέλος, οι εκτιμήσεις για την αύξηση των επενδύσεων μετριάζονται επίσης από τη χαμηλότερη ανάπτυξη. Ειδικότερα, προβλέπεται
αύξηση των επενδύσεων κατά 6,3% το 2017 (σε σχέση με 12% στις χειμερινές προβλέψεις) και 10,8% το 2018 (σε σχέση με 14,2% στις
χειμερινές προβλέψεις).
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Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: H Ελλάδα βελτιώνεται
Στην κατάσταση στην Ευρώπη, αλλά και ειδικότερα στη χώρα μας, αναφέρεται, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La
Repubblica, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ο κ. Σόιμπλε υπογραμμίζει: «Αν μια χώρα δεν θέλει να βγει από το ευρώ πρέπει να κάνει δομικές αλλαγές, όπως
η Ελλάδα. Με το ευρώ τελείωσε η εποχή στην οποία κάποιες χώρες παρέμεναν ανταγωνιστικές, διαμέσου της υποτίμησης των
νομισμάτων. Πρόκειται για μια πολιτική, συντομότερη οδό. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση του Μάριο Ντράγκι, σε σχέση με
τα ελαττώματα της Ευρωζώνης. Αυτό που λέει πάντα ο Ντράγκι είναι ότι οι χώρες πρέπει να δημιουργήσουν από μόνες τους τις συνθήκες
για να αναπτυχθούν. Και σε αυτό το θέμα η Ελλάδα βελτιώνεται. Τα προγράμματα βοήθειας που αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια της
κρίσης για την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Ισπανία και την Ιρλανδία δέχθηκαν πολλές κριτικές, αλλά έφεραν πάντα
αποτελέσματα».

Συνέχεια.…
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\/ της ιταλικής εφημερίδας αν «ήταν λάθος η πρότασή του να βγει, προσωρινά, η Ελλάδα από το
Σε ερώτηση
ευρώ, τον δραματικό Ιούλιο του 2015» ο Γερμανός υπουργός οικονομικών απαντά: «Γνωρίζετε αυτό που είπε
δημόσια ο Ιταλός υπουργός Πιερ Κάρλο Πάντοαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπουργών Οικονομικών
ήταν πεπεισμένη πως θα ήταν καλύτερα αν η Ελλάδα έβγαινε προσωρινά από το ευρώ. Είναι η Ελλάδα, η οποία
αποφάσισε κάτι το διαφορετικό. Τώρα καταβάλλουμε προσπάθειες, ώστε το τρίτο πρόγραμμα βοήθειας να έχει
επιτυχία».
Τέλος, Ο στενός συνεργάτης της Μέρκελ, αναφερόμενος στην Ιταλία, τονίζει ότι, όπως πίστευε ανέκαθεν,
«χωρίς την Ιταλία δεν μπορεί να γίνει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» και πως «η Ιταλία πρέπει να συνεχίσει την
πορεία των μεταρρυθμίσεων».
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Άδεια για τη διαχείριση NPL's έλαβε από την ΤτΕ η Pillarstone
Η Pillarstone, η πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υποστήριξη των τραπεζών στην διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων
δανείων που συστάθηκε από την KKR Credit και τον John Davison , έλαβε χθες από την Τράπεζα της Ελλάδος άδεια για
τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων εκ μέρους των τραπεζών.
Όπως ανακοινώθηκε, ως αποτέλεσμα της έγκρισης, η Pillarstone θα ξεκινήσει επαφές με μια σειρά ελληνικών
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Μάιο του 2016 η KKR, η EBRD και η Pillarstone με τις
τράπεζες Alpha Bank και Eurobank.
Οι επενδυτές της πλατφόρμας θα διοχετεύουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε σημαντικές ελληνικές εταιρείες δανειολήπτες,
και σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή τεχνογνωσία της Pillarstone, θα σταθεροποιηθούν, θα ανακάμψουν και θα
εισέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.
Η πλατφόρμα στοχεύει επίσης στην υποστήριξη των αναπτυσσόμενων και των μεσαίων, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα,
επιχειρήσεων που διαθέτουν ισχυρό εξαγωγικό δυναμικό, καθώς και στη δημιουργία συμπράξεων που θα αναδείξουν
εθνικούς πρωταθλητές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) θα μπορεί επιλεκτικά να συνεπενδύει σε συμπράξεις της KKR, της Pillarstone και των τραπεζών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μαντζούνης αναφερόμενος στο πλαίσιο συμφωνίας δήλωσε ότι «η
συνεργασία της Τραπέζης με την Eurobank και την EBRD, μέσω της ενάρξεως λειτουργίας της Pillarstone στην Ελλάδα,
συνεισφέρει στην ουσιαστική ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων. Το εγχείρημα
αυτό θα επιτρέψει στις βιώσιμες ελληνικές επιχειρήσεις να διαχειρισθούν αποτελεσματικά τις οικονομικές δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν και να αναπτυχθούν σε στέρεες βάσεις, συνεισφέροντας παράλληλα στην τόνωση της απασχολήσεως και
της ελληνικής οικονομίας».
Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η έγκριση που έλαβε η πλατφόρμα της Pillarstone
θα μας επιτρέψει να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την υποστήριξη ελληνικών βιώσιμων επιχειρήσεων που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες προκειμένου να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν, διασφαλίζοντας έτσι θέσεις
εργασίας και την τόνωση της εθνικής οικονομίας. Θα συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την Pillarstone, την Alpha Bank
και την EBRD με σκοπό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν».
Ο Noel Edisson, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, δήλωσε: «Η πλατφόρμα
της Pillastone θα παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες χρηματοδοτήσεις την
απαραίτητη επιχειρησιακή τεχνογνωσία που θα τους επιτρέψει να ανακάμψουν, γεγονός που είναι εξαιρετικά κρίσιμο για
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας».
Συνέχεια…
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Ο Johannes Huth, Μέλος και Επικεφαλής της KKR EMEA, τόνισε πως «αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη
της Pillarstone στην Ελλάδα και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την άμεση συνεργασία της πλατφόρμας με μία σειρά
ελληνικών επιχειρήσεων. Πιστεύουμε πως η παροχή νέων κεφαλαίων και η επιχειρησιακή τεχνογνωσία που θα δοθούν σε
υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, καθώς και η αδιάλειπτη υποστήριξη στις τράπεζες στην διαχείριση των μηεξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pillarstone John Davison δήλωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Τράπεζα της Ελλάδος
για την εποικοδομητική τους προσέγγιση καθ’ όλη τη διαδικασίας έγκρισης, και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην
ενίσχυση του Ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Πιστεύουμε πως η λύση που παρέχει η Pillarstone μπορεί να έχει πραγματικά
οφέλη για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και τις εγχώριες τράπεζες. Μέσα από στενή συνεργασία με τις διοικήσεις, καθώς και
με τις ομάδες των τραπεζών που είναι αρμόδιες για το θέμα αναδιαρθρώσεων δανείων, η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει
τις Ελληνικές επιχειρήσεις να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν, δημιουργώντας παράλληλα αξία για
τις τράπεζες και την Ελληνική οικονομία».
Η Pillarstone είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων κεφαλαίων και λογαριασμών που διαχειρίζεται και
συμβουλεύει η KKR Credit.
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Άνοδος 4,5% στις πωλήσεις Coca-Cola το Α' τρίμηνο 2017
Άνοδο 4,5% κατέγραψαν τα έσοδα από πωλήσεις του ομίλου Coca Coca Hellenic Bottling Company κατά το πρώτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους, συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Συγκεκριμένα, κατά το Α' τρίμηνο 2017 τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 1.376,7 εκατ. ευρώ, έναντι
1.317,0 εκατ. ευρώ του Α' τριμήνου 2016. Όπως ανακοινώθηκε, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση η αύξηση των
καθαρών εσόδων από πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 5,2% ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,7% στη διάρκεια του
τριμήνου.
Ειδικότερα, ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές υποχώρησε κατά 2,2%, στις αναπτυσσόμενες αγορές, ο όγκος
πωλήσεων υποχώρησε κατά 3,6% και στις αναδυόμενες αγορές, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,0%. Τα καθαρά
έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 4,5%.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Α' τριμήνου 2017, ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG,
επεσήμανε ότι «η εταιρεία πέτυχε σημαντική αύξηση εσόδων κατά το πρώτο τρίμηνο, ισχυρή δυναμική σε επίπεδο τιμών
και μείγματος και βελτίωση όγκου πωλήσεων, παρά την αρνητική επίδραση από τη χρονική συγκυρία του Πάσχα.
Είμαστε ικανοποιημένοι από τις υποκείμενες τάσεις στη δραστηριότητά μας. Οι εμπορικές μας πρωτοβουλίες συνεχίζουν
να αποδίδουν θετικά αποτελέσματα και να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή μας για το υπόλοιπο του έτους.»
Η Coca-Cola HBC είναι κορυφαίος εμφιαλωτής προϊόντων της εταιρείας The Coca-Cola Company με ετήσιες πωλήσεις
που υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Έχει εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη, δραστηριοποιούμενη σε 28 χώρες,
όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 595 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Coca-Cola HBC προσφέρει μεγάλη ποικιλία κυρίως
μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση αναψυκτικών στις εξής κατηγορίες: ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμοί,
εμφιαλωμένο νερό, ποτά για αθλούμενους, ποτά ενέργειας, έτοιμο προς κατανάλωση τσάι και καφέ.
Οι μετοχές της Coca-Cola HBC είναι εισηγμένες στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
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Τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τα επίπεδα της αποταμίευσης κρούει ο ΣΕΒ
Στο χαμηλότερο επίπεδο της πρόσφατης οικονομικής ιστορίας μας βρίσκεται το μέσο ποσοστό αποταμίευσης
των νοικοκυριών γεγονός που, σε συνδυασμό συνδυασμό με την αύξηση που παρατηρείται στο μερίδιο της
ιδιωτικής κατανάλωσης ως ποσοστού του ΑΕΠ, σημαίνει ότι ξοδεύουμε Euro10,6 δισ. παραπάνω από τα
εισοδήματά μας.
Τα στοιχεία προκύπτουν από το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ, ο οποίος εκφράζει τον
προβληματισμό του ως προς τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας «διότι χωρίς αποταμίευση δεν
γίνονται επενδύσεις και χωρίς επενδύσεις δεν αυξάνει η παραγωγικότητα και τα εισοδήματα».
«Τα νοικοκυριά,

όχι μόνο έχουν σταματήσει πλέον να αποταμιεύουν, αλλά και λόγω της αυξημένης
φορολογικής επιβάρυνσης, και από φόρους και από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, είτε φοροδιαφεύγουν
περισσότερο, είτε χρησιμοποιούν συσσωρευμένες αποταμιεύσεις, ρευστοποιώντας ακίνητα ή αντλώντας ρευστά
διαθέσιμα από καταθέσεις που μετέφεραν στο εξωτερικό ή εν γένει εκτός εγχωρίου τραπεζικού συστήματος, σε
σεντούκια, θυρίδες, κλπ. Βεβαίως, όλα τα παραπάνω συμβαίνουν στο μέσο νοικοκυριό. Η κατάσταση στα
φτωχότερα νοικοκυριά πρέπει να είναι αρκετά πιο επώδυνη απ' ό,τι αποτυπώνουν οι μέσοι όροι», αναφέρει ο
Σύνδεσμος και προσθέτει: «Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, σε συγκυρία υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης,
είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί εάν οποιαδήποτε μέτρα δεν συνοδεύονται και από μειώσεις φορολογικών
συντελεστών. Όσοι είναι ακόμη συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, βλέποντας την φοροδιαφυγή να γιγαντώνεται
γύρω τους, και την κοινωνική δικαιοσύνη να καταρρέει, αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την ορθότητα των
επιλογών τους».
Συγκρίνοντας, τέλος, το έτος πριν την κρίση (2009) με το 2016 ο ΣΕΒ αναφέρει ότι το 2009, με συνολικά
εισοδήματα Euro 221 δισ., (μισθοί, αμοιβές, ενοίκια Euro 172 δισ., συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις
Euro 48 δισ.), οι φόροι (Euro 13 δισ.) και οι εισφορές (Euro 34 δισ.) αντιπροσωπεύουν το 5,9% και το 15,4%
αντιστοίχως των συνολικών εισοδημάτων.
Το 2016, με συνολικά εισοδήματα Euro 154 δισ. (μισθοί, αμοιβές, ενοίκια, Euro 115 δισ., συντάξεις και
κοινωνικές μεταβιβάσεις Euro 38 δισ.), οι φόροι (Euro 11 δισ.) και οι εισφορές (Euro 28 δισ.)
αντιπροσωπεύουν το 7,1% και 18,2% αντιστοίχως των συνολικών εισοδημάτων.
Ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης επιβάρυνσης από φόρους και εισφορές, ενώ τα συνολικά εισοδήματα
μειώθηκαν κατά -30,3%, το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά -34,6%.
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X.A.: 13 στα 13 με τα βλέμματα στις εξαιρετικά ισχυρές αντιστάσεις στις 790 – 800
μονάδες. Να σημειωθεί ότι το σερί των 13 ανοδικών συνεδριάσεων είχε να συμβεί από
την περίοδο 23/04/1997 και 15/05/1997 (σχεδόν 20 χρόνια ακριβώς).
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