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Ευρωπαίος αξιωματούχος: Αισιοδοξία για συμφωνία στο Eurogroup … Ναι στη δόση όχι στο
χρέος…
Την αισιοδοξία του ότι, κατά τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας (Eurogroup) την Πέμπτη 15/6 στο Λουξεμβούργο, θα υπάρξει
πιθανότατα «θετικό αποτέλεσμα» για την Ελλάδα εξέφρασε ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης, που ενημέρωσε τον
Τύπο σήμερα στις Βρυξέλλες: «Υπάρχει η κοινή βούληση όλων των πλευρών να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση τώρα»
υπογράμμισε ο εν λόγω αξιωματούχος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναμενόμενη συμφωνία θα περιλαμβάνει τη θετική έκθεση όλων των θεσμών συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ- για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων, η οποία θα συνοδεύεται από μια ανάλυση της
βιωσιμότητας του χρέους από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών και την έγκριση «τουλάχιστον επί της αρχής» από το
ΔΝΤ ενός προγράμματος για την Ελλάδα. Όλα αυτά, ανέφερε, αναμένεται να ανάψουν το «πράσινο φως» για να
προχωρήσουν οι διαδικασίες έγκρισης της εκταμίευσης της επόμενης δόσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
«εγκαίρως» για να εξυπηρετήσει η Ελλάδα τις δανειακές της υποχρεώσεις.
Αναφορικά με το ύψος της δόσης, ο εν λόγω αξιωματούχος δεν θέλησε να δώσει συγκεκριμένο νούμερο αλλά άφησε να
εννοηθεί ότι θα κυμανθεί μεταξύ 7 δισεκ. ευρώ και 11 δισεκ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης επανέλαβε ότι βάση της συζήτησης θα
είναι η συμφωνία του Μαΐου του 2016, η οποία περιλαμβάνει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που έχουν ήδη
εφαρμοστεί και τα μεσοπρόθεσμα που θα εκτελεστούν στο τέλος του προγράμματος το 2018, αλλά και μια αναφορά σε
ενδεχόμενα μακροπρόθεσμα μέτρα εφόσον χρειαστούν. Όπως είπε στόχος της επικείμενης Ευρωομάδας είναι να
«συγκεκριμενοποιηθεί» περαιτέρω η εν λόγω συμφωνία, χωρίς ωστόσο να προκαταβάλει τις αποφάσεις που θα ληφθούν το
2018, μετά το τέλος του προγράμματος.

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

Ο Σόιμπλε «βλέπει» συμφωνία στο Eurogroup
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε σήμερα πως είναι πεπεισμένος ότι η Ελλάδα και οι
διεθνείς πιστωτές θα καταλήξουν σε μια συμβιβαστική συμφωνία αυτή την εβδομάδα, ένα βήμα που θα αποδεσμεύσει
περισσότερα δάνεια για την Αθήνα.
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«Θα το καταφέρουμε
την Πέμπτη. Θα δείτε», δήλωσε ο Σόιμπλε κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ για τις προοπτικές
των οικονομιών του G20 στο Βερολίνο. Εντωμεταξύ, ο κ. Σόιμπλε δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να
εγκαταλείψει την τρέχουσα νομισματική πολιτική «εγκαίρως», προειδοποιώντας ότι τα πολύ χαμηλά επιτόκια είχαν
προκαλέσει προβλήματα σε ορισμένα μέρη του κόσμου. «Η ιδιαίτερα χαλαρή νομισματική πολιτική σε πολλές περιοχές
έχει ενθαρρύνει αδικαιολόγητη ανάληψη ρίσκου, πολιτική εφησυχασμού, κακή κατανομή κεφαλαίων και φούσκες στις
τιμές των asset, και θα συνεχίσει να το κάνει εάν δεν αντιστραφεί εγκαίρως», ανέφερε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
σε ομιλία του, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Πρέπει να εγκαταλείψουμε την τρέχουσα νομισματική πολιτική
εγκαίρως και να επιστρέψουμε σε μια πιο φυσιολογική πορεία» δήλωσε ο κ. Σόιμπλε και πρόσθεσε ότι η Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και ότι η ΕΚΤ προσφάτως τροποποίησε το ανακοινωθέν της με
έναν τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οδηγείται προς την ίδια κατεύθυνση.
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Μεγάλου: Σε χορηγήσεις 5 δισ. ευρώ ετησίως στοχεύει η Τρ. Πειραιώς από το 2020
«Ο στόχος μας είναι το 2020 να πλησιάσουμε νέες χρηματοδοτήσεις 5 δισ. το χρόνο, να χρηματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις
οι οποίες είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και οι οποίες θα ωφεληθούν από την ανάπτυξη η οποία έρχεται»,
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου στο περιθώριο των συναντήσεων που έχουν
στελέχη της τράπεζας με πελάτες και με το κοινό της Βόρειας Ελλάδας. Ως προς την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ.
Μεγάλου επανέλαβε την εκτίμηση της Τράπεζας Πειραιώς ότι το 2017 θα κλείσει με ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 1%,
και «μέχρι το 2020 η ελληνική οικονομία θα πάει μπροστά». Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, υπογράμμισε ότι το θεσμικό
πλαίσιο είναι τέτοιο που επιτρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο. «Αισιοδοξούμε ότι
τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μια σημαντική μείωση η οποία θα επιτρέψει σε όλο το τραπεζικό σύστημα να επανέλθει
στην κανονικότητα», είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. Ανέφερε, ακόμα, ότι η
Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, ισχυροποιείται και προχωρά μπροστά με βάση το στρατηγικό
σχέδιο "Αgenda 2020" το οποίο -όπως επισήμανε ο κ. Μεγάλου- βασικό σκοπό έχει τη χρηματοδότηση της ελληνικής
οικονομίας. «Είμαστε η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, χρηματοδοτούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο
από οποιαδήποτε άλλη, πάνω από 20 δισ. συνολικές χρηματοδοτήσεις αφιερώνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα
συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια να χρηματοδοτούμε την οικονομία με ακόμα ισχυρότερους ρυθμούς», δήλωσε.
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Bloomberg: Απίθανη η συμμετοχή της Ελλάδας στο QE στο άμεσο μέλλον
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι απίθανο να συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων
της στο ορατό μέλλον, καθώς οι ευρωπαίοι πιστωτές δεν είναι έτοιμοι να προσφέρουν ουσιαστικά ευνοϊκότερους όρους
αποπληρωμής των δανείων διάσωσης της χώρας ώστε να βελτιωθεί η προοπτική του ελληνικού χρέους, δήλωσε
στο Bloomberg πηγή που γνωρίζει το θέμα.
Σύμφωνα με την πηγή, μια συμφωνία στο Eurogroup πιθανότατα θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να δεσμευτεί κατ’ αρχήν σε ένα
υπό όρους δάνειο, όμως η έκταση και η φρασεολογία των δεσμεύσεων για ελάφρυνση του χρέους πιθανότατα δεν θα
πείσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ να αγοράσει ελληνικά ομόλογα.
Και ενώ η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα βασίζεται στην ποσοτική χαλάρωση για να μπορέσει η Ελλάδα να
επιστρέψει στις αγορές, η ΕΚΤ δεν θα συνυπολογίσει τις δημοσιονομικές συνέπειες στις αποφάσεις της, ενώ η υπερβολική
έμφαση στην συμμετοχή στο QE θα ήταν εσφαλμένη, σημείωσε η πηγή.
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του μέλους της ΕΚΤ, Μπενουά Κερέ, και του προέδρου της
ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, για την προσέγγιση του θεσμού ως προς τη συμπερίληψη της Ελλάδας στο QE.

Συνέχεια..

II

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

Ημερήσια Νέα

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί μέχρι τον
Δεκέμβριο φέτος, ενώ οι οικονομολόγοι εκτιμούν πως οι αγορές ομολόγων θα περιοριστούν σταδιακά καθ’ όλη
τη διάρκεια του 2018.

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

ΟΟΣΑ: Αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα κατά 2% για το 2017-2018
Η αγορά εργασίας συνεχίζει να βελτιώνεται στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με το ποσοστό απασχόλησης να επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα, αναφέρει ο ΟΟΣΑ
στην ετήσια έκθεσή του (OECD Employment Outlook 2017). Σύμφωνα με την έκθεση, το μέσο ποσοστό
απασχόλησης των χωρών του ΟΟΣΑ, στις ηλικίες από 15 -74 ετών, αναμένεται να φθάσει το 61,5% στο τέλος
του 2018 από 60,9% που ήταν υψηλό επίπεδο στο τέταρτο τρίμηνο του 2007. «Ωστόσο, οι άνθρωποι με χαμηλά
και μεσαία εισοδήματα βλέπουν τους μισθούς τους να μένουν στάσιμοι και το ποσοστό των θέσεων εργασίας
μεσαίων δεξιοτήτων έχει μειωθεί», σημειώνει η έκθεση.
Για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ προβλέπει περαιτέρω αύξηση του ποσοστού απασχόλησης (στις ηλικίες 15-74 ετών)
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στη διετία 2017-2018, αλλά σημειώνει ότι στο τέλος του 2018 θα είναι αυτό
πέντε ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από ότι ήταν πριν από την κρίση. Το ποσοστό απασχόλησης στην
Ελλάδα, που αυξάνεται σταδιακά από τα τέλη του 2013, εκτιμάται ότι θα φθάσει στο 48% στο τελευταίο
τρίμηνο του 2018 από 46% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. «Μετά από μία παρατεταμένη και βαθειά ύφεση,
η ελληνική οικονομία άρχισε να αναπτύσσεται ξανά στα τέλη του 2016 και αναμένεται να συνεχίσει να
αναπτύσσεται την επόμενη διετία. Η ανάκαμψη της αγοράς εργασίας θα είναι μία αργή διαδικασία, παρά το
γεγονός ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που εστιάζουν στην
καθιέρωση μεγαλύτερης ευελιξίας», σημειώνει η έκθεση. Το υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης έχουν η
Ισλανδία (78% στο τέλος του 2016) και η Ελβετία (74%), ενώ χαμηλά ποσοστά έχουν οι χώρες του Ευρωπαϊκού
Νότου. Συγκεκριμένα, η Ιταλία είχε ποσοστό 50% στο τελευταίο τρίμηνο του 2016 και προβλέπεται να μείνει
σε αυτό το επίπεδο στο τέλος του 2018, η Ισπανία είχε 53% με πρόβλεψη να αυξηθεί στο 56% και η Γαλλία
55% με πρόβλεψη να μείνει στα ίδια επίπεδα.
Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ανερχόταν στο 23,2% τον Φεβρουάριο και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των
χωρών του ΟΟΣΑ. «Παρά τη συγκρατημένη μείωσή του από τα τέλη του 2013, παραμένει μεγάλο μέρος της
αύξησης της ανεργίας που προκλήθηκε από τη βαθειά κρίση», σημειώνει η έκθεση. Η ανεργία είναι ιδιαίτερα
υψηλή μεταξύ των νέων (48% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2017 έναντι 12,1% που είναι ο μέσος όρος των
χωρών του ΟΟΣΑ). «Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά η
εμπειρία δείχνει ότι θα είναι δύσκολη πρόκληση η επάνοδος όλων μακροχρόνια άνεργων στην εργασία»,
αναφέρει ο ΟΟΣΑ.
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Σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΛΠ, COSCO και λιμανιού της Σαγκάης
Με στόχο το λιμάνι του Πειραιά να αποτελέσει πλέον τον κόμβο των μεταφορικών διαδρόμων, One Belt One
Road (OBOR), και ως ένα από τα βασικότερα σημεία εμπορικής διασύνδεσης της Ασίας με την Ευρώπη,
COSCO, ΟΛΠ και Shanghai International Port Group (SIPG), ένωσαν σήμερα τις δυνάμεις τους,
υπογράφοντας δύο σημαντικά μνημόνια συνεργασίας παγκόσμιας σημασίας, στις εγκαταστάσεις του

Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στον Πειραιά.
H Shanghai International Port Group που διαχειρίζεται το 25,7% του διεθνούς όγκου συναλλαγών στην
Κίνα, διακινώντας περίπου 35 εκατ. εμπορευματοκιβώτια ετησίως με 2.700 προσεγγίσεις πλοίων μηναίως,
υπέγραψε ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας με την COSCO και τον ΟΛΠ.
Η πρώτη συμφωνία αφορά τη συνεργασία μεταξύ του ΟΛΠ και του λιμανιού της Σαγκάης, για τη διακίνηση
και αύξηση των εμπορευματοκιβωτίων από την Κίνα σε ΕΕ, αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και
εκπαίδευσης προσωπικού στην Ελλάδα. Το MOY υπέγραψαν από ελληνικής πλευράς, ο Αθανάσιος Λιάγκος,
σύμβουλος διοίκησης και μέλος του ΔΣ του ΟΛΠ και από κινεζικής πλευράς ο πρόεδρος της Shanghai
International Port Group Chen Xuyuan.
Η δεύτερη συμφωνία μεταξύ της COSCO και της Shanghai International Port Group αφορά σε θέματα
διεθνούς συνεργασίας και την υπέγραψαν ε ο πρόεδρος της China Cosco Shipping Corporation Limited, Hu
Lirong, και ο πρόεδρος της SIPG, Chen Xuyuan.
Ο όμιλος SIPG αποτελεί κεντρικό ναυτικό και εμπορικό κόμβο της Kίνας καθώς εκτός από τη διακίνηση
εμπορευματοκιβωτίων χρηματοδοτεί την ανάπτυξη κινεζικών και ξένων λιμανιών ενώ έχει ισχυρή θέση στην
ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Κίνα αλλά και σε επενδύσεις ακινήτων.
Το πρωί τα στελέχη του λιμανιού της Σαγκάης συνοδευόμενα από στελέχη του ΟΛΠ αλλά και της COSCO
ξεναγήθηκαν με ιδιωτικό σκάφος στις εγκαταστάσεις του λιμανιού του Πειραιά όπου ενημερώθηκαν για όλες
τις λειτουργίες του και το επενδυτικό του πρόγραμμα αναφορικά με την ανάπτυξη των σταθμών
εμπορευματοκιβωτίων αλλά και της κρουαζιέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το απόγευμα στελέχη του λιμανιού της Σαγκάης θα έχουν συνάντηση και με τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα .
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής μιλώντας στο
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη σημερινή υπογραφή των δύο συμφωνιών, τόνισε ότι
στρατηγικός στόχος είναι το λιμάνι του Πειραιά να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα του
κόσμου.
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ΓΔ: Στόχος η διάσπαση των πολύ ισχυρών αντιστάσεων των 790 –
800 μονάδων, στα όρια των οποίων έκλεισε και πάλι η αγορά ..
Διάσπαση τους μπορεί να οδηγήσει την αγορά στις πολύ ισχυρές
αντιστάσεις των 900 μονάδων. Φυσικά και λόγω της σημασίας των
790 – 800 μονάδων, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αποκλειστεί
ένα pull-back μέχρι περίπου τις 760 μονάδες..
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