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ΔΝΤ: «H ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται στο επίπεδο ανάπτυξης και απασχόλησης που θα
έπρεπε»
«H ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται στο επίπεδο ανάπτυξης και απασχόλησης που θα έπρεπε», παραδέχθηκε ο
εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Gerry Rice, στα πλαίσια και σχετικής ερώτησης για τις πρόσφατες
δηλώσεις της επικεφαλής του ταμείου, Κ. Λαγκάρντ.
Όπως ανέφερε, όλοι οι θεσμοί πρέπει, ρεαλιστικά, να αναγνωρίσουν ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει πετύχει τόσο στα δύο
παραπάνω μέτωπα, αλλά και σε μία σειρά οικονομικών δεικτών. Γι’ αυτόν τον λόγο, το ΔΝΤ επιδιώκει να διαμορφώσει στο
νέο πρόγραμμα εκείνες τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία στο σημείο που θα έπρεπε να βρίσκεται.
Ο ίδιος σημείωσε ότι η αποτυχία του ελληνικού προγράμματος είναι μια με μονωμένη περίπτωση, σε αντίθεση με εκείνα που
εφαρμόστηκαν στην Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρο και Λετονία και οφείλεται σε πολλαπλέ ς και πολύπλοκες αιτίες,
αποφεύγοντας, ωστόσο, να τις προσδιορίσει.
Πάντως, επανέλαβε την πρόθεση του Ταμείου να συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο νέο πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτό θα είναι αποτελεσματικό. Προϋποθέσεις γι’ αυτό αποτελούν, τόσο η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους (γι’ αυτόν τον
λόγο θα πρέ πει να εξειδικευθούν τα μέτρα των Ευρωπαίων προκειμένου να αποτιμηθεί η επίπτωσή τους στη βιωσιμότητα),
όσο και η συνεπής εφαρμογή ενός προγράμματος μεταρρυθμίσε ων.
Ειδικά, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ο ε κπρόσωπος του ΔΝΤ υπογράμμισε ότι στόχος της δεύτερης
αξιολόγησης είναι να προχωρήσουν εκείνες οι μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η ελληνική αγορά εργασίας
με τις «βέλτιστες διεθνείς πρακτικέ ς». Ο ίδιος απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του υπουργού Εργασίας, Γ.
Κατρούγκαλου, «περί απομόνωσης του ΔΝΤ στην επικείμενη αξιολόγηση».
Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα του Brexit, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ επανέλαβε ότι οι σχετικές συζητήσεις θα πρέπε ι να
ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν.
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Στα 45 εκατ. το τίμημα για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Το ποσό των 45 εκατ. ευρώ προσέφερε η ιταλική εταιρεία Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A για την αγορά της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η προσφορά αυτή, που ήταν και μοναδική, έγινε αποδεκτή και η αποκρατικοποίηση αναμένεται να
προχωρήσει και να κλείσει άμεσα.
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Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από πλευράς του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου αποσφραγίσθηκε η δεσμευτική οικονομική προσφορά για την διάθεση του 100% του μετοχικού
κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την οποία υπέβαλε η ιταλική εταιρεία Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A.
Το ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη την θετική εισήγηση των συμβούλων του για την εγκυρότητα της
υποβληθείσας προσφοράς, τις αποτιμήσεις, που εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί ανεξάρτητοι αποτιμητές και τη
θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, έκανε αποδεκτή την προσφορά και ανακήρυξε την
Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A ως προτιμητέο επενδυτή για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
«Το ΤΑΙΠΕΔ επιτυγχάνει να ολοκληρώσει μία διαδικασία, που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνιακαι διασφαλίζει
όχι μόνο τη βιωσιμότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Με την εξέλιξη αυτή
ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις για το επιτυχές κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω τω ν 700 εκατ. ευρώ» αναφέρει
χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ.
Την ίδια ώρα, τονίζεται ότι ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
προσυμβατικό έλεγχο. Μετά από αυτό, θα υπογραφεί η σύμβαση αγοροπωλησίας.
Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Kantor ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Μ&Π
Μπερνίτσα και Hogan Lovells ως νομικοί σύμβουλοι και η Louis Βerger ως τεχνικοί σύμβουλοι, για
λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.
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Σε υψηλό δεκαετίας τα ποσοστά της φτώχειας στην Ιταλία
Περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι και 1,5 εκατομμύριο οικογένειες ζούσαν το 2015 στην Ιταλία σε
συνθήκες απόλυτης φτώχειας, αριθμοί που είναι οι μεγαλύτεροι από το 2005, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική
στατιστική υπηρεσία Istat.
Συγκεκριμένα η Istat εκτιμά πως 1.582.000 οικογένειες και 4.598.000 πρόσωπα ζούσαν το 2015 σε συνθήκες
απόλυτης φτώχειας, δηλαδή «το 7,6% του πληθυσμού που κατοικεί στην Ιταλία».
Η απόλυτη φτώχεια χαρακτηρίζεται από την αδυναμία να πληρώσει κάποιος τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
θεωρούνται πρώτης ανάγκης.
Ποικίλλει ανάλογα με τον τόπο και την οικογενειακή κατάσταση: για ένα άνθρωπο μεταξύ 18 και 59 ετών που
ζει μόνος σε αγροτική περιοχή στη νοτια Ιταλία, το όριο της απόλυτης φτώχειας είναι τα 552 ,39 ευρώ τον μήνα,
ενώ για μια πενταμελή οικογένεια που ζει στο κέντρο μιας ιταλικής μητρόπολης του βορρά, το όριο αυτό
καθορίζεται στα 1.909,83 ευρώ.
Οι αριθμοί αυτοί οφείλονται «στην αύξηση της απόλυτης φτώχειας στις τετραμελείς οικογένειες, κυρίως στα
ζευγάρια με δύο παιδιά (από 5,9% του πληθυσμού το 2014 στο 8,6% το 2015) και στις οικογένειες ξένων (από
23,4% το 2014 σε 28,3% το 2015)», διευκρινίζει η Istat.
Τα ποσοστά της απόλυτης φτώχειας έχουν αυξηθεί σε όλη την Ιταλία, από 5,7% σε 6,7% στον βορρά και από
9% σε 10% στον μη προνομιούχο νότο.
Η έκθεση της Istat αποτελεί πλήγμα για τον 41χρονο κεντροαριστερό πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι, ο οποίος
δέχεται κατηγορίες ότι έχει οδηγήσει πολύ προς τα δεξιά το παραδοσιακά κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα
του και έχει χάσει την επαφή με την εργατική τάξη και τους φτωχούς.
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JP Morgan: Θα χρηματοδοτήσει την πώληση «κόκκινων δανείων» της Monte dei Paschi
Η αμερικανική τράπεζα JP Morgan είναι διατεθειμένη να δώσει βραχυχρόνιο δάνειο, ύψους 7 δισεκ. ευρώ,
στον φορέα-όχημα που θα αγοράσει «κόκκινα» δάνεια της τρίτης μεγαλύτερης ιταλικής τράπεζας, Monte dei
Paschi di Siena, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα ιταλικής εφημερίδας Il Messaggero.
To δημοσίευμα, που δεν αναφέρει πηγές, σημειώνει ότι η Monte dei Paschi αναμένεται να πουλήσει κόκκινα
δάνεια ύψους 26,6 δισεκ. ευρώ στον φορέα-όχημα, ο οποίος θα χρηματοδοτήσει την αγορά με την έκδοση
ομολόγων που θα έχουν ως εγγύηση τα μη εξυπηρετούμενα αυτά δάνεια.
Το ιταλικό ταμείο διάσωσης τραπεζών, Atlante, θα αγοράσει την πιο ριψοκίνδυνη μερίδα των νέων ομολόγων,
ενώ η ανώτερη μερίδα τους, αξίας 7 δισεκ. ευρώ, θα ωφεληθεί από μ ία κρατική εγγύηση που χρειάζεται 4-6
μήνες για να δοθεί. Το δάνειο της JP Morgan θα επιτρέψει να προχωρήσει η συναλλαγή, ενώ θα ρυθμίζεται η
έκδοση των τιτλοποιημένων ομολόγων.
Η μετοχή της Monte dei Paschi αυξήθηκε σχεδόν 5% το πρωί στο χρηματιστήριο, ση μειώνοντας καλύτερη
επίδοση από τον γενικό δείκτη καθώς και τον τραπεζικό δείκτη. Η Il Messaggero ανέφερε ότι τα δάνεια, την
αξία των οποίων η Monte dei Paschi έχει μειώσει κατά 63,3%, θα πουληθούν με έκπτωση 70%, οδηγώντας σε
ένα κεφαλαιακό έλλειμμα 4 δισεκ. ευρώ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι σύμβουλοι της ιταλικής τράπεζας,
UBS και Citi, έχουν επικοινωνήσει με περίπου 15 διεθνείς τράπεζες που θα ήταν διατεθειμένες να εξετάσουν τη
συμμετοχή τους σε μία ανακεφαλαιοποίηση.
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Πίστωση χρόνου ζητεί η Τ. Μέι ενόψει των διαπραγματεύσεων για το Brexit
Η νέα πρωθυπουργός του Βρετανίας Τερίσα Μέι ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε την καγκελάριο της Γερμανίας
Άγγελα Μέρκελ και τον Πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ χθες ότι η κυβέρνησή της θα χρειαστεί χρόνο
προτού ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Μέι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας, καθώς και με τον
πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, λίγες ώρες αφότου αντικατέστησε στην πρωθυπουργία τον Ντέιβιντ Κάμερον, ο
οποίος είχε ανακοινώσει μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στις 23 Ιουνίου γιά την έξοδο της Βρετανίας
από την ΕΕ ότι θα παραιτηθεί.
"Σε όλες τις τηλεφωνικές της συνδιαλέξεις, η πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευσή της να εκπληρώσει τη
βούληση του βρετανικού λαού να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση", δήλωσε μια εκπρόσωπος της Μ έι.
"Η πρωθυπουργός εξήγησε ότι θα χρειαστούμε λίγο χρόνο να προετοιμαστούμε για τις διαπραγματεύσεις αυτές
και εξέφρασε την ελπίδα της ότι θα διεξαχθούν με εποικοδομητικό και θετικό πνεύμα", πρόσθεσε.
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III

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

Ημερήσια Νέα

-

Η πολιτική και η οικονομία
Στο μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου, η κατάσταση της οικονομίας το πρώτο εξάμηνο του έτους
υπήρξε ενθαρρυντική. Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό υπερβεί τις επιπτώσεις από την
επιβράδυνση της Κίνας και την πτώση των εξαγωγών ορισμένων αναδυόμενων αγορών που κατεγράφη το
φθινόπωρο του περασμένου έτους. Χάρη στην αύξηση της απασχόλησης και των καταναλωτικών δαπανών
καθώς και στην υγιή ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας, η εγχώρια ζήτηση αυξάνεται στις ΗΠΑ
και στην Ευρώπη
 με ρυθμούς που προσεγγίζουν το δυναμικό των οικονομιών αυτών παρά το γεγονός ότι οι
επενδύσεις παραμένουν αναιμικές. Βρίσκονται ήδη πίσω μας τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη και το
εμπόριο παγκοσμίως. Οι εξαγωγές στην Κίνα και σε πολλές άλλες αναδυόμενες αγορές δείχνουν να
σταθεροποιούνται. Επιπλέον στην Ευρωζώνη εφαρμόζεται ελαφρώς πιο αναπτυξιακή δημοσιονομική
πολιτική, κάτι που αναμένεται να συμβεί και στις ΗΠΑ μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Σε συνδυασμό με
την αναπτυξιακή νομισματική πολιτική, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης και στις δύο πλευρές
του Ατλαντικού. Οι τιμές του πετρελαίου, που παραμένουν γύρω στα 50 δολάρια το βαρέλι, ευνοούν τις
χώρες που εισάγουν πετρέλαιο, ενώ οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες τείνουν να προσαρμοστούν. Το φθηνό
πετρέλαιο ενισχύει το πραγματικό εισόδημα των καταναλωτών στις ανεπτυγμένες χώρες αλλά και σε πολλές
σημαντικές αναδυόμενες αγορές όπως στην Κίνα και την Ινδία. Οι σημερινές τιμές του πετρελαίου
επαρκούν, άλλωστε, για να σταθεροποιηθούν οι επενδύσεις στον τομέα των εξορύξεων στις ΗΠΑ και να
δώσουν, έτσι, τέλος σε μια περίοδο αναιμικών δαπανών των αμερικανικών επιχειρήσεων που διήρκεσε τα
τελευταία τέσσερα τρίμηνα. Παρά τη θετική εικόνα που εμφανίζει η παγκόσμια οικονομία ελλοχεύουν
μεγάλοι κίνδυνοι για τη Δύση, κυρίως από το μέτωπο της πολιτικής. Σε ό,τι αφορά το Brexit, είναι πολύ
νωρίς για να αποτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος, αλλά οι έως τώρα ενδείξεις επιβεβαιώνουν τις αναλύσεις που
είχαμε εκπονήσει για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει η Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η Βρετανία
μάλλον θα υποστεί ένα σοβαρό βραχυπρόθεσμο σοκ σε ό,τι αφορά τη ζήτηση και στη συνέχεια κάποια
επιβράδυνση της ανάπτυξης. Επιπλέον, ο αρνητικός αντίκτυπος στην εμπιστοσύνη θα επιβραδύνει
προσωρινά την αύξηση της ζήτησης στην Ευρωζώνη. Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος στις
ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Πάντως, το Brexit δεν αναμένεται να «μεταδοθεί» στην πολιτική σκηνή άλλων
χωρών. Γενικότερα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία σκιαγραφεί τον κίνδυνο που
παρουσιάζει και στις δύο πλευρές του του Ατλαντικού η εντεινόμενη αντίδραση κατά του κατεστημένου. Η
Ιταλία ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρή πολιτική κρίση σε περίπτωση απόρριψης της συνταγματικής
αναθεώρησης στο δημοψήφισμα του Οκτωβρίου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει συνολικά
την Ευρώπη. Στις ΗΠΑ το εντεινόμενο κλίμα κατά των διεθνών εμπορικών συμφωνιών ενόψει των εκλογών
του Νοεμβρίου
αυξάνει την αβεβαιότητα και τους κινδύνους στην παγκόσμια οικονομία. Η Τράπεζα της
\
Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να χαλαρώσουν περαιτέρω τη νομισματική τους πολιτική,
εκτιμούμε πως η ΕΚΤ θα διατηρήσει την υφιστάμενη αναπτυξιακή πολιτική της. Ενδέχεται, όμως, να
αποφασίσει μέσα στους επόμενους έξι μήνες να παρατείνει περαιτέρω το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων
πέραν του Μαρτίου του 2017. Εκτιμούμε επίσης πως η αμερικανική Federal Reserve θα διατηρήσει
αμετάβλητα τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο παρά την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την επιτάχυνση
του πληθωρισμού σε επίπεδα που πλησιάζουν τον μακροπρόθεσμο στόχο της τράπεζας.
Πηγή: Τράπεζα Berenberg
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
$10,000 invested in Amazon's IPO would be worth $5.3 million TODAY
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