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ΣΕΒ: Το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης βοηθάει σε ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης..
Η επικείμενη ψήφιση των προαπαιτούμενων μέτρων αναμένεται να απομακρύνει την όποια αβεβαιότητα,
ενισχύοντας τις προοπτικές για ισχυρότερη ανάκαμψη το 2018 αναφέρει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο του,
υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του προγράμματος τονώνει την εμπιστοσύνη και την ανάπτυξη, ωστόσο
πρόκληση παραμένει η αύξηση των επενδύσεων.
Όπως σημειώνει ο ΣΕΒ, το 2017 έκλεισε με τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης να ισχυροποιούνται, καθώς η
συμφωνία για την 3η αξιολόγηση, σε συνδυασμό με την καλή πορεία της οικονομίας το 3ο τρίμηνο του 2017,
συνέβαλε στη σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον
Δεκέμβριο του 2017. Ο νέος χρόνος ξεκινάει με την οικονομία να ενισχύεται από τον δυναμισμό των εξαγωγών, οι
οποίες ευνοούνται από τη σταθερή βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, τροφοδοτώντας την ανάπτυξη της
μεταποίησης. Επιπλέον, η μεγέθυνση του τουρισμού, λόγω αρχικά γεωπολιτικών εξελίξεων, φαίνεται να
εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο, ενώ οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα κερδίζουν έδαφος, καθώς η
Ελλάδα γίνεται σταδιακά ένας ευρωπαϊκός εμπορικός κόμβος μετά την ιδιωτικοποίηση των λιμένων, των
αεροδρομίων και των σιδηροδρόμων.
Σύμφωνα με την μελέτη, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά
ανάκαμψης, ενώ ο δυναμισμός της υποστηρίζεται από τις αυξανόμενες ροές άμεσων ξένων επενδύσεων (+€3,1
δισ. το διάστημα Ιαν – Οκτ 2017, έναντι +€2,3 δισ. το αντίστοιχο διάστημα το 2016). Η συνολική διαδικασία
ενισχύεται από την επιτυχημένη εφαρμογή του Προγράμματος Προσαρμογής, την ώρα που η Ελλάδα
επανεντάσσεται στις αγορές, ανοίγοντας ευκαιρίες για ενισχυμένη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων
και των τραπεζών. Οι επενδύσεις, ωστόσο, παραμένουν το αδύναμο σημείο της ανάκαμψης, με όλες τις
κατηγορίες, εκτός από τις μεταφορές, να βρίσκονται ακόμη σε αρνητικό έδαφος, αν και βελτιωμένες σημαντικά
σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, είναι επιτακτική ανάγκη, μετά
την ολοκλήρωση του 3ου Προγράμματος, να μην υπάρξει επιστροφή στις εσφαλμένες
πολιτικές των χρόνων της πλασματικής ευημερίας με δανεικά, κυρίως σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της
δημοσιονομικής διαχείρισης και την λειτουργία των αγορών, ιδίως της αγοράς εργασίας. Εάν η
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας δεν διατηρηθεί και ενισχυθεί, ολόκληρο το σχέδιο για τη μετατροπή της χώρας
σε μια εξωστρεφή οικονομία, προσανατολισμένη στις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων, κινδυνεύει να
αποτύχει και η αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης να αποδειχθεί πρόσκαιρη, προειδοποιεί ο ΣΕΒ.
Ειδικότερα οι συντάκτες της μελέτης παραθέτουν τα ακόλουθα στοιχεία στα οποία αποτυπώνεται η αλλαγή του
κλίματος:
Συνέχεια…
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/ οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 101 μονάδες τον Δεκέμβριο του 2017, από 98,4 τον
* Ο δείκτης
προηγούμενο μήνα και 95,1 τον Δεκέμβριο του 2016, παρουσιάζοντας υψηλό τριετίας, ως αποτέλεσμα κυρίως
της βελτίωσης των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
* Ταυτόχρονα, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) στη μεταποίηση τον Δεκέμβριο του 2017
διαμορφώθηκε σε επίπεδο πάνω από το όριο των 50 μονάδων (όριο μηδενικής μεταβολής) για έκτο συνεχόμενο
μήνα (στις 53,1 μονάδες, από 52,2 τον προηγούμενο μήνα και 49,3 τον Δεκέμβριο του 2016), παρουσιάζοντας τη
δεύτερη εντονότερη αύξηση της παραγωγής από τον Αύγουστο του 2008, ενώ η επιχειρηματική εμπιστοσύνη
κατέγραψε υψηλό πεντέμισι ετών.
* Η βελτίωση των προσδοκιών στη βιομηχανία δημιουργεί αισιοδοξία για την πορεία των επενδύσεων του
κλάδου, οι οποίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, εμφανίζονται ενισχυμένες κατά +12,1% το 2017 και το
2018 προβλέπεται να αυξηθούν κατά +15,4%.
* Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Δεκέμβριο του 2017 διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από
τον Ιούλιο του 2015 φτάνοντας στις -50,3 μονάδες, από -53,8 τον προηγούμενο μήνα και -64,4 τον Δεκέμβριο του
2016, με τα νοικοκυριά να εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξα αναφορικά με την εξέλιξη της οικονομικής τους
κατάστασης, της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας και της ανεργίας. Προβληματισμό, πάντως,
εξακολουθεί να προκαλεί η συνέχιση της απαισιόδοξης αξιολόγησης των νοικοκυριών για την αδυναμία
αποταμίευσης στο μέλλον.
* Οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία συνέχισαν να κινούνται ιδιαίτερα δυναμικά τον Νοέμβριο του 2017
(+6,6% σε αξία και +1,9% σε όγκο), παραμένοντας σε θετικό έδαφος για 7ο συνεχόμενο μήνα, αν και η
περεταίρω διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος, λόγω της πολύ μεγαλύτερης αύξησης των εισαγωγών,
καταδεικνύει την αδυναμία του ελληνικού παραγωγικού προτύπου να υποκαταστήσει εισαγωγές. Συνολικά
κατά το διάστημα Ιαν – Νοε 2017 οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν αύξηση +7% σε αξία και
+3,4% σε όγκο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, ενώ ταυτόχρονα, οι αντίστοιχες εισαγωγές
αυξήθηκαν κατά +7,7% σε αξία και +7,8% σε όγκο, διογκώνοντας το εμπορικό έλλειμμα κατά €1,1 δισ.
* Ο δυναμισμός του τουρισμού αποτυπώνεται στην αύξηση των αφίξεων και των ταξιδιωτικών εισπράξεων
κατά +10,1% και +10,6% αντίστοιχα το διάστημα Ιαν – Οκτ 2017, έχοντας ήδη υπερκαλύψει στο δεκάμηνο τα
μεγέθη ολόκληρου του 2016.
* Παράλληλα, η σταδιακή αποκατάσταση των εισπράξεων από μεταφορές (+18,1% το διάστημα Ιαν – Οκτ
2017) καταδεικνύει ότι οι μεγάλες αναταράξεις που δημιούργησαν τα capital controls στη ναυτιλία
εξομαλύνονται σταδιακά. Την ίδια ώρα, οι εισπράξεις από λοιπές υπηρεσίες (κατασκευαστικών εταιρειών,
εξαγωγών λογισμικού κλπ), έχουν επανέλθει στα επίπεδα που ήταν πριν από το καλοκαίρι του 2015 (+21% το
διάστημα Ιαν – Οκτ 2017).
* Το ποσοστό ανεργίας υποχωρεί σταθερά (20,7% τον Οκτώβριο του 2017), ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζει
και ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων (-2,2% τον Νοέμβριο του 2017 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του
2016).
* Οι καταθέσεις των νοικοκυριών σημείωσαν άνοδο για 6ο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο του 2017 (+€67
εκατ.), ως αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης της εμπιστοσύνης μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης.
Επιπρόσθετα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων (+€173 εκατ. τον Νοέμβριο του 2017) παρουσιάζουν ανοδική
πορεία από τον Ιούλιο του 2015, όταν επιβλήθηκαν τα capital controls, γεγονός το οποίο μπορεί να αποδοθεί
αφενός στην αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών και αφετέρου στην άνοδο του τουρισμού.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«Κατέρρευσε» η Carillion - Βρετανική κατασκευαστική εταιρεία με ιστορία 200 ετών
Σε κατάρρευση οδηγήθηκε η βρετανική κατασκευαστική εταιρεία Carillion, καθώς οι πιστωτές της
αρνήθηκαν να της παρέχουν οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική στήριξη, οδηγώντας την σε αναγκαστική
εκκαθάριση.
Η εταιρεία, που απασχολεί 43.000 υπαλλήλους -εκ των οποίων οι 20.000 στη Βρετανία- παρέχει υπηρεσίες
στους κλάδους της άμυνας, της εκπαίδευσης, της υγείας και των μεταφορών, ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση θα
παρέχει την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να διατηρήσει τις δημόσιες υπηρεσίες της.
Παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες, οι συζητήσεις δεν ήταν επιτυχείς και το διοικητικό συμβούλιο της
Carillion κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έχει άλλη επιλογή παρά να προβεί σε ενέργειες για την έναρξη της
υποχρεωτικής εκκαθάρισης με άμεση ισχύ, αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.
«Είναι μια πολύ λυπηρή ημέρα για την Carillion, τους συναδέλφους, προμηθευτές και τους πελάτες μας. Τις
τελευταίες ημέρες δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για τη στήριξη του
επιχειρηματικού μας πλάνου και επομένως με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε αυτή την απόφαση», δήλωσε ο
πρόεδρος της εταιρείας, Philip Green.
Η εταιρεία, που έχει ιστορία 200 ετών, είναι μια από τις πολλές ιδιωτικές εταιρίες που λειτουργούν ως πάροχοι
δημόσιων υπηρεσιών στη Βρετανία.
Η Carillion δέχθηκε πλήγμα από δαπανηρές καθυστερήσεις στις συμβάσεις και την πτωτική πορεία σε νέα της
μονάδα. με αποτέλεσμα να ανακοινώσει μια σειρά από προειδοποιήσεις για την κερδοφορία της καθώς και
ζημίες άνω του 1 δισεκ. λιρών για το πρώτο εξάμηνο.
Το χρέος και οι λοιπές της υποχρεώσεις ανέρχονται στο 1,5 δισεκ. λίρες. Στους πιστωτές της Carillion
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι RBS, Santander UK και HSBC.
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Λιγότερες επενδύσεις από την Κίνα στη Γερμανία
Το 2016 οι Κινέζοι αγόρασαν περισσότερες εταιρείες στην Ευρώπη από ότι συνολικά τα τέσσερα προηγούμενα
χρόνια. Αυτή η τάση δεν συνεχίστηκεν και το 2017. Όχι όμως γιατί οι Κινέζοι δεν διαθέτουν χρήμα.
Μια από τις κύριες ειδήσεις της ημέρας σήμερα στη Γερμανία είναι η πιθανή πώληση της αλυσίδας έτοιμου
ενδύματος C&A στους Κινέζους. Η εταιρεία διαθέτει 2.000 υποκαταστήματα σε 21 χώρες του κόσμου και

απασχολεί γύρω στους 60.000 εργαζομένους.
Οι Κινέζοι τα τελευταία χρόνια επενδύουν πολύ στην Ευρώπη και στη Γερμανία. Το 2016 οι Κινέζοι αγόρασαν
περισσότερες εταιρείες στην Ευρώπη από ότι συνολικά τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια. Η τάση δεν
συνεχίστηκε όμως το 2017. Το 2016 η Γερμανία ήταν ο αγαπημένος επενδυτικός προορισμός των Κινέζων.
Αγόρασαν συνολικά 68 επιχειρήσεις και ομίλους.
Σύμφωνα με την Σουν Γι, σύμβουλο επιχειρήσεων στην εταιρεία Ernst & Young, υπάρχει μια εξήγηση για το
γεγονός ότι οι επενδύσεις μειώθηκαν το 2017: «Τον Νοέμβριο του 2016 η κινεζική κυβέρνηση έλαβε ορισμένα
μέτρα ώστε να ελέγχει καλύτερα τη ροή των κεφαλαίων προς το εξωτερικό».
Ανάμεσα σε άλλα οι Κινέζοι επενδυτές θα πρέπει να περνούν από έναν ειδικό έλεγχο όταν θα πρέπει να
αλλάξουν γιουάν σε ευρώ ή δολάρια. Για το λόγο αυτό οι γερμανοί πωλητές ζητούν για ασφάλεια ένα
μεγαλύτερο ποσό:
«Το ποσό αυτό θα πρέπει να κατατίθεται σε έναν ειδικό λογαριασμό στη Γερμανία ή μια τράπεζα θα πρέπει να
παρέχει εγγύηση. Και για αυτούς τους λόγους κάποιες μεταβιβάσεις χρημάτων απέτυχαν» συμπληρώνει η Σουν
Γι.
Η εικόνα των Κινέζων πλήττεται από τις απολύσεις
Εν τω μεταξύ και οι Γερμανοί εκφράζουν μεγαλύτερο σκεπτικισμό όσον αφορά την αγορά σημαντικών
βιομηχανιών από τους Κινέζους. Έχουν γίνει πιο προσεκτικοί. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της
εξαγοράς της εταιρείας κατασκευής ρομπότ Kuka του Άουγκσμπουργκ από την κινεζική εταιρεία Midea. Η
πώληση μιας τέτοιας εταιρείας υψηλής τεχνολογίας «πόνεσε» τους Γερμανούς. Η Kuka βέβαια χρειαζόταν
χρήμα ενώ η Midea διψούσε για γνώσεις στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και κάπως έτσι έγινε η πώληση.
Επίσης οι Κινέζοι επένδυσαν τα τελευταία χρόνια μεγάλα κεφάλαια για τη βελτίωση της εικόνας τους.
Προωθούν το προφίλ ότι είναι έντιμοι επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μακροπρόθεσμη παρουσία
στη γερμανική αγορά. Μια σχετική έκθεση μάλιστα του Ιδρύματος Χανς Μπέκλερ πιστοποιεί ότι η εικόνα των
Κινέζων επενδυτών είναι θετική στη Γερμανία. Ωστόσο όταν γράφτηκε η έκθεση δεν ήταν ακόμα γνωστές οι
απολύσεις, οι οποίες συνδέονταν με τις εξαγορές.
\
Για παράδειγμα
όταν πουλήθηκε στου Κινέζους η Ledvance, θυγατρική της Osram, καταργήθηκαν 1.300
θέσεις εργασίας. Αλλά και στην Kuka αναμένεται να χαθούν 250 θέσεις εργασίας. Μια τέτοια πρακτική θίγει
την εικόνα των Κινέζων, οι οποίοι ωστόσο όπως λέει η Σουν Γι, δεν είναι οι σημαντικότεροι επενδυτές στην
Γερμανιία. Προηγούνται οι Αμερικανοί, οι Ελβετοί και οι Βρετανοί.
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

BlackRock Warns Geopolitical Risk Is Highest Since 2014's Crimea
Invasion

V

