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«Η Ελλάδα απέχει ακόμη πολύ από τις κεφαλαιαγορές» … Το πρόγραμμα τελειώνει, αλλά…
Τον μακρύ δρόμο που καλείται να διανύσει η Ελλάδα μετά την επικείμενη εκπνοή του τρίτου προγράμματος προσαρμογής
προκειμένου να επιστρέψει με επιτυχία στις διεθνείς αγορές, επικαλείται σε σχόλιό της η Handelsblatt. «Η Ελλάδα απέχει
ακόμη πολύ από το να επιστρέψει τις κεφαλαιαγορές», εκτιμά η οικονομική εφημερίδα, τονίζοντας ότι παρά το εξαιρετικά
σκληρό πρόγραμμα λιτότητας που κλήθηκε να υλοποιήσει η χώρα, «οι μεταρρυθμίσεις δεν επιτρέπεται να ατονήσουν μετά
την τελευταία δανειακή δόση από την ΕΕ».
Ο γερμανός αρθρογράφος αμφισβητεί το αφήγημα του Επιτρόπου Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Πιερ
Μοσκοβισί περί «επιστροφής στην ομαλότητα» και σχολιάζει: «Ακόμη κι αν ο έλληνας ασθενής πήρε εξιτήριο από την
εντατική μετά από 8,5 χρόνια, η χώρα έχει ακόμη μπροστά της μια μακρά περίοδο αποκατάστασης μέχρις ότου μπορέσει να
ξανασταθεί με σιγουριά στα δικά της πόδια».
Η εφημερίδα κάνει λόγο για «μέτρια αποτελέσματα» των προγραμμάτων προσαρμογής της Ελλάδας. «Στο πεδίο της
δημοσιονομικής εξυγίανσης η Αθήνα είχε μεγαλύτερη επιτυχία από κάθε άλλη χώρα της κρίσης στην ευρωζώνης. Αυτό
ήταν όμως απαραίτητο, δεδομένου ότι πουθενά αλλού δεν ήταν τόσο καταστροφικό το σημείο εκκίνησης», επισημαίνει ο
αρθρογράφος και συνεχίζει: «Οι όροι λιτότητας ήταν υπερβολικά σκληροί. Οδήγησαν την Ελλάδα στη βαθύτερη και πιο
μακρόχρονη ύφεση που έχει περάσει ευρωπαϊκή χώρα σε περίοδο ειρήνης. Μια χαλάρωση της πιεστικής λιτότητας θα
μπορούσε να είχε δώσει νωρίς αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία και να είχε μετριάσει την ανθρωπιστική καταστροφή
από την οποία υποφέρει η Ελλάδα μέχρι και σήμερα», επισημαίνει το σχόλιο, μοιράζοντας τις ευθύνες για τη μη λήψη
αποτρεπτικών μέτρων τόσο στους δανειστές όσο και στις ελληνικές κυβερνήσεις που δεν προέβησαν σε λήψη διαρθρωτικών
μέτρων που θα καθιστούσαν την Ελλάδα ανταγωνιστικότερη.
Ο αρθρογράφος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ως «κλειδί» για διαρκή
ανάπτυξη που θα απελευθερώσει την Ελλάδα από την «παγίδα του χρέους». Σύμφωνα με την Handelsblatt, «ακόμη πιο
σημαντικό είναι η Ελλάδα να προσπαθήσει να κερδίσει εμπιστοσύνη παραμένοντας σε τροχιά μεταρρυθμίσεων μετά το
τέλος του προγράμματος. Όμως δυστυχώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συμβαίνει το αντίθετο». Ο αρθρογράφος εγκαλεί τον
έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για δηλώσεις περί λήψης μέτρων στα οποία ο ίδιος δεν πιστεύει, αλλά αναγκάζεται να
εφαρμόσει υπό την πίεση των δανειστών, σχολιάζοντας ότι «αυτά είναι λανθασμένα μηνύματα». Όπως τονίζει, ο Αλέξης
Τσίπρας δεν μπορεί να περιμένει «πολιτικές εκπτώσεις στις αγορές. Αυτές δεν δείχνουν έλεος».
Το πρόγραμμα τελειώνει, αλλά…
Για «μάχη επιβίωσης» στην Ελλάδα κάνει λόγο σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα η Stuttgarter Nachrichten. «Στις 20
Αυγούστου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα βοήθειας για την Ελλάδα. Ωστόσο δεν είναι ορατή μια αποκλιμάκωση της
κατάστασης για τους ανθρώπους στη χώρα – αντιθέτως: Πολλοί Έλληνες απειλούνται να βρεθούν στο μέλλον αντιμέτωποι
με τη φτώχεια και να μείνουν άστεγοι».
Το ρεπορτάζ που δημοσιεύει η εφημερίδα της Στουτγκάρδης αναφέρει παραδείγματα εξαιρετικά φτωχών νοικοκυριών στην
Αθήνα, ανθρώπων που μετά βίας κατορθώνουν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, ατόμων που έχασαν τις δουλειές
τους και φοβούνται για το τι τους περιμένει στη συνέχεια.
Ο αρθρογράφος αναφέρεται στο εξαιρετικά βαρύ τίμημα που είχαν για τη χώρα τα προγράμματα λιτότητας που εφήρμοσε.
«Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε περισσότερο από ένα τέταρτο. Δεκάδες χιλιάδες εταιρείες χρεοκόπησαν. Τα εισοδήματα
μειώθηκαν κατά ένα τρίτο και η ανεργία αυξήθηκε από 7,5% σε 27%. Το επίδομα ανεργίας (…) καταβάλλεται το πολύ για
έναν χρόνο. Ένα κατώτατο επίδομα διαβίωσης, όπως το Hartz IV (στη Γερμανία), δεν υπάρχει. Επομένως συχνά από την
ανεργία δεν υπολείπεται παρά ένα μικρό βήμα για να μείνει κανείς άστεγος», γράφει η Stuttgarter Nachrichten.

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

I

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

Ημερήσια Νέα

/

Financial Times: Το brain drain εμπόδιο για την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα
Εμπόδιο για την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα αποτελεί η μαζική φυγή των Ελλήνων στο εξωτερικό, σύμφωνα με
δημοσίευμα των FT.
«Καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται να βγει από το μνημόνιο την επόμενη εβδομάδα, σε ένα δείγμα ότι η επιστροφή στην
οικονομική κανονικότητα βρίσκεται κοντά, ο αριθμός των μορφωμένων Ελλήνων που δεν βλέπουν μέλλον στη χώρα
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη και σταθερότητα» γράφει χαρακτηριστικά η
εφημερίδα.
To «brain drain» έχει αρνητικές επιπτώσεις στις προοπτικές της οικονομίας βραχυπρόθεσμα, δηλώνει ο κ. Γιώργος
Παγουλάτος, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επισκέπτης
καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης
«Το ερώτημα είναι εάν τελικά όλοι αυτοί οι Ελληνες που έχουν αποκτήσει ειδίκευση και βρίσκονται στο εξωτερικό τελικά
θα επιστρέψουν δίνοντας ώθηση μακροπρόθεσμα στην οικονομία της χώρας», σημειώνει.
Από το 2010 έχουν φύγει στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρώπη, περίπου 350.000-400.000 Έλληνες 20-30 ετών. Ποσοστό
μεγαλύτερο από τα δύο τρίτα αυτών είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και κάτοχοι μεταπτυχιακού σύμφωνα με τον ερευνητή
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Μανώλη Πρατσινάκη.
«Κυρίως πρόκειται για αποφοίτους ιατρικής, μηχανικούς ή ειδικούς στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ υπάρχει
ζήτηση για μάνατζερ ξενοδοχείων και σεφ με εμπειρία σε τουριστικές επιχειρήσεις» λέει ο κ. Πρατσινάκης.
Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, για τους Ελληνες που ανήκαν στη μεσαία τάξη, οι μεταπτυχιακές
σπουδές στο εξωτερικό ήταν ένας τρόπος επαγγελματικής ανέλιξης. Αυτό όμως άλλαξε στις αρχές του 2000 με την
οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση των ευκαιριών για νεαρούς επαγγελματίες.
Μάλιστα οι Ελληνες ήταν μεταξύ των Ευρωπαίων που επέλεγαν λιγότερο να μετακινηθούν αναζητώντας αλλού εργασία,
όπως δείχνουν και σχετικές έρευνες.
«Η κρίση διέλυσε τις ελπίδες ότι η εγχώρια αγορά εργασίας θα συνεχίσει να επεκτείνεται. Η μετανάστευση έγινε μια
υπαρκτή επιλογή και οι συγγενείς και φίλοι εμφανίζονται πιο θετικοί απέναντι σε όσους εκφράζουν την επιθυμία τους να
φύγουν», προσθέτει ο κ. Πρατσινάκης» σύμφωνα με τους FT.
Αν και από το 2013 που θεωρείται η χρονιά με τη μεγαλύτερη φυγή Ελλήνων στο εξωτερικό, η τάση έχει μειωθεί, είναι
μικρός ο αριθμός αυτών που έχουν επιστρέψει. «Οι οικονομίες που έχουν κάνει και η εμπειρία που έχουν αποκτήσει τους
επιτρέπουν να ετοιμάσουν την επιστροφή τους με καλύτερους όρους» λέει ο κ. Πρατσινάκης.
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γ. Πατούλης δηλώνει στους FT ότι «υπάρχουν τεράστια κενά στον τομέα της
υγείας, όπου οι μεγάλες περικοπές και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις έχουν αφήσει τα περιφερειακά νοσοκομεία χωρίς
εξειδικευμένο προσωπικό. Οι νέοι επιστήμονες είναι οι πιο πρόθυμοι να φύγουν».
«Η Ελλάδα δεν μπορεί να προσφέρει μισθούς ή εργασιακές συνθήκες που να μπορούν να ανταγωνιστούν τα κρατικά
συστήματα υγείας στην βόρεια Ευρώπη, ενώ πλήγμα έχουν δεχθεί και τα ιδιωτικά νοσοκομεία» συμπληρώνει ο κ.
Πατούλης.
Την κατάσταση επιβεβαιώνει σύμφωνα με τους FT και η ευρωπαϊκή έρευνα που διεξήχθη το 2017 στο Λονδίνο και την
Ολλανδία, σύμφωνα με την οποία ποσοστό μικρότερο από το 10% των Ελλήνων μεταναστών σχεδιάζουν να επιστρέψουν
μέσα στα επόμενα τρία χρόνια και μόνο το 20% σχεδιάζει μια τέτοια κίνηση μακροπρόθεσμα.
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SocGen: Τα ελληνικά ομόλογα καλύτερη εναλλακτική έναντι των ιταλικών
Υπό τον τίτλο «»Τώρα τα ελληνικά ομόλογα είναι μια καλύτερη εναλλακτική έναντι της Ιταλίας» λέει η SocGen», το
πρακτορείο Bloomberg μεταδίδει σε άρθρο του ότι τα ελληνικά ομόλογα αποτελούν πλέον «ασφαλές στοίχημα» για τους
επενδυτές. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται έκθεση του Bloomberg, μπορεί το δημόσιο
χρέος της Ελλάδας να αξιολογείται κάτω από την επενδυτική βαθμίδα από μεγάλους οίκους αξιολόγησης, ενδέχεται όμως
να αποδειχθεί ανθεκτικό στο ιταλικο πολιτικό ρίσκο γιατί είναι «πολύ δύσκολο» να φανταστεί κανείς σενάρια βάσει των
οποίων η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει.
«Υπάρχει μακροπρόθεσμη αξία στην Ελλάδα» σημειώνουν, σε σημείωμα προς τους πελάτες τους, οι στρατηγικοί αναλυτές
Ιβάν Μαμαλέ και Κιάραν Ο Χάγκαν.
«Τα spread των ελληνικών ομολόγων θα συρρικνωθούν σε σχέση με αυτά των ιταλικών αν η προέλευση των αναταράξεων
είναι η Ιταλία», αναφέρουν.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται καταληκτικά, η διαφορά των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων έναντι των
ιταλικών έχει συρρικνωθεί και προστίθεται ότι το spread των 5ετών τίτλων είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από την
οικονομική κρίση.
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Fourlis: Η πτώση της τουρκικής λίρας δεν επηρεάζει τα οικονομικά μας μεγέθη
Οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη διολίσθηση της τουρκικής λίρας δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσματα και
τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Fourlis, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία με αφορμή την νομισματική κρίση
στην χώρα.
Αντιθέτως, μεσοπρόθεσμα, η αγορά της Τουρκίας παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες , σημειώνει η εταιρεία διευκρινίζοντας
πως σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί στενά της εξελίξεις στην Τουρκία και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για
ελαχιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων αρνητικών επιπτώσεων.
Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Fourlis αναφέρει:
Ο Όμιλος μας δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής αθλητικών ειδών της Τουρκίας μέσω της 100% θυγατρικής
εταιρείας INTERSPORT ATLETIK MAĞ. VE DIŞ TİC.A.Ş., με 24 καταστήματα INTERSPORT και 2 καταστήματα
THE ATHLETE’S FOOT.
Τα βασικά μεγέθη της δραστηριότητας στην Τουρκία έχουν ως εξής:
1. Οι πωλήσεις το 2017 ανήλθαν σε TRY 73,7 εκ. (€ 17,8 εκ περίπου) ή 4,1% στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου.
2. Το EBITDA του 2017 ήταν αρνητικό TRY 2,9 εκ. (€ 0,64 εκ. περίπου) σε σύνολο EBITDA € 41,8 εκ. σε ενοποιημένο
επίπεδο Ομίλου.
3. Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων σε τοπικό νόμισμα μέχρι και σήμερα (2018) είναι διψήφιος σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του προηγούμενου έτους 2017 και τείνει βελτιούμενος.
4. Άνω του 85% των αγορών εμπορευμάτων γίνονται σε τοπικό νόμισμα.
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Νέος γύρος συνομιλιών για την εμπορική διένεξη Κίνας- ΗΠΑ στα τέλη Αυγούστου
Μια αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Κίνας, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εμπορίου της χώρας Ουάνγκ
Σαουέν, θα μεταβεί στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με την εμπορική διένεξη των δύο μεγαλύτερων
οικονομιών του κόσμου στα τέλη του Αυγούστου, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου σήμερα.
Οι συνομιλίες θα γίνουν κατόπιν πρόσκλησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και σε αυτές θα ηγηθεί από πλευράς
Ουάσινγκτον ο αμερικανός υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τις Διεθνείς Υποθέσεις Ντέιβιντ Μαλπάς,
σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Στην ανακοίνωσή
 του, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας τονίζει ότι δεν αποδέχεται τα μονομερή μέτρα από
πλευράς της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά καλωσορίζει τον διάλογο.

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

Το ΔΝΤ δεν έχει ουδεμία ένδειξη ότι η Τουρκία θα ζητήσει στήριξη, λέει εκπρόσωπος του
Ταμείου
Δεν υπάρχει ουδεμία ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει οικονομική
στήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δήλωσε εκπρόσωπος του διεθνούς χρηματοπιστωτικού θεσμού
της Ουάσινγκτον την Τετάρτη.
«Υπό το φως της πρόσφατης αστάθειας στις αγορές, η νέα κυβέρνηση θα χρειαστεί να επιδείξει δέσμευση σε
ορθές οικονομικές πολιτικές για να προωθήσει την μακροοικονομική σταθερότητα και να μειώσει τις
ανισορροπίες», ανέφερε εκπρόσωπος του ΔΝΤ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25: Το πρώτο μισό του
Αυγούστου, αλλά και από 01/01/18
Αύγουστος
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Αυγούστου
(μέχρι 16/08)
-2,23%
-14,30%
-1,60%
-5,94%
-6,49%
-1,52%
-4,17%
-3,61%
-8,98%
-4,90%
-13,95%
-12,99%
-6,18%
-2,10%
5,62%
-2,48%
-3,84%
-4,11%
-2,57%
-2,70%
-14,07%
-2,29%
-3,61%
1,78%
-9,71%

Απόδοση από
01/01/18
-14,05%
-10,46%
-2,91%
-9,43%
13,77%
-8,26%
-12,77%
7,89%
-15,81%
-10,64%
-24,95%
-9,41%
-13,59%
-12,32%
2,13%
-10,34%
-9,52%
5,29%
-11,43%
-6,09%
-24,43%
8,14%
-12,66%
35,49%
-7,77%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-5,37%
-5,69%
-13,86%

-10,23%
-9,38%
-16,07%
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