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Στο ναδίρ η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα
Στο ναδίρ βρίσκεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας σημείωσε τη δεύτερη
χειρότερη επίδοση στον κόσμο για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 όσον αφορά στο δείκτη της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης που καταρτίζει η Nielsen.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη χώρα μας υποχώρησε περαιτέρω στις 52 μονάδες από 53 μονάδες που ήταν το
πρώτο τρίμηνο, καταλαμβάνοντας την προτελευταία θέση σε παγκόσμιο επίπεδο μαζί με την Ουκρανία, λίγο
πάνω από την ουραγό Νότια Κορέα.
Η αρνητική επίδοση της Ελλάδας, έρχεται τη στιγμή που η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε σε 22
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στο σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου παρέμεινε σταθερή στις 79 μονάδες.
Η διάθεση των καταναλωτών να ξοδέψουν ήταν μειωμένη και στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, όπου η
καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε κατά 6 μονάδες και κινήθηκε στις 65 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, στις
80 μονάδες έφθασε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ισπανία (+6 μονάδες), στη Βουλγαρία ανήλθε στις 79
μονάδες (+2), στην Τουρκία στις 98 (+2), στη Ρουμανία στις 86 μονάδες (+3), στην Ιρλανδία στις 96 μονάδες (+1)
και στην Ουγγαρία στις 57 (-4).

Η αρνητική ψυχολογία των καταναλωτών στην Ελλάδα αποτυπώθηκε και στα στοιχεία που δημοσίευσε
πρόσφατα η Ελληνική Στατιστικής Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τον τζίρο στο λιανεμπόριο τον περασμένο Μάιο, ο
οποίος υποχώρησε κατά 8% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2015. Από τα διαχρονικά, μάλιστα, στοιχεία της
(ΕΛΣΤΑΤ) προκύπτει ότι ο φετινός Μάιος ήταν ο χειρότερος τουλάχιστον από το 2010, οπότε αναθεωρήθηκαν
για τελευταία φορά οι σχετικοί δείκτες. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην αγορά είναι ότι πτώση
παρατηρείται στον τζίρο όλων των κατηγοριών καταστημάτων, με τη μεγαλύτερη, τόσο σε αξία όσο και σε όγκο,
να παρατηρείται στις πωλήσεις καυσίμων και τροφίμων.
Νούμερο ένα ανησυχία η τρομοκρατία
Συνέχεια….
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/ η έρευνα η τρομοκρατία παραμένει η νούμερο 1 ανησυχία για τους Ευρωπαίους, καθώς σχεδόν το
Όπως δείχνει
ένα τέταρτο των Ευρωπαίων ερωτηθέντων (24%) δήλωσε πως η τρομοκρατία ήταν η μεγαλύτερη ή η δεύτερη
μεγαλύτερη ανησυχία τους, μια αύξηση δύο ποσοστιαίων μονάδων από το πρώτο τρίμηνο. Οι ανησυχίες για την
τρομοκρατία ήταν υψηλότερες σε Τουρκία (61%), Γαλλία (40%), Ελβετία (34%), Γερμανία (33%), Βέλγιο
(31%), Νορβηγία (29%), Ηνωμένο Βασίλειο (27%), Αυστρία (27%), Τσεχική Δημοκρατία (27%) και Ολλανδία
(27%). Ανησυχία υπάρχει και για την οικονομία και την εργασία από το 20% των Ευρωπαίων πολιτών που
συμμετείχε στην έρευνα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Εργάνη»:Θετικές οι ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα
Θετικές, για έκτο συνεχόμενο μήνα, είναι οι ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση
πρώτου επταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, κατά το μήνα Ιούλιο 2016 καταγράφεται
αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων –
αποχωρήσεων κατά 19.281 θέσεις εργασίας. Από τη σύγκριση των στοιχείων των μηνών Ιούλιος 2016 και
Ιούλιος 2015, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 35.939 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Ιούλιο 2016.
Επίσης, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου επταμήνου του έτους 2016 είναι θετικό και
διαμορφώνεται στις 253.945 νέες θέσεις εργασίας.

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

Παραμένουν τεράστιες οι συνέπειες της κρίσης στην Ελλάδα
Επιδεινώνεται η κοινωνική ανισότητα στις βιομηχανικές χώρες σύμφωνα με νέα μελέτη του γερμανικού
Ινστιτούτου Bertelsmann. Τα προβλήματα «οξύνθηκαν εν μέρει δραματικά» τα τελευταία δύο χρόνια,
επισημαίνεται στη σχετική έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα και εστιάζει στις μελλοντικές προοπτικές 41
χωρών που Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της ΕΕ.
Καλύτερες «επιδόσεις» στη σχετική αξιολόγηση σημείωσαν οι σκανδιναβικές χώρες, με πρωτοπόρο τη
Σουηδία, ενώ ακολουθούν η Ελβετία και η Γερμανία. Ωστόσο, ακόμη και οι ισχυρές χώρες του ευρωπαϊκού
Βορρά αρχίζουν να εμφανίζουν αστάθεια, υπογραμμίζεται στη μελέτη. Η οικονομία της Νορβηγίας πλήττεται
από τις πτωτικές τιμές του πετρελαίου. Το αυξημένο προσφυγικό ρεύμα έφερε τη Σουηδία στα όρια των
δυνατοτήτων υποδοχής ανθρώπων, ενώ και η ανεργία των νέων στη χώρα είναι υψηλή. Επίσης, σημειώνει το
Ίδρυμα Bertelsmann, τόσο στη Σουηδία όσο και στη Δανία αυξήθηκε αισθητά η ανισότητα στο πεδίο των
εισοδημάτων.
Συνέχεια….
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O «εθνικιστικός λαϊκισμός» προελαύνει
Πολύ σοβαρότερα προβλήματα διακρίνουν πάντως οι συντάκτες της μελέτης στις νότιες χώρες της ευρωζώνης.
Όπως διαπιστώνουν, οι συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης και η λιτότητα που επιβλήθηκε επί σειρά
ετών «παραμένουν εκεί ακόμη τεράστιες». Η μελέτη υπογραμμίζει ότι τα ποσοστά των χρόνια ανέργων και η
παιδική φτώχεια κυμαίνονται σε διψήφιο αριθμό. Τα παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην
Ισπανία ανέρχονται σε ποσοστό 23%, ενώ και στην Ελλάδα πλήττεται ένα στα πέντε παιδιά. Και στις δύο
χώρες σχεδόν οι μισοί νέοι είναι άνεργοι, επισημαίνεται.
Η μελέτη του γερμανικού ιδρύματος στηλιτεύει την αδυναμία των βιομηχανικών χωρών να επιλύσουν τα
υπάρχοντα προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, έχουν σκληρύνει τα μέτωπα στην ΕΕ εξαιτίας της μεγαλύτερης
μετακίνησης προσφύγων μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. «Το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
κινδυνεύει να αποτύχει», προειδοποιεί το Ίδρυμα Bertelsmann, επισημαίνοντας ότι σε πολλά κράτη της ΕΕ και
του ΟΟΣΑ ο «εθνικιστικός λαϊκισμός» προελαύνει. Αυτά τα κινήματα θέτουν «τα μεμονωμένα εθνικά
συμφέρονται πάνω από τον στόχο της εξεύρεσης κοινών διεθνών λύσεων για τα προβλήματα», επισημαίνει η
μελέτη.

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

Μεγάλες οι διαστάσεις του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα μας….
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για της σημαντικές οικονομικές
επιπτώσεις στις πιο αδύναμες χώρες της Ευρωζώνης εξαιτίας των δημογραφικών προβλημάτων. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι αναλυτές του ταμείου κάνουν ειδική αναφορά σε Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και
Ισπανία, το Ταμείο προειδοποιεί ότι η γήρανση του πληθυσμού θα επιφέρει μείωση της παραγωγικότητας τα
επόμενα χρόνια – ένα πρόβλημα, το οποίο καθίσταται άκρως ανησυχητικό, δεδομένης της υψηλής ανεργίας και
του μεγάλου δημόσιου χρέους
Βάσει των στοιχείων του ΔΝΤ, η μέση ηλικία του ευρωπαϊκού πληθυσμού θα αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια
των επόμενων 20 ετών, έχοντας ως αποτέλεσμα:
• Πρώτον, το ποσοστό των συνταξιούχων (65 και άνω) να σημειώνει άνοδο με ρυθμό δυσανάλογα μεγαλύτερο
έναντι του ποσοστού του εργατικού δυναμικού (ηλικίας 15 – 64).
• Δεύτερον, η μέση ηλικία του εργατικού δυναμικού να αυξηθεί σημαντικά, καθώς το ποσοστό των
εργαζόμενων ηλικίας 55 – 64 ετών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 33% τα επόμενα 20 χρόνια, έναντι 15% –
20% σήμερα.
Σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα – προστίθεται στη σχετική έκθεση – η αύξηση του ποσοστού των
εργαζόμενων, ηλικίας 55 – 64, κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, συνεπάγεται τη μείωση της εργατικής
παραγωγικότητας κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.
Επομένως, τονίζει το ΔΝΤ, η ηλικιακή αύξηση των εργαζομένων θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην
παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας
Τα αδύναμα κράτη – όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία – θα υποστούν μεγαλύτερη
«ζημιά», εξαιτίας των εξασθενημένων αμυντικών δυνάμεων που διάθετουν. Το υψηλό χρέος και το μηδαμινό
δημοσιονομικό περιθώριο συνιστούν ανασταλτικούς παράγοντες στην αντιμετώπιση του προβλήματος,
καταλήγει ενδεικτικά, η έκθεση του ΔΝΤ.

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

III

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

Ημερήσια Νέα

-

Αγοράζουν με το... κιλό τα ευρωπαϊκά ομόλογα
H έντονη ζήτηση για ομόλογα έχει ρίξει τις αποδόσεις, τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε σημείο που οι επενδυτές
να μην αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τα κρατικά ομόλογα της μιας χώρας από της άλλης, τακτική που
θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα όταν έρθουν και πάλι στο προσκήνιο τα θεμελιώδη μεγέθη με βάση τα
οποία καθορίζονται οι αποδόσεις. Η πιστοληπτική διαβάθμιση κάθε χώρας, οι πολιτικοί κίνδυνοι και οι
οικονομικές επιδόσεις τους έχουν παραμεριστεί εξαιτίας της παγκόσμιας αναζήτησης για αποδόσεις, τάση που
ενισχύθηκε από τότε που η Βρετανία ψήφισε τον Ιούνιο να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έπληξε τις προοπτικές της Ευρώπης και πυροδότησε νέο κύμα χαλάρωσης
της νομισματικής πολιτικής από κεντρικές τράπεζες. Παράδειγμα της επίπτωσης στις αποδόσεις είναι τα
χαμηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης ισπανικά δεκαετή κρατικά ομόλογα, η απόδοση των οποίων
υποχώρησε κάτω
 από το 1%, όπως και χωρών με υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση όπως η Γαλλία, το
Βέλγιο και η Φινλανδία. Η διαφορά με τα γερμανικά ομόλογα μειώθηκε σε λίγο πάνω από τις 100 μονάδες
βάσης, επίπεδο που στο παρελθόν δεν είχε διατηρηθεί για πολύ. Η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων
είναι ελάχιστα πάνω από το 1%, επίπεδο το οποίο ορισμένοι διαχειριστές κεφαλαίων θεωρούν ότι δεν
αποτυπώνει τα προβλήματα που υπάρχουν στον τραπεζικό τομέα ή στην πολιτική αβεβαιότητα που συνδέεται
με το επερχόμενο δημοψήφισμα. «Πλέον δεν γίνεται σχεδόν καμία διάκριση μεταξύ κρατικών ομολόγων», λέει
ο Φρεντερίκ Ντουκροζέ, οικονομολόγος της Pictet Wealth Management. «Είναι συνταγή για δυνητική
καταστροφή αν και όταν ανατιμολογηθούν αυτά τα ομόλογα». Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ύψους
1,74 τρισ. ευρώ της ΕΚΤ προστατεύει τα ομόλογα της ηπείρου και τα καθιστά περισσότερο απρόσβλητα σε
τοπικούς παράγοντες. Ομως οι επενδυτές δεν είναι πλήρως προστατευμένοι στην περίπτωση που αλλάξει το
κλίμα στην αγορά ή αν πυροδοτηθεί μαζική πώληση, οπότε οι πιο αδύναμες χώρες της Ευρωζώνης θα βρεθούν
στο στόχαστρο. Αναλυτές υπενθυμίζουν την περυσινή υποχώρηση των τιμών των ομολόγων (κινούνται
αντίθετα από τις αποδόσεις), η οποία είχε πυροδοτηθεί από την αναπάντεχη αύξηση του πληθωρισμού. Η
έντονη πώληση πορτογαλικών κρατικών ομολόγων την Τρίτη και την Τετάρτη, μετά την προειδοποίηση του
οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης BDRS ότι ασκείται πίεση στην πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας,
αποτελεί υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να αυξηθούν οι αποδόσεις όταν βρεθούν και πάλι στο επίκεντρο
της προσοχής τοπικοί παράγοντες. Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αξιολόγηση της τιμής
των ομολόγων είναι η παρουσίαση νέων οικονομικών στοιχείων ή, εκτός Ευρώπης, αν εδραιωθεί η εκτίμηση
ότι επίκειται νέα αύξηση των επιτοκίων δανεισμού στις ΗΠΑ, εξηγούν οικονομικοί αναλυτές. «Στην
περίπτωση της (ευρωπαϊκής) περιφέρειας υπάρχουν, προς το παρόν, σημαντικά ρίσκα για αυτές τις χώρες ώστε
να περιμένει κανείς πως θα αυξηθούν τα σπρεντ σε περίπτωση γενικευμένου ξεπουλήματος», λέει ο Αντουάν
Μπουβέ, αναλυτής επιτοκίων δανεισμού στη Mizuho International. Αξιωματούχος της αμερικανικής
Ομοσπονδιακής Τράπεζας είπε την Τρίτη ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν μέχρι και δύο αυξήσεις των
επιτοκίων δανεισμού μέχρι το τέλος του έτους, ενώ δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει
αύξησή τους ακόμη και τον Σεπτέμβριο. Με κρατικά και εταιρικά ομόλογα ύψους άνω των 13 τρισ. δολαρίων
να έχουν παγκοσμίως αρνητική απόδοση, οι επενδυτές που αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις έχουν αναγκαστεί
\
να στραφούν σε ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας, σε ομόλογα χαμηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης της
ευρωπαϊκής περιφέρειας και σε ομόλογα των αναδυόμενων αγορών. Ετσι εξηγείται γιατί είναι χαμηλότερες οι
αποδόσεις των ισπανικών και ιταλικών ομολόγων από αυτές των αμερικανικών δεκαετών ομολόγων που έχουν
απόδοση 1,58%.
DHARA RANASINGLE / REUTERS
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Spot Gold vs. the S&P 500. 1990-2016 (%).
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