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Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα είναι στον σωστό δρόμο - Αν χρειαστεί θα πάρουμε μέτρα για Ιταλία
H Ελλάδα είναι στον σωστό δρόμο, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM),
Κλάους Ρέγκλινγκ, σε ομιλία του στην Ένωση Γερμανικών Αποταμιευτικών Τραπεζών, με θέμα: «Ενισχύοντας
τη σταθερότητα: περαιτέρω εξέλιξη του ESM σε μία βαθύτερη νομισματική ένωση».
Αναφερόμενος στον ρόλο του ESM, o Ρέγκλινγκ είπε: «Από το 2011, τα ταμεία διάσωσης έδωσαν δάνεια
συνολικού ύψους 295 δισ. ευρώ σε πέντε χώρες. Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν: Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η
Ισπανία και η Κύπρος έχουν υψηλή ανάπτυξη και ταχέως μειούμενη ανεργία, Και μπορούν να
αναχρηματοδοτούνται πάλι άνετα από τις αγορές. Η Ελλάδα είναι επίσης στον σωστό δρόμο. Ωστόσο, είναι
σημαντικό να διατηρήσει τη μεταρρυθμιστική πορεία για να ενισχύσει την προοπτική ανάπτυξής της και να
διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη των επενδυτών».
Ο διευθύνων σύμβουλος του ESM έκανε ειδική αναφορά στην ομιλία του στην Ιταλία και την αναστάτωση που
έχει προκαλέσει το σχέδιο του προϋπολογισμού της. Όπως είπε, το σχέδιο που έστειλε η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ασφαλώς δεν συνάδει με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ενώ εκτιμά ότι η Κομισιόν, το
Ecofin και το Eurogroup θα προσπαθήσουν να πείσουν την ιταλική κυβέρνηση να κάνει δημοσιονομικές
προσαρμογές. «Αν χρειασθεί, το Σύμφωνο Σταθερότητας προβλέπει και άλλα μέτρα», είπε.
Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε ότι δεν χρειάζονται υπερβολικές αντιδράσεις, όπως αυτές τη περασμένης
εβδομάδας στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ στο Μπαλί, προσθέτοντας: «Ορισμένοι είπαν ότι η Ιταλία θα χάσει
σύντομα την πρόσβασή της στις αγορές. Η Ιταλία, όμως, έχει ασφαλώς τα δυνατά σημεία της: πλεόνασμα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σχετικά υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, μακρές περιόδους ωρίμανσης των
δανείων της και υψηλή εγχώρια αποταμίευση. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ ότι είναι σωστό να υπενθυμίσουμε
στην Ιταλία τις δεσμεύσεις που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει, όμως, καμία ανάγκη
πανικού. Τελικά, είναι κρίσιμης σημασίας ότι πάνω από το 60% των Ιταλών στηρίζουν το ευρώ. Μόνο ο ένας
στους τέσσερις Ιταλούς θέλει την επιστροφή στη λιρέτα».
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«Τον επόμενο μήνα οι δεσμευτικές προσφορές για το 50,1% των ΕΛΠΕ»
Τον επόμενο μήνα αναμένεται να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για το πλειοψηφικό ποσοστό στα
Ελληνικά Πετρέλαια, μετά από ρυθμιστική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με πηγή που
επικαλείται το πρακτορείο Reuters την Πέμπτη.
Το ΤΑΙΠΕΔ έχει καταλήξει στην αγγλοελβετική Glencore Energy και την ελβετική Vitol Holding ως
επικρατέστερους πιθανούς αγοραστές για το ποσοστό 50,1% των ΕΛΠΕ, το οποίο πωλείται από κοινού από το
ελληνικό Δημόσιο και την Paneuropean Oil και Industrial Holdings, αναφέρει το δημοσίευμα.
Αξιωματούχος κοντά στην πώληση που επικαλείται το Reuters δήλωσε ότι οι προσφορές για τα ΕΛΠΕ
αναμένεται να κατατεθούν «προς το τέλος Νοεμβρίου», αφότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει για το
αν ο πιθανός αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει υποχρεωτική πρόταση για το υπόλοιπο ποσοστό.
Υπενθυμίζεται ότι την σχετική πληροφορία είχε μεταδώσει το newmoney.gr προ ολίγων ημερών, σε ρεπορτάζ
που ανέφερε ότι οι δύο υποψήφιοι με βάση τους όρους του διαγωνισμού έχουν περιθώριο 30 ημερών πριν την
υποβολή δεσμευτικών προσφορών για να «σχηματοποιήσουν» το επενδυτικό τους ενδιαφέρον. Αυτό τους δίνει
την δυνατότητα να διεκδικήσουν η κάθε μία ξεχωριστά, μαζί με άλλες εταιρείες τα ελληνικά πετρέλαια.
Με το νέο χρονοδιάγραμμα, οι διαγωνιζόμενοι έχουν περιθώριο λίγων ημερών για να οργανώσουν την
συμμετοχή τους.
Στο μεταξύ, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι o διεθνής κολοσσός των commodities, η Glencore,
επιχείρησε να συγκροτήσει κοινό σχήμα με το πανίσχυρο Αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Carlyle Group. Αυτό
όμως δεν προχώρησε καθώς «μια τυπική επιβεβαίωση» δεν προσκομίστηκε, όπως υποστηρίζει αρμόδια πηγή,
με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή της.
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BBC: «Ανοιχτή» η Μέι στην πρόταση παράτασης της μεταβατικής περιόδου για το Brexit
«Ανοιχτή» στην πρόταση της Ε.Ε. για επέκταση της μεταβατικής περιόδου για μερικούς μήνες είναι η
Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, σύμφωνα με την πολιτική συντάκτρια του BBC Political Editor, Λόρα
Κούενσμπεργκ. Ωστόσο, μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να μην είναι ευπρόσδεκτη από τους
«σκληρούς» υποστηρικτές του Brexit που βρίσκονται εντός του κόμματός της.

Συνέχεια…
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Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέφεραν ότι η μεταβατική περίοδος μετά το Brexit κατά τη διάρκεια της οποίας η
Βρετανία θα διατηρούσε τους κανόνες της Ε.Ε. θα μπορούσε να παραταθεί κατά ένα έτος ώστε να δοθεί
περισσότερος χρόνος στο Λονδίνο για να επιτευχθεί η τελωνειακή συμφωνία μεταξύ της Ενωσης και του
Ηνωμένου Βασιλείου και να βρεθεί λύση στο ζήτημα των ιρλανδικών συνόρων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η Μέι
έχει επανειλημμένα αποκλείσει την παράταση της μεταβατικής περιόδου.
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Ο ΣΕΒ σχολιάζει τα συμπεράσματα του WEF για την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ΣΕΒ, σχολιάζοντας την τελευταία Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) που κατατάσσει την Ελλάδα στην 57η θέση μεταξύ 140 χωρών (και
27η στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), από την 53η θέση το 2017. Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας
καταρτίζεται με νέα μεθοδολογία και συνεπώς η σύγκριση με προηγούμενα έτη (εκτός του 2017) δεν είναι
δυνατή. Η κατάταξη πλέον στηρίζεται περισσότερο σε στατιστικά στοιχεία από διεθνείς πηγές (70%), και
λιγότερο σε ερωτηματολόγια του WEF (30%, από 69% προηγουμένως), και, έτσι, επηρεάζεται λιγότερο από
υποκειμενικές εκτιμήσεις περί της γενικότερης κατάστασης της χώρας.
Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας 4.0., όπως αποκαλείται από το WEF, καταγράφει όχι μόνο την απόσταση που
χωρίζει κάθε χώρα από τις ΗΠΑ, που συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, αλλά αποτυπώνει
κυρίως τη σχετική ετοιμότητα της χώρας να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που φέρνει η 4η Βιομηχανική
Επανάσταση στον κόσμο της παραγωγής και της εργασίας.
Με βάση την κατάταξη του WEF, η Ελλάδα υστερεί έναντι άλλων χωρών της ΕΕ-28, κυρίως στους δείκτες που
αντικατοπτρίζουν την ποιότητα του θεσμικού περιβάλλοντος, την δυνατότητα ανάπτυξης καινοτομίας, και την
κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και δευτερευόντως, αλλά εξίσου σημαντικό,
το επιχειρηματικό περιβάλλον και την υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Αντιθέτως, στις υποδομές, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, η απόσταση που μας χωρίζει από το μέσο όρο
της ΕΕ-28 είναι μικρότερη. Στην εκπαίδευση και δεξιότητες, υπάρχουν, πάντως, σχετικά μεγάλα ελλείμματα
στις ψηφιακές δυνατότητες του πληθυσμού, την κατάρτιση προσωπικού, την ποιότητα επαγγελματικής
κατάρτισης και την έλλειψη κριτικής σκέψης στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Στην καινοτομία, με εξαίρεση τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε όλους τους άλλους δείκτες υπάρχει μεγάλη
υστέρηση. Οι μεγαλύτερες υστερήσεις στην καινοτομία, περιλαμβάνουν την ποιότητα των ερευνητικών
κέντρων, τις διεθνείς συνεργασίες εφευρέσεων, τη δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη, την ανάπτυξη συστάδων
επιχειρήσεων, τη συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών σε κοινές δράσεις, την ωριμότητα της αγοραστικής
συμπεριφοράς, τις αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού.
Η γενικότερη εικόνα της χώρας μας αναδεικνύει ένα ασθενές θεσμικό περιβάλλον και υστερήσεις στον τομέα
της ανάπτυξης καινοτομίας. Αν μάλιστα συνδυαστούν οι παράγοντες αυτοί με την έλλειψη χρηματοδοτικών
πόρων λόγω της κατάστασης που βρίσκεται σήμερα το τραπεζικό σύστημα, εξηγείται σε μεγάλο βαθμό η
καθήλωση της επενδυτικής και της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας σε χαμηλά επίπεδα, με ανεπαρκείς
δράσεις για την ενσωμάτωση της υψηλής τεχνολογίας και της εξωστρέφειας στην παραγωγική διαδικασία.
Στην κατάσταση αυτή, συμβάλλουν και υστερήσεις στις αγορές εργασίας (ανεπαρκής ευελιξία) και προϊόντων
(ανεπαρκής ανταγωνισμός).
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Με αυτά τα δεδομένα, η καταγραφόμενη έλλειψη δυναμικής κουλτούρας που θα αναλαμβάνει υψηλούς
επιχειρηματικούς κινδύνους, δεν θα πρέπει να ξαφνιάζει κανέναν, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη το θεσμικό χάσμα
και το καθεστώς υπερφορολόγησης στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Εν κατακλείδι, το αναπτυξιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση του WEF,
εμφανίζεται εν πολλοίς αδύναμο να δημιουργήσει υψηλούς ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων και της
παραγωγικότητας, και μάλιστα σε τομείς υψηλής τεχνολογικής έντασης και εξωστρεφούς δραστηριότητας. Δεν
πρέπει συνεπώς να μας παραξενεύει ότι στην Ελλάδα η παραγωγικότητα (και αναγκαστικά τα εισοδήματα)
είναι στο 50% της μέσης παραγωγικότητας του 50% των πιο αναπτυγμένων χωρών του κόσμου.
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Ολοκληρώθηκε
το 1ο ATHEX Small-Cap Conference


Ολοκληρώθηκε το 1ο ATHEX Small-Cap Conference, που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2018
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα σε δεκατέσσερις εταιρείες, εισηγμένες στην
Κύρια και στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους
προφίλ και τις προοπτικές τους, σε θεσμικούς επενδυτές, οικονομικούς αναλυτές και άλλους επαγγελματίες της
αγοράς.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, κατά το χαιρετισμό του
τόνισε ότι έχει αναδειχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ανάγκη πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην
κεφαλαιαγορά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για
κινητοποίηση των εισηγμένων εταιρειών και ενίσχυση της προβολής τους στο επενδυτικό κοινό. Η σχέση των
εισηγμένων εταιρειών με την κεφαλαιαγορά απαιτεί συνεχή καλλιέργεια, υπεύθυνη παρουσία των εταιρειών
και αυξημένες δεξιότητες επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα. Το Χρηματιστήριο Αθηνών
παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις σχεδιάζει μια σειρά βραχυχρόνιων σεμιναρίων για την επικοινωνία
διεθνών πρακτικών στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, στο πλαίσιο του προγράμματος ROOTS σε
συνεργασία με διεθνείς φορείς (Arizona State University, Harvard Business School και τη CFA Society).
Η κ. Sabina Dziurman, διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανοικοδόμησης (EBRD)
για Ελλάδα και Κύπρο, απηύθυνε χαιρετισμό σημειώνοντας ότι η EBRD στηρίζει την ελληνική
επιχειρηματικότητα και σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών σχεδιάζει, ειδικά για τις ΜΜΕ, ένα
πρόγραμμα για την προετοιμασία και υποστήριξη της εισαγωγής τους στις αγορές του ΧΑ, ενώ τόνισε ότι είναι
πολύ σημαντική η ενδυνάμωση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς με την εισαγωγή νέων εταιρειών για την
ανάπτυξη και επιχειρηματική τους επέκταση.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Ξενοφών Αυλωνίτης επεσήμανε τη σημαντικότητα των
ελληνικών ΜΜΕ για τη χρηματιστηριακή αγορά όπως και για την εθνική οικονομία, τονίζοντας παράλληλα ότι
η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης θα έχει θετικές επιπτώσεις στην προσέλκυση του επενδυτικού
ενδιαφέροντος.
Οι εισηγμένες εταιρείες που συμμετείχαν ήταν οι εξής: Alpha Trust, CNL Capital, Δρομέας, Entersoft, Epsilon
\
NET, Foodlink, Intercontinental International, Μύλοι Λούλη, MLS Πληροφορική, Paperpack, Παπουτσάνης,
Πετρόπουλος, Performance Techologies και Profile.
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X.A.: Συνεχίζει να παραμένει χαμηλότερα των 640 – 650 μονάδων,
κάτι το οποίο προβληματίζει για τη συνέχεια … Κίνδυνος ανά πάσα
στιγμή να δοκιμαστούν οι καθοριστικές στηρίξεις στις 600 – 610
μονάδες, στηρίξεις η απώλεια των οποίων βάζει την αγορά σε ένα νέο
πτωτικό trend μέχρι περίπου τις 550 μονάδες!!!
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