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ΔΝΤ σε Αθήνα: Κάντε όλες και ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις …
Κάλεσμα στην Αθήνα να διατηρήσει όλες τις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις και μετά την έξοδό της από τα
μνημόνια τον Αύγουστο, αλλά να προχωρήσει και σε νέες μεταρρυθμίσεις, τόσο στα εργασιακά όσο και στις
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών απευθύνει το ΔΝΤ σε έκθεσή του. Όπως αναφέρθηκε, το Ταμείο επιθυμεί
διατήρηση των αλλαγών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ σημειώνει ότι πρέπει να προχωρήσουν και οι
μεταρρυθμίσεις στις ομαδικές απολύσεις, ώστε η Ελλάδα να συμβαδίζει με τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ.
Παράλληλα, το Ταμείο επιμένει στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων, του μηχανικού, των δικηγόρων, των
συμβολαιογράφων κλπ. αλλά και στην εφαρμογή της λεγόμενης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, με άνοιγμα
καταστημάτων τις Κυριακές, αλλά και την απελευθέρωση της αγοράς οικοδομικών υλικών. Ακόμα το ΔΝΤ,
θέλει την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης νέων επενδύσεων, και σε
αυτό το πλαίσιο ζητεί την οριστικοποίηση της νομοθεσίας για τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

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

DIW: Ανάπτυξη χωρίς δυναμική στην Ελλάδα
Έκθεση του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών DIW για την Ελλάδα επιρρίπτει στην κυβέρνηση
ότι δεν αξιοποίησε την κρίση ως ευκαιρία και έτσι η οικονομική ανάπτυξη θα περιοριστεί τα επόμενα χρόνια
μόλις στο 1%-2%.
Συνέχεια…
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/ εκπνοή του τρίτου προγράμματος προσαρμογής στις 20 Αυγούστου, το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών
Με αφορμή την
(DIW) του Βερολίνου δημοσίευσε έκθεση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια η
ανάπτυξη θα είναι χωρίς δυναμική. Στην έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα τονίζεται ότι οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώθηκαν κυρίως
στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας αντί να δημιουργήσουν ένα κλίμα φιλικό για επενδύσεις, καταπολεμώντας παράλληλα
τη γραφειοκρατία και συνδέοντας τους τομείς της παιδείας και της έρευνας με την οικονομία.
Αναφερόμενη στις εξελίξεις και τις προοπτικές της ιδιωτικής οικονομίας η έκθεση του γερμανικού οικονομικού ινστιτούτου αναφέρει
ότι η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) μειώθηκε από το ξεκίνημα της κρίσης μέχρι το 2014 κατά 42%. Παρά την ανάκαμψη των
τελευταίων ετών, εξακολουθεί να βρίσκεται 38% χαμηλότερα από το 2008, δηλαδή προ κρίσης. Κατά συνέπεια ο επικεφαλής συντάκτης
της έκθεσης, ο οικονομολόγος Αλέξανδρος Κρητικός δήλωσε στην παρουσίαση στο Βερολίνο ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί τα
επόμενα χρόνια μόλις κατά 1%-2%.
Απουσιάζει το κατάλληλο αναπτυξιακό πλαίσιο
Σύμφωνα με το DIW, δύο τομείς είναι σε θέση να συμβάλουν μελλοντικά στην ανάπτυξη. Η ελληνική οικονομία διαθέτει γρήγορα
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις κυρίως στον τομέα των Logistics αλλά και της παροχής υπηρεσιών στον τομέα της πληροφορικής.
Παράλληλα η έκθεση του γερμανικού ινστιτούτου τονίζει ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα Παιδείας και Έρευνας, τα οποία
ωστόσο σπανίως αξιοποιούνται από νεοφυείς εταιρίες ή μεγάλες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα: ενώ ο αριθμός επιστημονικών
δημοσιεύσεων είναι μεγάλος, ο αριθμός καταθέσεων ευρεσιτεχνίας βρίσκεται 86% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Οι όποιες δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας δεν είναι ωστόσο σε θέση να αποδώσουν χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο που είναι σε θέση
να παράσχει η ελληνική κυβέρνηση με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να τονωθεί η προσφορά. Η έκθεση παρατηρεί εκτός αυτού ότι
το ελληνικό δημόσιο οφείλει να στηρίξει την ανάπτυξη εταιριών, με ριζικές μεταρρυθμίσεις στη Διοίκηση, τη Δικαιοσύνη και το
φορολογικό σύστημα.
Ο οικονομολόγος Αλέξανδρος Κρητικός δήλωσε στο Βερολίνο ότι «η κρίση χαρακτηρίζεται συχνά ως ευκαιρία για μια νέα αρχή. Με τη
ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος όμως σταματούν οι πιέσεις για μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση απέτυχε να
αξιοποιήσει την κρίση ως ευκαιρία για να θέσει τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Σε περίπτωση που η χώρα εκμεταλλεύονταν τις
υπάρχουσες δυνατότητες, θα ήταν εφικτή μια οικονομική ανάπτυξη έως και 5%».
Πηγή: Deutsche Welle
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Δάνειο 24 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ στην Τέρνα Ενεργειακή
Η ΕΤΕπ υπέγραψε χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 24 εκατ. ευρώ με τον ελληνικό όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για να συμβάλει στη
χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της κατασκευής και της λειτουργίας δύο αιολικών πάρκων στο όρος Βέρμιο στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως
αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Alpha Bank ενήργησε ως συνδανειστής που παρέχει ισοδύναμο ποσό μακροπρόθεσμου δανεισμού μαζί
με μεσοπρόθεσμη διευκόλυνση ΦΠΑ. Το δάνειο της ΕΤΕπ υποστηρίζεται από την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το χρηματοδοτικό μέσο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Πρόκειται
για τη δεύτερη σύμβαση αυτού του τύπου με την ΤΕΡΝΑ μετά από εκείνη του περασμένου Ιουλίου για τη χρηματοδότηση αιολικών
πάρκων στην περιοχή της Βοιωτίας.
"Όπως υποσχεθήκαμε πέρσι, παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις στον ελληνικό τομέα της ενέργειας και παραμένουμε έτοιμοι να
συμβάλουμε στη χρηματοδότηση υγιών έργων που πληρούν τα κριτήριά μας και ανταποκρίνονται στις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ",
σχολίασε ο Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδιος για τη χορήγηση δανείων στην Ελλάδα. "Η Τράπεζα έχει δεσμευτεί
ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση, και το ΕΤΣΕ μας έδωσε τη δυνατότητα να
κάνουμε ακόμη περισσότερα. Το έργο αυτό είναι ακριβώς το είδος δραστηριότητας που το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
σχεδιάστηκε να στηρίζει".
Ο Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: "Μετά την
έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα στήριξης στις 20 Αυγούστου, η χώρα θα σταθεί στα δικά της πόδια — αλλά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό της, και οικονομικά. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί απτό παράδειγμα του
τρόπου με τον οποίο το Σχέδιο Γιούνκερ συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής υποδομής της Ελλάδας, στηρίζοντας
παράλληλα την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας".
Τα δύο αιολικά πάρκα θα έχουν συνδυασμένη παραγωγική ικανότητα 44,4 MW, η οποία θα κατανέμεται ανάμεσα στο πάρκο της θέσης
Ερεσού Ύψωμα-Φούρκα (παραγωγικής ικανότητας 36 MW) και σε εκείνο της θέσης Λεύκες-Κερασιά (παραγωγικής ικανότητας 8,4
MW).
Από κοινού, θα φιλοξενούν 22 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες σε πολύπλοκα πεδία με υψόμετρο άνω των 1.400 μ., και θα συνδέονται
με το δίκτυο μεταφοράς μέσω ενός νέου υποσταθμού ΜΤ/ΥΤ [μέσης/υψηλής τάσης] και με υπόγεια καλώδια ΜΤ μήκους 8,5 και 16
χιλιομέτρων αντίστοιχα.
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Κριτική Τραμπ στη Fed για τις αυξήσεις επιτοκίων
Δυσαρεστημένος από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ,Ντόναλντ Τραμπ, ο
οποίος γνωστοποίησε πως «δεν είναι χαρούμενος με την αύξηση των επιτοκίων».
Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο CNBC, κάλεσε την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να εργαστεί στη βάση του οικονομικού
προγράμματος της αμερικανικής κυβέρνησης και του Λευκού Οίκου.
«Δεν είμαι ενθουσιασμένος με τις αυξήσεις της Fed» διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ωστόσο χαρακτήρισε τον
επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, ως «καλό άνθρωπο».
Στο ίδιο πλαίσιο, παράλληλα, δήλωσε αδιάφορος για το γεγονός ότι «έσπασε» την πάγια τακτική των προέδρων να μην
παρεμβαίνουν στη νομισματική πολιτική, προκειμένου να διατηρείται η ανεξαρτησία της Fed.
«Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι “ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να μιλήσω”, αλλά εμένα δεν με νοιάζει τι λένε,
επειδή οι απόψεις μου δεν έχουν αλλάξει» έσπευσε να προσθέσει.
Η Fed από την αρχή του έτους, έχει προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων, ενώ αναμένεται να υλοποιήσει ακόμη δύο έως
τον Δεκέμβριο του 2018.
Τον προηγούμενο μήνα, κριτική στην κεντρική τράπεζα άσκησε και ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, Λάρι
Κουντλόου, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για «βραδύτερες κινήσεις ως προς την επιτοκιακή πολιτική».
Πάντως, προς το παρόν, ο επικεφαλής της Fed δεν εμφανίζεται ανήσυχος περί πιθανών πολιτικών πιέσεων από τον Λευκό
Οίκο. Σε συνέντευξή του στο «Marketplace», εξάλλου, ξεκαθάρισε ότι «η Fed παραδοσιακά ασκεί πολιτική ανεξάρτητα
των πολιτικών ανησυχιών».

«Στα 20τρις ευρώ η κεφαλαιοποίηση των 100 μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο»
Η κεφαλαιοποίηση των 100 μεγαλύτερων εταιρειών διεθνώς έχει αυξηθεί κατά 15%, ποσοστό που αντιστοιχεί
σε 2,597 δισ. δολάρια, συγκριτικά με τις 31 Μαρτίου 2017, όπως προκύπτει από την Global Top 100 κατάταξη
της PwC που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.
Η ανοδική πορεία του 2017 που αντιστοιχούσε σε ποσοστό της τάξης του 12% συνεχίζεται με τη συνολική
κεφαλαιοποίηση να αυξάνεται διαρκώς σε ετήσιο επίπεδο, μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.
Το 48% της αύξησης που σημειώθηκε πέρυσι προέρχεται από αμερικανικές εταιρείες και οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην ενίσχυση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, καθώς και στην ηγετική θέση που κατέχει η χώρα
στον τεχνολογικό κλάδο.
Από την άλλη, η Ευρώπη ενίσχυσε την κεφαλαιοποίησή της για δεύτερη συνεχή χρονιά, με το μερίδιο αγοράς
της να παραμένει αμετάβλητο.
Ο κλάδος τεχνολογίας συγκεντρώνει την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση παγκοσμίως και ακολουθούν ο
χρηματοοικονομικός και ο κλάδος καταναλωτικών αγαθών.
Αμερικανικές οι μισές εταιρείς του Τορ 100
Συνέχεια….
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Για τέταρτη συνεχή χρονιά, περισσότερες από τις μισές εταιρείες του Global Top 100 είναι αμερικανικές (54
εταιρείες, από 55 το 2017). Η αμερικανική παρουσία αναλογεί, επίσης, στο 61% της συνολικής
κεφαλαιοποίησης από 63% που ήταν πέρυσι.
Η Amazon καταγράφει τις υψηλότερες αποδόσεις σε όρους απόλυτης αύξησης της κεφαλαιοποίησης,
ενισχύοντας τη θέση της κατά 278 δισ. δολάρια ή 66% από το 2017. Ακολουθούν δύο κινεζικές εταιρείες:
ΗTencent, η οποία ενισχύθηκε κατά 224 δισ. δολάρια ή 82%, και η Alibaba που ενισχύθηκε κατά 201 δισ.
δολάρια ή 75%. Τις τρεις επόμενες καλύτερες επιδόσεις σε απόλυτους όρους κατέγραψαν τρεις αμερικανικές
εταιρείες: οι Microsoft, Alphabet και Apple.
Στην κορυφαία θέση σε όρους κεφαλαιοποίησης η Apple
Η Apple, παρότι καταλαμβάνει την έκτη θέση σε όρους απόλυτου ποσοστού αύξησης της αξίας, διατηρεί την
κορυφαία θέση σε όρους κεφαλαιοποίησης για έβδομο συνεχές έτος. Ωστόσο, το προβάδισμά της έναντι της
Alphabet, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, έχει μειωθεί κατά 25%, στα 132 δισ. δολάρια, από 175 δισ.
δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Επιπλέον, η Apple διένειμε περισσότερα μετρητά στους μετόχους της από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία,
καταβάλλοντας επιπλέον 31 δισ. δολάρια από μερίσματα και επαναγορές μετοχών το ημερολογιακό έτος 2017
(αφού είχε ήδη διανείμει 29 δισ. δολάρια το ημερολογιακό έτος 2016).
Η JP Morgan Chase κατατάσσεται δεύτερη σε όρους διανεμηθέντων κερδών με 24 δισ. δολάρια, έναντι 18 δισ.
δολαρίων το προηγούμενο έτος.
Σε επίπεδο κλάδων, η τεχνολογία διατηρεί το προβάδισμα έναντι του χρηματοοικονομικού κλάδου σε όρους
κεφαλαιοποίησης για τρίτη συνεχή χρονιά, με τον κλάδο καταναλωτικών αγαθών να καταλαμβάνει την τρίτη
θέση.

Η κορυφαία τριάδα απαρτίζεται από εταιρείες τεχνολογίας –Apple, Alphabet, Microsoft– με την Tencent να
καταλαμβάνει την πέμπτη θέση και το Facebook την όγδοη, υποχωρώντας κατά δύο θέσεις σε σύγκριση με
πέρυσι.
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αντέχουν
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες δέχθηκαν σφοδρό πλήγμα από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση πριν μία δεκαετία
και έκτοτε η κεφαλαιοποίησή τους παρουσιάζει διακυμάνσεις. Παρ’ όλα αυτά, τον προηγούμενο χρόνο η
Ευρώπη διατήρησε τους πρόσφατους ρυθμούς ανάκαμψης, με τον αριθμό των ευρωπαϊκών εταιρειών στο
Global Top 100 να αυξάνεται από 22 σε 23, και τη συνολική κεφαλαιοποίηση να ενισχύεται στα 331 δισ.
δολάρια. Παρά τη βελτίωση αυτή, η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα
του 2010, όταν στο Global Top 100 περιλαμβάνονταν 33 ευρωπαϊκές εταιρείες. Το μερίδιο αγοράς της
βρίσκεται στο 17% το 2018 –αμετάβλητο σε σύγκριση με το 2017– καταγράφοντας πτώση 27% έναντι του
2009.
Η «επέλαση» των κινεζικών εταιρειών
Η κεφαλαιοποίηση των κινεζικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στο Global Top 100 εκτινάχθηκε κατά 57%
σε σύγκριση με το 2017, ενώ ο αριθμός των εταιρειών από την Κίνα αυξήθηκε στις 12, από 10 την προηγούμενη
χρονιά.
Το Hong Kong εκπροσωπείται στη λίστα με δύο επιπλέον εταιρείες, από μία που περιλαμβανόταν το 2017. Σε
όρους απόλυτης αύξησης της κεφαλαιοποίησης, η Tencent καταγράφει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των
κινεζικών εταιρειών για δεύτερη συνεχή χρονιά, και τη δεύτερη υψηλότερη συνολικά μετά την Amazon,
ενισχύοντας την αξία της κατά 82% στα 496 δισ. δολάρια.
Η Alibaba καταγράφει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Κίνα και την τρίτη συνολικά, με την αξία της να
αυξάνεται κατά 75% στα 470 δισ. δολάρια. Χάρη στις ισχυρές αυτές επιδόσεις, οι δύο εταιρείες αναρριχήθηκαν
στο Top 10 σε όρους κεφαλαιοποίησης, με την Tencent να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση και την Alibaba την
έβδομη.
Ο Ross Hunter, επικεφαλής IPO Centre Leader, Partner, PwC δήλωσε σχετικά:
\
«Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο των φετινών μεγεθών είναι τα υψηλά ποσοστά ανόδου της αξίας των κορυφαίων
κινεζικών εταιρειών. Για πολλά χρόνια, οι αμερικανικές εταιρείες διατηρούσαν ισχυρό προβάδισμα από τον
υπόλοιπο κόσμο χάρη στην παγκόσμια απήχηση, την οικονομική ισχύ και την ικανότητά τους να καινοτομούν.
Πλέον, όμως, η Κίνα έχει αποκτήσει πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά, κυρίως χάρη στην τεράστια κλίμακα
της κινεζικής αγοράς, με αποτέλεσμα να κλείνει η ψαλίδα με τις ΗΠΑ. Η αναρρίχηση των Tencent και Alibaba
στο Top 10 είναι μια σαφής ένδειξη ότι το έχουν κατορθώσει».
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The race to a trillion is on.
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