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Bloomberg: Πρόκληση για την ΕΕ η τρίτη αξιολόγηση
Σε δημοσίευμα του το πρακτορείο Bloomberg χαρακτηρίζει ως πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση την τρίτη
αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος που ξεκινάει τον Σεπτέμβριο.
Όπως γράφει το πρακτορείο Bloomberg, οι κυβερνητικές δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές-όπως τα
επιδόματα και η μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα, θα αποτελέσουν τα κυρίαρχα σημεία της
διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.
Συγκεκριμένα το πρακτορείο αναφέρει τα εξής:
«Οι διαπραγματεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος θα ξεκινήσουν αργότερα φέτος,
με την ελπίδα οι συζητήσεις να ολοκληρωθούν γρήγορα και να εκταμιευθούν νέα δάνεια τον Γενάρη.
Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει το «πακέτο» της τρίτης αξιολόγησης δεν
είναι τόσο επίμαχες όσο στα προηγούμενα, οι διαπραγματεύσεις δεν αποκλείεται να χρειαστούν περισσότερο
χρόνο, ειδικά σε θέματα όπως η μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα και οι κυβερνητικές δαπάνες για τις
κοινωνικές παροχές.
Μετά τις γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, πιθανότατα θα βγει στην επιφάνεια και το ερώτημα σχετικά με
τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. Το Ταμείο ναι μεν έχει συμφωνήσει επί της αρχής για παροχή
επιπλέον δανείων στην Αθήνα, όμως, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα συμμετάσχει αν δεν δοθεί μεγαλύτερη
ελάφρυνση του χρέους από τους Ευρωπαίους- ένα θέμα στο οποίο η Γερμανία έχει αντισταθεί πολύ.
Στο μεταξύ, ακόμη ένα ζήτημα είναι εκείνο των ελληνικών τραπεζών και αν θα κληθούν να περάσουν τον έλεγχο
των stress tests προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες πριν από το τέλος του
προγράμματος, κάτι το οποίο απαιτεί το ΔΝΤ.
Η Ελλάδα ελπίζει πως θα μπορέσει να εξέλθει των Μνημονίων τέτοια εποχή την επόμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει
πως οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι για να ανοίξει ο δρόμος για μια έξοδο από τα προγράμματα δημοσιονομικής
προσαρμογής.
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Η κρίση επηρέασε το 92% των ελληνικών νοικοκυριών
Σύμφωνα με τα όσα ενδιαφέροντα αναφέρει η Allianz, ενώ σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας ανήκε στη
μεσαία τάξη όταν η χώρα εισερχόταν στο ευρώ, σήμερα το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 20%- 25%.
Παράλληλά, έρευνα Credit Suisse υπολόγισε πως η συνολική περιουσία των Ελλήνων υποχώρησε κατά 587 δισ.
ευρώ στα χρόνια της κρίσης, ενώ κάθε νοικοκυριό είδε την περιουσία του να μειώνεται κατά 67.703 ευρώ,
καθώς από τα 165.410 ευρώ σε μέσα επίπεδα το 2007 υποχώρησε κατά 41% ως το 2016 στα 97.706 ευρώ. Όπως
γράφει το CNN Greece, αύτη η εκτίμηση συμπίπτει με πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος που
υπολογίζει πως η διάμεση αξία του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια της κρίσης μειώθηκε
κατά 40%. Οι φορολογούμενοι μάλιστα που δήλωναν εισόδημα από 10.000 ως 50.000 ευρώ μειώθηκαν κατά
περίπου 600.000 από το 2008, ενώ οι φορολογούμενοι οι οποίοι δήλωσαν αντίστοιχα από 1.000 ως 10.000 ευρώ
αυξήθηκαν κατά περίπου 1 εκατομμύριο! Τέλος, το 35,6% του πληθυσμού της χώρας ή 3.789.300 άτομα
βρίσκονταν πέρυσι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο
ποσό των 4.500 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 9.450 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα
παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, ενώ το µέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της εκτιμάται σε
14.932 ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος
στην περίπτωση των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών (39,7%) και εκτιμάται για τους Έλληνες σε 38% και για τους
αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα σε 59,7%.
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Στις 29 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα η Λαγκάρντ
Στις 29 Σεπτεμβρίου θα επισκεφτεί την Ελλάδα η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία έχει
αποδεχθεί τη σχετική πρόκληση που της απεύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.
Η πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο είχε απευθυνθεί τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Λαγκάρντ θα έχει σειρά συναντήσεων εκτός από τον κ. Παυλόπουλο και τον κ.
Τσακαλώτο και με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όπως και με τον επικεφαλής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.
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Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας μείωσε τις αποδόσεις των ομολόγων
Οι αποδόσεις των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου μειώθηκαν νωρίς τη Δευτέρα, καθώς ο οίκος
πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεό τους στη βαθμίδα Β, όπως και έχει κάνει ο οίκος
S&P. Ο Fitch αναβάθμισε αργά την Παρασκευή τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε
ξένο νόμισμα σε Β- από CCC, κάνοντας αναφορά σε μείωση του πολιτικού κινδύνου και βιώσιμη ανάπτυξη της
οικονομίας.
Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου υποχώρησαν στο 3,25% κάποια στιγμή,
επίπεδο το οποίο είχαν φθάσει πριν από ένα μήνα, το οποίο είναι κοντά στο χαμηλότερό τους από το 2009. Η
απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων μειώθηκε 5 μονάδες βάσης στις αρχές της διαπραγμάτευσης στο
5,58%, ενώ σταθεροποιήθηκε στη συνέχεια. «Τα ελληνικά ομόλογα εξακολουθούν να έχουν κίνδυνο και να είναι
ευμετάβλητα, αλλά τουλάχιστον δεν είναι τώρα ένα βήμα, αλλά δύο βήματα, μακριά από (τη βαθμίδα)
χρεοκοπίας», δήλωσε ο αναλυτής της DZ Bank, Ντάνιελ Λεντς. «Θεωρώ ότι η αναβάθμιση είχε προεξοφληθεί
σε μεγάλο βαθμό, επομένως δεν θα δείτε μία τεράστια μείωση του spread (της διαφοράς απόδοσης των
ελληνικών ομολόγων σε σχέση με την απόδοση των γερμανικών τίτλων) - αλλά είναι πιθανό ότι ορισμένοι
επενδυτές υψηλών αποδόσεων να εξετάσουν τώρα μία μικρή επένδυση στην Ελλάδα», πρόσθεσε. Αν και η
Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστια επίπεδα χρέους και έπρεπε να επιβάλλει αυστηρά μέτρα λιτότητας σε
αντάλλαγμα για τη χρηματοδότησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλαβε ώθηση τον Ιούνιο, όταν οι χώρες
της Ευρωζώνης συμφώνησαν να εκταμιεύσουν δόση 9,5 δισ. δολαρίων. Επιπλέον, η Ελλάδα ανέκτησε την
πρόσβασή της στις αγορές τον περασμένο μήνα μετά από αποχή τριών ετών, εκδίδοντας πενταετή ομόλογα
ύψους 3 δισ. ευρώ. Τα ομόλογα άλλων χωρών της νότιας Ευρώπης σημείωναν, επίσης, σήμερα καλύτερες
επιδόσεις σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά. To spread των 10ετών πορτογαλικών τίτλων μειώθηκε στις 233
μονάδες
βάσης,
κοντά
στο
χαμηλότερο
επίπεδο
του
μήνα.
Αν και τα χρηματιστήρια υφίστανται περαιτέρω απώλειες, λόγω της πολιτικής αναταραχής στις ΗΠΑ - μετά
την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει τον επικεφαλής για τη στρατηγική του, Στηβ
Μπάνον - οι επενδυτές ομολόγων εστίαζαν την προσοχή τους περισσότερο στη συνάντηση των κεντρικών
τραπεζιτών την Πέμπτη στο Τζάκσον Χολ της αμερικανικής πολιτείας Γουαϊόμινγκ. Ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, θα μιλήσει στο συνέδριο και έχουν ενισχυθεί οι προσδοκίες
ότι η σταδιακή μείωση των αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ δεν μπορεί να είναι μακριά. Πηγές έλεγαν ότι ο
Ντράγκι δεν θα στείλει ένα νέο μήνυμα πολιτικής στο συνέδριο, αλλά οι επενδυτές θεωρούν γενικά ότι η στάση
της πολιτικής της ΕΚΤ θα γίνει πιο αυστηρή τους επόμενους μήνες, καθώς επανέρχεται η ανάπτυξη στην
Ευρωζώνη.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η ελίτ των οικονομολόγων προειδοποιεί για νέα οικονομική κρίση
Η παγκόσμια ελίτ των οικονομολόγων προειδοποιεί για μια επόμενη οικονομική κρίση, ενώ εκτιμά ότι το
μέλλον του ευρώ είναι αβέβαιο.
Λίγο πριν την έναρξη της έκτης συνάντησης βραβευμένων με Νόμπελ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο
Λίνταου της νότιας Γερμανίας η εφημερίδα Welt ζήτησε από 18 οικονομολόγους να συζητήσουν τα τρέχοντα
οικονομικά προβλήματα του κόσμου.
Μία δεκαετία μετά το ξέσπασμα της προηγούμενης οικονομικής κρίσης, οι βραβευμένοι με Νόμπελ
οικονομολόγοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο να ξεσπάσει νέα.
Ένας κίνδυνος που έχει μάλλον παραβλεφθεί τον τελευταίο καιρό, καθώς στην επικαιρότητα κυριαρχούν
θέματα που έχουν να κάνουν με την τρομοκρατία, το ενδεχόμενο μιας πυρηνικής αντιπαράθεσης και τον
Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσοχή στα οικονομικά προβλήματα και τις ανεπάρκειες του
οικονομικού συστήματος έχει βρεθεί σε δεύτερη μοίρα.
Οι οικονομολόγοι αμφιβάλουν αν ο χρηματοπιστωτικός κόσμος θα είναι ποτέ επαρκώς προετοιμασμένος για
μελλοντικές κρίσεις.
«Οι οικονομικοί κίνδυνοι μοιάζουν με τον ηλεκτρισμό σε ένα τεράστιο δίκτυο», δήλωσε ο Ντάνιελ ΜακΦάντεν
που τιμήθηκε με το Νόμπελ Οικονομίας το 2000.
Όπως με την ηλεκτρική ενέργεια, έτσι και στην οικονομία υπάρχει ένα κλειστό, οικονομικό κύκλωμα. «Δεν
διαθέτουμε τα εργαλεία για να παρακολουθούμε, να ρυθμίζουμε και να διαχειριζόμαστε αυτές τις αστάθειες.
Γι? αυτό η επόμενη οικονομική κρίση είναι αναπόφευκτη», τόνισε.
Εξάλλου η πλειονότητα των ερωτηθέντων εκτίμησε ότι το ευρώ δεν έχει ξεπεράσει την οικονομική κρίση και
την κρίση χρέους.
(πηγή: Die Welt)
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία στην ευρωζώνη
Unemployment in the Eurozone has now fallen to its lowest level since early 2009, as
the single-currency area continues along a road of economic recovery one year after
the Brexit vote rattled confidence in the bloc's future. In June this year, euro-area
unemployment dropped to 9.1%, down from 9.2% the previous month, and from 10.1%
in the same month in 2016. This pattern reflects a trend seen across the EU as a
whole, where the jobless rate in June was 7.7%, down from 8.6% a year earlier,
according to the latest Eurostat data.
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