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Το ελληνικό ΑΕΠ θα επιστρέψει στα επίπεδα προ κρίσης το 2021!
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο ότι στην έκθεση καταλογίζονται ευθύνες στο ΔΝΤ για παραλείψεις και
στην ΕΕ για «ασυγχώρητα λάθη», ενώ σε επίπεδο αποκατάστασης η ελληνική και ιταλική οικονομία φέρονται
να «βράζουν στο ίδιο καζάνι»...
Το ελληνικό ΑΕΠ θα επιστρέψει στα επίπεδα προ κρίσης το 2021, δηλαδή 14 ολόκληρα χρόνια μετά το
ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007! Αυτό τουλάχιστον εκτιμά το Ινστιτούτο
Peterson σε έκθεσή του η οποία στηρίζεται σε στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ανεξάρτητο Γραφείο
Αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ονομαστική αξία του ελληνικού ΑΕΠ ήταν223,2 δισ. ευρώ το 2007 και σήμερα
εκτιμάται ότι πλησιάζει τα 176 δισ. ευρώ. Εχει χάσει δηλαδή το 25% της αξίας του όλα αυτά τα χρόνια της
εφαρμογής των Μνημονίων.
Ευθύνες σε ΔΝΤ και ΕΕ
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο ότι στην έκθεση καταλογίζονται ευθύνες στο ΔΝΤ για παραλείψεις και
στην ΕΕ για «ασυγχώρητα λάθη», ενώ σε επίπεδο αποκατάστασης η ελληνική και ιταλική οικονομία φέρονται
να «βράζουν στο ίδιο καζάνι»... Και όλα αυτά ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο «έλεος»... 3,5 Μνημονίων, αφού την
πρώτη συμφωνία ακολούσαν άλλες δύο και ενδέχεται να υπάρξει και συνέχεια αν εφαρμοστει η συμφωνία του
«κόφτη» στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι του εν ενεργεία Μνημονίου...
Το ΔΝΤ, σύμφωνα πάντα με την έκθεση του Ινστιτούτου, φέρει αρκετά μεγάλη ευθύνη όχι μόνο για την πορεία
της ελληνικής οικονομίας όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, αλλά επίσης και για τις οικονομίες της Ιρλανδίας, της
Πορτογαλίας και της Ισπανίας.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας, τονίζεται ότι το ΔΝΤ τουλάχιστον κατά το πρώτο Μνημόνιο και
παραβίασε τους κανόνες του προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αλλά και επηρεάστηκε τόσο από
πολιτικούς κύκλους, όσο και από την ξεκάθαρη αδυναμία των κορυφαίων πολιτικών της Ευρωζώνης να
διαχειριστούν το «ελληνικό πρόβλημα» ως εσωτερική υπόθεση.
Σημαντικές ευθύνες καταλογίζονται επίσης στην ευρωζώνη για το γεγονός ότι δεν προχώρησε έγκαιρα σε
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, καθιστώντας δυσκολότερη την εφαρμογή του Μνημονίου και
επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση της οικονομίας της χώρας.
Γίνεται επίσης λόγος για ελλιπή εποπτεία εφαρμογής του πρώτου Μνημονίου και υπέρ-αισιόδοξες εκτιμήσεις για
τον ρυθμό ανάπτυξης που μπορεί να επιτευχθεί, εάν φυσικά εφαρμόζονταν όχι μόνο τα μέτρα οριζόντιων
περικοπών αλλά και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.
Τονίζεται δε, σύμφωνα πάντα με την έκθεση του Ινστιτούτου Peterson, ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού
χρέους το 2012 δεν ήταν η κατάλληλη προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
μακροπρόθεσμα.
Οπως αναφέρουν οι αναλυτές, αυτό το γνώριζα καλά τόσο τα στελέχη του ΔΝΤ όσο και οι Ευρωπαίοι, που
επέλεξαν μια μέση «ήπια» λυση με την ευχή... να πάνε όλα καλά!
Ελλάδα όπως... Ιταλία
Το Ινστιτούτο Peterson τονίζει ότι εκτός από την Ελλάδα και η Ιταλία θα χρειαστεί 14 χρόνια... φαγούρας
προκειμένου η οικονομία της να επιστρέψει στα επίπεδα του 2007.
Κάτι που όλες οι υπόλοιπες οικονομίες της ευρωζώνης κατάφεραν από 3 (οι πιο υγιείς) έως 12 (οι πιο
προβληματικές) χρόνια...
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Υπερκάλυψη στόχου εσόδων ΦΠΑ άνω του 3,01% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου
Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα του ΦΠΑ τον Αύγουστο τα οποία υπερέβησαν τον στόχο του προϋπολογισμού ενώ στο
οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος η υπερκάλυψη του στόχου έφθασε το 3,01%.
Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και στο υπουργείο Οικονομικών επικρατεί ικανοποίηση για την πορεία των εσόδων από τον
ΦΠΑ η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην σημαντική αύξηση τους στα νησιά κατά την καλοκαιρινή περίοδο ως αποτέλεσμα των
εντατικών ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον ελεγκτικό μηχανικό της ΓΓΔΕ.
Τα αναλυτικά στοιχεία των εσόδων που έχει επεξεργασθεί το υπουργείο Οικονομικών είναι χαρακτηριστικά για τις επιδόσεις στις
εισπράξεις του ΦΠΑ στα νησιά.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Μύκονο οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ τον Αύγουστο υπερέβησαν κατά 170,1% τον μηνιαίο στόχο του
προϋπολογισμού ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Ρόδο είναι 165,6% και στη Σαντορίνη 114,4%. Στη Ζάκυνθο η υπέρβαση των εσόδων
του ΦΠΑ από τον στόχο ανήλθε σε 91,2%, στην Κέρκυρα 78,6%, στα Χανιά 53,7% , και στο Ηράκλειο 51,7%.
Το σύνολο των εσόδων από τον ΦΠΑ τον Αύγουστο παρουσίασε υπέρβαση 9,91% από τον μηνιαίο στόχο. Ιδιαίτερα ικανοποιητική
κρίνεται η πορεία του συνόλου των εσόδων του δημοσίου τον ίδιο μήνα. Είναι χαρακτηριστικό, όπως καταγράφηκε και στα στοιχεία για
την εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Αύγουστο, ότι το σύνολο των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού σημείωσαν τον
μήνα αυτόν υπέρβαση από τον στόχο παρά το γεγονός ότι δεν εισπράχθηκε όπως προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα η πρώτη δόση
του ΕΝΦΙΑ η οποία μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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7 σενάρια για καλύτερες ημέρες στην Ε.Ε.
Αν και παγκοσμίως τα διεθνή ΜΜΕ, αλλά και οι αναλυτές δεν το συνηθίζουν, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στα σενάρια –
θεωρίες καταστροφής, ο Tony Barber σε άρθρο του στην εφημερίδα Financial Times παρουσιάζει επτά σενάρια, που μπορεί να
αποδείξουν ότι οι καταστροφολόγοι για την πορεία της ΕΕ είναι αναίτια απαισιόδοξοι. Όπως σχολιάζει ο Tony Barber: «Κατά
περιόδους, μπορεί να φαίνεται ότι μόνο ένας που πάσχει από παραισθήσεις θα τολμούσε να πει ότι, τους επόμενους 12 μήνες, η ΕΕ θα
αποφύγει τους επικίνδυνους βράχους και θα πλεύσει σε πιο ήρεμα νερά. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να πηγαίνει πάντα λάθος ό, τι
μπορεί να πάει λάθος». Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα από τα σενάρια αυτά αφορά στην Ελλάδα. «Σε ένα έβδομο (σενάριο), η Ελλάδα
συμφωνεί με τους πιστωτές της, λαμβάνει την επόμενη δόση από τη χρηματοδοτική βοήθεια και έρχεται πιο κοντά στη μακροπρόθεσμη
ελάφρυνση του χρέους», αναφέρει ο συντάκτης του άρθρου.
Τα υπόλοιπα έξι σενάρια είναι:
Στο πρώτο σενάριο, η 'Αγγελα Μέρκελ ανακάμπτει από τις ήττες στις εκλογές στα κρατίδια του Μεκλεμβούργου - Δυτικής Πομερανίας
και του Βερολίνου και επανεκλέγεται καγκελάριος στις εθνικές γερμανικές εκλογές το επόμενο έτος. Σχηματίζει κυβέρνηση με τους
Σοσιαλδημοκράτες, τους Ελεύθερους Δημοκράτες, τους Πράσινους ή κάποιον συνδυασμό των κομμάτων αυτών. Η Γερμανία προσφέρει
ουσιαστική πολιτική σταθερότητα στο κέντρο της Ευρώπης για την επόμενη τετραετία.
Στο δεύτερο σενάριο, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Αλέν Ζιπέ, κερδίζει τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, που θα γίνουν σε
δύο γύρους, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Αυτό είναι εύλογο, σημειώνει ο αρθρογράφος των FT, επειδή ο Ζιπέ προηγείται στη δεξιά
παράταξη. Θα κέρδιζε όχι μόνο τον σοσιαλιστή υποψήφιο, αλλά και τη Μαρίν Λεπέν, που είναι υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού
Μετώπου. Στο τρίτο σενάριο, ο Ολλανδός λαϊκιστής πολιτικός Γκέρτ Βίλντερς, που είναι κατά των μεταναστών, και το κόμμα του PVV,
δεν έχουν την καλή επίδοση που αναμένεται στις εκλογές του Μαρτίου στην Ολλανδία. Το κόμμα VVD του Μαρκ Ρούτε, που είναι
πρωθυπουργός από το 2010, παραμένει στην εξουσία επικεφαλής ενός μετριοπαθούς συνασπισμού.
Στο τέταρτο σενάριο, η εκλογή του Ζιπέ, της Μέρκελ και του Ρούτε δημιουργεί μία εποικοδομητική ατμόσφαιρα για συζητήσεις με την
πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, για τους όρους της αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ.
Στο πέμπτο σενάριο, οι προεδρικές εκλογές της Αυστρίας τον Δεκέμβριο κερδίζονται από τον Αλεξάντερ Βαν Ντερ Μπέλεν, τον
ανεξάρτητο υποψήφιο υπέρ της ΕΕ, ο οποίος νικά τον Νόρμπερτ Χόφερ του ακροδεξιού κόμματος της Ελευθερίας.
Στο έκτο σενάριο, η Ισπανία σχηματίζει τελικά κυβέρνηση, ίσως μετά από τη διενέργεια εκλογών τον Δεκέμβριο, των τρίτων σε ένα
12μηνο.
«Και τα επτά σενάρια έχουν καλές πιθανότητες να επαληθευθούν. Δεν υπάρχουν, λοιπόν, σύννεφα στον ευρωπαϊκό ορίζοντα; Σε ένα
όγδοο σενάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ εκλέγεται Πρόεδρος των ΗΠΑ», καταλήγει το άρθρο, αν και είναι αλήθεια ότι αυτή η τελευταία
επισήμανση δημιουργεί ερωτηματικά.
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Σόιμπλε προς κράτη μέλη: Τηρήστε το σύμφωνο σταθερότητας
Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε προειδοποιεί: τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης πρέπει
να τηρήσουν το σύμφωνο σταθερότητας, διαφορετικά απειλούνται με περικοπές κοινοτικών κονδυλίων. Ο
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε βρέθηκε δίπλα-δίπλα και σε αγαστή σύμπνοια με τον, μέχρι πρότινος, πολιτικό του
αντίπαλο και πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Αφορμή ήταν η απονομή του βραβείου Ludwig Erhard
για την οικονομία το βράδυ της Τρίτης στο Βερολίνο στον σοσιαλδημοκράτη Σρέντερ, με τον συντηρητικό
Σόιμπλε να εκφωνεί ομιλία για να τιμήσει το "πρόσωπο της βραδιάς". Με αυτήν τη ευκαιρία, ο υπουργός
Οικονομικών δεν παρέλειψε να σχολιάσει τις επίκαιρες εξελίξεις στην ευρωζώνη και ιδιαίτερα τα σενάρια για
κυρώσεις στην Ισπανία ή νέο μνημόνιο στην Πορτογαλία, δύο χώρες που φαίνεται να "ξεφεύγουν" από τις
επιταγές του συμφώνου σταθερότητας. "Ένα νόμισμα χρειάζεται πάνω απ΄όλα εμπιστοσύνη" ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, καλώντας τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης να τηρήσουν τις
δημοσιονομικές επιταγές του συμφώνου σταθερότητας. Μιλώντας για τις εξελίξεις στην Ισπανία και στην
Πορτογαλία, ο γερμανός υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη παραβίαση του συμφώνου
σταθερότητας θα έχει συνέπειες στα ευρωπαϊκά κονδύλια που λαμβάνουν οι δύο χώρες από τα διαρθρωτικά
ταμεία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Κατά τον Σόιμπλε, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στο ζήτημα αυτό συνάδουν πλήρως με τα κριτήρια του συμφώνου σταθερότητας. "Και θα
φροντίσουμε να συνεχιστεί αυτό", τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, αναφερόμενος προφανώς στον καθοριστικό
ρόλο του Γιούρογκρουπ για τη λήψη αποφάσεων στην ευρωζώνη. Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δεν δίστασε να
επαινέσει τον άλλοτε πολιτικό του αντίπαλο Γκέρχαρντ Σρέντερ για την "Ατζέντα 2010", η οποία ψηφίστηκε
στην περίοδο 2003-2005, καθιερώνοντας επώδυνες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, στις
συντάξεις και στην αγορά εργασίας.
Παραινέσεις Σρέντερ: Αυξήστε τα όρια συνταξιοδότησης
Κατά γενική ομολογία οι μεταρρυθμίσεις αυτές βοήθησαν τη Γερμανία να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά
της και να διατηρήσει τις εξαγωγικές επιδόσεις της, είχαν όμως σημαντικό κόστος για εργαζόμενους και
συνταξιούχους. Όσο για τον ίδιο τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, εισέπραξε έντονες αντιδράσεις την εποχή εκείνη, είδε
δεκάδες χιλιάδες μέλη των Σοσιαλδημοκρατών να εγκαταλείπουν το κόμμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις
περικοπές και τελικά έχασε τις πρόωρες εκλογές που ο ίδιος προκάλεσε, με αποτέλεσμα να τον διαδεχθεί στην
καγκελαρία η Άγκελα Μέρκελ. Αυτό είναι μερικές φορές το αντίτιμο του πολιτικού θάρρους, υποστηρίζει ο
ίδιος και το επανέλαβε την Τρίτη στο Βερολίνο, παραλαμβάνοντας το βραβείο Ludwig Erhard: Σε κάποιες
περιπτώσεις, ανέφερε, ο πολιτικός πρέπει να διακινδυνεύει να χάσει τις επόμενες εκλογές, όταν αυτό είναι
σημαντικό για τη χώρα. "Αυτό είναι κάτι που έχει εκλείψει μερικές φορές", συμπλήρωσε ο Σρέντερ,
υπαινισσόμενος μάλλον ότι η διάδοχός του δεν ακολουθεί το παράδειγμά του. Στη συνέχεια της ομιλίας του ο
σοσιαλδημοκράτης πολιτικός έγινε πιο συγκεκριμένος: η Γερμανία "κάνει διάλειμμα" από τις μεταρρυθμίσεις,
ανέφερε, παρότι "βρισκόμαστε μπροστά σε τεράστιες προκλήσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε συνεχίζοντας την πολιτική που ακολουθούμε μέχρι σήμερα". Μεταξύ άλλων, ο Σρέντερ
προτείνει νέα αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γερμανία, καθώς και μεγαλύτερες δημόσιες
επενδύσεις στην παιδεία. Όσο για την προσφυγική κρίση, ο πρώην καγκελάριος πιστεύει ότι τα δύο μεγάλα
κόμματα, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες της Άνγκελα Μέρκελ και οι Σοσιαλδημοκράτες του Ζίγκμαρ
Γκάμπριελ, πρέπει να συμφωνήσουν σε μία κοινή γραμμή. Οι τιμητικές διακρίσεις Ludwig Erhard Εκτός από
τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, βραβείο Ludwig Erhard παρέλαβε ο συν-εκδότης της εφημερίδας
Frankfurter Allgemeine, Χόλγκερ Στέλτσνερ. Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν επίσης στον οικονομολόγο
Φίλιπ Μπάγκους, στους δημοσιογράφους της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt Σάιμον Μπουκ και
Μάσιμο Μπονιάνι, καθώς και στον ανεξάρτητο δημοσιογράφο Φλόριαν Μάγερ-Χαβράνεκ.
Deutsche Welle
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ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας στο 2,9% φέτος
Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2016 στο 2,9% από 3,1% πέρυσι προβλέπει
ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην ενδιάμεση έκθεσή του (Interim
Economic Outlook). Για το 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρά στο 3,2%, ποσοστό που
είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που ήταν ιστορικά ο κανόνας. Συνολικά, η νέα πρόβλεψη του ΟΟΣΑ
δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά από την πρόβλεψη που έκανε τον Ιούνιο, όταν προέβλεπε ρυθμό αύξησης
του παγκόσμιου ΑΕΠ 3% για το 2016 και 3,3% για το 2017, καθώς οι ασθενέστερες συνθήκες στις
αναπτυγμένες οικονομίες, περιλαμβανομένων των συνεπειών του Brexit, αντισταθμίζονται από λιγότερο
αρνητικές επιδόσεις
στις μεγάλες χώρες - παραγωγούς πρώτων υλών. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η παγκόσμια

οικονομία παραμένει σε μία παγίδα χαμηλής ανάπτυξης, με τις χαμηλές προσδοκίες ανάπτυξης να περιορίζουν
το εμπόριο, τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και τους μισθούς. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε νέα
αναθεώρηση προς τα κάτω των προσδοκιών για την ανάπτυξη και σε υποτονική ζήτηση. «Οι χαμηλές
επιδόσεις στην ανάπτυξη, σε συνδυασμό με μεγάλες ανισότητες και στάσιμα εισοδήματα, περιπλέκουν
περαιτέρω το πολιτικό περιβάλλον, καθιστώντας πιο δύσκολη την επιδίωξη πολιτικών που θα ενίσχυαν την
ανάπτυξη και θα προωθούσαν την καθολική συμμετοχή», σημειώνει η έκθεση.
Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι η νομισματική πολιτική έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά και δημιουργεί στρεβλώσεις στις
χρηματοπιστωτικές αγορές. Μία αποτελεσματική στήριξη της οικονομίας από τη νομισματική πολιτική
απαιτεί περισσότερη και συλλογική δημοσιονομική πολιτική, καθώς και την υλοποίηση διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, τονίζει ο ΟΟΣΑ. «Η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να αξιοποιήσει την αύξηση του
δημοσιονομικού περιθωρίου για να αυξήσει τις δαπάνες που ενισχύουν την ανάπτυξη», σημειώνεται στην
έκθεση.
Η ανάπτυξη στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε το 2016, παρά την εύρωστη κατανάλωση και αύξηση της απασχόλησης,
λόγω των ασθενών επενδύσεων, αντανακλώντας εν μέρει τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και μία
παρατεταμένη μείωση των αποθεμάτων. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης για τις ΗΠΑ 1,4% φέτος
(έναντι 1,8% με τις προβλέψεις του Ιουνίου) και 2,1% το 2017 (έναντι 2,2%).
Για την Ευρωζώνη, ο ΟΟΣΑ προβλέψει αύξηση του ΑΕΠ 1,5% φέτος από 1,9% το 2015 (συγκριτικά με 1,6%
που ήταν η πρόβλεψη του Ιουνίου) και 1,4% το 2017 (από 1,7% τον Ιούνιο). Στην έκθεση σημειώνεται ότι η
αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, λόγω της ασθενούς εγχώριας ζήτησης,
περιλαμβανομένης της διακοπής της βραχύβιας ανάκαμψης των επενδύσεων. «Αν και η αύξηση των
πιστώσεων βελτιώθηκε στην Ευρωζώνη, το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ορισμένες χώρες
της συνεχίζει να αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για τις προοπτικές ανάπτυξης», σημειώνεται.
Στην Ιαπωνία, η ανάπτυξη παραμένει υποτονική, με την ανατίμηση του γεν και το εξασθενημένο εμπόριο στην
Ασία να επηρεάζουν τις εξαγωγές της. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης για φέτος 0,6% (από 0,7% τον
Ιούνιο) και\ 0,7% το 2017 (από 0,4%).
Η ψήφος της Βρετανίας για την αποχώρησή της από την ΕΕ στις 23 Ιουνίου οδήγησε σε υψηλή μεταβλητότητα
των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει οριακά υψηλότερη αύξηση του βρετανικού ΑΕΠ φέτος
(1,8% από 1,7% τον Ιούνιο), λόγω της ισχυρής επίδοσης που είχε σημειωθεί πριν το δημοψήφισμα, αλλά
σημαντική επιβράδυνση το 2017 (1% από 2%).
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