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

Ημερήσια Νέα
25/01/16

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αναβάθμιση έκπληξη από Standard & Poor's
H S&P αναβάθμισε την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε "B-" από
"CCC+" θέτοντας σταθερό outlook στην αξιολόγηση. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, παρά τα πολλαπλά
σοκ η ελληνική οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από ότι ανέμενε. Σημειώνει δε ότι έως τα τέλη Μαρτίου,
παρά τις διαφορές μεταξύ της Αθήνας και των δανειστών, αναμένεται να υλοποιηθούν οι όροι της αξιολόγησης,
ανοίγοντας το δρόμο για ελάφρυνση χρέους.
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Στο 171% του ΑΕΠ το χρέος της Ελλάδας, το υψηλότερο στην ευρωζώνη
Στο 171% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το χρέος της Ελλάδας στο τρίτο τρίμηνο του 2015, το υψηλότερο στην
ευρωζώνη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το δεύτερο υψηλότερο χρέος καταγράφει η Ιταλία (134,6% του ΑΕΠ) και
ακολουθεί η Πορτογαλία (130,5%). Τα χαμηλότερα επίπεδα χρέους κατέγραψαν η Εσθονία (9,8%), το
Λουξεμβούργο (21,3%) και η Βουλγαρία (26,9%).
Το δημόσιο χρέος μειώθηκε, κατά μέσο όρο, στην ευρωζώνη από το 92,3% το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε 91,6%
το ίδιο τρίμηνο του 2015. Αντιστοίχως, στην «ΕΕ των 28» το δημόσιο χρέος μειώθηκε από το 86,9% στο 86%
του ΑΕΠ. Το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 1,8% του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε, στο
τέλος του τρίτου τριμήνου του 2015, το δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη.
Τα στοιχεία της Eurostat καταγράφουν μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των κρατικών χρεών,
τόσο στην ευρωζώνη, όσο και στην «ΕΕ των 28». Συγκεκριμένα, στην ευρωζώνη το μέσο δημοσιονομικό
έλλειμμα το τρίτο τρίμηνο του 2015 μειώθηκε στο 1,8% του ΑΕΠ από 2,2% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του
2015 και 2,7% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2014. Στην «ΕΕ των 28» το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο
2,3% του ΑΕΠ από 2,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2015 και 3,1% το τρίτο τρίμηνο του 2014.
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Μεγάλη αισιοδοξία Ντράγκι για συμφωνία Ελλάδας – θεσμών
Από το Νταβός όπου βρίσκεται, εξαιρετικά αισιόδοξος για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εμφανίστηκε ο
Μάριο Ντράγκι. Ειδικότερα: «Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος, θα υπάρξει συμφωνία και η πρώτη αξιολόγηση θα
ολοκληρωθεί σύντομα» ανέφερε και επανέλαβε ότι η ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες να επιστρέψει
στην ομαλότητα. Επίσης, ο διοικητής της ΕΚΤ πρόσθεσε: «Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον
Ιούνιο, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική
προσαρμογή. Τα δύο ορόσημα του προγράμματος έχουν επιτευχθεί και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αυτή
τη στιγμή». Η συζήτηση με τους δανειστές όπως είπε, γίνεται πάνω σε τρεις πυλώνες: Τους δημοσιονομικούς
στόχους για το 2018-2019, τις μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και τις μεταρρυθμίσεις στον
χρηματοοικονομικό τομέα.
Ωστόσο, τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, απαραίτητη προϋπόθεση για να κλείσει η
αξιολόγηση, πρέπει να είναι βιώσιμες, ενώ προειδοποίησε ότι οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν ακόμα πολύ
υψηλό αριθμό μην εξυπηρετούμενων δανείων.
Ο Μάριο Ντραγκι σχολίασε ακόμα πως υπάρχει υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα και
πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στη χρηματοοοικονομική νομοθεσία.
Επίσης, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι δήλωσε σήμερα ότι η τράπεζα έχει
πολλά εργαλεία στη διάθεσή της για να οδηγήσει υψηλότερα τον πληθωρισμό και είναι αποφασισμένη και
πρόθυμη να ενεργήσει προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της. «Έχουμε πολλά εργαλεία και ιδιαίτερα
έχουμε την αποφασιστικότητα και την προθυμία και την ικανότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για να
δράσουμε και να αναπτύξουμε αυτά τα εργαλεία», δήλωσε ο Ντράγκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο
Νταβός.
«Έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στο ευρώ, έχουμε δέσμευση να το κρατήσουμε όρθιο» ανέφερε ο επικεφαλής
της ΕΚΤ.
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Ντάισελμπλουμ: Καλό το Ασφαλιστικό, αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν
Σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του Bloomberg, η ελληνική πρόταση για το ασφαλιστικό είναι σοβαρή, τα
νούμερα δεν βγαίνουν ακόμα, δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάϊσελμπλουμ.
Συνέχεια….
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Αναφερόμενος στη συζήτηση για το ελληνικό χρέος, είπε ότι η συμφωνία για το ελληνικό χρέος μπορεί να
αποτελέσει υπόσχεση για την λήψη δράσης στο μέλλον, όχι τώρα. «Η λήψη δράσης για την μείωση του βάρους
του ελληνικού χρέους εξαρτάται από την Αθήνα να διατηρήσει το πρωτογενές πλεόνασμα», είπε
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «η συμφωνία για το ελληνικό χρέος μπορεί να αποτελέσει υπόσχεση για την
λήψη δράσης στο μέλλον, όχι τώρα».
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Σόρος: Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο σημείο βρασμού -Μπορείτε να το δείτε στο πρόσωπο
του Τσίπρα
Η Ελλάδα αποτελεί ακόμη πρόβλημα για την Ευρώπη εκτιμά σε δηλώσεις του από το Νταβός ο
μεγαλοεπενδυτής Τζορτζ Σόρος. Εκτίμησε, ακόμη, ότι η Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει λύση γιατί η
κατάσταση είναι χάλια.
«Βρίσκεται, δε, ξανά στο "σημείο βρασμού", μπορείτε να το δείτε στο πρόσωπο του Τσίπρα» προσέθεσε.
Μιλώντας συνολικά για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίμησε ότι «καταρρέει» προσθέτοντας ότι
«αυτή είναι η ώρα για να έχεις μια μεγάλη πρωτοβουλία, ένα σχέδιο Μάρσαλ».
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Διαψεύδει τα περί αλλαγής έδρας η «Τιτάν»
«Δεν υπάρχει θέμα μεταφοράς της έδρας της Τιτάν στο εξωτερικό. Πρόθεση της εταιρείας είναι να παραμείνει
στην Ελλάδα». Αυτό τονίζουν κύκλοι της διοίκησης της πολυεθνικής τσιμεντοβιομηχανίας στην «Κ»,
σχολιάζοντας σενάρια που κυκλοφόρησαν χθες στην αγορά περί ενός τέτοιου ενδεχόμενου. Οσον αφορά τη
φιλολογία, που αναπτύχθηκε εξαιτίας αυτής της φήμης, η οποία θέλει το υψηλό κόστος δανεισμού που
συνεπάγεται το ρίσκο χώρας εν όψει της αναχρηματοδότησης του ομολογιακού της δανείου που ωριμάζει στις
αρχές του 2017 να αποτελεί το κίνητρο για μια τέτοια κίνηση, πηγές της εταιρείας εξηγούν στην «Κ» πως ο
όμιλος εξαιτίας και της εξωστρέφειάς του απολαμβάνει άνετη πρόσβαση στις αγορές, ενώ επιπλέον διαθέτει και
μη εκταμιευμένες τραπεζικές πιστωτικές γραμμές ύψους 400 εκατ.
Συνέχεια…
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«Δεν έχει- αλλάξει τίποτα από την τελευταία γενική συνέλευση του περασμένου καλοκαιριού» προσθέτουν.
Υπενθυμίζεται πως εκείνη την ημέρα ο διευθύνων σύμβουλος της Τιτάν, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση μετόχων, είχε δηλώσει πως «πρόθεσή μας είναι να μείνουμε στην Ελλάδα.
Είμαστε βεβαίως προετοιμασμένοι για όλα και ζυγίζουμε όλα τα ενδεχόμενα, αλλά πρόθεσή μας είναι να
μείνουμε εδώ». Χρηματιστηριακοί αναλυτές που εκλήθησαν από την «Κ» να σχολιάσουν τα σενάρια αλλαγής
έδρας δηλώνουν πως «δεν βλέπουμε κανένα λόγο να θέλει η εισηγμένη να κάνει σε αυτή τη φάση κάτι τέτοιο,
δεδομένης της πολύ μικρής έκθεσής της στην ελληνική αγορά και της χρηματοδοτικής της ικανότητας».
Σημειώνεται πως την Τρίτη η Deutsche Bank σε έκθεσή της για την εισηγμένη εκτίμησε πως τα καθαρά κέρδη
του Τιτάνα για τη χρήση του 2015 θα ανέλθουν στα 30 εκατ. και τα έσοδά του θα διαμορφωθούν στα 1,362 δισ.
έναντι 3 εκατ. και 1,158 δισ. αντίστοιχα κατά το 2014. Θέτει δε την τιμή-στόχο στα 19,06 ευρώ. Η μετοχή του
Τιτάνα ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης στα 17 ευρώ.
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Επίθεση Ρέντσι στη Γερμανία: «Η ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική πρέπει να αλλάξει»
Αυτές είναι ιστορικές στιγμές για την Ιταλία: η Γερουσία μας μόλις ψήφισε μια μεταρρύθμιση με βαθιές προεκτάσεις. Δεν θα έχουμε

πλέον ένα σύστημα με δύο σώματα, όπου το Κοινοβούλιο και η Γερουσία έχουν τον ίδιο ρόλο και ανάλογη ισχύ. Η
κυβέρνηση δεν χρειάζεται πια να εξασφαλίζει εις διπλούν ψήφο εμπιστοσύνης για να επιβιώσει, και η χώρα δεν χρειάζεται
315 γερουσιαστές. Η Ιταλία απλοποιείται. Αυτό που έμοιαζε αδύνατον πριν από δύο χρόνια είναι σήμερα πραγματικότητα.
Ολόκληρες γενιές ονειρεύονταν αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κι ενώ περιμένουμε τις μεταρρυθμίσεις να εγκριθούν
με ένα δημοψήφισμα τον Οκτώβριο, βλέπουμε σε αυτά τα μέτρα τη φυσική κατάληξη μιας διαδικασίας διάρκειας 22
μηνών, που συμπεριέλαβε τη χαλάρωση της αγοράς εργασίας, την αλλαγή του εκλογικού νόμου, την περικοπή της
φορολογίας και την ταυτόχρονη μείωση του ελλείμματος, τον περιορισμό των καθυστερήσεων στην απονομή της
Δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τις επενδύσεις στην παιδεία και την έρευνα. Οι αριθμοί από μόνοι
τους απηχούν το εύρος της αλλαγής: 400.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε έναν χρόνο. Εχουμε ανάπτυξη έπειτα
από τρία χρόνια διαρκούς συρρίκνωσης του ΑΕΠ, και η εμπιστοσύνη είναι στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και 20 χρόνια. Η
Ιταλία επιστρέφει δριμύτερη, πιο υγιής, σταθερή, υπεύθυνη και φιλόδοξη. Αλλά στο μεταξύ η Ευρώπη αγνοείται. Δεν θα
χρησιμοποιήσω υπεκφυγές: όλοι ξέρουμε ότι η πολιτική και πολιτισμική ορθοδοξία, που μονοπώλησε τον τρόπο
διακυβέρνησης της Ευρώπης την τελευταία δεκαετία, δεν λειτουργεί. Ή τουλάχιστον δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.
Πάρτε για παράδειγμα τη μετανάστευση: η στάση της ακόμη αλλάζει. Είμαστε, φυσικά, ευτυχείς που οι επικρίσεις της
Ιταλίας για τις μεγάλες παραλείψεις στη Συνθήκη του Δουβλίνου για τους πρόσφυγες είναι πλέον κοινός τόπος, ακόμη και
στις Βρυξέλλες. Ο κανόνας που προβλέπει όσοι πρόσφυγες διεκδικούν άσυλο να το κάνουν στη χώρα από την οποία
εισήλθαν στην Ε.Ε. πρέπει να αλλάξει επειγόντως, αν θέλουμε να σώσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η Ιταλία ήταν η
πρώτη που το είπε και, όταν το κάναμε, ελάχιστοι συμμερίζονταν την άποψή μας. Την ίδια στιγμή, στο οικονομικό
μέτωπο, η εμμονή της Ε.Ε. στη λιτότητα καταστρέφει στην πραγματικότητα την ανάπτυξη. Στον τομέα της ενέργειας
υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα στα συμφέροντα, από τη μια, της Γερμανίας και της Ολλανδίας και, από την
άλλη, της υπόλοιπης Ε.Ε. Στον τομέα των επενδύσεων υπάρχει μεγάλη συζήτηση και υποσχέσεις, αλλά λίγα εργοτάξια. Η
Ιταλία εξακολουθεί να πιστεύει στο ευρωπαϊκό όραμα. Για αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον τρόπο με τον
οποίο μετατρέπεται σε εφιάλτη από τους λαϊκιστές. Πρέπει να αλλάξουμε βηματισμό τώρα. Δεν το ζητάμε επειδή το έχει
ανάγκη η Ιταλία,
αλλά επειδή το χρειάζεται η Ευρώπη. Και η χώρα μου, επιτέλους σταθερή έπειτα από πολυετείς
\
πολιτικές εντάσεις, σκοπεύει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και της ηθικής υποχρέωσης που έχει για την
οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού μέλλοντος. Αγαπάμε το όραμα των Ευρωπαίων ιδρυτικών προγόνων μας, πρέπει όμως να
οικοδομήσουμε μια Ευρώπη για τα παιδιά τους, που δεν ασχολείται μόνο με τον εαυτό της. Η Ιταλία δεν θα σταματήσει να
απαιτεί να ακουστεί η φωνή της. Επί μακρόν η Ευρώπη είχε την τάση να μην προσέχει ιδιαίτερα την Ιταλία, εξαιτίας των
κυβερνήσεων της χώρας. Τώρα όμως η μουσική άλλαξε. Η νέα γενιά ηγετών αυτού του έμπειρου παλαιού κράτους εκτιμά
ότι η Ευρώπη δεν είναι το άθροισμα των εθνικών συμφερόντων, αλλά ένας χώρος ελευθερίας, πολιτισμού, ευημερίας.
Ματέο Ρέντσι – The Guardian
Ο Ματέο Ρέντσι είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας
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