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Σόιμπλε: «τα επιτόκια και οι πληρωμές δόσεων δεν είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα»
Νέα μηνύματα στην Αθήνα και «πάγο» στις προσδοκίες για έξοδο του ΔΝΤ από το πρόγραμμα βάζει ο Β. Σόιμπλε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, τόνισε ότι «τα επιτόκια και οι πληρωμές δόσεων
δεν είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα» θέλοντας με τον τρόπο αυτό να βάλει φρένο στις προσδοκίες για μεσοπρόθεσμη
λύση για το χρέος. Υπενθυμίζεται ότι το ΔΝΤ ζητά, και μέσω της πρόσφατης έκθεσης, άμεσες απαντήσεις και λύσεις για
την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Παράλληλα, μιλώντας στο γερμανικό κοινοβούλιο, υποδεχόμενος τον Μ. Ντράγκι,
είπε ότι το ΔΝΤ πρέπει και θα μείνει ενεργό στο ελληνικό πρόγραμμα. Πριν δύο ημέρες η οικονομική
εφημερίδα Handelsblatt,ανέφερε ότι «το ΔΝΤ ασκεί πιέσεις στον Σόιμπλε» και έρχεται με αυτό τον τρόπο σε αντιπαράθεση
με τη γερμανική κυβέρνηση για το ζήτημα του χρέους, καθώς «έναν χρόνο πριν τις ομοσπονδιακές εκλογές Μέρκελ και
Σόιμπλε δεν θέλουν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις αναφορικά με την ελάφρυνση του χρέους».
Αντιθέτως, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα, «κυβερνητικοί κύκλοι στο Βερολίνο τονίζουν ότι ισχύουν τα
συμφωνηθέντα του περασμένου Μαΐου», ότι δηλαδή η όποια ελάφρυνση χρέους θα συζητηθεί μετά το τέλος του τρέχοντος
προγράμματος το 2018 και εφόσον κριθεί αναγκαίο, καθώς και ότι το ΔΝΤ έχει υποσχεθεί ότι θα αποφασίσει μέχρι το τέλος
του 2016 εάν θα συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Τέλος, ο γερμανός υπουργός Οικονομικών σχολιάζοντας την ομιλία
Ντράγκι δήλωσε ότι συμφωνεί με τον πρόεδρο της ΕΚΤ ότι στην Ευρώπη απαιτούνται καλύτερες οικονομικές επιδόσεις,
περισσότερες επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Διατύπωσε επίσης την άποψη ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα
κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων, εάν προηγουμένως δεν μειωθούν οι κίνδυνοι στις ευρωπαϊκές
τράπεζες.
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Τσακαλώτος: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τα μέτρα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα που αφορούν
τον ανασχεδιασμό του χρέους
Σε καλό κλίμα έγινε στο Λουξεμβούργου η συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον
επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλιγκ. Ο υπουργός ενημέρωσε τον επικεφαλής του ESM ότι με την ψήφιση του
πολυνομοσχεδίου ολοκληρώνεται η νομοθέτηση των προαπαιτουμένων.
Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης της πρώτης αξιολόγησης μετά βέβαια και τις
συνεδριάσεις του ΕWG και του EG, τονίζεται στην άτυπη ενημέρωση του υπουργείο Οικονομικών. Προστίθεται δε πως στη
συνάντηση έγινε ακόμα συζήτηση για το χρέος ειδικά για την πρόοδο των βραχυπρόθεσμων μέτρων και για την διαδικασία
συζήτησης των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων.
Επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο ο κ. Τσακαλώτος μιλώντας σε ομάδα δημοσιογράφων σήμερα στο
Λουξεμβούργο εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να ανακάμψει από την κρίση δημιουργώντας τις
συνθήκες για σταθερή ανάπτυξη με κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός Οικονομικών εκτός από τη συνάντηση που είχε με τον κ. Ρέγκλινγκ είχε επαφές και με τον πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Βέρνερ Χόγιερ.
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Όπως ανέφερε/ ο κ. Τσακαλώτος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής του ESM, τέθηκε το ζήτημα της προετοιμασίας των
μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους, για την πρόοδο της οποίας ο ESM πρόκειται να ενημερώσει το επόμενο διάστημα τους
εκπροσώπους των υπουργείων Οικονομικών της ευρωζώνης στο λεγόμενο EuroWorking Group.
Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τα μέτρα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα τα οποία θα πρέπει να
εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, και αφορούν κυρίως, σύμφωνα με τον υπουργό, τον «ανασχεδιασμό» του χρέους. Σε
ό,τι αφορά τα μέτρα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, ο κ. Τσακαλώτος επανέλαβε ότι το ΔΝΤ αναμένει να
προσδιοριστούν πριν από το τέλος του 2016 - παρ' όλο που θα υλοποιηθούν μετά το 2018 - έτσι ώστε στη βάση αυτή να συντάξει την
ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε επίσης ότι η εφαρμογή των προαπαιτουμένων για τη δόση
των 2,8 δισ. αναμένεται να ολοκληρωθεί εγκαίρως και πριν από το Eurogroup της 10ης Οκτωβρίου, καθώς τα εναπομείναντα τρία
προαπαιτούμενα που δεν περιλαμβάνονταν στο χθεσινό νομοσχέδιο, θα ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες μέρες. Ερωτηθείς σχετικά με
τις ιδιωτικοποιήσεις, ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στο νέο Ταμείο, το οποίο όπως εξήγησε, δεν έχει μοναδικό στόχο τις
αποκρατικοποιήσεις, αλλά κυρίως την καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια ευκαιρία να
αναδιαρθρώσει και οργανώσει το κράτος την περιουσία του προς όφελος των πολιτών.
Σημείωσε δε, ότι σε συνέχεια της συμφωνίας με τους Θεσμούς για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου (ο διορισμός των οποίων
αποτελούσε προαπαιτούμενο της τρέχουσας αξιολόγησης) θα πρέπει στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, να διοριστεί από τα εν λόγω
μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο (5 ως 7 άτομα) ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό την 1η Ιανουαρίου του 2017. Τέλος, ο Ε. Τσακαλώτος
αφού ευχαρίστησε τον Β. Χόγιερ για τη συνδρομή της ΕΤΕ στην προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα, υπογράμμισε την ανάγκη να
υπάρξει στο άμεσο μέλλον επενδυτική δραστηριότητα σε τομείς που προωθούν την ανάπτυξη, και κυρίως στην ελληνική περιφέρεια.
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Στην 86η θέση η Ελλάδα στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα - Χαμηλότερα από τη Ναμίμπια
Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σιγκαπούρη, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία και η Γερμανία, που έχασε μία θέση από την τέταρτη στην
οποία είχε εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα φιγουράρει στην 86η θέση της λίστας αφήνοντας πίσω της την Αλγερία, την
Ονδούρα, την Καμπότζη και την Σερβία. Την ίδια ώρα, βρίσκεται πίσω από την Ουκρανία, τη Ναμίμπια, την Κύπρο και το
Μαυροβούνιο
Στη δημοσιότητα έδωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την ετήσια κατάταξη των χωρών στη λίστα του Παγκόσμιου Δείκτη
Ανταγωνιστικότητας για την περίοδο 2016-2017. Μεταξύ των 138 χωρών της λίστας, την πρωτιά καταλαμβάνει για έβδομη συνεχόμενη
χρονιά η Ελβετία, ενώ την τελευταία θέση έλαβε η Υεμένη.
Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σιγκαπούρη, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία και η Γερμανία, που έχασε μία θέση από την τέταρτη στην
οποία είχε εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα φιγουράρει στην 86η θέση της λίστας αφήνοντας πίσω της την Αλγερία, την
Ονδούρα, την Καμπότζη και την Σερβία. Την ίδια ώρα, βρίσκεται πίσω από την Ουκρανία, τη Ναμίμπια, την Κύπρο και το
Μαυροβούνιο.
Η φετινή έκθεση “Global Competitiveness Report 2016 - 2017” δείχνει ότι η Ελλάδα έχει απωλέσει πέντε θέσεις στη λίστα με τις πιο
ανταγωνιστικές οικονομίες και πλέον καταλαμβάνει την 86η θέση μεταξύ 138 κρατών.
Σύμφωνα με την έκθεση, που για λογαριασμό του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, προκύπτει ότι η Ελλάδα,
με βαθμολογία 4,00 (με ανώτερη αξιολόγηση το 7), έχει να διανύσει μακρύ δρόμο για να προσεγγίσει επιδόσεις αντίστοιχες, για
παράδειγμα, με αυτές της “πρωταθλήτριας” κόσμου στην ανταγωνιστικότητα -για 8η συνεχόμενη χρονιά- Ελβετίας (βαθμολογία 5,81).
Στο Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2016 - 2017 του World Economic Forum, την 3η θέση καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ (με
βαθμολογία 5,70), ενώ από την 4η μέχρι και την 7η θέση στην κατάταξη της λίστας με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες του πλανήτη
καταλαμβάνουν ευρωπαϊκές χώρες, η Ολλανδία (5,57), η Γερμανία (5,57), η Σουηδία (5,53) και η Μεγάλη Βρετανία (5,49). Ιαπωνία
(5,48) και Χονγκ Κονγκ (με βαθμολογία 5,48) ακολουθούν, ενώ η Φινλανδία (5,44) συμπληρώνει τη δεκάδα των πρωταθλητών κόσμου
στην ανταγωνιστικότητα.
Τις επόμενες δέκα θέσεις (11 - 20) με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες του κόσμου συμπληρώνουν η Νορβηγία, η Δανία, η Νέα
Ζηλανδία, η Κίνα, ο Καναδάς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Βέλγιο, το Κατάρ, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο. Στον αντίποδα, τη
χειρότερη επίδοση παγκόσμια στη φετινή αξιολόγηση κατέχει η Υεμένη (με βαθμολογία 2,74) καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση της
σχετικής λίστας.
Για την κατάρτιση της λίστας λαμβάνονται υπόψη μετρήσεις μίας σειράς δεικτών που ομαδοποιούνται σε δώδεκα πυλώνες: 1)θεσμικά
όργανα, 2)υποδομές, 3)μακροοικονομικό περιβάλλον, 4)υγεία, 5) πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 6)ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση,
7)αποτελεσματικότητα της αγοράς αγαθών, 8)αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας, 9)ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών,
10)τεχνολογία, 11) μέγεθος αγοράς, 12)επιχειρηματική εξειδίκευση και καινοτομία.
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Νέα δικαστικά προβλήματα της Αργεντινής με πιστωτές
Ομάδα ευρωπαίων επενδυτών, η οποία έχει στα χέρια της χρέος της Αργεντινής από τον καιρό της χρεοκοπίας
της, ετοιμάζεται τον επόμενο μήνα να προσφύγει σε δικαστήρια της Γερμανίας επειδή εξαιρέθηκε από την
πρόσφατη συμφωνία του Μπουένος Αϊρες με τους πιστωτές. Ομάδα ευρωπαίων επενδυτών, η οποία έχει στα
χέρια της χρέος της Αργεντινής από τον καιρό της χρεοκοπίας της, ετοιμάζεται τον επόμενο μήνα να προσφύγει
σε δικαστήρια της Γερμανίας επειδή εξαιρέθηκε από την πρόσφατη συμφωνία του Μπουένος Αϊρες με τους
πιστωτές.
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UBS: «Η Deutsche Bank δεν είναι Lehman Brothers της Ευρώπης»
Μιλώντας στο Bloomberg, τη σιγουριά του ότι η Deutsche Bank δεν αποτελεί περίπτωση «Lehman Brothers»
για την Ευρώπη επέδειξε ο Πρόεδρος της UBS Axel Weber. Ειδικότερα, ο πρώην διοικητής της Bundesbank
υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι πλέον πιο σταθερό απ' ότι στο παρελθόν και ότι οι
δεσμοί που υπάρχουν μεταξύ των τραπεζών έχουν μειωθεί σε σχέση με την εποχή της παγκόσμιας
χρηματοοικονομικής κρίσης.
Όπως σημείωσε η ανησυχία των επενδυτών σήμερα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι κυρίως για τα
επιχειρηματικά μοντέλα που ακολουθούν και την κερδοφορία τους, ειδικά στο περιβάλλον αρνητικών
επιτοκίων.
Ερωτηθείς γιατί το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα δεν έχει καταφέρει να απαλλαχθεί απ' τις “σκιές” που το
συνοδεύουν μετά απ' την κορύφωση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης ο κ. Webber δήλωσε ότι θα
πρέπει και άλλες τράπεζες, όπως έκανε η UBS ήδη απ' το 2011, να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο.
Ο ίδιος τόνισε επίσης την ανάγκη συγκέντρωσης του κλάδου, ωστόσο, απαντώντας ιδιαίτερα στα σενάρια περί
σύμπραξης της Deutsche Bank με κάποια άλλη τράπεζα, είπε ότι δεν βλέπει κάποια μεγάλη συγχώνευση
τραπεζών.
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WSJ: Ποιά ανάπτυξη …. Του χρόνου και βλέπουμε…
Εκτενές αφιέρωμα στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, δημοσιεύει η Wall Street Journal η οποία
εμφανίζεται απαισιόδοξη για την πολυπόθητη ανάπτυξη. Η εφημερίδα φιλοξενείς απόψεις ειδικών και τονίζει
ότι είναι άπιαστο όνειρο η ανάπτυξη αυτή το έτος
Στην πρώτη αναγνώριση από την πλευρά των πιστωτών ότι η ανάκαμψη έχει και πάλι εκτροχιαστεί, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η οικονομία βρίσκεται σε στασιμότητα,
σημειώνει η WSJ και προσθέτει: η ανάπτυξη θα ξεκινήσει και πάλι από το επόμενο έτος, ανέφερε η επικεφαλής
της ομάδας του ΔΝΤ στην Ελλάδα σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, χωρίς να δώσει περισσότερες
λεπτομέρειες. 
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι εξαγωγές, οι οποίες υποτίθεται ότι θα οδηγήσουν την Ελλάδα
στην ανάκαμψη, βρίσκονται σε μια αργή πτωτική τροχιά, καθώς παρεμποδίζονται από τους κεφαλαιακούς
ελέγχους, τους φόρους και την έλλειψη πίστωσης.
"Δεν υπάρχει περίπτωση θα δούμε ανάκαμψη εκτός και αν δούμε γενναίες πολιτικές αποφάσεις που θα
οδηγήσουν σε ένα πιο σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον", αναφέρει ο Δημήτρης Τσακωνίτης, γενικός
διευθυντής στην εταιρεία Grecian Magnesite.
Το δημοσίευμα της WSJ σημειώνει ότι η συμφωνία διάσωσης προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη από τα τέλη του
2016, με την επίσημη πρόβλεψη για το 2017 να είναι για ανάπτυξη 2,7%. Οικονομολόγοι από τον ιδιωτικό
τομέα εκτιμούν ότι η ανάπτυξη το επόμενο έτος θα είναι πιο κοντά στο 0,6%.
Η πιο αδύναμη ανάπτυξη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, οδηγώντας ενδεχομένως σε νέες διαπραγματεύσεις
για επιπλέον μέτρα λιτότητας, αναφέρει η εφημερίδα.
"Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής στο οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αφήνουμε την ύφεση πίσω
μας", δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή.
Η εφημερίδα αναφέρεται και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη του την
προηγούμενη εβδομάδα ότι η οικονομία θα δεχτεί ώθηση από τις επενδύσεις στο τέλος του έτους, όταν οι
πιστωτές αναμένεται να προχωρήσουν σε κάποια ελάφρυνση του χρέους και η χώρα θα μπορεί να ενταχθεί στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Τα στοιχεία μέχρι τώρα δείχνουν οριακή βελτίωση, αναφέρει η εφημερίδα: η ανεργία μειώνεται με ασθενείς
ρυθμούς, αλλά παραμένει κοντά στο 23%. Οι λιανικές πωλήσεις και τα έσοδα από τον τουρισμό υπήρξαν
απογοητευτικά. Ο αριθμός των εταιρικών χρεοκοπιών το πρώτο μισό του έτους έφτασε το υψηλότερο επίπεδο
των τελευταίων τριών ετών. Τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή φαίνονται καλύτερα, αλλά οι
οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι έρευνες για το κλίμα δεν είναι ευοίωνες για το μέλλον.
Η στασιμότητα στις εξαγωγές αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. Το σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας βασίζεται
στη μετάβαση της οικονομίας μακριά από τις κυβερνητικές δαπάνες, προς τις εξαγωγές και τις σχετικές
επενδύσεις\ του ιδιωτικού τομέα.
Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας την προηγούμενη εβδομάδα έδειξαν ότι οι
εξαγωγές μέχρι τον Ιούλιο υποχώρησαν 7,1% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ακόμα και χωρίς τους
τομείς ναυτιλίας και πετρελαίου που εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις, οι εξαγωγές υποχώρησαν 2,2%.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Here are the best and worst performing sectors since Obama took
office.
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