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ΟΟΣΑ: Ζητά περαιτέρω αναδιάρθρωση του χρέους - 2,3% ανάπτυξη το 2018
Την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από 1,4% φέτος στο 2,3% το 2018, προβλέπει
ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με την έκθεση του για τις οικονομικές
προοπτικές των χωρών - μελών του (Economic Outlook) που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, ενώ
επαναλαμβάνει τη θέση του για την ανάγκη περαιτέρω αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Για το 2019, ο
ΟΟΣΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2%. Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις θα είναι οι οδηγοί της
ανάκαμψης, καθώς θα ανταποκριθούν στη μειωμένη πολιτική αβεβαιότητα και τη σταδιακή βελτίωση των
χρηματοδοτικών συνθηκών, ενώ οι εξαγωγές αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, στηριζόμενες στην
αυξανόμενη εξωτερική ζήτηση, σημειώνει ο ΟΟΣΑ. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του
προγράμματος της ΕΕ τον Ιούνιο του 2017 ενίσχυσε την εμπιστοσύνη, στηρίζοντας τη δραστηριότητα. Η αύξηση
της απασχόλησης στηρίζει τα εισοδήματα και την ιδιωτική κατανάλωση, αν και πολλές νέες θέσεις είναι
προσωρινές ή μερικής απασχόλησης με τον κατώτατο μισθό, προσθέτει. «Η βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα της
Ελλάδας ενισχύει τις εξαγωγές προϊόντων, ενώ η παγκόσμια ανάκαμψη στηρίζει τα έσοδα από τον τουρισμό»,
σημειώνεται στην έκθεση.
Για την ανεργία, ο ΟΟΣΑ προβλέπει τη μείωση του ποσοστού της από το στο 21,7% φέτος και στο 20,5% το
2018 από 23,5% το 2016, ενώ για το 2019 αναμένει να υποχωρήσει στο 19,5%. «Η πλεονάζουσα παραγωγική
δυναμικότητα μειώνεται, αλλά παραμένει εξαιρετικά μεγάλη, περιορίζοντας τις πιέσεις στις τιμές και τους
μισθούς». Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή) θα διαμορφωθεί
στο 1,2% φέτος, στο 1% το 2018 και το 1,2% το 2019. Για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προβλέπει
πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ φέτος και το 2018 και πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ το 2019.
Όσον αφορά στην πορεία των δημόσιων οικονομικών, ο Οργανισμός σημειώνει ότι η κυβέρνηση είναι σε τροχιά
να επιτύχει φέτος πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% του ΑΕΠ. «Οι συνεχιζόμενες βελτιώσεις στην είσπραξη των
εσόδων και το τέλος των προσωρινών προγραμμάτων δαπανών στηρίζουν τον προϋπολογισμό και
αντισταθμίζουν τις μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας φυσικών προσώπων και την αυξημένη δημόσια
κατανάλωση», αναφέρει, προσθέτοντας: «Η μειωμένη αβεβαιότητα για τα δημόσια οικονομικά οδήγησε στην
αναβάθμιση του αξιόχρεου του δημοσίου και σε χαμηλότερα spreads για το δημόσιο χρέος και επέτρεψε στην
κυβέρνηση να εκδώσει το πρώτο της ομόλογο μετά από τρία χρόνια. Η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης
και οι έλεγχοι στις δαπάνες αναμένεται να αυξήσουν τα πρωτογενή πλεονάσματα το 2018 και το 2019».
Για το δημόσιο χρέος, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι μία σταθερή πτωτική πορεία του απαιτεί βιώσιμες προσπάθειες
για την ενίσχυση της δυνητικής παραγωγής και πρόσθετη αναδιάρθρωση χρέους. Προβλέπει ότι το δημόσιο
χρέος (με βάση τον ορισμό του Μάαστριχτ) θα μειωθεί φέτος στο 177,9% του ΑΕΠ από 180,8% το 2016 και θα
υποχωρήσει περαιτέρω στο172,8% το 2018 και το 169,3% το 2019.
Συνέχεια….
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Για τις τράπεζες,
ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) τους
ενισχύει τους κινδύνους και περιορίζει τον τραπεζικό δανεισμό. «Η σταδιακή θεραπεία και πώληση των
δανείων τους, με παράλληλη διασφάλιση επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων, αποτελεί προτεραιότητα»,
σημειώνει. Αναφέρει, ακόμη, ότι η πρόσβαση των τραπεζών σε χρηματοδότηση βελτιώνεται. «Αν και οι
καταθέσεις που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν έχουν επιστρέψει ακόμη, η πρόσβαση των τραπεζών
στη διατραπεζική αγορά αυξάνεται, ενώ μειώνεται η χρήση της έκτακτης χρηματοδότησης από την κεντρική
τράπεζα. Ωστόσο οι τράπεζες συνεχίζουν να μειώνουν τις χορηγήσεις δανείων τους», σημειώνεται.
Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι το σύστημα κοινωνικής προστασίας μπορεί να εστιασθεί καλύτερα στην προστασία των
οικογενειών, ιδιαίτερα εκείνων με παιδιά και γονείς χωρίς εργασίας.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤτΕ: Αύξηση 1 δισ. στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Οκτώβριο
Αύξηση κατά 1 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Οκτώβριο οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών, σύμφωνα με στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να φθάσουν τα 123,68 δισ. ευρώ από 122,57 δισ. ευρώ που έφθασαν στο τέλος
Σεπτεμβρίου.
Τον ίδιο μήνα οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 452 εκατ. ευρώ έναντι μείωσης 237 εκατ. ευρώ τον
προγηούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 6,6% από 4,8% τον
προηγούμενο
μήνα.
Αντίθετα, τον Οκτώβριο η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε κατά 0,9%. Η μηνιαια καθαρή ροή συνολικής
χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 614 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2017, ήταν αρνητική
κατά 351 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 113 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
διαμορφώθηκε στο 0,2% από 0,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης
των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν μηδενικός από 0,1% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της
χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 75 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 62 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 4% από 4,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της
χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 276 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 52 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα. Τον Οκτώβριο του 2017, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες
και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 65 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 13 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους ήταν μηδενικός από 0,2% τον προηγούμενο
μήνα.
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Εργο 128 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία διεκδικούν ΓΕΚ, Ελλάκτωρ και J&P Αβαξ
Στον διαγωνισμό ύψους 128 εκατ. ευρώ για την κατασκευή της μεγαλύτερης σήραγγας στη Βουλγαρία, μήκους δύο
χιλιομέτρων στην περιοχή της Ζελέζνιτσα, επρόκειτο να συμμετάσχουν χθες και οι τρεις μεγαλύτεροι ελληνικοί
κατασκευαστικοί όμιλοι: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ και J&P Αβαξ. Πρόκειται για έργο που αποτελεί τμήμα του
αυτοκινητοδρόμου Στρούμα, που συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με τα ελληνικά σύνορα, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου
εξασφαλίστηκε οριστικά και η χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έληξε χθες το απόγευμα, ενώ το άνοιγμά τους είναι δρομολογημένο για
σήμερα το μεσημέρι, όταν και θα αποσαφηνιστούν ο ακριβής αριθμός και η σύνθεση των εταιρειών που εν τέλει
συμμετείχαν. Σε κάθε περίπτωση, ο ανταγωνισμός για τους ελληνικούς ομίλους αναμένεται μεγάλος, δεδομένου ότι σε
παλιότερο διαγωνισμό για το ίδιο έργο (που αργότερα ακυρώθηκε λόγω λαθών στους όρους της προκήρυξης από την
πλευρά των βουλγαρικών αρχών) είχαν συμμετάσχει συνολικά 17 όμιλοι, τόσο από τη Βουλγαρία όσο και από την Ιταλία,
την Τουρκία και τη Ρωσία. Σημειωτέον ότι, εκτός από τη σήραγγα, στο έργο περιλαμβάνεται και η υλοποίηση των
συνοδευτικών οδικών έργων, μήκους 2,5 χιλιομέτρων, στην είσοδο και την έξοδο της σήραγγας.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει παρουσία στη Βουλγαρία ήδη από το 2005, έχοντας εκτελέσει έργα συνολικής αξίας άνω των 400
εκατ. ευρώ από τότε και μέχρι σήμερα. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι σιδηροδρομικές γραμμές Plovdiv-Svilengrand
και Dimitrovgrad- Svilengrad, που ολοκληρώθηκε μόλις προ ολίγων εβδομάδων, όπως επίσης και σειρά κτιριακών έργων
για λογαριασμό τρίτων, όπως για παράδειγμα το συγκρότημα γραφείων και εμπορικού κέντρου Hermes Park, στη Σόφια,
συνολικής επιφάνειας 242.000 τ.μ. και το ΙΚΕΑ (για λογαριασμό του ομίλου Φουρλή), συνολικής επιφάνειας 30.000 τ.μ.,
επίσης στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Επίσης, η εταιρεία έχει αναπτύξει και λειτουργεί και δύο αιολικά πάρκα ισχύος 30
MW, ενώ πρόσφατα προχώρησε στην ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα κτίρια γραφείων στο κέντρο της Σόφιας (City
Tower), το οποίο έχει ήδη μισθώσει σε ποσοστό 99%.
Σημαντική παρουσία στη Βουλγαρία διαθέτει και ο όμιλος Ελλάκτωρ, ο οποίος έχει υλοποιήσει πληθώρα οδικών έργων
στη Βουλγαρία, ενώ παράλληλα έχει κατασκευάσει και τη μονάδα μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων στη
Σόφια, συνολικής δυναμικότητας 410.000 τόνων ετησίως. Οι ελληνικές εταιρείες συνεχίζουν να αναζητούν έργα στο
εξωτερικό, «ποντάροντας» στη σταδιακή υποχώρησης του κινδύνου εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη.

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

Χαλκόρ: Υπογραφή κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 198,9 εκατ. ευρώ από την ΕΛΒΑΛ
Η Χαλκόρ Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μετάλλων, ανακοίνωσε την υπογραφή κοινοπρακτικού εμπραγμάτως
εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 198.972.270 ευρώ, από την απορροφώμενη ΕΛΒΑΛ με
συνδιοργανωτές την ΕΤΕ, την Alpha Bank, τη Eurobank και την τράπεζα Πειραιώς.

Συνέχεια…

III

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

Ημερήσια Νέα

-

Ποσό 98.972.270 ευρώ θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση δύο υφιστάμενων ομολογιακών δανείων της
απορροφώμενης, και το υπόλοιπο για να καλύψει λοιπές ανάγκες. Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα
διετούς παράτασης και εκδίδεται στο πλαίσιο του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920.

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

Τράπεζα της Αγγλίας: Οι τράπεζες είναι αρκετά ισχυρές για να διαχειριστούν ένα «άτακτο»
Brexit
Οι βρετανικές τράπεζες μπορούν να διαχειριστούν ένα «άτακτο» Brexit χωρίς να χρειάζονται να μειώσουν το δανεισμό
τους ή να διασωθούν
από τους φορολογούμενους, ανέφερε σήμερα η Τράπεζα της Αγγλίας μετά τον ετήσιο έλεγχο που

διενήργησε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.
Για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε τη διενέργεια των «stress tests» στις τράπεζες το 2014, καμία από τις μεγάλες
τράπεζες της Βρετανίας δεν θα χρειαστεί να αντλήσει επιπλέον κεφάλαια, ανέφερε η κεντρική τράπεζα.
Τα stress tests υπολογίζονται κυρίως με βάση το ύψος των κεφαλαίων που διακρατούν οι τράπεζες στις αρχές του 2017. Η
Barclays και η Royal Bank of Scotland απέτυχαν στο τεστ σε αυτή τη βάση, αλλά δεν χρειάζεται να αντλήσουν τώρα
επιπλέον κεφάλαια καθώς τα αύξησαν κατά τη διάρκεια του έτους.
«(Η Τράπεζα της Αγγλίας)…κρίνει ότι το τραπεζικό σύστημα μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει την πραγματική οικονομία,
ακόμα και στην απίθανη περίπτωση ενός άτακτου Brexit», ανέφερε ο διοικητής Μαρκ Κάρνεϋ σε συνέντευξη Τύπου.
Η HSBC, η Lloyds Banking Group, η Santander UK, η Standard Chartered και η Nationwide Building Society πέρασαν
τα τεστ χωρίς επιφυλάξεις.
Η βρετανική οικονομία έχει χάσει μέρος της δυναμικής της φέτος καθώς ο υψηλότερος πληθωρισμός – κυρίως λόγω της
πτώσης της λίρας μετά την περυσινή ψήφο υπέρ του Brexit – πλήττει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.
Η Βρετανία αναμένεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2019 και η Επιτροπή
Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας επανέλαβε ότι μια «έγκαιρη συμφωνία» για μια περίοδο
εφαρμογής των μεταβατικών ρυθμίσεων θα περιόριζε τους κινδύνους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Ωστόσο, ακόμα και εάν η Βρετανία αποχωρήσει με άτακτο τρόπο από την ΕΕ, η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι τα
τελευταία τεστ υποδηλώνουν ότι οι τράπεζες είναι αρκετά ισχυρές για να διαχειριστούν την κατάσταση. Η κεντρική
τράπεζα ανέφερε επίσης ότι δ και με την επιβολή νέων υψηλών προστίμων για παρατυπίες στις τράπεζες.
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από 01/01
Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από
01/01
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΑΤΤ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΦΡΛΚ
ΦΦΓΚΡΠ

Απόδοση %
-11,32%
-22,63%
24,33%
55,17%
140%
81,58
10,57%
-28,72%
33,64%
36,70%
66,29%
-3,63%
-10,85%
-3,29%
18,75%
56,49%
-8,30%
46,69%
16,54%
20,83%
15,68%
-51,91%
21,62%
-7,85%
34,45%
-24,65%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

12.55%
8,55%
-21,61%
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