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Ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ οι προσφορές για το νέο 5ετες ομόλογο …. Στο 3,6% το επιτόκιο
Ολοκληρώθηκε την Τρίτη η έκδοση 5ετούς ομολόγου. Η απόδοση του διαμορφώθηκε στο 3,6% και το Ελληνικό
Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ.ευρω.
Το σταθερό επιτόκιο του ομόλογου (το λεγόμενο ετήσιο κουπόνι) διαμορφώθηκε στο 3,4%. Στην όλη διαδικασία,
όπως ήταν αναμενόμενο, κατατέθηκε πλήθος προσφορών, οι οποίες υπερκάλυψαν σχεδόν 4 φορες το
δημοπρατούμενο ποσό, υπερβαίνοντας τα 10 δισ.ευρω.
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Ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2% το 2019 εκτιμά το ΙΟΒΕ
Ρυθμό ανάπτυξης το 2019 παρόμοιο ή ελαφρώς υψηλότερο του 2018 που θα κυμαίνεται στην περιοχή του 2%,
εκτιμά το ΙΟΒΕ. Αναφορικά με την ανεργία το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι το 2018 θα κυμανθεί κοντά στο 19,5% και
αναμένεται ηπιότερη πτώση της το 2019, σε 18%.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΟΒΕ, Τάκης Αθανασόπουλος επισήμανε ότι η ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου,
συνέπεσε με μια συγκυρία όπου πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία εισέρχονται
σε μια περίοδο αποδυνάμωσης των ρυθμών ανάπτυξης, ενώ πολλοί ανησυχούν ακόμα και για τον κίνδυνο μικρής
ύφεσης. Με εξαίρεση τα δημοσιονομικά, η έξοδος βρήκε την οικονομία μας αδύναμη σε πολλούς από τους
βασικούς τομείς, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες σε εύλογο χρονικό διάστημα, να ανακάμψει στα προ
κρίσης επίπεδα.
Επιπλέον, το 2019 αναμένεται να είναι μια δύσκολη χρονιά γιατί οι προγραμματισμένες πολλαπλές εκλογικές
αναμετρήσεις, έχουν βάλει σε δεύτερη θέση προτεραιότητας τις προσπάθειες για συναίνεση και λήψη των
αναγκαίων μέτρων που θα εξασφαλίσουν ότι η χώρα μας δεν θα διατρέξει τον κίνδυνο να περιέλθει και πάλι στην
δίνη μιας οικονομικής κρίσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αδυναμία επίτευξης εθνικής συναίνεσης και η
έγκαιρη ανάληψη των ευθυνών μας ως κοινωνία για την κρίση, μας στέρησαν την ευκαιρία σωστής
αντιμετώπισής της για την γρήγορη έξοδο από το μνημόνιο, εκμεταλλευόμενοι την θετική οικονομική συγκυρία
για την κάλυψη των απωλειών στο εθνικό εισόδημα, όπως έκαναν οι άλλες τρεις χώρες, πρόσθεσε ο
κ.Αθανασόπουλος.
Συνέχεια….
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/ επίσης κατά την παρουσίαση της Έκθεσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος
Όπως ανέφερε
Βέττας στην οικονομία καταγράφεται τάση εξισορρόπησης αναφορικά με το δημοσιονομικό και το εμπορικό
ισοζύγιο και συνεχίζεται η ανάκαμψη, με ρυθμό μεγέθυνσης στην περιοχή του 2%. Αυτή είναι η κεντρική τιμή
για το έτος π-ου ολοκληρώθηκε όπως και για το τρέχον.
- Η ανάπτυξη στηρίζεται περισσότερο στην κατανάλωση παρά στις επενδύσεις και στην καθαρή συνεισφορά
του εξωτερικού ισοζυγίου. Ως αποτέλεσμα, η τρέχουσα τάση δεν είναι μεσοπρόθεσμα διατηρήσιμη.
Ταυτόχρονα, η εξασθένιση της μεγέθυνσης και συνακόλουθα της ζήτησης στο ευρωπαϊκό και ευρύτερο
περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας προκαλεί πρόσθετες ανησυχίες. Ένας υπερβολικά μακρύς προεκλογικός
κύκλος, ιδίως αν κυριαρχήσει ακραία αντιπαράθεση, δημιουργεί ανησυχίες όσον αφορά την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των προκλήσεων που δεν μπορεί να καθυστερήσουν, εκτίμησε ο κ. Βέττας.
Οπως είπε ένας πρώτος κίνδυνος προεκλογικά είναι η καθυστέρηση της δημιουργίας των συνθηκών για ομαλή
χρηματοδότηση της χώρας από τις διεθνείς αγορές. Πολλά βήματα πρέπει να γίνουν διαδοχικά και άρα πρέπει
να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. Τα προβλήματα από το ευρωπαϊκό περιβάλλον δεν αποτελούν επαρκή
δικαιολογία, ούτε άλλωστε είναι σίγουρο ότι στο μέλλον οι εξελίξεις θα είναι ευνοϊκότερες.
Τους επόμενους μήνες, εκτίμησε ο κ. Βέττας, δεν υπάρχει η πολυτέλεια η οικονομική πολιτική να χάσει
πολύτιμο χρόνο χωρίς να αντιμετωπίζονται ευθέως τα σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της οικονομίας.
Χωρίς συνεχιζόμενη προσπάθεια στο μέτωπο της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, της δημόσιας
διοίκησης και του ευρύτερου περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, οι επενδύσεις θα συνεχίζουν να κυμαίνονται
σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι απαιτείται. Αν και είναι προγραμματισμένο σημαντικό δημοσιονομικό
πλεόνασμα, δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις στον τομέα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας
ούτε ενόψει ενδεχόμενων προβλημάτων που θα δημιουργηθούν από δικαστικές αποφάσεις που θα επιδικάζουν
πληρωμές αναδρομικών σε συνταξιούχους ή μισθωτούς, πρόσθεσε.
Ηπροηγούμενη εμπειρία δεκαετιών δείχνει πως προεκλογικά υπήρχε τάση για χαλαρή παρακολούθηση της
είσπραξης φόρων και εισφορών και για αύξηση δαπανών, μαζί με στάση αναμονής από τους επενδυτές και τις
επιχειρήσεις.
Στις άλλες χώρες που βρέθηκαν σε ανάγκη προσφυγής σε πρόγραμμα, επιτεύχθηκε ένα ελάχιστο επίπεδο
συνεννόησης. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό μετά από μια δεκαετή περιπέτεια, με συσσωρευμένα υψηλά χρέη
ιδιωτικά και δημόσια και γενικότερα με αδύναμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι κινήσεις στην κεντρική
πολιτική σκηνή να μην έχουν ως προτεραιότητα τη δημιουργία συνθηκών για ισχυρή ανάπτυξη της χώρας
Ένας επιμέρους προβληματισμός ειπε ο Νίκος Βέττας, αφορά την ισχυρή τάση των εισαγωγών τα τελευταία
τρίμηνα. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό η στροφή του παραγωγικού προτύπου και
ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Μέρος της δυναμικής των εισαγωγών λογικά προκαλείται από μη
δηλωθέντα εισοδήματα, πρόσθεσε.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η Ελλάδα «έπεσε» 8 θέσεις στον δείκτη διαφθοράς
O φετινός «Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς» (CPI) της έκθεσης της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2018
περιλαμβάνει 180 χώρες. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 67η θέση, «πέφτει» επομένως κατά 8 θέσεις σε σχέση
με το 2017 και ισοβαθμεί με την Σενεγάλη και το Μαυροβούνιο. Αντίθετα η Γερμανία βελτιώνεται κατά μια
θέση και καταλαμβάνει από κοινού με τη Μεγάλη Βρετανία την 11η θέση.
Ο «Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς» κατατάσσει τις υπό εξέταση χώρες σε μια κλίμακα από 0 (υψηλά
αντιληπτά επίπεδα διαφθοράς) μέχρι 100 πόντους (μηδενικά αντιληπτά επίπεδα διαφθοράς). Στις κορυφαίες
θέσεις, με τη λιγότερη διαφθορά, βρίσκονται, παραδοσιακά πλέον, Δανία με 88 πόντους, Νέα Ζηλανδία και
Φινλανδία, ενώ στην τελευταία η Σομαλία με 10.
Η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας διαπιστώνει επιδείνωση του προβλήματος διαφθοράς σε παγκόσμιο
επίπεδο. Πάνω από το 66% των υπό εξέταση χωρών συγκεντρώνουν λιγότερους από 50 πόντους, ενώ ο μέσος
όρους βρίσκεται μόλις στους 43 πόντους.
Την ώρα που σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης τα αντιληπτά επίπεδα διαφθοράς βρίσκονται πάνω
κάτω στα ίδια επίπεδα το 2018, διαπιστώνεται σημαντική επιδείνωση σε ορισμένες χώρες.
Για παράδειγμα στις ΗΠΑ, οι οποίες κατατάσσονται στην 71η θέση, το ζήτημα της διαφθοράς γίνεται
αντιληπτό στην οικονομία και τους κρατικούς θεσμούς ως ολοένα σημαντικότερο πρόβλημα. Επιπλέον
χαρακτηρίζεται επικίνδυνη η σύγκρουση συμφερόντων στην αμερικανική πολιτική.
«Ανθεί» η διαφθορά όπου εξασθενούν οι δημοκρατικές δομές
Η Γερμανία συγκεντρώνει στην φετινή έκθεση 80 πόντους, έναν λιγότερο από πέρυσι. Παρόλα αυτά όμως
«αναβαθμίζεται» κατά μια θέση και καταλαμβάνει την 11η από κοινού με τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία χάνει
δύο πόντους σε σχέση με το 2017.
Ένα από ενδιαφέροντα στοιχεία της φετινής έκθεσης είναι ότι οι πολίτες χωρών-μελών της ΕΕ, όπως η
Ρουμανία και η Βουλγαρία, αντιλαμβάνονται τη διαφθορά στην οικονομία, την πολιτική και την δημόσια
διοίκηση ως μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι οι πολίτες χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και η
Ρουάντα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Διαφάνειας υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ της εντεινόμενης
διαφθοράς και της υποχώρησης του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Η διαφθορά «ανθεί» παντού όπου
εξασθενούν οι δημοκρατικές δομές, με ενδεικτικά παραδείγματα την Ουγγαρία και την Τουρκία, εκτιμούν οι
συντάκτες της έκθεσης.
Πηγή: Deutsche Welle
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Ευκλ. Τσακαλώτος: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το 5ετές ομόλογο
«Ξεπέρασε κάθε προσδοκία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σχετικά με τα
αποτελέσματα της σημερινής, πρώτης μετά το μνημόνιο, εξόδου της χώρας στις αγορές. Ο υπουργός
χαρακτήρισε επίσης πολύ θετικό το γεγονός ότι στην έκδοση μετείχαν, αγοράζοντας το 5ετές ομόλογο,
μακροπρόθεσμοι επενδυτές με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των κερδοσκοπικών
κεφαλαίων.
Σημειώνεται ότι οι προσφορές για το ελληνικό ομόλογο υπερέβησαν τα 10 δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να αντλεί
2,5 δισ. ευρώ με απόδοση 3,60% και ετήσιο κουπόνι για τους επενδυτές 3,45%.
Ευκλ. Τσακαλώτος: Αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από hedge funds σε κανονικούς επενδυτές
Για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου ενημέρωσε την Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από
hedge funds σε κανονικούς επενδυτές.
Ο κ. Τσακαλώτος ξεκίνησε την ενημέρωση απευθυνόμενος στη ΝΔ. «Κυρίες και κύριοι, έχω μια στενόχωρη
είδηση για τη ΝΔ, και είναι ιδιαίτερα λυπητερό ότι ο κ. Βορίδης έχει μόνο έναν συνάδελφό του να του κρατάει
το χέρι καθώς κάνω αυτή την ανακοίνωση. Είχα προειδοποιήσει εδώ και καιρό, ότι καλό είναι και η ΝΔ και η
υπόλοιπη αντιπολίτευση να μην βάλει όλα τα αυγά της στο καλάθι ότι δεν βγαίνουμε στις αγορές. Είχε αποτύχει
η στρατηγική ότι "δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο" και η στρατηγική με την οποία έβαλε όλα τα αυγά της στο
καλάθι ότι θα μειωθούν οι συντάξεις, και είχα προσπαθήσει να τους πείσω να μην επαναλάβουν το ίδιο λάθος
για δεύτερη φορά», είπε ο υπουργός και ποσέθεσε:
«Σήμερα έκλεισε η επιτυχημένη μας έκδοση, βγάλαμε από τις αγορές ένα 5ετές ομόλογο 2,5 δισ. ευρώ με
επιτόκιο 3,6 και κουπόνι κάτω από το 3,5. Αυτά τα 2,5 δισ. είναι 36% από τη συνολική μας απαίτηση για το
2019. Θα έχετε δει ότι στον ΟΔΔΗΧ το σχέδιο εξόδου στην αγορά ήταν 7 δισ. και βγάλαμε 2,5 δισ. Το πιο
σημαντικό είναι όταν θα δείτε από τη συμμετοχή των επενδυτών, ότι αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή
από hedge funds σε κανονικούς επενδυτές. Δηλαδή, θα δείτε από αυτή την έκδοση ότι η Ελλάδα αλλάζει
κατηγορία».
Δεν χαίρομαι για τη στενοχώρια των συναδέλφων και δεν χαίρομαι για τον εξής λόγο, είπε ο Ε. Τσακαλώτος
και προσέθεσε: «Θεωρώ λάθος της και λάθος για την πολιτική μας σκηνή την χαιρεκακία. Ελπίζω στους
επόμενους \ 9 μήνες να μπορέσετε να επενδύσετε σε μια στρατηγική που δεν θα σας στενοχωρεί κάθε καλή
είδηση για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία».
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Πλησιάζει για ακόμη μια φορά τους τελευταίους μήνες, η δοκιμασία
των ισχυρών αντιστάσεων στα επίπεδα των 640 - 650 μονάδων. Δεν
πρέπει για ακόμη μια φορά η αγορά να γυρίσει στις στηρίξεις στις
600 – 610 μονάδες, αφού την επόμενη φορά, μάλλον θα χαθούν…
Relative Strength Index (57.0813)
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