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Bruegel: Χρειάζεται σταθερό μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα
Την άποψη ότι η ελληνική οικονομία έχει πλέον ξεπεράσει τους κινδύνους των τελευταίων ετών, αλλά δεν
βρίσκεται ακόμα σε καθεστώς πλήρους ασφάλειας εκφράζει η αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου
Bruegel των Bρυξελλών, Μαρία Δεμερτζή.
Μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Δεμερτζή, επισημαίνει πως η Ελλάδα είναι
ακόμα σε αναζήτηση ενός σταθερού μοντέλου ανάπτυξης προκειμένου να προστατευτεί από ενδεχόμενα
μελλοντικά σοκ.
Όπως σημειώνει, «οι βασικοί κίνδυνοι έχουν ξεπεραστεί αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είμαστε εκτός κινδύνου. Οι
κίνδυνοι για την Ελλάδα παραμένουν και μάλιστα η δυνατότητα ανάπτυξης για τη χώρα δεν είναι κάτι εύκολο.
Το καινούργιο παραγωγικό μοντέλο, για παράδειγμα, είναι το πιο βασικό ζήτημα κατά την άποψή μου. Ποια
είναι η κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει η Ελλάδα σχετικά με την ανάπτυξη; Σε αυτό έχει μεγάλη σημασία
να αναπτύξει μια στρατηγική γνώμη. Μόνο έτσι θα μπορέσει να πείσει τα ξένα κεφάλαια να έρθουν να
επενδύσουν».
«Προς το παρόν η θεσμική οργάνωση στην Ελλάδα είναι αυτό που πρέπει να βελτιωθεί. Δεν υπάρχει καλή
θεσμική οργάνωση για να βοηθήσει τους επενδυτές να πουν ότι υπάρχει αυτή η σιγουριά στην Ελλάδα ότι θα
μπορέσουν να αποδώσουν οι επενδύσεις τους. Οπότε, παρ' όλο που πιστεύω ότι έχουμε βγει εκτός κινδύνου, αυτό
δε σημαίνει ότι υπάρχει σταθερό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο πείθει τους ξένους επενδυτές», προσθέτει.
Για την Ελληνίδα ερευνήτρια ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά think tanks, η Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικά η Ευρωζώνη βρίσκονται σε μια περίοδο που δεν είναι εύφορο το έδαφος για σημαντικές αλλαγές στην
κατεύθυνση της περαιτέρω ενοποίησης.
Όπως προσθέτει, ο βασικός λόγος είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών καθώς και των
πολιτών απέναντι στους θεσμούς.Παράλληλα, αναφέρει πως είναι αδύνατο κανείς να μπορέσει να προβλέψει τι
σοκ θα υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία. «Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το σοκ που μελλοντικά θα
υπάρξει, δε θα είναι το ίδιο με αυτό που έχουμε δει. Κατά την άποψή μου οι κίνδυνοι που υπάρχουν αυτή τη
στιγμή είναι περισσότερο ψηφιακοί. Δηλαδή ο επόμενος κίνδυνος θα έρχεται από αυτήν την κατηγορία. Τώρα
πόσο προετοιμασμένοι είμαστε, αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα και είναι γεγονός ότι οι αδύναμοι κρίκοι είναι
αυτοί που θα υποστούν το μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως άλλωστε έγινε και στην προηγούμενη κρίση».
Η κ. Δεμερτζή επισημαίνει, ακόμη, πως «η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν ήταν καλά προετοιμασμένη για
τέτοιου είδους κινδύνους και παραμένει ευάλωτη. Εφόσον δεν υπάρχει αναπτυξιακό μοντέλο, εφόσον δεν υπάρχει
μεγάλο περιθώριο μακροοικονομικής πολιτικής, η Ελλάδα παραμένει ένας κρίκος που είναι αδύναμος σε
οποιοδήποτε σοκ μας χτυπήσει στο μέλλον. Τώρα, ούτε ξέρω τι είδους σοκ θα υπάρξει ούτε πότε θα υπάρξει. Δε
νομίζω ότι είναι λογικό να κάνει κανείς τέτοιου είδους προβλέψεις. Αυτό που όμως είναι απαραίτητο είναι να
καταφέρουμε να μεγαλώσουμε την ευλυγισία της οικονομίας έτσι ώστε να μπορέσει να αντέξει σε ενδεχόμενους
νέους κινδύνους».
To Brexit είναι μία από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, ωστόσο,
σύμφωνα με την κ. Δεμερτζή η προετοιμασία που έχει γίνει, θα μειώσει σημαντικά τις οικονομικές επιπτώσεις
για τα κράτη-μέλη, ακόμα και στην περίπτωση της μη συντεταγμένης αποχώρησης.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Ερχεται κύμα εξόδου εισηγμένων εταιρειών από το Χ.Α. τον Απρίλιο
Μπορεί το ελληνικό Χρηματιστήριο να έχει ξεφύγει από την περίοδο των έντονων πιέσεων και ρευστοποιήσεων
που χαρακτήρισαν το 2018 και ειδικά το β΄ τρίμηνο, σημειώνοντας από τις αρχές της φετινής χρονιάς
σημαντική ανάκαμψη, η οποία το έχει φέρει στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων των αγορών διεθνώς, ωστόσο
οι επιλογές που έχουν τα ξένα χαρτοφυλάκια για να επενδύσουν στην ελληνική αγορά ολοένα και λιγοστεύουν.
Η τελευταία εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από νέο κύμα εξόδου εισηγμένων εταιρειών από το Χ.Α., με το επόμενο
διάστημα, και ειδικά τον Απρίλιο, να αναμένεται να κορυφωθεί αυτή η μεγάλη φυγή των εταιρειών, ενώ δεν
φαίνεται να υπάρχουν διαθέσεις νέων εισαγωγών.
Όπως σχολιάζει και η Καθημερινή, η «Κανάκης» ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ουσιαστικά οδηγείται στην
έξοδο από το Χρηματιστήριο μετά και τη δημόσια πρόταση της νορβηγικής Orkla Food Ingredients, ενώ την
έξοδο από το Χ.Α. «βλέπει» και το «Ιασώ» μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης από το αμερικάνικο
fund Oaktree. Μέσα στην εβδομάδα αποφάσισε τη διαγραφή της από το Χ.Α. και η «Κρητών Αρτος», που
εξαγοράστηκε πρόσφατα από το Switz Group, που διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά, ενώ
αποχώρησε και η Αιολική Επενδύσεων μετά την πρόσφατη απόφαση για μετατροπή της εταιρείας σε αμοιβαίο
κεφάλαιο.
Επιπλέον, την 1η Απριλίου είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για την Druckfarben μετά την υποβολή
προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την Kazar Επενδυτική για την απόκτηση του υπόλοιπου 13,49% της
εταιρείας. Την ίδια ημέρα θα τελεί υπό διαπραγμάτευση για τελευταία φορά στο ταμπλό του Χ.Α. και η Nexans
μετά την εξαγορά της από τη μητρική της, ενώ Πρωταπριλιά είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για το
«Υγεία» μετά την εξαγορά από τη Hellenic Healthcare. Επίσης, έπονται οι Μινωικές Γραμμές, καθώς ο βασικός
μέτοχος έχει συγκεντρώσει πάνω από 95%) και οι ΕΛΤΕΧ Ανεμος και Grivalia λόγω συγχώνευσης (με
«Ελλάκτωρ» και Eurobank αντιστοίχως), ενώ πιθανή είναι, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές και η
αποχώρηση της Πανγαίας. Επίσης, εντός του 2019 αναμένεται η διαγραφή των «Νηρεύς» και «Σελόντα» από το
ταμπλό.
Οπως σχολιάζουν χρηματιστηριακοί παράγοντες στην «Κ», αν και η τάση αυτή χαρακτηρίζει και πολλές αγορές
του εξωτερικού, αυτή η εξέλιξη σίγουρα δεν αποτελεί καλή είδηση για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, το οποίο
«πάσχει» από χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, ρηχότητα και πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον των διεθνών
funds. Οι λόγοι πίσω από τις αποφάσεις των εισηγημένων ποικίλλουν, ωστόσο πολλές από αυτές βασίζονται στο
ότι, εξαιτίας των αδύναμων χαρακτηριστικών της ελληνικής αγοράς, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν τα
ισχυρά μεγέθη τους. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που κατά τα τελευταία χρόνια αρκετές εταιρείες
αποφάσισαν να μεταφέρουν την έδρα τους εκτός Ελλάδας (π.χ. Coca - Cola HBC, Βιοχάλκο). Παράλληλα, για
κάποιες εταιρείες απλώς κλείνει ο κύκλος τους (όπως για τις Μινωικές), ενώ σε περιπτώσεις εταιρειών που
εξαγοράζονται από funds ο βασικός μέτοχος δεν επιθυμεί πλέον να είναι η εταιρεία του εισηγμένη και στοχεύει
σε κινήσεις/επενδύσεις βελτιστοποίησης των μεγεθών της με σκοπό την υπεραξία να την καρπωθεί ο ίδιος.
Πηγή: Καθημερινή
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«Ομηρος» δικαστικών αποφάσεων είναι ο κλάδος των κατασκευών
Εκδηλος είναι ο προβληματισμός στα επιτελεία των μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων της χώρας αναφορικά με το
πώς θα αντιμετωπίσουν το κύμα προσφυγών που αναμένεται να αρχίσει πλέον να μεγαλώνει, μετά την απόφαση που
εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον διαγωνισμό του έργου Ακτιο - Αμβρακία, ύψους 150 εκατ. ευρώ,
που είχε αρχικά κατακυρωθεί στην κοινοπραξία των «Ακτωρ» και ΤΕΡΝΑ από το υπ. Υποδομών. Επειτα από σχετική
προσφυγή της ιταλικής GD Infrastrutture, που συνεργάζεται με τη Μηχανική του Πρ. Εμφιετζόγλου, το ΣτΕ έκρινε ότι η
κοινοπραξία απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες από την αναθέτουσα αρχή, η οποία, αν τις γνώριζε, θα μπορούσε να είχε
λάβει διαφορετική απόφαση.
Όπως γράφει η Καθημερινή, το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από τον τρόπο συμπλήρωσης του Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε αυτό, και συγκεκριμένα στο ερώτημα αν οι εταιρείες έχουν συμμετάσχει
σε πρακτικές στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή σε άλλο σοβαρό επιχειρηματικό παράπτωμα, εκείνες απάντησαν «όχι»,
αντί για «ναι». Εφόσον δήλωναν «ναι», θα καλούνταν να περιγράψουν τα μέτρα και τις ενέργειες που έλαβαν για να
αποδείξουν τη συμμόρφωση και την αυτοκάθαρση που έχουν πραγματοποιήσει. Στη συνέχεια, τα μέτρα αυτά θα
αξιολογούνταν από την επιτροπή του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, το ΣτΕ δέχθηκε την προσφυγή της GD Infrastrutture,
που είναι ο αμέσως επόμενος μειοδότης, και πλέον η τύχη του διαγωνισμού θα κριθεί σε επόμενη δίκη, καθώς η εταιρεία
έχει καταθέσει και αίτηση ακύρωσης της σχετικής απόφασης του υπουργείου με την οποία το έργο ανατέθηκε στις
«Ακτωρ» - ΤΕΡΝΑ.
Σύμφωνα με πηγές των εμπλεκόμενων εταιρειών, η παραπάνω απόφαση είναι το πρώτο στάδιο της σχετικής διαδικασίας
και δεν εγγυάται και το τελικό αποτέλεσμα, αν και, όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, είναι εξαιρετικά σπάνιο σε τέτοιες
υποθέσεις να ανατραπεί η αρχική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, δεν παύει να περιπλέκεται η κατάσταση, όχι μόνο στο
συγκεκριμένο έργο, αλλά και σε όλους τους άλλους διαγωνισμούς στους οποίους έχουν προκύψει προσωρινές ανάδοχοι
εταιρείες που είχαν εμπλακεί στη σχετική υπόθεση του «καρτέλ» και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία διευθέτησης της
Επ. Ανταγωνισμού για τη μείωση του προστίμου.
Γι’ αυτό, άλλωστε, τους τελευταίους μήνες οι εταιρείες σπεύδουν να απαντήσουν θετικά στη σχετική ερώτηση του Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης, εξηγώντας τα μέτρα που έχουν λάβει. Η αλλαγή στάσης εντοπίζεται κυρίως από το φθινόπωρο του
2018 και μετά, όταν δημοσιοποιήθηκε –και αποκάλυψε η «Κ»– η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για παρόμοια
υπόθεση στη Γερμανία. Με βάση αυτή προέκυψε ότι η τριετία κατά την οποία οι εμπλεκόμενες εταιρείες οφείλουν να
τεκμηριώνουν την αξιοπιστία τους σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων θα πρέπει να υπολογίζεται από την ημερομηνία
έκδοσης της σχετικής απόφασης, κάτι που στην περίπτωση της Ελλάδας καλύπτει την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του
2017 έως και τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Εως τότε υπήρχε η αντίληψη ότι η τριετία είχε παρέλθει, καθώς αφορούσε το διάστημα τέλεσης των αδικημάτων, δηλαδή
από το 2012 έως το 2015 (για τα οποία επιβλήθηκαν και τα σχετικά πρόστιμα), με αποτέλεσμα να μην κρίνεται απαραίτητη
η σχετική τεκμηρίωση της αξιοπιστίας.
Ακόμα κι έτσι, βέβαια, το επόμενο στάδιο της «μάχης» θα αφορά το ποια είναι τα απαιτούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης
προκειμένου να τεκμηριώνεται η αξιοπιστία του εκάστοτε υποψηφίου για την ανάληψη δημόσιου έργου. Η σχετική
επιτροπή που έχει συσταθεί με εκπροσώπους του υπ. Οικονομικών, του υπ. Δικαιοσύνης και του υπ.
Υποδομών δεν έχει καν συνεδριάσει, ενώ ουδείς γνωρίζει το πώς ακριβώς θα θωρακιστεί νομικά το όλο εγχείρημα, καθώς
είναι πιθανό, ακόμα και μετά την αξιολόγηση των μέτρων αυτοκάθαρσης, να γίνουν νέες προσφυγές, με στόχο αυτά να
κριθούν ανεπαρκή.
Πηγή: Καθημερινή
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Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι αντιμέτωπη με την «κατάρρευση» της κυβέρνησής της
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι κινδυνεύει να βιώσει την «πλήρη κατάρρευση» της κυβέρνησής της εξαιτίας του Brexit,
εάν δεν καταφέρει η Συμφωνία Αποχώρησης που διαπραγματεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκριθεί από τη Βουλή των
Κοινοτήτων, γράφει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα The Sunday Times, εν μέσω της εντεινόμενης σεναριολογίας για το
ενδεχόμενο η επικεφαλής της κυβέρνησης και του Συντηρητικού Κόμματος να προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές.
Η εφημερίδα αναφέρει ότι τουλάχιστον έξι υπουργοί απειλούν να παραιτηθούν εάν η Μέι επιλέξει την αποχώρηση από την ΕΕ χωρίς
συμφωνία.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, άλλοι υπουργοί που αντιθέτως υποστηρίζουν το σκληρό Μπρέξιτ απειλούν να παραιτηθούν αν η Μέι επιλέξει
το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στην τελωνειακή ένωση, ή να ζητήσει πιο μακρά παράταση της διαδικασίας αποχώρησης,
σύμφωνα με την κυριακάτικη έκδοση των Τάιμς.
Η στρατηγική της Μέι μέχρι τώρα έχει αποτύχει παταγωδώς: η συμφωνία που διαπραγματεύθηκε κοπιωδώς η κυβέρνησή της με
την ΕΕ απορρίφθηκε -- για τρίτη φορά -- από τη Βουλή των Κοινοτήτων την Παρασκευή, την ημέρα που το αρχικό χρονοδιάγραμμα
προέβλεπε πως το διαζύγιο των δύο πλευρών έπειτα από 46 χρόνια θα γινόταν πραγματικότητα.
Σχεδόν τρία χρόνια αφότου οι πολίτες της Βρετανίας τάχθηκαν (με 52% έναντι 48%) υπέρ της πρότασης η χώρα να πάψει να είναι
μέλος της ΕΕ, το ποια μορφή θα πάρει το Μπρέξιτ ή το εάν θα γίνει καν παραμένει στον αέρα.
Η Μέι έχει λιγότερες από δύο εβδομάδες στη διάθεσή της για να πείσει τους 27 ότι μπορεί να άρει το αδιέξοδο. Σε διαφορετική
περίπτωση, είτε θα πρέπει να ζητήσει από τις Βρυξέλλες νέα αναβολή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ή το ΗΒ θα αποχωρήσει χωρίς
συμφωνία για να αμβλυνθεί το οικονομικό σοκ.
Η επικεφαλής των Τόρις υποσχέθηκε να παραιτηθεί εάν η Συμφωνία Αποχώρησης εγκριθεί από το κοινοβούλιο, προσφέροντας έτσι
τη δυνατότητα στους αντιπάλους της να πάνε στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες για τη μελλοντική σχέση των
δύο πλευρών με άλλον πρωθυπουργό.
Αλλά αυτή η προσφορά στο παρά ένα δεν ήρε το αδιέξοδο, γεγονός που εντείνει τη σεναριολογία περί προκήρυξης νέων εκλογών.
Κατα τη Mail on Sunday, οι σύμβουλοι της πρωθυπουργού είναι διχασμένοι για το εάν η Μέι πρέπει να προκηρύξει εκλογές στην
περίπτωση που δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την έγκριση της Συμφωνίας Αποχώρησης στην τέταρτη προσπάθειά της, την ερχόμενη
εβδομάδα.
Η εφημερίδα εκτιμά ότι η πιθανολογούμενη νέα ψηφοφορία ενδέχεται να διεξαχθεί μεθαύριο Τρίτη, με τα μέλη του κοινοβουλίου να
καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της συμφωνίας που έκλεισε η Μέι και της όποιας άλλης εναλλακτικής.
Αυτό σημαίνει πως ενδέχεται να προκηρυχθούν νέες εκλογές την Τετάρτη, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Μέιλ ον Σάντεϊ, που δεν
επικαλείται καμία πηγή.
Ωστόσο, για να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές, θα χρειαστεί η υποστήριξη των δύο τρίτων των μελών της Βουλής των Κοινοτήτων
και, σύμφωνα με την εφημερίδα Observer, πολλοί Τόρις δεν θα ήθελαν να ξαναπάνε σε πρόωρες εκλογές με επικεφαλής τη Μέι, που
έχασε την πλειοψηφία τους στο κοινοβούλιο το 2017.
Η εφημερίδα The Sunday Telegraph γράφει πως κορυφαία στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος δεν θέλουν η Μέι να παραμείνει
στην ηγεσία σε περίπτωση εκλογών, στις οποίες φοβούνται πως το κόμμα θα «εκμηδενιστεί» αν η ατελείωτη σύγκρουση της
πρωθυπουργού με τη Βουλή των Κοινοτήτων συνεχιστεί τους επόμενους μήνες.
Δημοσκόπηση που δημοσιεύει η Μέιλ ον Σάντεϊ καταγράφει προβάδισμα πέντε μονάδων των Εργατικών (αξιωματική αντιπολίτευση)
επί των Συντηρητικών. Ωστόσο, το προβάδισμα του κόμματος του Τζέρεμι Κόρμπιν υποχωρεί στις τρεις μονάδες εάν στις εκλογές
συμμετάσχει \μια νέα ομάδα ανεξαρτητοποιημένων βουλευτών, που δεν έχει ακόμη ιδρύσει κόμμα.
Κατά την εφημερίδα The Sun, 170 από τα 314 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Συντηρητικών στη Βουλή των Κοινοτήτων,
ανάμεσά τους 10 υπουργοί, υπέγραψαν μια επιστολή με την οποία αξιώνουν από τη Μέι να οδηγήσει τη χώρα εκτός ΕΕ τους προσεχείς
μήνες, ακόμα και χωρίς συμφωνία.
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 το Α΄τρίμηνο του 2019
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Μαρτίου
-0,80%
-0,48%
6,03%
6,35%
-5,02%
9,68%
-1,34%
3,11%
-1,82%
6,34%
-2,14%
6,13%
2,63%
-1,38%
-3,27%
4,20%
-1,74%
1,32%
2,22%
7,09%
-0,98%
-3,83%
0,00%
-2,27%
6,20%

Απόδοση πρώτου τριμήνου
(1Q19)
11,64%
12,18%
12,06%
28,54%
2,50%
35,36%
19,86%
12,36%
30,23%
15,85%
41,45%
31,48%
15,95%
12,46%
-1,43%
17,14%
23,59%
14,87%
21,13%
25,42%
45,00%
0,86%
-0,62%
21,61%
23,17%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

1,96%
2,37%
1,14%

17,62%
14,42%
25,61%
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