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Ανησυχία του ΣΕΒ για την παραμονή της Ελλάδας στην Ε.Ε.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ΣΕΒ για το μέλλον την Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Αν διαιωνιστεί η σημερινή κατάσταση επιτροπείας από ξένους τεχνοκράτες, η συμμετοχή της Ελλάδας στην
Ενωμένη Ευρώπη είτε θα παραμείνει στα χαρτιά, με υποκατάσταση της απουσίας ουσιαστικής συμμετοχής από
κάποια ειδική επιτροπεία, είτε θα λυθεί κάποια στιγμή μέσω της αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση», αναφέρει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, υπό τον τίτλο «2017: Annus Mirabilis
ή Horribilis; Η επιλογή είναι στα χέρια μας!».
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, βασικός στόχος για το 2017 πρέπει να είναι η αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας
στην άσκηση των κατάλληλων δημοσιονομικών και αναπτυξιακών πολιτικών που θα δημιουργήσουν τη νέα
Ελλάδα που παράγει και αποταμιεύει εντός της Ε.Ε. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί αν δεν κάνουμε τις
μεταρρυθμίσεις δική μας υπόθεση. ADVERTISING
«Το κυρίαρχο ζητούμενο παραμένει η αλλαγή στο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση
μείωσης της υπερφορολόγησης των συνεπών φορολογουμένων και οργανωμένων επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο
είναι δυνατόν αφενός με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη χρήση πλαστικού χρήματος και ηλεκτρονικής
τιμολόγησης στις συναλλαγές, και αφετέρου με τη μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω βελτίωσης της
παραγωγικότητας στον δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, απαιτείται η περαιτέρω στοχευμένη μετεξέλιξη του
ασφαλιστικού και προνοιακού συστήματος προς ένα πιο ανταποδοτικό, σύστημα εισφορών και συντάξεων και
ένα αποτελεσματικό σύστημα καταπολέμησης της φτώχειας, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης, ευέλικτης και
ευνομούμενης αγοράς εργασίας, όπως διαμορφώνεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις παραγωγικές
δυνατότητες της χώρας», αναφέρει ο ΣΕΒ και προσθέτει:
«Σήμερα, στον 8ο χρόνο των μνημονίων, ακόμα και αυτοί που ωφελούνται από τις στρεβλώσεις και
εναντιώνονται στην διατύπωση πειστικών και ολοκληρωμένων προτάσεων πολιτικής, βλέπουν το μέλλον τους
αδιέξοδο, και τείνουν να συμφωνούν στην επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης της ικανότητας της χώρας να
ασκήσει ποιοτική διακυβέρνηση».
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Νέο σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ
Το νέο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ σχεδιάζει η κυβέρνηση μετά το ναύαγιο με την Socar.
Στόχος, να ολοκλήρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Όπως γράφει η «Καθημερινή», το πρώτο
σενάριο που εξετάζεται είναι το μοντέλο ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, η διατήρηση δηλαδή ποσοστού 51%
από το Δημόσιο. Θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή δύο ευρωπαϊκών εταιρειών, της βελγικής Fluxys και της
ρουμανικής Transgaz, που είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος Φυσικού Αερίου της χώρας. Βασική
εκκρεμότητα είναι η καταγγελία της σύμβασης που υπεγράφη το 2013 μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Socar για τη
μεταβίβαση του 66%.
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«Αισιοδοξία για την ελληνική κρίση» το 2017
Η κυβέρνηση πρόκειται να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ακολουθώντας την γραμμή του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, γράφει στο «Fortune» ο οικονομολόγος του Stern Business School του Πανεπιστημίου
της Νέας Υόρκης, Νικόλας Οικονομίδης. Το άρθρο έχει τίτλο «Πώς η προβληματική οικονομία της Ελλάδας θα
μπορούσε να ανακάμψει το 2017» και τάσσεται υπέρ των μεταρρυθμίσεων.
Απευθυνόμενος στο διεθνές κοινό, ο κ. Οικονομίδης εξιστορεί την «τραγωδία», όπως την χαρακτηρίζει, της
ελληνικής κρίσης. Κατά τον ίδιο, το πρόβλημα πηγάζει στην άρνηση της κυβέρνησης να εφαρμόσει
μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν την ισχύ του κράτους και θα διευκολύνουν τις ιδιωτικοποιήσεις, γεγονός που
ο ίδιος αποδίδει στον μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων που ψήφισαν τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές του
2015.
Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, το ΔΝΤ προτείνει λιγότερη λιτότητα, αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα κάνουν την χώρα περισσότερο ανταγωνιστική. Ο ίδιος φαίνεται αισιόδοξος
ότι το 2017 η ελληνική κυβέρνηση, δεδομένου ότι τον ξεπερνά στις δημοσκοπήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
θα ακολουθήσει την μεταρρυθμιστική ατζέντα. Ως εναλλακτική λύση ο κ. Οικονομίδης «βλέπει» το Grexit.
Το συγκεκριμένο ζήτημα, για το με ποιο «στρατόπεδο» θα πρέπει να ταχθεί η Ελλάδα, έχει διχάσει τους
οικονομολόγους. Τον προηγούμενο μήνα η οικονομολόγος Φράνσις Κόπολα είχε γράψει στο Forbes ότι το ΔΝΤ
θα πρέπει να αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα, θεωρώντας απίθανο σενάριο η κυβέρνηση να δεχτεί τις
αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις που προτείνει. Η ίδια δεν φαινόταν αισιόδοξη για το μέλλον της χώρας μας.
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Morgan Stanley: Αυξάνονται οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές μετοχές
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Morgan Stanley, οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν ράλι μετά
τις εκλογές, αλλά τώρα είναι ώρα για τις επενδυτές να αρχίσουν να σκέφτονται να φύγουν από την αγορά,
πιθανότατα έως την ημέρα ορκωμοσίας του Donald Trump. «Είναι αλαζονικό να λένε στους ανθρώπους ότι
πρέπει να ανησυχούν αλλά να παραμείνουν bullish προς το παρόν» αναφέρεται σε σχετικό note της τράπεζας.
«Κάποιοι από εμάς πιστεύουν ότι πρέπει απλά να πουλήσουμε έως την ημέρα της ορκωμοσίας» επισημαίνουν οι
αναλυτές τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούν να προκαλέσει θετικά και συναρπαστικά
αποτελέσματα τις πρώτες εβδομάδες μετά την ορκωμοσία. Η Morgan Stanley έχει παραμείνει αισιόδοξη για τις
αμερικανικές μετοχές για αρκετά χρόνια, ακόμα κι αν περιμένει μικρή αύξηση κερδών. Αλλά τώρα, αναμένει
πραγματική αύξηση κερδών. Το ράλι μετά τη νίκη-έκπληξη του Trump υπήρξε σημαντικό. Ο βιομηχανικός
δείκτης Dow Jones έχει κερδίσει περίπου 9% και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις 20.000 μονάδες,
ενώ ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 6% αγγίζοντας επίπεδα ρεκόρ. Σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, το θέμα
δεν είναι το «εάν» αλλά το «πότε» θα πρέπει να αρχίσουν να φεύγουν από την αγορά. Η Morgan Stanley θέτει
το στόχο για τον S&P 500 στις 2.300 μονάδες στο βασικό σενάριο για το τέλος του 2017.
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Θετικές ενδείξεις για την τουριστική χρονιά από τις προκρατήσεις …
Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό, όπως φανερώνουν οι προκρατήσεις από τις
διεθνείς αγορές. Οπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ανδρέας Ανδρεάδης «θετικά κινούνται οι προκρατήσεις για την
Ελλάδα». Εκτιμά, ωστόσο, ότι «η εντεινόμενη αποστθεροποίηση της Τουρκίας σίγουρα δεν αποτελεί θετική
εξέλιξη για τον τουρισμό μας». Σε παρέμβασή της στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού / Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 Fm» και η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, έχει τονίσει ότι
«το 2016 κλείνει εξαιρετικά με 27,5 εκατομμύρια τουρίστες και το 2017 επίσης ξεκινά εξαιρετικά». Οπως είπε
η υπουργός, η νέα χρονιά καταγράφει ήδη διψήφιο νούμερο στις προκρατήσεις.
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2016: Η χρυσή χρονιά των επενδυτών …
Μπορεί από άποψης πολιτικών εξελίξεων το 2016 να ήταν μια εξαιρετικά «περίεργη» ως κακή χρονιά,
εντούτοις σύμφωνα με τα στοιχεία της Openfolio για λογαριασμό του CNN Greece, η μεγάλη πλειοψηφία των
επενδυτών στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα το 77% έβγαλαν χρήματα τη χρονιά που μας πέρασε.
Να σημειωθεί ότι η Openfolio είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να δουν τις αποδόσεις των
επενδύσεών τους σε σχέση με τις αποδόσεις άλλων επενδυτών.
Και σύμφωνα με τα στοιχεία της συγκεκριμένης εφαρμογής, οι γυναίκες ξεπέρασαν σε αποδόσεις τους άντρες

για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά.
Πρόκειται για μια μεγάλη αντιστροφή της κατάστασης σε σχέση με πέρυσι, όταν οι περισσότεροι – άνδρες και
γυναίκες εξίσου – έχασαν χρήματα.
«Η αυξανόμενη επενδυτική αισιοδοξία και η άνοδος του χρηματιστηρίου σε ιστορικά υψηλά είναι θαυμάσιες
ειδήσεις για το τέλος του χρόνου» λέει ο Σκοτ Ρεν, επικεφαλής παγκόσμιας μετοχικής στρατηγικής στο Wells
Fargo Investment Institute.
Ο μέσος επενδυτής είχε απόδοση λίγο πάνω από 5% το 2016, σύμφωνα με την Openfolio.
Μπορεί το ποσοστό αυτό να μην ακούγεται πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι ο Dow ανέβηκε κατά 13,4% – ο
μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης από το 2013 – αλλά οι περισσότεροι επενδυτές δεν βάζουν όλα τα χρήματά τους
μοναχά σε αμερικανικές μετοχές.
Αντιθέτως, διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό τους επενδύοντας σε ομόλογα, σε άλλα χρηματιστήρια σε Ευρώπη
και Ιαπωνία, σε αναδυόμενες αγορές, και σε βασικά προϊόντα όπως χρυσός και πετρέλαιο. Ιδιαίτερα υψηλές,
π.χ., ήταν οι αποδόσεις στη Ρωσία.
«Αυτό που λέμε στους επενδυτές είναι να επιμείνουν σε αυτά που διαθέτουν και να παραμείνουν
διαφοροποιημένοι. Το συγκεκριμένο περιβάλλον δεν επιτρέπει περισσότερο ρίσκο» λέει η Κέιτ Γουέρν,
υπεύθυνη επενδυτικής στρατηγικής της Edward Jones.
Εξάλλου, εάν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος με απόδοση 5% δεν έχει παρά να δει το βιβλιάριο καταθέσεών
του… Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μόλις πάνω από το 0%, και άρα το να βάλεις χρήμα στην αγορά ήταν η
πιο κερδοφόρα επιλογή.
Σύμφωνα με την Openfolio, όσοι έβγαλαν πολλά λεφτά από τις αγορές το 2016 επένδυσαν σε μετοχές
τεχνολογίας όπως η Apple, η Facebook και η Tesla, καθώς και σε μετοχές του χρηματοπιστωτικού κλάδου, οι
οποίες ανέβηκαν μετά από την εκλογή Τραμπ.
Αντίθετα, όσοι έχασαν χρήμα είχαν επενδύσει σε δημοφιλείς μετοχές που τα βρήκαν σκούρα τη χρονιά που μας
πέρασε, όπως η Twitter (μείον 30%), η GoPro (μείον 52%), η FitBit (μείον 75%) και η Under Armour (μείον
30%).
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