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Σενάρια καταστροφής και διάσωσης της Ευρώπης, με την Ελλάδα να έχει καθοριστικό ρόλο
Τρία σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διάλυση της ευρωζώνης αλλά και τρία σενάρια διάσωσης
του ευρώ ενάντια στο κύμα λαϊκισμού σε πολλές χώρες της Ευρώπης παρουσιάζει το πρακτορείο Bloomberg.
Πρωταγωνίστρια όπως ίσως ήταν αναμενόμενο, είναι η Ελλάδα, καθώς το πρακτορείο δίνει 50% πιθανότητες να
αποχωρήσει η Ελλάδα από την ευρωζώνη.
Ειδικότερα, τα 3 σενάρια για τη διάσπαση της Ευρωζώνης
1) Γαλλία - Η Λεπέν αναδεικνύεται νικήτρια των εκλογών
Η Μαρίν Λεπέν κερδίζει τις προεδρικές εκλογές προκηρύσσει δημοψήφισμα για επιστροφή στο γαλλικό
νόμισμα. Χωρίς την παραμονή της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενωση η τελευταία είναι αμφίβολο
πως θα επιβιώσει. Πιθανότητες: 15%.
2) Κερδίζει έδαφος ο ευρωσκεπτικισμός στην Ιταλία
Η Ε.Ε. απορρίπτει την κρατική διάσωση τραπεζών, ακολουθεί αναταραχή, bank run, περιορισμοί στην κίνηση
κεφαλαίων, παραίτηση κυβέρνησης και εκλογή νέας υπό τον Μπέπε Γκρίλο που οδηγεί τη χώρα σε έξοδο από το
ευρώ. Πιθανότητες: 30%
3) Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει περισσότερο
Οι δανειστές απαιτούν και άλλα μέτρα, ο Αλέξης Τσίπρας προκηρύσσει πρόωρες εκλογές με υπόσχεση το τέλος
της λιτότητας. Κερδίζει τις εκλογές και δεν διστάζει στη συνέχεια. Η Ελλάδα χρεοκοπεί μη αποπληρώνοντας την
ΕΚΤ και η ΕΚΤ τραβάει τις τράπεζες από την πρίζα. Η Ελλάδα βγαίνει από το ευρώ. Πιθανότητες: 50%
Τρία σενάρια για τη διάσωση της Ευρωζώνης
Μια παγκόσμια κρίση ενώνει την Ευρώπη
1) Ξεσπάει εμπορικός πόλεμος με ΗΠΑ ενώ ο Πούτιν αρχίζει να δοκιμάζει στα σοβαρά την ανοχή του ΝΑΤΟ
στην Ανατολική Ευρώπη. Η Γερμανία αποφασίζει να τα δώσει όλα για όλα και αποδέχεται την μετατροπή της
Ευρωζώνης σε δημοσιονομική ένωση και κάποιας μορφής ευρωομόλογα ή άλλες μόνιμες μεταφορές πόρων σε
αντάλλαγμα για γερμανική πειθαρχία. Η Ευρώπη ενώνεται και το ευρώ σώζεται. Πιθανότητες: 10%
Επικράτηση Σουλτς στις εκλογές
2) Ο Σούλτς κερδίζει τις εκλογές και ακολουθεί πιο λογική οικονομική πολιτική από την Μέρκελ. Δέχεται να
χαμηλώσουν οι δημοσιονομοκοί στόχοι της Ελλάδας και η χώρα βγαίνει από το Μνημόνιο το 2018. Ο Σουλτς
δέχεται ευρωομόλογα και τα εγκρίνουν και οι υπόλοιποι ηγέτες. Ακολουθεί ελαφρώς επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική στη Γερμανία, ανεβαίνει η ζήτηση και μειώνεται το εμπορικό πλεόνασμα με ΗΠΑ, βελτιώνοντας
σχέσεις με Τραμπ. Η Γερμανία δέχεται κάποια περιορισμένης μορφής μεταφορά πόρων σε ελλειμματικές χώρες,
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το ευρώ σώζεται. Πιθανότητες 25%.
Η Ευρωζώνη καταφέρνει να επιβιώσει
3) Η Λεπέν χάνει, η Ελλάδα δεν χρεοκοπεί, οι ιταλικές τράπεζες συνεχίζουν, η Μέρκελ κερδίζει τις εκλογές. Η
Γερμανίδα Καγκελάριος και οι υπόλοιποι ηγέτες συμφωνούν στη δημιουργία υπουργείου Οικονομικών της
Ευρωζώνης σε κάποια χρόνια. Στην Ελλάδα έχουμε κρίση κάθε χρόνο αλλά η κατάσταση σώζεται κάθε φορά
στο παρά πέντε και σταδιακά η ελληνική οικονομία βελτιώνεται. Ολοκληρώνεται η τραπεζική ένωση με την
εισαγωγή ενός συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Φτάνουμε στο 2020 και η ευρωζώνη είναι ακόμη ακέραιη.
Πιθανότητες 75%.
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ΕΛΣΤΑΤ: Αμετάβλητο στα 184,5 δισ.ευρώ το ΑΕΠ του 2016
Σε 184,5 δισ. ευρώ ανήλθε σε όρους όγκου (μεταβολή σε πραγματικούς όρους) το ΑΕΠ το 2016 και σημείωσε
μηδενική ετήσια μεταβολή έναντι των 184,5 δισ. ευρώ το 2015, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της
ΕΛΣΤΑΤ για τους ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς. Για την εκτίμηση αυτή, ενσωματώθηκαν είτε μηνιαία
στοιχεία (ισοζύγιο πληρωμών, εξωτερικό εμπόριο) είτε τριμηνιαία (κύκλος εργασιών στις υπηρεσίες, έρευνα
εργατικού δυναμικού, Γενική Κυβέρνηση). Η δεύτερη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ θα δημοσιοποιηθεί στις 17
Οκτωβρίου, αφού ενσωματωθούν ετήσια στοιχεία (όπως έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων, εκτιμήσεις για
την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας οικογενειακών
προϋπολογισμών, ετήσια στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών και εξωτερικού εμπορίου, ετήσια στοιχεία Γενικής
Κυβέρνησης κ.λπ.) και με τη μέθοδο των πινάκων προσφοράς και χρήσεων ανά προϊόν.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, το 2016 η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,6% σε σχέση με το 2015
(η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,4% και της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,1%). Οι ιδιωτικές
επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου) μειώθηκαν 0,8%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
μειώθηκαν 2%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 0,4%.
Σημειώνεται ότι σε τιμές αγοράς το ΑΕΠ σημείωσε το 2016 ονομαστική αύξηση 0,1% και ανήλθε σε 175,9 δισ.
ευρώ έναντι 175,7 δισ. ευρώ το 2015.
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ΔΕΗ: Ερχονται εισπρακτικές εταιρείες για τις ανεξόφλητες οφειλές
Την πρόθεση της ΔΕΗ να αναθέσει εισπρακτικές εταιρείες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κακοπληρωτών
αποκάλυψε ο διοικητής της εταιρείας Μανώλης Παναγιωτάκης κατά την ενημέρωση που έκανε στη Βουλή.
Μέσα στις επόμενες ημέρες, η ΔΕΗ θα έρθει σε συμφωνία με μεγάλη πολυεθνική εταιρεία προκειμένου να
αρχίσουν να εισπράττονται χρέη από στρατηγικούς κακοπληρωτές, «όχι πελάτες που δεν έχουν αλλά άλλους
από αυτούς που μπορούν αλλά συνειδητά δεν πληρώνουν», όπως ανέφερε.
Αποκλάλυψε επίσης πώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη ΔΕΗ έχουν εκτιναχθεί στα 2,6 δισ. ευρώ από 1,7 δισ.
ευρώ που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2015.
«Η πολιτική μας με τα ληξιπρόθεσμα έγιναν με διευκολύνσεις, πιέσεις σε μεγαλύτερους οφειλέτες που
αποδείχθηκαν στρατηγικοί κακοπληρωτές. Περίπου 85.000 άτομα με οφειλές άνω των 3.000 ευρώ χρωστάνε
πάνω από 500 εκ. ευρώ. Αποφασίσαμε να τους πιέσουμε πάρα πολύ. Τους κόπηκε το ρεύμα και
επανασυνδέθηκαν μόνοι τους αυθαίρετα με ρευματοκλοπή» ανέφερε.
«Αυτές οι πολιτικές των διευκολύνσεων και όλα αυτά έχουν φτάσει στα όριά τους. Έχουμε αποφασίσει να
προχωρήσουμε σε ποιο αποφασιστικές μεθόδους. Θα προσλάβουμε εταιρεία με μεγαλύτερη εξειδίκευση στο
θέμα της συλλογής οφειλομένων με διεθνή εμπειρία. Έχουν συστήματα δικά τους με λογισμικά ανάλυσης της
πελατείας με βάσει ιστορικά στοιχεία, ανάλυση κατάστασης του κάθε πελάτη. Πολύ πιο σοφιστικέ μεθόδους.
Μας έχουν υποσχεθεί πως η εισπραξιμότητα μπορεί να αυξηθεί πάνω από 10%. Αυτό θα είναι πάρα πολύ
σημαντικό, θα μας δώσει μεγάλη ανάσα», συμπλήρωσε.
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ΕΕ: Προχωρά η αξιολόγηση για το σχέδιο διάσωσης της Monte dei Paschi
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις
ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της Banca Monte dei Paschi di Siena που επιτρέπουν στις Βρυξέλλες να
προχωρήσουν με την αξιολόγησή τους για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της προβληματικής τράπεζας, δήλωσε
η αρμόδια Επίτροπος Ανταγωνισμού. «Για εμάς, ήταν πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τη
σωστή βάση για να εργαστούμε», δήλωσε η Μαργκρέτε Βεστάγκερ σε συνέντευξη Τύπου απαντώντας σε
ερώτηση για την Monte Paschi. «Χρειαζόμαστε από τις εποπτικές αρχές να μας δώσουν τα θεμελιώδη
στοιχεία για τις τράπεζες», δήλωσε αναφορικά με την αξιολόγηση των κεφαλαιακών αναγκών των
τραπεζών από την ΕΚΤ που διενεργήθηκε μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. «Τώρα, ο Ενιαίος
Εποπτικός Μηχανισμός έχει απαντήσει τις ερωτήσεις μας, κάτι που θα μας επιτρέψει να κινηθούμε προς τα
εμπρός», δήλωσε η Βεστάγκερ, απορρίπτοντας τις εικασίες για σύγκρουση μεταξύ της Κομισιόν και της
ΕΚΤ για το σχέδιο διάσωσης της Monte Paschi. Η Monte dei Paschi ζήτησε πέρυσι κρατική ενίσχυση αφού
δεν κατάφερε να αντλήσει κεφάλαια ύψους 5 δισεκ. ευρώ από την αγορά. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό δεν έχει
ακόμα εγκριθεί από την Κομισιόν και την ΕΚΤ.
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Φορολογικό κάλεσμα της Ιταλίας σε μεγιστάνες από όλο τον κόσμο
Όσοι ξένοι δισεκατομμυριούχοι πιστοί… προσέλθετε: η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να ανταγωνιστεί
προορισμούς όπως η Ισπανία και η Βρετανία και να θεσπίσει έναν φόρο ανεξαρτήτως εισοδήματος (“flat tax”)
τόσο για ομογενείς όσο και για ξένους με μεγάλη περιουσία που θα ήθελαν να μετοικήσουν στην Ιταλία.
Ο ενιαίος αυτός συντελεστής φορολόγησης ανέρχεται σε 100.000 ευρώ τον χρόνο για όλους τους Ιταλούς οι
οποίοι έζησαν για χρόνια στο εξωτερικό, ή ξένους με μεγάλη περιουσία (ακόμη και δισεκατομμυριούχους), αν
αποφασίσουν να μετακομίσουν στην Ιταλία με την οικογένειά τους.
Μοναδική αναγκαία προϋπόθεση, να έχουν διαμείνει μόνιμα σε χώρα του εξωτερικού, για εννιά χρόνια στο
διάστημα της τελευταίας δεκαετίας.
Τα μέλη της οικογένειας των μεγαλοεισοδηματιών που θα μεταναστεύσουν στην Ιταλία θα μπορούν να
καταβάλουν πάγιο φόρο 25.000 ευρώ το χρόνο στο ιταλικό υπουργείο Οικονομικών — ανεξάρτητα από το ύψος
των αποδοχών τους ή των περιουσιακών τους στοιχείων.
Στόχος, φυσικά, αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, είναι να αυξηθούν οι εισπράξεις για το ιταλικό δημόσιο,
αλλά και να μετατραπεί η Ιταλία σε «ελκυστικό τόπο διαμονής», για μεγιστάνες από όλο τον πλανήτη.
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67% περισσότερες γερμανικές κρατήσεις για Ελλάδα
Η Ελλάδα ανήκει στους κερδισμένος της φετινής τουριστικής σαιζόν. Παρά τη θεαματική αύξηση στην αγορά
κρατήσεων ήδη από τον χειμώνα, παραμένει αβέβαιο κατά πόσο αυτή η πορεία θα συνεχιστεί και τους
επόμενους μήνες.
Με 76 εκθέτες από τον κλάδο του τουρισμού η ελληνική συμμετοχή στη φετινή Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB
του Βερολίνου είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από πέρυσι. Για δεύτερη συνεχή χρονιά οι εκπρόσωποι των
ελληνικών ξενοδοχείων, τουριστικών γραφείων, περιφερειών και ναυτιλιακών εταιρειών έρχονται στην έκθεση
με αισιοδοξία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ο δημοφιλέστερος τουριστικός
προορισμός των Γερμανών μετά τις Βαλεαρίδες Νήσους.
Θα πρέπει να περιμένουμε το καλοκαίρι
Σύμφωνα με τον Νόρμπερτ Φίμπιχ, πρόεδρο του Γερμανικού Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων (DRV), ως τα

τέλη Ιανουαρίου σχεδόν 70% περισσότεροι Γερμανοί σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, είχαν επιλέξει
ελληνικούς προορισμούς. Με 33% αύξηση ακολουθεί η Βουλγαρία, με 26% η Κροατία, ενώ διπλασιάστηκαν οι
κρατήσεις για την Κύπρο. Ο μεγάλος χαμένος της φετινής χρονιάς θα είναι η Τουρκία, με σχεδόν 60% μείωση
της ζήτησης. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Φίμπιχ στη συνέντευξη τύπου της ΙΤΒ στο Βερολίνο,
βασίζονται σε κρατήσεις που έγιναν μέσω ταξιδιωτικών γραφείων. Θα πρέπει να όμως να θεωρηθεί σίγουρο ότι
στο τέλος του χρόνου η αύξηση θα είναι μικρότερη.
Οι λόγοι που οδήγησαν πολλούς Γερμανούς να κλείσουν τις φετινές καλοκαιρινές τους διακοπές ήδη από τον
περασμένο Νοέβριο και Δεκέμβριο σχετίζεται με τις αρνητικές εμπειρίες της προηγούμενης σαιζόν. Η πολιτική
αστάθεια σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Τυνησία και η Τουρκία είχε αναγκάσει πολλούς Γερμανούς να
αναζητήσουν άλλους προορισμούς, εξηγεί η Ντέρτε Νόρντμπεκ από το Ινστιτούτο Έρευνας της Τουριστικής
Αγοράς GfK. Πολλοί από αυτούς δεν κατάφεραν όμως λόγω της μεγάλης ζήτησης να κλείσουν στην
ημερομηνία που ήθελαν και είχαν αναγκασθεί να μεταθέσουν την άδειά τους για το φθινόπωρο. Για να μην
επαναληφθεί αυτή η κατάσταση και φέτος, έκαναν έγκαιρα τις κρατήσεις τους. Το ζητούμενο τώρα είναι αν η
τάση που διαπιστώνεται στα λεγόμενα «early-bookings» θα κρατήσει ως το καλοκαίρι. Σύμφωνα με ψύχραιμες
εκτιμήσεις ειδικών της γερμανικής αγοράς το πιθανότερο είναι ο αριθμός των γερμανών τουριστών που θα
επισκεφτούν την Ελλάδα να κυμανθεί στα 3,5 εκατομμύρια. Το 2016 ο αριθμός τους ανήλθε σύμφωνα με
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας στα 3,2 εκατομμύρια.
Ωφελείται η Ελλάδα από την αύξηση των τιμών στα τουριστικά πακέτα;
Ανεξάρτητα από την γενικότερη αβεβαιότητα, γεγονός είναι πάντως ότι η μεγάλη ζήτηση έχει οδηγήσει
πολλούς οπερέιτορ να αυξήσουν τις προσφορές τους για την Ελλάδα. Η TUI για παράδειγμα προσφέρει για
φέτος 40% περισσότερες κλίνες απ' ό,τι το 2016 σε ξενοδοχεία στην Κρήτη, τη Ρόδο και την Κω και
έχει αυξήσει επίσης των αριθμό των πτήσεων. Ανάλογη στάση τηρούν και άλλοι τουριστικοί όμιλοι χωρίς όμως
να έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένα στοιχεία. Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι η
μεγάλη ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς δεν παρεμποδίζεται από την αύξηση των τιμών στα ελληνικά
πακέτα, η οποία παρατηρείται στις προσφορές των τουρ οπερέιτορ. Στην περίπτωση των Thomas Cook και
\ οι αυξήσεις των τιμών κυμαίνονται στο 4%.
Neckermann
Αβέβαιο είναι τέλος αν από αυτή την αύξηση τιμών θα επωφεληθεί η Ελλάδα. Σύμφωνα πάντως με στοιχεία
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), παρά την αύξηση των τουριστών πέρυσι τα
έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 6,4%, αγγίζοντας τα 13,2 δισ. ευρώ. Για φέτος ο ΣΕΤΕ αναμένει την
αύξηση του αριθμού των τουριστών στα 27 εκατομμύρια από τα 25 εκατομμύρια που ήταν το 2016, ενώ τα
έσοδα από τον τουρισμό ενδέχεται να ανέλθουν στα 14,5 δισ. ευρώ.
Deutsche Welle

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

IV

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

Σ

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

This is how the US stock market has changed since 1900.
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