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ESM: Εντός Ιανουαρίου η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
Εντός του τρέχοντος μηνός αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για τα πρώτα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού
χρέους, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Ανέβ Γιάνσε, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). «Η επίσημη έγκριση των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του
ελληνικού χρέους αναμένεται έως τα τέλη του Ιανουαρίου», τόνισε ενδεικτικά, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος,
μιλώντας στο πρακτορείο Dow Jones. Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι ο ESM αύξησε κατά 14% τις
χρηματοδοτικές του ανάγκες για το 2017, προκειμένου να «καλύψει» το επιπλέον κόστος από την ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους. Πλέον, οι μακροπρόθεσμες ανάγκες του Μηχανισμού εκτιμώνται σε 57 δισ. ευρώ, ποσό το
οποίο, εφόσον χρειαστεί, μπορεί να αναθεωρηθεί εκ νέου. Ο ίδιος προανήγγειλε επίσης, την έκδοση του πρώτου
ομολόγου, σε δολάριο - εξέλιξη, η οποία εκτιμάται ότι θα προσελκύσει περισσότερους επενδυτές από τη Λατινική
Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. «Η έκδοση ομολόγων, σε δολάριο θα μας επιτρέψει να μειώσουν
περαιτέρω το χρηματοδοτικό κόστος», έσπευσε να προσθέσει.

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

Εισροές ξένων κεφαλαίων 913 εκατ. στο Χ.Α. πέρυσι
Εισροή κεφαλαίων ύψους 913 εκατ. στο ελληνικό χρηματιστήριο από ξένους επενδυτές το 2016, έναντι 606,97
εκατ. το 2015, καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία, Δεκεμβρίου, της ΕΧΑΕ. Στα 913 εκατ. αυτά
περιλαμβάνονται, βέβαια, ποσά που εισέρρευσαν λόγω της ολοκλήρωσης ιδιωτικοποιήσεων όπως τα 280
εκατομμύρια ευρώ που κατέβαλε η Cosco για το 51% του ΟΛΠ ή τα 400 εκατομμύρια για τον Αστέρα
Βουλιαγμένης.
Συνέχεια…
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Χωρίς τα ποσά αυτά από τη σύγκριση με το 2015 προκύπτει αρνητική ποσοστιαία μεταβολή.
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς,
πάντως, στα τέλη του 2016 ανέρχεται σε 64,3%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του
ΤΧΣ (1.753,58 εκατ. ευρώ ή 4,5%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς
(39,29 δισ. στις 30/12/2016) η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 61,4%. Η
συνολική αξία συναλλαγών πέρυσι διαμορφώθηκε στα 15,06 δισ. έναντι 19,11 δισ. το 2015
(οπότε και υλοποιήθηκαν και οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών), παρουσιάζοντας μείωση
της τάξεως του 21,3%. Μειωμένη, κατά 29,5%, ήταν και η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών
που διαμορφώθηκε στα 60,46 εκατ. έναντι 85,71 εκατ. το 2015. Αυτά ενώ ο Γενικός Δείκτης
του Χ.Α. έκλεισε με οριακή μεταβολή της τάξης του +1,9% για το έτος.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σταθερά μειώνεται ο πληθυσμός της χώρας
Η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα έχει τις ρίζες της στην περίοδο από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980.
Τότε που οι ετήσιες γεννήσεις μειώθηκαν από τις 140.000-150.000 ανά έτος στις 100.000
ετησίως στο τέλος της δεκαετίας του '80, όπως σημειώνει ο προϊστάμενος του Τμήματος
Φυσικής και Μεταναστευτικής Κίνησης Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ, Κωνσταντίνος
Βούλγαρης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, "Πρακτορείο FM 104,9".
Σύμφωνα με τον κ. Βούλγαρη η συγκεκριμένα τάση για μείωση των γεννήσεων είχε διάρκεια
μιας
περίπου
15ετίας.
Στη συνέχεια, αναστράφηκε κατά τη δεκαετία του 2000, όταν υπήρξε εμφανής άνοδος στον
αριθμό των γεννήσεων, οι οποίες έφτασαν μέχρι και τις 120.000 ανά έτος, πριν φτάσουμε στα
σημερινά ποσοστά αφού σήμερα «οι γεννήσεις σε ετήσια βάση ανέρχονται στο επίπεδο των
90.000 χιλιάδων, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού».
Σημαντικό εύρημα των στατιστικών είναι πως στην Ελλάδα «τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι
είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις», όπως σημειώνει ο κ. Βούλγαρης, αφού έχουμε περίπου
120.000 θανάτους ετησίως, μια μείωση του πληθυσμού που τα έτη πριν από το 2010 μπορούσε
να καλυφθεί από τη μετανάστευση. Κι αυτό διότι εκείνη την περίοδο «οι άνθρωποι που
έρχονταν στη χώρα ήταν περισσότεροι από εκείνους που την εγκατέλειπαν».
Συνέχεια…
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Σήμερα η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα, πέρα από το ζήτημα της αναλογίας των
γεννήσεων με τους θανάτους, είναι αυτή του φαινομένου της «αρνητικής μετανάστευσης» κάτι
που έχει ως συνέπεια και τη «μείωση κάθε χρόνο του πληθυσμού της χώρας σε απόλυτο
αριθμό».
Οι προοπτικές για τον πληθυσμό της επικράτειας γενικότερα είναι αρνητικές, αφού υφίσταται
και ζήτημα που άπτεται της «δομής του πληθυσμού, όπου όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι τα
επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να έχουμε μείωση του πληθυσμού και μεγάλη αύξηση του
δείκτη
γήρανσης»,
τονίζει
ο
κ.
Βούλγαρης.
«Θα αυξάνεται ο πληθυσμός πάνω από τα 65 σε βάρος των ηλικιών 0-14» προσθέτει ο
Έλληνας επιστήμονας.
Η εικόνα είναι «μέχρι σε έναν βαθμό μη αναστρέψιμη» τονίζει ο προϊστάμενος του Τμήματος
Φυσικής και Μεταναστευτικής Κίνησης Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ, για να συμπληρώσει πως
η «μετανάστευση αλλά και κάποια αύξηση των γεννήσεων» μπορούν να αντισταθμίσουν ως
προς έναν βαθμό την κατάσταση.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σε χαμηλό 2,5 μηνών η Στερλίνα με φόντο τα σενάρια για σκληρό Brexit.
Σε χαμηλό 2,5 μηνών παραμένει η στερλίνα, εν μέσω της αναζωπύρωσης των ανησυχιών για
το ενδεχόμενο ενός «σκληρού» Brexit.
Αυτή την ώρα (12.33), το βρετανικό νόμισμα υποχωρεί κατά 0,18% στα 1,2139 δολάρια, ενώ
ενδοσυνεδριακά βρέθηκε ακόμη και στα επίπεδα των 1,2108 δολαρίων.
«Οι φόβοι για ένα σκληρό Brexit έχουν αυξηθεί, με τους επενδυτές να προσπαθούν να
αποτιμήσουν τους κινδύνους» αναφέρει, σχετικά, ένας εκ των αναλυτών της Sony Financial
Holdings.
Την ίδια ώρα, το ευρώ ενισχύεται κατά 0,14% στα 1,0588 δολάρια, με χαμηλό ημέρας τα
1,0574 δολάρια και υψηλό ημέρας τα 1,0628 δολάρια.
Το ιαπωνικό νόμισμα παράλληλα, σημειώνει οριακά κέρδη κατά 0,08% στα 115,95
γεν/δολάριο, ενώ το φράγκο καταγράφει άνοδο κατά 0,16% στα 1,0135 φραγκα/δολάριο.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Στα βιβλία του ο Τραμπ αποκαλύπτει τα σχέδιά του
Τα βασικά σημεία του προεκλογικού προγράμματος με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις αμερικανικές
εκλογές τον Νοέμβριο περιλαμβάνονται στο τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Πώς θα γίνει και πάλι σπουδαία η
Αμερική».
Το βιβλίο του Ντόναλντ Τραμπ «Πώς θα γίνει και πάλι σπουδαία η Αμερική» κυκλοφόρησε και στη Γερμανία
τον Μάιο του 2015. Πέρασε απαρατήρητο στα μέσα ενημέρωσης, όχι όμως και στο κοινό. Σύμφωνα με τον
εκδοτικό οίκο Plassen στα γερμανικά βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί ήδη η τρίτη έκδοση. Για τους περισσότερους
Γερμανούς βιβλιόφιλους πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστός ως συγγραφέας bestseller με πρακτικές
συμβουλές για το πώς μπορείς να γίνεις πλούσιος.
Στις ΗΠΑ, όπου το τελευταίο βιβλίο του έχει πωληθεί πάνω από 200.000 φορές, ο εκλεγμένος πρόεδρος είναι
γνωστός εδώ και χρόνια ως συγγραφέας βιβλίων με πατριωτικό περιεχόμενο, στα οποία εκτός από τις
ανησυχίες του για την πορεία της χώρας καταθέτει προτάσεις για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική
ασφαλείας, εστιάζοντας στην Εγγύς Ανατολή και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την παγκόσμια ασφάλεια
Στις αρχές του 2000 ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ένα αμερικανικό «χειρουργικό χτύπημα» εναντίον της Βόρειας
Κορέας. Με μια περιορισμένης έκτασης επίθεση θα στέλνονταν ένα μήνυμα κατά των «συμμάχων» της
Πιονγιάνγκ, Ιράν, Ιράκ, Λιβύη και Κίνα, που κατά την εκτίμησή του συνιστούσαν τη μεγαλύτερη απειλή για
την παγκόσμια ασφάλεια. Από το 2011 εξαίρει τον κίνδυνο που απορρέει από την Τεχεράνη.
Κατά την άποψή του η αμερικανική επέμβαση στο γειτονικό Ιράκ, εκτός από την τεράστια οικονομική
επιβάρυνση για τις ΗΠΑ, ενίσχυσε την ιρανική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι
ο τερματισμός του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για την
αμερικανική εξωτερική πολιτική, επειδή η Τεχεράνη είτε θα έκανε χρήση του ατομικού της οπλοστασίου, είτε
θα το έθετε στη διάθεση τρομοκρατών.
Υπέρ μιας στρατιωτικής επέμβασης κατά του ΙSIS
Στο κεφάλαιο για την εξωτερική πολιτική ο Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώνεται στο Ισλαμικό Κράτος, το Ιράν
και την Κίνα. Ήδη στην εισαγωγή του τελευταίου του βιβλίου κατηγορεί τον πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα ότι
επέτρεψε στον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να δημιουργήσει συμμαχίες που του επιτρέπουν να εμφανίζεται
ως «μόνος ικανός ηγέτης αυτού του πλανήτη».
Όσον αφορά το Ισλαμικό Κράτος ο Ντόναλντ Τραμπ κρίνει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να προσφύγουν στην βία.
Όπως σημειώνει, Ισλαμικό Κράτος και Ιράν έχουν στην κατοχή τους αποθέματα πετρελαίου, τα οποία εδώ και
\
καιρό θα έπρεπε να είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους οι ΗΠΑ. «Αν το προτείνουν οι στρατιωτικοί σύμβουλοι
τότε θα έπρεπε να εξετάσουμε την αποστολή μιας περιορισμένης αλλά επαρκούς στρατιωτικής δύναμης στην
περιοχή», υπογραμμίζει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.
Deutsche Welle

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

IV

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

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Here's a list of 30 things that could scare the stock market in 2017
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