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ΣΕΒ: Οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση βαθαίνουν την λιτότητα
Οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση ισοδυναμούν, σε τελική ανάλυση, με βαθύτερη λιτότητα, επισημαίνουν οι αναλυτές του
ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία.
Παρότι αναγνωρίζουν ότι "η κατ' αρχήν συμφωνία στο Eurogroup της 20/2/2017 για την επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών και της κυβέρνησης, αποτελεί θετική εξέλιξη", εν τούτοις
παρατηρούν ότι ακόμη και η δικαιολογημένη αισιοδοξία "για την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, χωρίς όμως να
απελευθερώνει την αγορά από τα δεσμά της αβεβαιότητας". Οι διαπραγματεύσεις αυτές, γράφουν οι συντάκτες του
Δελτίου, " πρέπει να καταλήξουν γρήγορα και σίγουρα εντός του Μαρτίου, αν θέλουμε να μη χαθεί οικονομικά άλλος ένας
χρόνος, και να παράγουν άμεσο αποτέλεσμα ικανό να οδηγήσει την χώρα στην ανάκαμψη και τις αγορές".
Ακολουθεί ένα απόσπασμα απο το βασικό θέμα του Δελτίου που κυκλοφόρησε σήμερα και αναφέρεται κατά κύριο λόγο στις
διαπργματεύσεις για την αξιολόγηση και την ολοκλήρωση της συμφωνίας: "Οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση
ισοδυναμούν, σε τελική ανάλυση, με βαθύτερη λιτότητα. Η μείωση της υπερφορολόγησης θα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα
και όχι το 2019 όπως διαδίδεται, αλλιώς θα είναι δώρο άδωρο για την «ασθμαίνουσα» ελληνική επιχείρηση. Η ελληνική
οικονομία απαιτεί λύσεις εδώ και τώρα, ανεξαρτήτως μικροπολιτικών συμφερόντων και τακτικισμών, ελληνικών και
ξένων. Το χάσμα εμπιστοσύνης που χωρίζει τους Θεσμούς μεταξύ τους και εν συνεχεία με τη χώρα μας μεταθέτει τη λήψη
δύσκολων αλλά ζωτικών για την οικονομία αποφάσεων στο μέλλον, με αποτέλεσμα η ανάκαμψη να καθυστερεί, οι πολίτες
να χάνουν την πίστη τους στα προγράμματα που εφαρμόζονται και οι επενδυτές να αναβάλλουν τις επενδύσεις τους σε μια
οικονομία που βρίσκεται μονίμως υπό τον κίνδυνο Grexit.
Η ελληνική επιχείρηση, μετά από επτά χρόνια μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής προσαρμογής, εξακολουθεί να
λειτουργεί μέσα σε ένα εχθρικό για την επιχειρηματικότητα περιβάλλον. Η μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τις αναπτυξιακές
προοπτικές της χώρας (πότε θα έλθει η ανάκαμψη, πότε θα κλείσει η εκάστοτε αξιολόγηση), η μεγάλη υπερφορολόγηση
(υψηλή τιμή ενέργειας, υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, υψηλή φορολογία επιχειρηματικών κερδών και εργασίας
εξειδικευμένων στελεχών, η διευρυνόμενη φοροδιαφυγή λόγω υψηλών φορολογικών συντελεστών), και, η μεγάλη αδυναμία
του τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα (υψηλά πραγματικά επιτόκια, ασταθής
καταθετική βάση, περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, μεγάλο ύψος μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων με ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου για την ταχεία μείωση τους), όλα μαζί διαμορφώνουν ένα οικονομικό
ναρκοπέδιο. Έτσι, αποθαρρύνονται οι επιχειρηματίες και τα εξειδικευμένα στελέχη, και ωθούνται σε αναζήτηση
ανορθόδοξων, η/και εν πολλοίς παράνομων τρόπων, για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον επιλέξουν να
συνεχίσουν να δημιουργούν στην χώρα τους.
Σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις, η μείωση των εισπράξεων από υπηρεσίες, ιδίως από μεταφορές, ήταν η κύρια αιτία
διαμόρφωσης ενός οριακού ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων ύψους -€68,2 εκατ. το 2016,
έναντι πλεονάσματος -€2,2 δισ. το 2015. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στα capital controls, ενώ ταυτόχρονα
πτώση εμφανίζουν και οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρά την άνοδο των αφίξεων. Το έντονα αρνητικό ισοζύγιο
προσλήψεων – αποχωρήσεων του Ιανουαρίου 2017 αποτυπώνει πιθανότατα κάποια κάμψη της ζήτησης, όπως
καταγράφεται στην πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον ίδιο μήνα λόγω της αβεβαιότητας για την ολοκλήρωση
της 2ης αξιολόγησης, ενώ έχει επηρεασθεί και από τις κακές καιρικές συνθήκες, που οδήγησαν σε μεγαλύτερες του
συνήθους αποχωρήσεις, κυρίως στον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο".
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Die Welt: «Η Μέρκελ αποχαιρετά αθόρυβα τη λιτότητα»
Η Welt του Βερολίνου χρησιμοποιεί τη συνάντηση της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ
Κριστίν Λαγκάρντ στο Βερολίνο ως αφορμή για να επισημάνει μια αλλαγή συσχετισμών στο πεδίο της ευρωπαϊκής πολιτικής και στον
τρόπο διαμόρφωσής της. Σύμφωνα με την ανάλυση της εφημερίδας του Βερολίνου, «η γερμανική κυριαρχία στην ευρωζώνη αποτελεί
παρελθόν. Η καγκελάριος διστάζει να πάρει το ρίσκο σκληρών όρων λιτότητας για την Αθήνα – κυρίως λόγω της Γαλλίας».
Ο αρθρογράφος σχολιάζει τον άκρως εμπιστευτικό χαρακτήρα στη συνάντηση Μέρκελ-Λαγκάρντ καθώς και στο ακόλουθο δείπνο της
καγκελαρίου με τον πρόεδρο της Κομισιόν Γιούνκερ. Η παρουσία των δύο στο Βερολίνο «δίνει την εντύπωση ότι εν τέλει είναι πάλι η
Μέρκελ αυτή που αποφασίζει», σημειώνει η Welt, για να τονίσει ωστόσο ότι «δεν είναι πια έτσι», εξαιτίας των μετατοπίσεων που
προκάλεσαν στην Ευρώπη η μεταναστευτική κρίση, το Brexit αλλά και η εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.
Αμοιβαίες υποχωρήσεις
Η Welt σημειώνει ότι «η γερμανική κυβέρνηση επιχείρησε να συσκοτίσει την ορθή εντύπωση περί αλλαγής πολιτικής» που δόθηκε με
τις δηλώσεις του προέδρου του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ για «λιγότερη λιτότητα και περισσότερες μεταρρυθμίσεις». Και
υπογραμμίζει: «Με την αποχώρηση των Βρετανών και την ντε φάκτο αναστολή της άρσης των συνοριακών ελέγχων εντός της ζώνης
Σένγκεν η Ευρώπη έχασε το φωτοστέφανο του μη αναστρέψιμου. Αν αποχωρούσε τώρα τρικλίζοντας και η Ελλάδα από το ευρώ, θα
εδραιωνόταν η εντύπωση ότι η ένωση των κρατών αποσυντίθεται σε πολλά σημεία».
Αυτό δεν πρέπει να συμβεί, υπογραμμίζει η εφημερίδα, αναφερόμενη σε διανοούμενους και think tank στις Βρυξέλλες και αλλού που
ζητούν επενδύσεις ως ανάχωμα που θα αποτρέψει την κατάρρευση της Ευρώπης. «Όποιος θέλει να αποτρέψει την ανάληψη της
γαλλικής προεδρίας από τη Μαρίν Λεπέν δεν μπορεί να κόπτεται πλέον τόσο πολύ για μικροπράγματα όπως οι στόχοι για το έλλειμμα. Η
Μέρκελ ξέρει ότι δεν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση», σχολιάζει η Welt και επιχειρεί μια εκτίμηση: «Η συμφωνία ανάμεσα στη
γερμανική κυβέρνηση και το ΔΝΤ θα μπορούσε επομένως να είναι η εξής: Η κυρία Λαγκάρντ να εγκαταλείψει το μαξιμαλιστικό αίτημα
για νέο κούρεμα χρέους για την Ελλάδα. Αυτό θα είχε εξάλλου μόνο συμβολική επίδραση. Οι ξένοι προς τα δεδομένα των αγορών όροι
αποπληρωμής των ελληνικών δανείων ήδη αντιστοιχούν σε μερική παραίτηση από τις απαιτήσεις (σ.σ. των δανειστών). Γι' αυτό η
κυρία Μέρκελ αποχαιρετά αθόρυβα τη λιτότητα».
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Grivalia: Mέρισμα €0,18 ευρώ για το 2016
Τη διανομή μερίσματος 0,18258 ευρώ ανά µετοχή αποφάσισε να προτείνει για το 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο
της Grivalia Properties στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2017.
Οι ηµεροµηνίες αποκοπής, προσδιορισµού δικαιούχων, πληρωµής του µερίσµατος καθώς και η πληρώτρια
τράπεζα θα ανακοινωθούν ευθύς µετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σηµειώνεται ότι το ποσό του µερίσµατος που αναλογεί στις µετοχές που θα έχει στην κατοχή της η Εταιρεία
κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του µερίσµατος που
αντιστοιχεί στις υπόλοιπες µετοχές.
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης:
1. Έγκριση Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2016, εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Ελεγκτών
και
διανοµής
κερδών
χρήσης
2016.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη
χρήση
2016.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισµός της αµοιβής της.
4.
Ορισµός
εκτιµητών
για
τη
χρήση
2017
και
καθορισµός
της
αµοιβής
τους.
5. Έγκριση συµβάσεων και αµοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αµοιβών για τη
χρήση
2017.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.
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Σημαντικές επενδύσεις, νέα προϊόντα και υπηρεσίες «λανσάρει» ο ΟΠΑΠ
Σε σημαντικές επενδύσεις με επίκεντρο τα πρακτορεία, τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες και την υποστήριξη των
πρακτόρων προχωρά ο ΟΠΑΠ. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυο, τη ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικής της
δραστηριότητας, ώστε να ενδυναμώσει τα θεμέλια για την από κοινού μελλοντική ανάπτυξη τόσο του ΟΠΑΠ όσο και των
πρακτόρων της. Στόχος της επένδυσης είναι η εξέλιξη των πρακτορείων σε τοπικούς προορισμούς διασκέδασης και η
μεγιστοποίηση της προοπτικής τους. Παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερές εν εξελίξει
επενδυτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις στο δίκτυο
παίζουν ρόλο-κλειδί για την ανάπτυξη του ΟΠΑΠ και των πρακτόρων του.
Δημιουργούν αξία και οφέλη και τους καθιστούν πιο ανταγωνιστικούς και ελκυστικούς για τους πελάτες.
Νέο και σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας ΟΠΑΠ-πρακτόρων εστιασμένο στην αγορά και τις ανάγκες της
Παρά τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά, ο ΟΠΑΠ με την επένδυσή του, δημιουργεί ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον
στο δίκτυο των πρακτόρων του για τα επόμενα 5 χρόνια.
Κομβικό ρόλο σε αυτό παίζει η νέα σύμβαση ΟΠΑΠ - πρακτόρων που έχει καταρτιστεί με βάση εμπορικά κριτήρια και
ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα της εποχής, είναι δίκαιη και καθιερώνει πολιτικές και εργαλεία που δίνουν ώθηση
στην ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας και μάλιστα εξασφαλίζει τη σταθερότητα για την επόμενη πενταετία.
Επίσης συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της σχέσης του ΟΠΑΠ με το δίκτυό του και τον μετασχηματισμό των
πρακτορείων του.
Η νέα σύμβαση ξεκαθαρίζει το τοπίο στην πολιτική προμηθειών, καθιερώνοντας συντελεστή προμήθειας στα καθαρά
έσοδα από τα παιχνίδια, κάνοντας την κατάσταση πιο απλή για τον ΟΠΑΠ και τους πράκτορες του.
Η πολιτική προμηθειών δημιουργεί σταθερό πλαίσιο, επιβεβαιώνοντας τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό του ΟΠΑΠ,
που βάζει στο επίκεντρο της στρατηγικής του τη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών και προστιθέμενης αξίας για το
δίκτυο των πρακτόρων του, μέσα σε ένα δύσκολο και εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ο ΟΠΑΠ εξελίσσει το δίκτυο του, επενδύοντας σε τρεις πυλώνες: τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, το ίδιο το κατάστημα και
την υποστήριξη του πράκτορα
Προτεραιότητα του ΟΠΑΠ είναι η ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου παγκόσμιας κλάσης, με ελκυστικά, νέα και
αναβαθμισμένα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος του δικτύου του.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επένδυσης θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017, οπότε οι πράκτορες θα έχουν στη διάθεσή
τους περισσότερα εργαλεία και ευκαιρίες για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών τους, να αναπτύξουν τη
συνολική δραστηριότητά τους και να ενισχύσουν τα έσοδά τους (για παράδειγμα, τα virtual games μπορούν να ενισχύσουν
τα έσοδα βάσει δεδομένων της εταιρείας Inspired και παραδειγμάτων που αντλούνται από την αντίστοιχη εμπειρία της
Ιταλικής αγοράς).
Ο ΟΠΑΠ θα προχωρήσει με τη σημαντική αυτή επένδυση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, έως το δεύτερο εξάμηνο
του 2018 για:
Την αναβάθμιση του Πάμε Στοίχημα, του ιπποδρομιακού στοιχήματος, του ΚΙΝΟ και του ΤΖΟΚΕΡ
Την εισαγωγή παιγνιομηχανημάτων (Παιχνίδια Play), νέων υπηρεσιών πληρωμών μέσω Tora, virtual games της Inspired
και συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης SSBTs
Την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής, ώστε να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση του πελάτη και η αναβάθμιση των
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
Έπειτα από την πρόσφατη αλλαγή στον κανονισμό για τα παιγνιομηχανήματα (Παιχνίδια Play), η πλήρης αξιοποίηση των
παιγνιομηχανημάτων - τόσο μέσα από ένα μεγάλο μέρος του δικτύου των πρακτορείων, όσο και μέσα από τα αποκλειστικά
gaming halls - αποτελεί ξεκάθαρη εταιρική προτεραιότητα για το 2017.
Μέχρι σήμερα, οι επενδύσεις που έχει κάνει ο ΟΠΑΠ για να αναβαθμίσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και των
υπηρεσιών του έχουν δημιουργήσει επιπλέον τζίρο 500 εκατ. Ευρώ και επιπλέον έσοδα ύψους 40 εκατ. Ευρώ για τους
πράκτορες.
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Η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας σε ένα γράφημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Development Indicators database),
που δημοσιεύτηκαν την 1η Φεβρουαρίου και περιλαμβάνουν και στοιχεία για το παγκόσμιο
ΑΕΠ, η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει η μεγαλύτερη στον κόσμο και μάλιστα με διαφορά,
αφού όπως φαίνεται και στο συγκεκριμένο διάγραμμα παράγει το 24,3% (δηλ. περίπου το 1/4)
του παγκόσμιου ΑΕΠ και είναι σχεδόν 10% μπροστά από την Κίνα.
Οι 10 μεγαλύτερες οικονομίες (εντός παρενθέσεων το ΑΕΠ):
1. ΗΠΑ ( 18.030 τρισεκατομμύρια)
2. Κίνα ( 11 τρισεκατομμύρια)
3. Ιαπωνία ( 4.380 τρισεκατομμύρια)
4. Η Γερμανία (3.36 τρισεκατομμύρια)
5. Ηνωμένο Βασίλειο ( 2.86 τρισεκατομμύρια)
6. Γαλλία ( 2.420 τρισεκατομμύρια)
7. Ινδία ( 2,09 τρισεκατομμύρια)
8. Ιταλία ( 1.82 τρισεκατομμύρια)

9. Βραζιλία ( 1.77 τρισεκατομμύρια )
10. Καναδά ( 1.55 τρισεκατομμύρια )
Οι 10 μεγαλύτερες οικονομίες στην Ασία (βάσει της κατάταξης της Παγκόσμιας Τράπεζας):
2. Κίνα ($ 11 τρισεκατομμύρια)
3. Ιαπωνία ($ 4.38 τρισεκατομμύρια)
7. Ινδία ($ 2.09 τρισεκατομμύρια)
11. Νότια Κορέα ($ 1.38 τρισεκατομμύρια)
13. Ρωσία ($ 1.33 τρισεκατομμύρια)
16.Ινδονησία ($861.9 δισεκατομμύρια)
18. Τουρκία ($717.9 δισεκατομμύρια)
20. Σαουδική Αραβία ($646 δισεκατομμύρια)
26. Ιράν ($425.3 δισεκατομμύρια)
Οι 10 μεγαλύτερες οικονομίες στην Αμερική (βάσει της κατάταξης της Παγκόσμιας Τράπεζας):
1. Ηνωμένες Πολιτείες ($ 18.04 τρισεκατομμύρια)
9. Βραζιλία ($ 1.77 τρισεκατομμύρια)
10. Καναδά ($ 1.55 τρισεκατομμύρια)
15. Μεξικό ($ 1.14 τρισεκατομμύρια)
21. Αργεντινή
($583.2 δισεκατομμύρια)
\
39. Κολομβία ($292.1 δισεκατομμύρια)
42. Χιλή ($240.8δισεκατομμύρια)
48. Περού ($189.1 δισεκατομμύρια)
58. Πουέρτο Ρίκο ($103.1 δισεκατομμύρια)
61. Ισημερινός ($100.2 δισεκατομμύρια)

Συνέχεια…

IV
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Σ

Οι 10 μεγαλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη (βάσει της κατάταξης της Παγκόσμιας Τράπεζας):
4. Η Γερμανία ($ 3.360 τρισεκατομμύρια)
5. Ηνωμένο Βασίλειο ($ 2.85τρισεκατομμύρια)
6. Γαλλία ($ 2.42τρισεκατομμύρια)
8. Ιταλία ($ 1.82τρισεκατομμύρια)
14. Ισπανία ($ 1.2τρισεκατομμύρια)
17. Κάτω Χώρες ($750.3 δισεκατομμύρια)
19. Ελβετία ($670.8 δισεκατομμύρια)
22. Σουηδία ($495.6 δισεκατομμύρια)
24. Πολωνία ($477.1 δισεκατομμύρια)
25. Βέλγιο ($455.1 δισεκατομμύρια)

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