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Οι πέντε πιο ενδιαφέρουσες προβλέψεις της Wall Street για το 2017
Morgan Stanley: η πολιτική του Τραμπ θα προκαλέσει αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών – το αντίθετο από τις
υποσχέσεις κατά την προεκλογική του εκστρατεία
Πολλοί στη Wall Street αγνοούν σε μεγάλο βαθμό το κύριο δόγμα του οικονομικού σχεδίου του Τραμπ: την πολιτική κατά του ελεύθερου
εμπορίου και τα σχέδιά του να απελάσει τους μετανάστες. Η άποψη της Wall Street: Ίσως καλώς το αγνοούν.
Η Goldman Sachs, για παράδειγμα, επισημαίνει στις προβλέψεις της για το 2017 ότι οι ανησυχίες σχετικά με την εμπορική πολιτική του
Τραμπ είναι «πιθανόν υπερβολικές». Η Credit Suisse αναφέρει ότι «κατά την άποψή μας η ρητορική για τον προστατευτισμό και τη
μετανάστευση θα είναι πιο ήπια».
Ομοίως, οι αναλυτές της Morgan Stanley προβλέπουν ότι το 2017, το εμπορικό έλλειμμα θα αυξηθεί, με τις εξαγωγές να αυξάνονται πιο
αργά από ότι πριν, κατά 2,4% σε σύγκριση με το αναμενόμενο 2,6% το 2016. Οι εισαγωγές από την άλλη πλευρά, θα σημειώσουν άλμα
από το 0,5% το 2016 στο 4,4% το 2017.
Nomura: η παραγωγικότητα των ΗΠΑ θα είναι πολύ μεγάλη
Οι οικονομολόγοι και αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η παραγωγικότητα των ΗΠΑ, ένας δείκτης της παραγωγής ανά εργαζόμενο, έχει
παραμείνει σταθερή ή μειώθηκε τα τελευταία τρίμηνα, παρά τις προόδους στην τεχνολογία. Αλλά το 2017, ο δείκτης αυτός θα μπορούσε
να αυξηθεί δραματικά και απροσδόκητα. Αυτό θα οδηγήσει σε σοκ τις αγορές, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αναλυτές της ιαπωνικής
τράπεζας Nomura.
Το σκεπτικό τους: Η πολυαναμενόμενη έκρηξη παραγωγικότητας ενδέχεται να είναι κακή για τις μετοχές. Ο υψηλότερος πληθωρισμός
πιθανότατα θα οδηγήσει σε αυξήσεις των επιτοκίων. Και όταν τα επιτόκια αυξάνονται, αυτό είναι γενικά κακό για τα εταιρικά κέρδη και
τη χρηματιστηριακή αγορά. Επίσης τα ομόλογα γίνονται πιο ελκυστικά.
Credit Suisse: Σε ποιούς μισθούς οι υψηλές αυξήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν μείωση του ΑΕΠ
Ενώ τράπεζες όπως η UBS θεωρούν την αύξηση των μισθών ως ευλογία για την αύξηση του ΑΕΠ, η Credit Suisse σημείωσε ότι η
χαμηλότερη ανεργία και οι υψηλότεροι μισθοί θα μπορούσαν να είναι ένα σημάδι χαμηλότερων εταιρικών κερδών και επομένως
χαμηλότερου ΑΕΠ.
Στη λίστα με τις ανησυχίες τους για το 2017, οι αναλυτές της Credit Suisse σημείωσαν: «Η ανησυχία που έχουμε είναι ότι η εργασία, με το
ποσοστό ανεργίας να κινείται σε χαμηλότερο επίπεδο, γίνεται πιο ακριβή. Μια πτώση των κερδών συμπίπτει συνήθως με την
επιβράδυνση της ανάπτυξης του ΑΕΠ (καθώς ο επιχειρήσεις επανεξετάζουν τα κεφαλαιουχικά κόστη και τις προσλήψεις), ιδίως κατά το
σημερινό σκηνικό της σχετικά υψηλής εταιρικής μόχλευσης».
Wells Fargo: το 2017 θα είναι έτος των hedge funds και επιλεκτικών τοποθετήσεων σε μετοχές
Τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου δέχτηκαν σφοδρό πλήγμα στην αρχή του 2016 σε μια ασταθή αγορά, δίνοντας ώθηση σε
παθητικές επενδυτικές στρατηγικές όπως τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία παρακολουθούν κάποιον χρηματιστηριακό
δείκτη. Οι επενδυτές σημειώνουν ότι τα hedge funds ως σύνολο έχουν υποαποδώσει σε σύγκριση με τον δείκτη S&P 500 και γενικά έχουν
χαμηλότερα κέρδη, με αποτέλεσμα εκροές 66,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2016, σύμφωνα με την
έκθεση Preqin.
Αλλά στην έκθεση προοπτικών της Wells Fargo για το 2017, ο επικεφαλής του Wells Fargo Investment Institute για τις παγκόσμιες
εναλλακτικές επενδύσεις, Άνταμ Τάμπακ, λέει ότι η μεταβλητότητα θα είναι ένα κύριο μοτίβο το 2017. Αυτό παρέχει τις κατάλληλες
συνθήκες για ενεργή επένδυση.
RBC: Οι αγορές θα είναι στο έλεος των μηνυμάτων του Τραμπ στο twitter
Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ο Τραμπ δεν ανησυχεί πολύ για την πολιτική ορθότητα. Τα μηνύματά του στο Twitter είναι μέσο
για επικοινωνία για τον ίδιο, μόνο που τώρα είναι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και αυτά μπορεί να ανησυχήσουν τις αγορές. Στις αρχές
Δεκεμβρίου, οι μετοχές της Boeing σημείωσαν πτώση αφότου ο νέος πρόεδρος έγραψε ότι το κόστος ενός Air Force One είναι «εκτός
ελέγχου» και αναφώνησε: «Ακύρωση παραγγελίας!». Μια εβδομάδα αργότερα, τα hedge funds ήταν σε θέση να κερδίσουν όταν η μετοχή
της Lockheed Martin σημείωσε πτώση, αφού είχαν προβλέψει ότι τα μηνύματα του Τραμπ θα στρέφονταν κατά της εταιρείας.
Πηγή: fortune.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνέχεια…

I

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

Ημερήσια Νέα

\/

Επενδυτές: ζοφερό το 2017 για την Ελλάδα
Οι επενδυτές Ματίας Βάικ και Μαρκ Φρίντριχ προβλέπουν ζοφερό το 2017 για την Ελλάδα. Θεωρούν ότι μετά
τις γερμανικές εκλογές θα γίνει ελάφρυνση ή κούρεμα του χρέους. «Μετατίθεται συνεχώς η χρεοκοπία της».
Οι δύο επενδυτές και επιτυχημένοι συγγραφείς οικονομικών βιβλίων περιγράφουν την Ελλάδα ως
χρεοκοπημένη χώρα που από καιρό τώρα αντιμετωπίζεται με μια πολιτική που ουσιαστικά μετέθετε την
χρεοκοπία της για αργότερα. Και περιγράφουν με σκοτεινά χρώματα την Ελλάδα του 2017.
«Ελάφρυνση ή κούρεμα μετά τις γερμανικές εκλογές»
«Δεν πρόκειται να ξαναδούμε τα χρήματα των φορολογουμένων που δόθηκαν για τα πακέτα διάσωσης, αυτό θα
πρέπει να μας είναι σαφές», υποστηρίζουν και αναφερόμενοι στην τελευταία δόση των 2,8 δις ευρώ, που
εγκρίθηκε τέλος Οκτωβρίου, σημειώνουν ότι μοναδική προϋπόθεση ήταν η συμμετοχή του ΔΝΤ, την οποία
απέκρουσε το Ταμείο με την αιτιολογία ότι η Ελλάδα δεν θα είναι ποτέ σε θέση να επιστρέψει τα χρέη της.
«Κανένας πολιτικός δεν ήταν ποτέ σε θέση να μας πει, πώς θα μπορέσει η χρεοκοπημένη Ελλάδα να πληρώσει
αυτά τα χρήματα, όταν ακόμη και η Γερμανία, πρωταθλήτρια στις εξαγωγές με ρεκόρ στα έσοδα από φόρους,
δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα δικά της. Έχει έρθει η ώρα να σταματήσουμε να πετάμε χρήματα που βγήκαν
με κόπο σε κάποιον που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί».
Το μέλλον για την Ελλάδα, όπως το προοιωνίζονται οι Ματίας Βάικ και Μαρκ Φρίντριχ, δεν προκαλεί
αισιοδοξία. Τουναντίον. Και οι δύο υποστηρίζουν ότι η χώρα θα παραμείνει κρεμασμένη στον ορό της ΕΕ, η
οικονομική της κατάσταση θα χειροτερέψει, οι ιδιωτικοποιήσεις θα συνεχιστούν και νέοι άνθρωποι ελλείψει
προοπτικής θα εγκαταλείψουν τη χώρα τους. «Έξοδο της Ελλάδας από την ΕΕ δεν βλέπουμε για το 2017»,
τονίζουν. «Αλλά υποθέτουμε ότι η απόλυτα αναγκαία ελάφρυνση του χρέους ή ακόμη και το κούρεμα, θα έρθει
το αργότερα μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία, δεδομένου ότι η χώρα δεν μπορεί να πληρώσει τα
χρέη της». Και οι δύο συστήνουν να μην γίνονται επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα, όπως πχ. ασφάλειες ζωής,
αλλά μόνο σε κινητά και ακίνητα.
«Καιρός για ρεαλισμό»
Οξεία κριτική κάνουν στην ΕΕ, τον καπιταλισμό, την ελεύθερη οικονομία και την παγκόσμια οικονομία, οι
οποίες έχουν εγκλωβιστεί στην ιστορικά πιο σοβαρή και διαρκή κρίση. «Όργια χρεών παγκοσμίως, πλημμύρα
από φτηνό χρήμα, φούσκες στον τομέα επενδύσεων, κατάρρευση τραπεζών και κίνδυνος πληθωρισμού
συνιστούν κινδύνους για αποταμιευτές και όσους προνοούν για τα γηρατειά τους». Και υπογραμμίζουν: «Δεν
είναι καιρός ούτε για απαισιοδοξία, ούτε για αισιοδοξία, αλλά για ρεαλισμό». Για την Ιταλία εκφράζουν την
υπόθεση ότι θα έρθει στιγμή που θα γίνει δημοψήφισμα για το ευρώ, ενώ στη Γαλλία θα κερδίσει τις εκλογές η
πολέμια του ευρώ Μαρίν Λεπέν.
Οι δύο οικονομολόγοι, που πάνε ενάντια στο ρεύμα, έγραψαν βιβλία που έχουν γίνει μπεστ σέλερ. Το πρώτο
κυκλοφόρησε το 2012 με τον τίτλο «Η μεγαλύτερη κλοπή της ιστορίας – Γιατί οι επιμελείς γίνονται όλο και πιο
φτωχοί και οι πλούσιοι ακόμη πιο πλούσιοι». Στο δεύτερο με τον τίτλο «Το κρας είναι η λύση», όπου
πρόβλεψαν μεταξύ άλλων τη μείωση των βασικών επιτοκίων από την ΕΚΤ και την έκβαση των εκλογών για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανακηρύχθηκε στο πιο επιτυχημένο οικονομικό βιβλίο του 2014. Φέτος τον Μάιο
κυκλοφόρησαν το τρίτο βιβλίο τους με τον τίτλο «Βασικό λάθος – Πώς καταστρέφεται η ευημερία μας και
γιατί χρειαζόμαστε νέο τρόπο οικονομικής σκέψης». Αρχές του 2017 οι αναγνώστες περιμένουν με
ανυπομονησία το τέταρτο βιβλίο με αίτημα την ανάγκη ριζικής αλλαγής στους τομείς οικονομίας και πολιτικής.
Deutsche Welle
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Telegraph: Δίχως τέλος η ελληνική κρίση
Νοσοκομεία δίχως σύριγγες. Λεωφορεία που σκουριάζουν γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για επισκευές. Οι σκηνές αυτές, μοιάζουν
περισσότερο με εκείνες που ζουν οι απελπισμένοι κάτοικοι της Βενεζουέλας και όχι οι Ελληνες.
Ετσι περιγράφει την κατάσταση στη χώρα μας η Telegraph, σε άρθρο που αναλύει τους λόγους για τους οποίους δεν φαίνεται φως στην
άκρη του «τούνελ» της ελληνικής κρίσης, αλλά και προβλέπει ότι έρχεται νέο καλοκαίρι πίεσης για την Ελλάδα.
Η Telegraph δεν «βλέπει» να τελειώνει η λιτότητα στη χώρα μας, αναλύοντας το νέο κύκλο εντάσεων που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες
εβδομάδες, ανάμεσα στην Αθήνα, το ΔΝΤ και τους Ευρωπαίους. Και καταλήγει ότι η περίοδος «ησυχίας» για την Ελλάδα τελείωσε.
Το δημοσίευμα κάνει αναφορά στο blog του Πολ Τόμσεν και τις προειδοποιήσεις που αυτό περιελάμβανε, επισημαίνοντας ότι η «μάχη»
που δινόταν πίσω από κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες έγινε τώρα δημόσια. «Και μπορεί να γίνει άσχημη», σχολιάζει η βρετανική
εφημερίδα.
Αύξηση των εντάσεων
Σε μία κίνηση που θεωρήθηκε «σύμβολο ανυπακοής», ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να δώσει χριστουγεννιάτικο δώρο στους
συνταξιούχους, δωρεάν σχολικά γεύματα για τα φτωχότερα παιδιά και να ακυρώσει την αύξηση του ΦΠΑ, με τις Βρυξέλλες να
«παγώνουν» τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, θυμίζει η Telegraph.
«Αν και το θέμα λύθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων, με επιστολή από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο προς το Eurogroup, το ΔΝΤ δεν
έχει πειστεί ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα επαρκούν. Η υπόλοιπη ευρωζώνη θέλει να αρχίσει να βλέπει αποτελέσματα προτού χορηγήσει
περαιτέρω ελάφρυνση χρέους στην Ελλάδα. Με αυτόν τον ρυθμό, είναι απίθανο το ΔΝΤ να μετάσχει στο τρίτο πρόγραμμα διάσωσης»,
συνεχίζει το δημοσίευμα.
Φοβούνται τη σπατάλη
Η Telegraph σημειώνει τις προσδοκίες της Κομισιόν για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2,7% την επόμενη χρονιά και την
αναμενόμενη αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος σε 2%.
Ομως, προσθέτει, σε έναν κόσμο στον οποίο δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, οι αξιωματούχοι παραμένουν ανήσυχοι ότι η δημοσιονομική
σύνεση γρήγορα θα μετατραπεί σε σπατάλη.
«Αυτό που έχουμε δει στο παρελθόν είναι ότι όποτε η Ελλάδα καταφέρνει να πετύχει ένα πλεόνασμα 0,5%, η θέληση αρχίζει να φθίνει
και οι άνθρωποι αρχίζουν να θέλουν να ξοδέψουν χρήματα», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα αξιωματούχος των Βρυξελλών.
Στο ΔΝΤ οφείλονται ακόμη περίπου 14 δισ. ευρώ από τα προηγούμενα προγράμμα διάσωσης, σύμφωνα με την HSBC, και δεν είναι
πρόθυμο να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Αλλωστε, το ανεξάρτητο γραφείο αξιολόγησης έκρινε ότι το Ταμείο έκαμψε τους
κανόνες στα προηγούμενα ελληνικά προγράμματα. Ομως οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Φινλανδοί και οι Αυστριακοί έχουν δηλώσει ότι
θέλουν το Ταμείο στο τρίτο πρόγραμμα, θυμίζει η Telegraph.
«Οι Γερμανοί θέλουν την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Θέλουν τη φήμη του ΔΝΤ, γιατί δεν εμπιστεύονται την Κομισιόν σε τεχνικό
επίπεδο», δήλωσε αξιωματούχος στην εφημερίδα. «Η Κομισιόν στο περιθώριο πάντα παραποιεί τους αριθμούς για να βγαίνουν
καλύτερα και θα υπάρξει πολιτική χειραγώγηση της τεχνικής δουλειάς», επεσήμανε η ίδια πηγή.
Η Telegraph σημειώνει ότι παρότι δεν υπάρχει απόδειξη για αυτή την παραποίηση, είναι φανερές οι διαφορές ανάμεσα στις οικονομικές
εκτιμήσεις του ΔΝΤ και των Βρυξελλών. Αυτές οι διαφορές προκάλεσαν και την κλιμάκωση της έντασης, μετά από το blog του Πολ
Τόμσεν και του Μορίς Ομπστφελντ, που ζήτησαν περικοπές στις συντάξεις και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Ο Πιερ Μοσκοβισί
αντέδρασε και αυτό προκάλεσε καυστική, όπως τη χαρακτηρίζει το βρετανικό δημοσίευμα, απάντηση του Ταμείου, στην οποία
επισημαινόταν ότι οι συντάξεις στην Ελλάδα είναι πιο γενναιόδωρες από τη Γερμανία.
Νέο καλοκαίρι πίεσης;
Το κλειδί για την επόμενη δόση των 6,1 δισ. ευρώ που χρειάζεται η Ελλάδα είναι οι μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, επισημαίνει η
Telegraph. Ακόμη και σε αυτό το θέμα, υπάρχει η αίσθηση ότι το ΔΝΤ θέλει από την Ελλάδα να κάνει περισσότερα, συνεχίζει το
δημοσίευμα.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα έχει αρκετά χρήματα μέχρι τον Ιούλιο, όταν πρέπει να πληρώσει στο ΕΚΤ, το ΔΝΤ και τους ιδιώτες
ομολογιούχους συνολικά 7 δισ. ευρώ.
«Βλέπουμε έναν υψηλό ρίσκο να υπάρξει και πάλι στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα. Αυτό θα καθυστερήσει και
την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, πιθανόν τη συμμετοχή του Ταμείου και την άρση των capital
controls», εκτίμησε ο Φάμπιο Μπαλμπόνι της HSBC.
«Ολα αυτά, σε μία περίοδο στην οποία η Ελλάδα μπορεί να κάνει κι άλλες εκλογές και η Ανγκελα Μέρκελ αντιμετωπίζει τη δική της
πολιτική δοκιμασία στη Γερμανία. Η ήσυχη περίοδος για την Αθήνα τελείωσε. Ετοιμαστείτε για ένα ακόμη καλοκαίρι πίεσης»,
καταλήγει το δημοσίευμα.
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Πώς βλέπουν οι Γερμανοί το 2017;
Προσφυγική κρίση, άνοδος της ξενοφοβίας, τρομοκρατικές επιθέσεις. Το 2016 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη
Γερμανία. Ωστόσο οι Γερμανοί διατηρούν ψήγματα αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά, σύμφωνα με πρόσφατη
δημοσκόπηση. Παρά τη γενικευμένη κρίση στην Ευρώπη και τον κόσμο η Γερμανία διατηρεί μια καλή γενική
εικόνα. Ωστόσο η αγωνία και ο φόβος των πολιτών για το μέλλον δεν έχουν εξαφανιστεί. Αυτό τουλάχιστον
επισημαίνει o πολιτικός και οικονομικός αναλυτής Χορστ Οπασόφσκι από το Ινστιτούτο Ερευνών για το
Μέλλον του Αμβούργου βάσει έρευνας που εκπόνησε από κοινού με το γερμανικό ινστιτούτο δημοσκοπήσεων
Ipsos. Όπως αναφέρει ο ίδιος, αν και δεν μπορεί να ειπωθεί ότι οι Γερμανοί διακατέχονται από απόλυτη
αισιοδοξία γιατο μέλλον, εντούτοις δεν είναι και εντελώς απαισιόδοξοι. Η αλήθεια κρύβεται κάπου στη μέση.
Η πλειοψηφία αντιστέκεται στο φόβο της τρομοκρατίας
Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, οι Γερμανοί φαίνονται λιγότερο απαισιόδοξοι σε σχέση με παρόμοια
έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2015. Φέτος το 36% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βλέπει το 2017 με σκεπτικισμό
και ανάμεικτα συναισθήματα, σε αντίθεση με πέρυσι, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνούσε το 50%. Ωστόσο
και φέτος το ποσοστό των πολιτών που δηλώνει ότι το 2017 «θα φέρει καλύτερες μέρες» κυμαίνεται, όπως και
στην έρευνα του 2015, στο 18%. Σύμφωνα με τον Οπασόφσκι, μπορεί εντούτοις να υποστηριχθεί ότι «η
αίσθηση ότι περνάει η κρίση σιγά σιγά τείνει να σταθεροποιηθεί». Όπως φαίνεται από την έρευνα, οι
τρομοκρατικές ενέργειες στο Άνσμπαχ και το Μόναχο δεν έκαμψαν το ηθικό των Γερμανών. Πρέπει ωστόσο να
σημειωθεί ότι η φετινή δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, πριν από το τρομοκρατικό χτύπημα
στο Βερολίνο.
Πάντως σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα μόλις το 20% των ερωτηθέντων –το 21% στη δυτική
Γερμανία και το 17% στην ανατολική – δηλώνει ότι θα αλλάξει τον τρόπο ζωής του εξαιτίας του φόβου
τρομοκρατικών χτυπημάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία (80%) θα συνεχίσει να ζει κανονικά την
καθημερινότητα. «Απέναντι στο ενδεχόμενο νέων τρομοκρατικών χτυπημάτων το 2017, οι Γερμανοί επιλέγουν
μια στάση αντίστασης», σημειώνει ο γερμανός ειδικός. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των ερωτηθέντων θεωρεί πιθανά νέα τρομοκρατικά χτυπήματα.
Διαφορές μεταξύ 2016 και 2015
Ο Χορστ Οπασόφσκι τονίζει ότι η βασική διαφορά με την περσινή έρευνα είναι ότι το 2015 οι Γερμανοί είχαν
αντιδράσει πολύ πιο ενστικτωδώς απέναντι στην προσφυγική κρίση. Tότε ο αριθμός των απαισιόδοξων ήταν
σημαντικά μεγαλύτερος. Αν και φέτος το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί, αυτό δεν συνεπάγεται ότι έχουν βελτιωθεί
και οι προσδοκίες των Γερμανών πολιτών ως προς την κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Μάλιστα ενώ το
2015 το 21% πίστευε ότι η πολιτική ένταξης των προσφύγων θα ήταν πετυχημένη, φέτος το ποσοστό αυτό έχει
πέσει στο 15%. «Η συντριπτική πλειοψηφία είναι απογοητευμένη», αναφέρει ο γερμανός ερευνητής. Την ίδια
άποψη συμμερίζεται και ο επικεφαλής του ινστιτούτου του Αμβούργου, Ούλριχ Ράινχαρντ, ο οποίος εκτιμά ότι
\
«το προσφυγικό
ζήτημα θα συνεχίσει να ταλανίζει τη Γερμανία και την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια».
Ανησυχητικό είναι τέλος ότι το 40% των πολιτών θεωρεί ότι την επόμενη χρονιά θα παρατηρηθεί άνοδος της
ξενοφοβίας και της βίας κατά αλλοδαπών. Τα ποσοστά αυτά παρουσιάζονται πιο αυξημένα στην ανατολική
Γερμανία, όπου συν τοις άλλοις οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες παραμένουν έντονες. Τέλος, όπως
σημειώνει ο Οπασόφσκι, με μια δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης διαφαίνεται μεγαλύτερος ο φόβος των πολιτών
για κοινωνικές αναταραχές παρά για ενδεχόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα.
Deutsche Welle
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