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∆εν “Πείθονται” οι ∆ιεθνείς Αγορές 
& Επενδυτές 
 
 

 

Οι εγχώριες οικονοµικές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή 15 Απριλίου 

κινήσεις και µέτρα για την τιθάσευση του δηµόσιου χρέους, τα οποία σε σηµαντικό 

βαθµό ήταν γνωστά και είχαν ήδη προεξοφληθεί από τις διεθνείς αγορές. Οι 

κινήσεις αυτές αφορούν σε αποτελεσµατικότερη διαχείριση εσόδων και δαπανών, 

καθώς και σε αποκρατικοποιήσεις / αξιοποίηση κρατικής περιουσίας. Ιδιαίτερα 

όσον αφορά στον τελευταίο τοµέα, το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα διαθέσει µερίδια 

κρατικών εταιριών χωρίς όµως να απολέσει τον έλεγχο των εν λόγω εταιριών. 

Είναι φανερό ότι εδώ και πολλούς µήνες το λεγόµενο έλλειµµα αξιοπιστίας της 

Ελληνικής οικονοµίας και της εγχώριας διαχείρισης των δηµοσιονοµικών µεγεθών 

όχι µόνο εξακολουθεί να υφίσταται αλλά γιγαντώνεται µήνα µε το µήνα, καθώς 

ενώ προσφέρονται δυνατότητες έντονων διαρθρωτικών αλλαγών, δυστυχώς σε 

όλους τους τοµείς που µέχρι σήµερα επιχειρήθηκαν τέτοιου είδους κινήσεις, οι 

τελικές αλλαγές αποδείχθηκαν πολύ ηπιότερες από αυτές που επιτάσσει η 

τρέχουσα δυσµενής συγκυρία. Ταυτόχρονα κάτι ανάλογο διαφαίνεται και στα 

τελευταία µέτρα που ανακοινώθηκαν, τα οποία δεν δείχνουν πειστικά. 

Μια σειρά από παράγοντες που επί δεκαετίες ταλαιπωρούν την Ελληνική 

οικονοµία, όπως οργανωτική δοµή, παραγωγικότητα, αποτελεσµατικότητα 

φορολογίας αλλά και άλλοι, προστίθενται στην αδυναµία των εγχώριων 

οικονοµικών αρχών να λάβουν δραστικά µέτρα και να ισορροπήσουν µεταξύ της 

ανάληψης ενός µεγάλου πολιτικού κόστους, που αυτονόητα απαιτείται, και της 

διατήρησης της κοινωνικής συνοχής που σε τακτικά διαστήµατα απειλείται. 

Μέχρι σήµερα, ο προγραµµατισµός και το “βάθος” των µέτρων αποδεικνύονται 

εφήµερα, µη στρατηγικά και ηµιτελή. Συνεπώς είναι φυσικό τόσο η εγχώρια αγορά 

µετοχών όσο και οι διεθνείς αγορές χρεογράφων να µην επαινούν σε καµία 

περίπτωση τα βήµατα της Ελληνικής οικονοµίας, καθώς οι πραγµατικές 

διαρθρωτικές αλλαγές δεν έχουν λάβει ακόµη χώρα και όλα δείχνουν ότι θα 

αργήσουν για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα. 
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Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη 
 

 
 

 
Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.iraj.gr (Investment Research and 
Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε 
ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους 
απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες 
πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων 
του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν 
αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε 
πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / 
στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική 
ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και 
οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της 
ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να 
µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του 
IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται 
σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά 
και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη 
αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα 
µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές 
µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό 
µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως 
δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές 
εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές 
συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς 
διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την 
πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές 
των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες 
διακυµάνσεις των τιµών. 
 
Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr 
δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών 
εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για 
την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των 
συγγραφέων και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το 
δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε 
προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους 
και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 
εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής 
συµπεριφοράς. 
 
Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr (Investment Research and 
Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση 
αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των 
επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου www.iraj.gr δεν 
καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή 
διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα 
συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται 
ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την 
έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 
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