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Θετικότερα τα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας στο δ’ τρίμηνο 2015

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, αρκετά καλύτερα των αρχικών εκτιμήσεων ήταν τα στοιχεία για την πορεία του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στο τέταρτο τρίμηνο 2015, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή να αναθεωρεί σήμερα σε σημαντικό
βαθμό τα δεδομένα που είχε ανακοινώσει στις 12 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο τρίμηνο
Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015 καταγράφηκε ανάπτυξη 0,1% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2015, όταν η αρχική πρόβλεψη της Αρχής
μιλούσε για ύφεση 0,6%. Επίσης, σε ετήσια βάση η μείωση του ΑΕΠ στο τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015 τοποθετείται πλέον στο
0,8% του ΑΕΠ έναντι 1,9% που ήταν η πρώτη εκτίμηση.
Μετά και από αυτή την εξέλιξη, η ύφεση για το σύνολο της χρονιάς που πέρασε διαμορφώνεται σε 0,32% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό
είναι σαφώς χαμηλότερο σε σύγκριση με εκείνο που ανέφεραν οι προβλέψεις οι οποίες είχαν διατυπωθεί κατά τον στο πλαίσιο της
συμφωνίας με τους δανειστές της χώρας. Μάλιστα η ύφεση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015 εμφανίζεται μικρότερη και από τη μέση
εκτίμηση οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν ότι η ύφεση θα διαμορφωθεί σε 0,9% σε τριμηνιαία βάση.
Ειδικότερα, με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το τέταρτο τρίμηνο 2015,
παρουσίασε μείωση 0,7% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2014 έναντι της μείωσης 2% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του
τέταρτου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2016.
Σύμφωνα με τη ΕΛΣΤΑΤ, οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη
εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου Ισοζυγίου Πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτ ες
κύκλου εργασιών των κλάδων τ ων υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).
Οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:
 Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το τρίτο τ ρίμηνο του 2015.
 Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 20,4 % σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2015.
 Μείωση κατά 0,4% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών
αυξήθηκαν κατά 1,5% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μει ώθηκαν κατά 2,3%.
 Αύξηση κατά 11% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών
αυξήθηκαν κατά 9,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 13,9%.
Οι ετήσιες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:
 Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 0,1% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2014.
 Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σχέση με το τέτ αρτο τρίμηνο του 2014.
 Μείωση κατά 8,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
 Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,3% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 20,9%.
 Μείωση κατά 12,5% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές
αγαθών μειώθηκαν κατά 10,4% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 21,6%.
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Διαχωρισμό της προσφυγικής από την οικονομική κρίση ζητά το Βερολίνο και τονίζει την
αλληλεγγύη προς την Ελλάδα
Στον διαχωρισμό της προσφυγικής από την οικονομική κρίση και στην ανάγκη τήρησης των συμφωνηθέντων επέμεινε η
γερμανική κυβέρνηση, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα θα έχει την στήριξη των εταίρων της προκειμένου να
αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα, αλλά και ότι το Βερολίνο θα προωθήσει λογικές λύσεις με
διάρκεια, με στόχο την βιωσιμότητα και την σταθερότητα της ελληνικής δημοσιονομικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά το
ΔΝΤ, το Βερολίνο εξέφρασε την πεποίθηση ότι τελικά θα συμμετάσχει στο γ΄ πρόγραμμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι είναι
ανεξάρτητος οργανισμός. « Η καγκελάριος είπε χθες ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
και ότι βεβαίως υπάρχει η προσφορά μας για βοήθεια, εκεί όπου η Ελλάδα πιστεύει ότι χρειάζεται βοήθ εια. Αυτό ισχύει
και για όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει την
στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγε ς. « Η Ελλάδα θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους της
πότε χρειάζεται και ποιας μορφής στήριξη για να αντιμετωπίσει αυτή την - ομολογουμένως πολύ δύσκολη - κατάσταση
στην οποία βρίσκεται τώρα, λόγω των πολλών προσφύγων», κατέληξε ο εκπρόσωπος της ' Αγγελα Μέρκελ.
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Α. Μέρκελ: «Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τώρα την Ελλάδα»
«Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τώρα την Ελλάδα», τόνισε κατ' -επανάληψη η Καγκε λάριος της Γερμανίας Άγγελα
Μέρκελ, αναφερόμενη στην προσφυγική κρίση και τόνισε ότι δεν αποτε λεί ευρωπαϊκή συμπεριφορά να κλείνει κάποιος τα
σύνορά του και κάποιος άλλος να υποφέρει. Καταλόγισε δε ευθύνες στην Αυστρία για την κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί στα σύν ορα Ελλάδας-ΠΓΔΜ και επισήμανε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα.
« Επειδή η Αυστρία αποφάσισε να δέχεται 80 (πρόσφυγες) την ημέρα και κανέναν παραπάνω, δημιουργήθηκε αυτό που
βλέπουμε τώρα, η Ελλάδα δέχεται βοήθεια, είμαι σε στενή επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, του πρότεινα και την βοήθειά μας,
αλλά έχουν την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και πιστεύουν ότι κάπως θα τα καταφέρουν,
αλλά υπό δύσκολες συνθήκε ς», δήλωσε η κυρία Μέρκελ σε συνέντευξή της απόψε στο πρώτο κανάλι της γερμανικής
δημόσιας τηλε όρασης ARD και πρόσθεσε: « Πρέπει να συναντηθούμε στις 7 Μαρτίου για να δούμε αυτό το θέμα, διότι δεν
κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ για να εγκαταλείψουμε μετά μια χώρα που ανήκει στην Ευρωζώνη και στην Σένγκεν και
έχει πολλά προβλήματα - και θεωρώ ότι κανονικά η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει ήδη τώρα 50.000 θέσεις στέγασης, αυτό δεν
το κατάφεραν και δεν είναι καλό - αλλά αυτή τη χώρα δεν μπορούμε τώρα να την εγκαταλείψουμε (...) Ακριβώς για να μην
είναι η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες και κανένας να μην την βοηθά, θα
συζητήσουμε την επόμενη Δευτέρα για αυτό το θέμα και όπως είπα είμαι με την Ελλάδα σε στενότατη επαφή», για να
τονίσει: «Ακριβώς αυτό είναι που φοβάμαι, όταν ο ένας ορίζει τα σύνορά του, πρέπει να ο άλλος να υποφέρει. Αυτή δεν
είναι η Ευρώπη μου».
Αν δει κανείς τις εικόνε ς από την Ελλάδα, συνέχισε η Καγκελάριος, «συνέβη ακριβώς αυτό που έπρεπε να φοβόμαστε, ότι
μια χώρα παραμένει με τα προβλήματα και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε ».
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Μοσκοβισί: «Η προσφυγική κρίση ωφελεί την ευρωπαϊκή οικονομία»

Την εκτίμηση ότι η προσφυγική κρίση θα τονώσει την ευρωπαϊκή ανάπτυξη εξέφρασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος
Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί. «Η αύξηση των δημόσιων δαπανών για την αντιμετώπιση του
προσφυγικού προβλήματος συνεπάγεται τη διεύρυνση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 0,2% - 0,3%» εξήγησε
αναλυτικά, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο CNBC. Παραδεχόμενος ότι πρόκειται για
μία τεράστια ανθρωπιστική και πολιτική πρόκληση, ο Μοσκοβισί επισήμανε ότι υπό το οικονομικό πρίσμα, το
μεταναστευτικό συνιστά μία πολύ καλή ευκαιρία, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή οικονομία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επενδύσεις που θα κληθούν να υλοποιήσουν οι εθνικές κυβερνήσεις θα αναπληρώσουν
το χαμένο έδαφος, καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρωζώνης συνίσταται σ’ αυτό το επενδυτικό κενό. Ο
Μοσκοβισί εξέφρασε την αισιοδοξία και για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικο νομίας, σημειώνοντας ότι από τις
28 χώρες – μέλη, οι 27 αναμένεται να σημειώσουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Εκτίμησε δε, ότι τα επόμενα
τρία χρόνια, η μέση ετήσια ανάπτυξη στην Ε.Ε. θα διαμορφωθεί στο 1,5% - 2%. «Θα πρέπει να
επιστρατεύσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία προκειμένου να πετύχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης»
υπογράμμισε, καταλήγοντας.
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FT:Θα ήταν εξωφρενικό να επιτρέψει η Ευρώπη μια ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα
Στον κίνδυνο που υπάρχει να προκληθεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανθρωπιστικής φύσης στην Ελλάδα
εξαιτίας της ενέργειας της Αυστρίας και των συμμάχων της στα Βαλκάνια να σφραγίσουν τα νότια σύνορά τους
αναφέρεται άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στους Financial Times με τίτλο: «Η Ευρώπη γυρνάει την πλάτη
της στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες». Το άρθρο ξεκινάει με την προειδοποίηση στην αρχή της χρονιάς του
προέδρου της ΕΕ Ντόναλντ Τουσκ ότι στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 17 Μαρτίου πρέπει να τεθεί σε
εφαρμογή μια λύση για την προσφυγική κρίση που θα αφορά όλη την ΕΕ, καθώς στην αντίθετη περίπτωση θα
υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» με την έναρξη του καλοκαιριού και την αύξηση των προ σφυγικών ροών.
Ωστόσο, σημειώνει, «η προειδοποίησή του αγνοήθηκε σκοπίμως από κυβερνήσεις της ΕΕ» που προτίμησαν να
αναλάβουν μονομερώς δράση παρά να κάνουν τη συλλογική προσπάθεια που επείγει. Τις τελευταίες ημέρες όλο
και περισσότερα κράτη μέλη παραμέρισαν τη ζώνη Σένγκεν και ενήργησαν μονομερώς, υπογραμμίζεται στο
άρθρο της FT.
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Ο Γουόρεν Μπάφετ κατακεραυνώνει την πιο δημοφιλή οικονομική θεωρία

Με επιστολή του στους μετόχους της εταιρείας του, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής περιέγραψε τις συνθήκες
που επικρατούν στην αμερικανική οικονομία.
Ο κόσμος της οικονομίας έχει πάθει εμμονή με τον όρο «διαρκής/ μόνιμη στασιμότητα». Με λίγα λόγια, η
θεωρία αυτή υποστηρίζει πως όταν δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση στον κόσμο, η οικονομία των ΗΠΑ δεν μπορεί
να καταγράψει ανάπτυξη άνω του 2%.
Ωστόσο, ο Γουόρεν Μπάφετ θεωρεί πως οι ανησυχίες σχετικά με τις συνέπειες του 2% είναι υπερτονισμένες.
Στην πραγματικότητα, ο ίδιος πιστεύει ότι η ιδέα πως αν δεν επιτευχθεί ο στόχος του 2% οι συνέπειες θα είναι
άσχημες, είναι απλά λάθος.
Σε επιστολή του προς τους μετόχους της εταιρείας του, ο Γουόρεν Μπάφετ σημείωσε αναλυτικά:
Ο πληθυσμός των ΗΠΑ αυξάνεται περίπου 0,8% ετησίως (0,5% από τις γεννήσεις μείον τους θανάτους και
0,3% από τη μετανάστευση). Έτσι, το 2% της συνολικής αύξησης της παραγωγής παράγει περίπου το 1,2%
της κατά κεφαλήν ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται εντυπωσιακό. Αλλά σε μία μόνο γενιά- ας πούμε,
25 χρόνια- αυτός ο ρυθμός της ανάπτυξης οδηγεί σε αύξηση 34,4% του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Με τη σειρά του, αυτό το 34,4% κέρδους παράγει μια συγκλονιστική αύξηση 19.000 δολαρίων στο πραγματικό
κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την επόμενη γενιά. Αν αυτό κατανέμονταν ισομερώς, τότε το κέρδος θα ήταν 76.000
ετησίως για μια τετραμελή οικογένεια. Οι σημερινοί πολιτικοί δεν χρειάζεται να χύσουν δάκρυα για τα παιδιά
του αύριο.
Πράγματι, τα περισσότερα από τα σημερινά παιδιά τα πάνε καλά. Όλες οι οικογένειες στην ανώτερης αστικής
τάξης γειτονιά μου απολαμβάνουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής από ό,τι ο Τζον Ροκφέλερ όταν γεννήθηκα. Η
απαράμιλλη περιουσία του δεν θα αρκούσε για να αγοράσει αυτά που σήμερα θεωρούμε δεδομένα, όποιο κι αν
είναι το πεδίο αναφοράς-μεταφορές, ψυχαγωγία, επικοινωνία, ιατρικές υπηρεσίες.
Αν και η πίτα που θα μπορούσε να μοιραστεί στην επόμενη γενιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι η σημερινή,
το πώς θα μοιραστεί παραμένει αμφιλεγόμενο. Όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα, θα υπάρξουν αγώνες για την
αύξηση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των ανθρώπων στην παραγωγική ηλικία και των
συνταξιούχων, μεταξύ των υγιών ανθρώπων και των ασθενών, μεταξύ των κληρονόμων και του Horatio
Algers, μεταξύ των επενδυτών και των εργαζομένων και ιδίως μεταξύ εκείνων που τα ταλέντα τους
αποτιμώνται σε μεγάλο βαθμό από την αγορά και των εξίσου αξιοπρεπώς σκληρά εργαζόμενων Αμερικανών
που δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που επιβραβεύει η αγορά. Οι συγκρούσεις αυτού του είδους συνέβαιναν πάντα
– και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Το Κογκρέσο θα είναι το πεδίο της μάχης, το χρήμα και οι ψήφοι θα είναι
τα όπλα. Τα λόμπι θα παραμείνουν μια βιομηχανία ανάπτυξης.
Τα καλά νέα, όμως, είναι ότι ακόμη και τα μέλη των πλευρών που θα έχουν απώλειες είναι σχεδόν βέβαιο ότι
θα απολαύσουν- όπως θα έπρεπε – πολύ περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες στο μέλλον από ό, τι στο παρελθόν.
Η ποιότητα της αυξημένης γενναιοδωρίας τους θα βελτιωθεί επίσης δραματικά. Τίποτα δεν συναγωνίζεται το
σύστημα αγοράς στην παραγωγή όλων όσων θέλουν οι άνθρωποι –και ακόμη περισσότερο, στην παραγωγή
όλων όσων οι άνθρωποι δεν ξέρουν ακόμη ότι θέλουν. Όταν οι γονείς μου ήταν νέοι, δεν να φανταστούν μία
\ σειρά, ούτε εγώ στα 50 μου πίστευα ότι θα χρειάζομαι έναν προσωπικό υπολογιστή. Και τα δύο
τηλεοπτική
προϊόντα, όταν οι άνθρωποι είδαν το τι θα μπορούσαν να κάνουν, έφεραν την επανάσταση στη ζωή τους. Περνώ
πλέον δέκα ώρες την εβδομάδα παίζοντας μπριτζ στο ίντερνετ. Και καθώς γράφω αυτή την επιστολή η
«αναζήτηση» μου είναι απαραίτητα (δεν είμαι, όμως, έτοιμος για το Tinder).
Για 240 χρόνια ήταν φοβερό λάθος να στοιχηματίσει κανείς εναντίον της Αμερικής, και τώρα δεν είναι ώρα για
να ξεκινήσει. Η «χρυσή κότα» του αμερικανικού εμπορίου και της καινοτομίας θα συνεχίσει να «γεννάει» όλο
και μεγαλύτερα «αυγά». Οι υποσχέσεις της αμερικανικής κοινωνικής ασφάλισης ίσως εκτιμηθούν και γίνουν
πιο γενναιόδωρες. Και ναι, τα παιδιά της Αμερικής θα ζήσουν πολύ καλύτερα από ό, τι οι γονείς τους.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
More pain for small-cap stocks suggests investors are downgrading
prospects for US economy
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The one stock market at new all-time highs: Venezuela. The stock
market is not the economy.
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