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Ράις (ΔΝΤ): Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα είναι η
εγκυρότητα των στοιχείων
Προϋπόθεση για την συμμετοχή του ΔΝΤ στο «Ελληνικό Πρόγραμμα» είναι η εγκυρότητα των ελληνικών
στοιχείων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις απαντώντας σε απανωτές ερωτήσεις του Εθνους, που
αφορούσαν την υπόθεση του κ. Ανδρέα Γεωργίου.
Ο εκπρόσωπος εξέφρασε την ανησυχία του ΔΝΤ για την τροπή που έλαβε η δικαστική υπόθεση και εμμέσως
πλην σαφώς αποδοκίμασε την προσπάθεια στελεχών της κυβέρνησης και του περιβάλλοντος του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή να αναμείξουν στην υπόθεση της όποιας παραποίησης των ελληνικών
στοιχείων τους δανειστές.
Αν και ο κ. Ράις είπε ότι το ΔΝΤ δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις στη συνέχεια τόνισε ότι μοιράζεται τις
ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις δηλώσεις αξιωματούχων της ελληνικής κυβέρνησης, οι
οποίοι αμφισβήτησαν τα στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το ΔΝΤ εξέφρασε τη δυσφορία του
προς την Αθήνα και για το λόγο αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης έσπευσε
πριν από την ενημέρωση του Ταμείου να προβεί σε αναγκαία διευκρίνηση.
Ο κ. Ράις πρόσθεσε ότι «η πρόοδος που έγινε στα ελληνικά δημοσιονομικά στοιχεία μετά το 2010 πρέπει να
συνεχιστεί».
Το Εθνος υπέβαλε ερώτηση στον εκπρόσωπο του Ταμείου για τη σχέση εργασίας του κ. Γεωργίου με το ΔΝΤ
όταν στο μεταξύ είχε αναλάβει ως επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο κ. Ράις δήλωσε τα εξής: «Ο κ.
Γεωργίου ήταν εργαζόμενος στο ΔΝΤ, δεν είναι σήμερα. Νομίζω πως όταν ανέλαβε (στην ΕΛΣΤΑΤ) ήταν πρώην
στέλεχος. Όμως θα επανέλθω». Σημειώνουμε ότι υπάρχει ισχυρισμός πως ο κ. Γεωργίου ήταν για τρεις μήνες και
υπάλληλος του ΔΝΤ.
Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε και τις πληροφορίες του Εθνους ότι η Αποστολή του ΔΝΤ υπό την κ. Ντέλια
Βελκουλέσκου θα επισκεφθεί την Ελλάδα στα μέσα Σεπτεμβρίου (12 συγκεκριμένα του μήνα) για να ασχοληθούν
με την έκθεση στη βάση του άρθρου 4 του Καταστατικού.
«Επιβεβαιώνουμε», είπε ο κ. Ράις, «ότι θα γίνει η επισκόπηση του άρθρου 4 το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου.
Θα εξετάσουμε τις προοπτικές και τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Μετά το τέλος της συγκεκριμένης
αποστολής θα εκδώσουμε δήλωση». Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα χρειαστούν δύο εβδομάδες,
τόνισε και πρόσθεσε: «Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν στη συζήτηση για τη συμμετοχή του
ΔΝΤ στο πρόγραμμα και για την έκθεση βιωσιμότητας του χρέους».
Απαντώντας σε ερώτηση του Εθνους που αφορούσε το ελληνικό χρέος και το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί
συνάντηση των Ευρωπαίων και το ΔΝΤ για την ελάφρυνση στην Ετήσια Σύνοδο του Ταμείου στην Ουάσιγκτον,
τόνισε ότι «είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζει κάτι τέτοιο». Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για τις πληροφορίες
περί σύγκλισης του λεγόμενου Washington Group, ο κ. Ράις επανέλαβε πως το Ελληνικό Πρόγραμμα πρέπει να
βασίζεται στις μεταρρυθμίσεις και την ελάφρυνση του χρέους και πρόσθεσε ότι «περιμένουμε πως οι συζητήσεις
για το χρέος θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες».
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Χουλιαράκης: Η ελληνική οικονομία βγήκε από την ύφεση
Την εκτίμηση ότι το 2016 θα κλείσει με το πρωτογενές πλεόνασμα που έχει προβλεφθεί διατύπωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, στην Ολομέλεια της Βουλής υπογραμμίζοντας, ότι η υπέρβαση του
πλεονάσματος θα επιστραφεί στην Οικονομία ως ένεση ρευστότητας.
Την εκτίμηση ότι το 2016 θα κλείσει με το πρωτογενές πλεόνασμα που έχει προβλεφθεί διατύπωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, στην Ολομέλεια της Βουλής υπογραμμίζοντας, ότι η υπέρβαση του
πλεονάσματος θα επιστραφεί στην Οικονομία ως ένεση ρευστότητας.
Την ίδια ώρα ωστόσο, ο κ. Χουλιαράκης έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει αλλά εργάζεται για
την ανάκαμψη, την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων και προωθεί θεσμικές τομές στην αγορά και την
Οικονομία.
Ο κ. Χουλιαράκης αναφέρθηκε και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, για την οποία ανέφερε, ότι μετά τη συμφωνία του
περσινού Καλοκαιριού υπάρχουν οι εγγυήσεις και προστατεύεται η ανεξαρτησία της. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η
κυβέρνηση έχει πλήρη εμπιστοσύνη στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat. Η συμφωνία του Ιουνίου εγγυάται και
προστατεύει την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ». Ακόμη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε, πως το τρέχον
οικονομικό έτος 2016 θα κλείσει με το πρωτογενές πλεόνασμα που προβλέπεται και επισήμανε, πως η υπέρβαση του
πλεονάσματος θα «επιστραφεί» στην οικονομία ως ένεση ρευστότητας.
«Η ελληνική οικονομία βγήκε από την ύφεση το δεύτερο τρίμηνο του 2016» είπε ο κ. Χουλιαράκης, ο οποίος πάντως τόνισε
πως η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει. «Δεν μπορεί να πανηγυρίζουμε όταν η οικονομία παραμένει σε στασιμότητα, έστω και
μετά από μία βαθιά ύφεση» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και σχολίασε αναφορικά με τη στάση της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «πρέπει να φέρεται πιο υπεύθυνα και να μην υποστηρίζει ότι βαθαίνει η ύφεση».
«Η πρόβλεψη πολλών διεθνών ιδιωτικών φορέων ήταν στην αρχή του χρόνου για ύφεση 1,5% - 2%. Και η ΕΛΣΤΑΤ
προέβλεπε ύφεση 1,2% στο εξάμηνο. Όμως η οικονομία αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική και η ύφεση στο εξάμηνο ήταν
0,9%», παρατήρησε. Προσέθεσε, δε, ότι «η εικόνα της οικονομίας είναι συμβατή με την πρόβλεψη του υπουργείου
Οικονομικών για τέλος της ύφεσης στο μέσο του 2016 και αρχή ανάκαμψης. Είναι εικόνα που πρέπει να οδηγήσει σε
εφησυχασμό; Αναμφίβολα όχι».
Όπως, επίσης, τόνισε ο κ. Χουλιαράκης «η μόνη ρεαλιστική στόχευση για ανάπτυξη της τάξης του 2% είναι η προσέλκυση
ξένων ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό σημαίνει θεσμικές τομές και στην αγορά και στην οικονομία και στη Δικαιοσύνη».
Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε την Βουλή ότι πιλοτικά από τα υπουργεία Οικονομικών,
Οικονομίας και Πολιτισμού «ξεκινά μεγάλη προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων» κι ο στόχος είναι «μία μεγάλη
εξοικονόμηση πόρων που σύντομα θα επιτρέψει να μειώσουμε τους φόρους και να αυξήσουμε τον κοινωνικό
προϋπολογισμό».
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Σήμα κινδύνου για την οικονομία από λιανεμπόριο και εξαγωγές
Σήμα κινδύνου για την οικονομία εκπέμπουν τόσο η κατάσταση λιανικό εμπόριο όσο και η εικόνα των εξαγωγών.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο υποχώρησε κατά 5,2% τον Ιούνιο σε
σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2015. Μείωση καταγράφηκε και στον όγκο των συναλλαγών, που έπεσαν
κατά 3,6% σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο. Ούτε οι θερινές εκπτώσεις δεν κατάφεραν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα.
Ο φετινός τζίρος των εκπτώσεων υποχώρησε κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πολύ αρνητική η
εικόνα και στις εξαγωγές. Σε χαμηλό τετραετίας, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 12 δισεκ. ευρώ, υποχώρησε η
συνολική αξία των εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Εξαγωγέων που μεταδίδει η «Καθημερινή». Συγκεκριμένα η συνολική αξία των εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο φέτος
υποχώρησε κατά 8,1% και έφτασε τα 11,8 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι. Αυτές οιι
αρνητικές εξελίξεις αποτυπώθηκαν και στο ΑΕΠ της Ελλάδας, το οποίο, σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις της
ΕΛΣΤΑΤ, μειώθηκε κατά 0,9% το δεύτερο τρίμηνο, με κύριους παράγοντες τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης και
τη συρρίκνωση των εξαγωγών.

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

Διοικητής της Bank of England: Δόλιοι τραπεζίτες μπορούν να προκαλέσουν νέα οικονομική
κρίση
Τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με το ενδεχόμενο πρόκλησης νέας οικονομικής κρίσης κρούει ο διοικητής της Bank of
England και πρόεδρος του Financial Stability Board (FSB) του G20, Μαρκ Κάρνεϊ, σε επιστολή του προς τους ηγέτες του
G20.
Όπως αναφέρει στην επιστολή του, μέσα στα τελευταία έτη τα περιστατικά κακοδιαχείρισης/ «κακής διαγωγής» στον
χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορεί να δημιουργήσει «συστημικά ρίσκα υπονομεύοντας την
εμπιστοσύνη τόσο σε πιστωτικά ιδρύματα όσο και στις αγορές».
Για αυτόν τον λόγο, το FSB και άλλοι φορείς, σημειώνει, δουλεύουν πάνω σε ένα μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα για την
αντιμετώπιση αυτών των ρίσκων. Η δουλειά αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη των πλαισίων που είναι σε ισχύ σε
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
«δομών αποζημίωσης» που υπάρχουν και τον συντονισμό των προσπαθειών για τη μείωση των ευκαιριών χειραγώγησης
των αγορών. Επίσης, όπως αναφέρει στην επιστολή, θα εξεταστεί εάν χρειάζεται να υπάρξουν ενέργειες σχετικά με τη
βελτίωση των στάνταρ «διαγωγής» σε θέματα αγορών, συναλλάγματος κ.α.
Μέσα στο πρώτο μισό του 2017, το FSB θα εκδώσει μια αναφορά στην οποία θα παρουσιάζονται δράσεις και προτάσεις
για τη μείωση αυτών των φαινομένων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
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Μ. Γουλφ: Όλο και πιο τεταμένη η σχέση μεταξύ δημοκρατίας και καπιταλισμού
Σε άρθρο του στους FT με τίτλο «Capitalism and democracy: The strain is showing», στην ολοένα και πιο τεταμένη σχέση
μεταξύ της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του διεθνούς καπιταλισμού αναφέρεται ο διεθνούς φήμης οικονομικός
σχολιαστής και αρθρογράφος των Financial Times, Μάρτιν Γουλφ. Όπως σημειώνει, οι πολιτικές εξελίξεις στη Δύση, και
ειδικά η υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία στις ΗΠΑ, εγείρουν το σημαντικό ερώτημα κατά πόσο ο
«γάμος» μεταξύ της δημοκρατίας και του καπιταλισμού μπορεί να αντέξει. «Δεν μπορούμε να λάβουμε ως δεδομένη την
επιτυχία των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων που καθοδηγούν τον δυτικό κόσμο και έχουν αποτελέσει πόλο έλξης
για μεγάλο μέρος του υπόλοιπου για τέσσερις δεκαετίες. Οπότε προκύπτει το ερώτημα: Αν όχι αυτά, τότε τι;» γράφει

σχετικά.
Όπως επισημαίνει ο Γουλφ, υπάρχει μια φυσική σύνδεση μεταξύ της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του καπιταλισμού,
του δικαιώματος να αγοράζει και να πωλεί κανείς αγαθά, υπηρεσίες και την εργασία του ελεύθερα. Ωστόσο, όπως
συμπληρώνει, είναι εύκολο να βρει κανείς εντάσεις στη σχέση αυτή: Η δημοκρατία είναι ισότιμη, ενώ ο καπιταλισμός όχι,
τουλάχιστον από πλευράς αποτελεσμάτων. «Εάν η οικονομία ναυαγήσει, η πλειοψηφία μπορεί να επιλέξει την
απολυταρχία...αν οι οικονομικές ανισότητες μεγαλώσουν πολύ, οι πλούσιοι ίσως να μετατρέψουν τη δημοκρατία σε
πλουτοκρατία».
Ιστορικά, σημειώνει, η άνοδος του καπιταλισμού και η πίεση για όλο και περισσότερα δικαιώματα, πήγαιναν μαζί, για
αυτό και οι πλουσιότερες χώρες είναι φιλελεύθερες δημοκρατίες με, λιγότερο ή περισσότερο, καπιταλιστικές οικονομίες.
«Ευρείες αυξήσεις των πραγματικών εισοδημάτων έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη νομιμοποίηση του καπιταλισμού και τη
σταθεροποίηση της δημοκρατίας. Σήμερα, ωστόσο, ο καπιταλισμός δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να παράξει τέτοιες
βελτιώσεις στην ευημερία. Αντιθέτως, βλέπουμε αυξανόμενες ανισότητες και επιβράδυνση της ανάπτυξης της
παραγωγικότητας. Αυτό το δηλητηριώδες μείγμα καθιστά τη δημοκρατία μη ανεκτική και τον καπιταλισμό “αθέμιτο”».
Ο καπιταλισμός μπορεί να έχει παγκόσμιο χαρακτήρα εκ των πραγμάτων, ωστόσο, όπως σημειώνει ο καθηγητής Ντάνι
Ρόντρικ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ η παγκοσμιοποίηση περιορίζει την εθνική αυτονομία/ κυριαρχία. Όπως γράφει,
«η δημοκρατία, η εθνική κυριαρχία και η παγκόσμια οικονομική ενοποίηση είναι αμοιβαία ασύμβατες: Μπορούμε να
συνδυάσουμε τα δύο από τα τρία, αλλά ποτέ και τα τρία ταυτόχρονα και πλήρως». Εάν οι χώρες μπορούν να θεσπίσουν
εθνικούς κανόνες, η ελευθερία αγορών και πωλήσεων διασυνοριακά μειώνεται. Εναλλακτικά, εάν τα εμπόδια αρθούν και
οι κανόνες εναρμονίζονται, η νομοθετική αυτονομία των κρατών θα είναι περιορισμένη, τονίζει ο Γουλφ.
Στη συνέχεια, αναφέρεται στη μαζική μετανάστευση, που δημιουργεί σύγκρουση μεταξύ προσωπικών ελευθεριών και
δημοκρατικής κυριαρχίας. «Η μετανάστευση τείνει να δημιουργεί τριβές μεταξύ της εθνικής δημοκρατίας και των
διεθνών οικονομικών ευκαιριών» γράφει σχετικά. Λαμβάνοντας υπόψιν τις απογοητευτικές επιδόσεις του διεθνούς
καπιταλισμού τελευταία, εύκολα κατανοεί κανείς την όλο και μεγαλύτερη έλλειψη εμπιστοσύνης στον «γάμο» μεταξύ της
δημοκρατίας και του καπιταλισμού.
Όσον αφορά στο τι θα μπορούσε να έρθει μετά, ο Γουλφ εικάζει ότι θα μπορούσε να είναι μια παγκόσμια πλουτοκρατία,
που θα σήμαινε πρακτικά το τέλος των εθνικών δημοκρατιών. Μια άλλη εναλλακτική θα ήταν η άνοδος μη φιλελεύθερων
δημοκρατιών ή «λαϊκών/ εγκεκριμένων από τον λαό δικτατοριών», όπου ο εκλεγμένος ηγέτης ασκεί έλεγχο τόσο πάνω στο
κράτος όσο\ και στους καπιταλιστές, «όπως στη Ρωσία και την Τουρκία». Ο ελεγχόμενος εθνικός καπιταλισμός θα
αντικαθιστούσε τότε τον διεθνή καπιταλισμό. «Κάτι σαν αυτό συνέβη στη δεκαετία του 1930. Δεν είναι δύσκολο να βρει
κανείς δυτικούς πολιτικούς που θα λάτρευαν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση».
«Πάνω από όλα αν η νομιμότητα των δημοκρατικών πολιτικών συστημάτων είναι να διατηρηθεί, η οικονομική πολιτική
πρέπει να προσανατολίζεται προς την προώθηση των συμφερόντων των πολλών, όχι των λίγων. Στην πρώτη θέση θα
έπρεπε να είναι οι πολίτες, στους οποίους είναι υπόλογοι οι πολιτικοί. Αν δεν τα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, η βάση
της πολιτικής μας τάξης είναι πολύ πιθανό να ναυαγήσει» τονίζει ο αρθρογράφος.
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