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Λιου: «Αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το συντομότερο»
Την αναγκαιότητα να υπάρξει αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το συντομότερο δυνατό, υπογράμμισε ο
υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζακ Λιου, απαντώντας σε ερώτηση της "Κ" στη διάρκεια εκδήλωσης στην
Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. «Έχουμε εμπλακεί σε
βάθος με την Ελλάδα και στα θέματα που αφορούν την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και το χρέος, εδώ
και πολύ καιρό. Ευτυχώς, δεν είμαστε σε φάση άμεσης κρίσης. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να
αποφύγουμε να βρεθούμε και πάλι σε φάση κρίσης» τόνισε ο κ. Λιού, και συμπλήρωσε: «Ήταν σημαντικό ότι
στην τελευταία συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με τους εταίρους της αποφασίσθηκε ότι η αναδιάρθρωση του
χρέους έπρεπε να βρίσκεται στο τραπέζι. Οτι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, και ότι η Ελλάδα έπρεπε να σημειώσει
πρόοδο στην υλοποίηση του σχεδίου. Και πως στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει μια συναίνεση που θα
περιλαμβάνει και αναδιάρθρωση του χρέους. Πάντα πίστευα ότι το συντομότερο που θα φθάσουμε σε αυτό, το
καλύτερο, διότι η μόνη σταθερή απάντηση σε ένα μη βιώσιμο χρέος, είναι η αναδιάρθρωση του χρέους. Όσο
καθυστερείς να το κάνεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για την οικονομία που στηρίζει το χρέος».
Στη συνέχεια εξήγησε ότι «όταν όλοι μιλούν για τη σχέση χρέους με το ΑΕΠ, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι το
ποσοστό μειώνεται όταν η οικονομία αναπτύσσεται. Ετσι, ακόμη και αν το χρέος παραμένει σταθερό, χρειάζεσαι
μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Το χρέος αυξάνεται όταν η οικονομία συρρικνώνεται».
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών ολοκλήρωσε επισημαίνοντας ότι «καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να εργάζεται
με όλους τους θεσμούς, το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους παραμένει στο τραπέζι. Πιστεύω ότι μπήκε
ξεκάθαρα στο πακέτο την τελευταία φορά που συζητήθηκε, προφανώς με ανοικτό το ερώτημα για το πως θα
πρέπει να υλοποιηθεί αυτό, και το συντομότερο που μπορεί αυτό να αποφασισθεί, τόσο το καλύτερο».
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Λαγκάρντ: Οι όροι συμμετοχής του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα δεν έχουν αλλάξει.
Μεταρρυθμίσεις και βιώσιμο χρέος
Μια ημέρα πριν από την ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ, που θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 8 Οκτωβρίου, η επικεφαλής
του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, δίνει για μια ακόμη φορά το στίγμα για το τι χρειάζεται για να συμμετάσχει το
ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα: Σοβαρές μεταρρυθμίσεις και ένα βιώσιμο χρέος.

Συνέχεια….
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/ συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, εν όψει των εργασιών της Συνόδου, κ. Λαγκάρντ είπε ότι
Στο περιθώριο
οι όροι συμμετοχής του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα δεν έχουν αλλάξει. Κάλεσε επίσης την ελληνική
κυβέρνηση να επισπεύσει την πρόοδο στην εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. «Έχει
υπάρξει κάποια πρόοδος, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα» σημείωσε.
«Για να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα απαιτούνται βιώσιμο χρέος και σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Οι όροι μας
είναι γνωστοί εδώ και καιρό και δεν έχουν αλλάξει» είπε χαρακτηριστικά.
Οι δηλώσεις Λαγκάρντ έρχονται ένα μόλις εικοσιτετράωρο μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Ταμείου
Fiscal Monitior, σύμφωνα με την οποία οι στόχοι που έχουν τεθεί στο ελληνικό πρόγραμμα για τα πρωτογενή
πλεονάσματα είναι ανέφικτοι. Μέσω της οποίας το ΔΝΤ έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι
πρέπει να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς στόχους και να ελαφρύνουν το χρέος.
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ΠΣΕ: Η χώρα αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα υψηλό έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο
Αν και οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές την τελευταία 15ετία αυξήθηκαν κατά 98,52% και οι συνολικές
εισαγωγές μειώθηκαν κατά 15,59%, η χώρα αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα υψηλό έλλειμμα στο εμπορικό
ισοζύγιο.
Αυτό προκύπτει σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου
Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για την τελευταία 15ετία.
Όπως αναφέρεται στην έρευνα, το 2015 η συνολική αξία των ελληνικών εισαγωγών διαμορφώθηκε στα 42,6
δισ. ευρώ, έναντι των 36,8 δισ. ευρώ του 2001 (+15,6%). Ωστόσο, από τη σύγκριση με το έτος 2010 (49,6 δισ.
ευρώ) προκύπτει μείωση της τάξης του -14,16%. Συνολικά, κατά την 15ετία 2001-2015, ο μέσος ετήσιος ρυθμός
μεταβολής διαμορφώθηκε στα επίπεδα του +1,45%, ενώ η σωρευτική συνολική αξία των εξαγωγών κατά την
εξεταζόμενη περίοδο υπολογίζεται σε 715,26 δισ. ευρώ.
Όπως τόνισε η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, κατά τη δημοσίευση της νέας έρευνας του
Συνδέσμου: «Οι Έλληνες εξαγωγείς, πριν ακόμη από την έναρξη της παγκόσμιας κρίσης της περιόδου 20082009, προειδοποιούσαμε για την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και μετάθεσής
της στον πυρήνα του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας. Εγκαίρως ο ΠΣΕ είχε επισημάνει και την
πολυδιάσταση της εξωστρέφειας, που δεν περιορίζεται μόνο στις εξαγωγές προϊόντων, αλλά περιλαμβάνει τον
μετασχηματισμό της παραγωγικής μηχανής, τις επενδύσεις, ακόμη και τις εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας.
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Παράθυρο για επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συμφώνησαν στη τελευταία συνεδρίασή τους
(7-8 Σεπτεμβρίου) ότι πρέπει να συνεχίσουν τη νομισματική στήριξη στην οικονομία και το πρόγραμμα αγορών ομολόγων,
με στόχο την επάνοδο του πληθωρισμού κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που
έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΚΤ.
«Είναι, επομένως, κρίσιμης σημασίας να διατηρηθεί η ιδιαίτερα ισχυρή νομισματική στήριξη, που έχει ληφθεί υπόψη στις
προβλέψεις των στελεχών (της ΕΚΤ)», αναφέρουν τα πρακτικά. «Δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για την
αποφασιστικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να υλοποιήσει τις αγορές ομολόγων με βάση τις αποφάσεις που έχει πάρει
και να υιοθετήσει περαιτέρω μέτρα, αν χρειασθεί, για να επιτύχει τον στόχο του για τη σταθερότητα των τιμών»,
προστίθεται.
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΤ συμφώνησαν ότι δεν χρειαζόταν η λήψη νέων μέτρων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και ότι
έπρεπε να εστιάσουν στη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των ήδη αποφασισμένων μέτρων. «Θεωρήθηκε έτσι
σημαντικό να επιβεβαιωθεί η δέσμευση του Δ.Σ. για μηνιαίες αγορές ομολόγων 80 δισ. ευρώ, οι οποίες πρόκειται να γίνουν
έως το τέλος του Μαρτίου 2017, ή και μετά, εάν είναι αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση έως ότου το Δ.Σ. δει μία βιώσιμη
προσαρμογή στην πορεία του πληθωρισμού που θα είναι συνεπής με τον στόχο», σημειώνεται.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και η αλλαγή των παραμέτρων του προγράμματος αγορών ομολόγων, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα για την ΕΚΤ να αγοράζει τίτλους με βάση τον παραπάνω στόχο. «Τα μέλη συζήτησαν επίσης πιθανές
μελλοντικές δυσκολίες αναφορικά με την ικανότητα του Ευρωσυστήματος να βρίσκει επαρκή επιλέξιμα για αγορά
ομόλογα στην αγορά, με βάση το πρόγραμμα (APP) και υποβλήθηκε αίτημα στις σχετικές επιτροπές του Ευρωσυστήματος
να εξετάσουν περαιτέρω τις εναλλακτικές επιλογές για να διασφαλισθεί η ομαλή εφαρμογή του προγράμματος».
Στην εισήγησή του, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Μπενουά Κερέ, ανέφερε ότι το συνολικό μέγεθος
του ισολογισμού του Ευρωσυστήματος είχε φθάσει στα 3,35 τρισ. ευρώ, ξεπερνώντας το υψηλό επίπεδο των 3,1 τρισ. ευρώ
του Ιουλίου 2012. «Ενώ η εφαρμογή του APP συνέχιζε να προχωρεί ομαλά, η σημερινή συγκυρία των επιτοκίων θέτει
αυξανόμενα προβλήματα για την εφαρμογή του στο μέλλον», δήλωσε ο Κερέ.

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

O Jamie Dimon της JPMorgan έκανε μία από τις καλύτερες φετινές επενδύσεις
Επρόκειτο για τέλειο timig. Στις 11 Φεβρουαρίου του 2016, ο πρόεδρος και CEO της JPMorgan Chase & Co.,
Jamie Dimon είχε προχωρήσει σε μία πολύβουη αγορά 500.000 μετοχών της ίδιας του της επιχείρησης, τότε
αξίας 26,6 εκατ. δολαρίων.
Συνέχεια…
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Η μετοχή είχε φτάσει σε χαμηλό εκείνη τη μέρα, αλλά έχει προχωρήσει σε άνοδο 25% από τότε. Αυτές οι
500.000 μετοχές τώρα πια αξίζουν 33,85 εκατ. δολάρια, με συνολικά κέρδη 7,25 εκατ. δολαρίων. Η μετοχή της
εταιρείας τώρα βρίσκεται σε υψηλό 52 εβδομάδων. Όταν είχε γίνει η αγορά, το Bloomberg News ανέφερε πως ο
Dimon προχώρησε στην κίνηση αυτή επειδή πίστευε πως η μετοχή ήταν φθηνή λόγω της παγκόσμιας πτώσης
των μετοχών που έπληξε την απαρχή του χρόνο. Οι μετοχές της JPMorgan έπεσαν κατά 20%, τότε, και
βρίσκονταν σε χαμηλά διετίας. Τη μέρα της αγοράς, οι μετοχές επέδειξαν άνοδο 8%, ενώ η πορεία τους από
τότε είναι ανοδική.


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

\

IV

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

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Here's a list of the 10 most valuable US stocks right now.

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

V

