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Τι είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για ελληνικό χρέος και είσοδο Ελλάδας στο ευρώ
Με την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα να αποκτά πλέον διαφορετική διάσταση, καθώς κανείς δεν μπορεί να
προδικάσει ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα ακολουθήσει την πολιτική του, έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να δούμε τις αναφορές που έχει κάνει κατά το παρελθόν για την χώρα μας ο νέος πλανητάρχης.
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτές οι αναφορές είναι με το σταγονόμετρο και ιδιαίτερα λακωνικές, κάτι που αυξάνει
την αβεβαιότητα στην ελληνική πλευρά.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τραμπ είχε πει αναφερόμενος στο ελληνικό χρέος: «εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά με την
Ελλάδα. Ας αφήσουμε τη Γερμανία να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, που άλλωστε το γνωρίζει καλύτερα. Ή ακόμα
και τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Ρωσία. Αυτοί μπορούν να χειριστούν την κατάσταση», είχε τονίσει σε
συνέντευξή του.
Μία δεύτερη αναφορά του κ. Τραμπ στην Ελλάδα αφορούσε στο νόμισμα:«Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει γυρίσει
στο εθνικό της νόμισμα. Ηταν ο μόνος τρόπος για να καταφέρει να ορθοποδήσει, πιθανότατα. Δεν βλέπω πώς
μπορεί να το κάνει τώρα».
Τέλος υπάρχει και μία ακόμα αναφορά του πρόεδρου Τραμπ στην χώρα μας, διόλου κολακευτική.
Τον Ιούλιο του 2015, μιλώντας σε εκπομπή του Fox News, εξήγησε γιατί θέτει υποψηφιότητα λέγοντας: «το
κάνω για να κάνουμε ξανά την χώρα μας μεγάλη. Χρωστάμε 18 τρις και το χρέος μεγαλώνει. Σύντομα θα φτάσει
21. Θα φτάσουμε σε σημείο δίχως επιστροφή. Θα γίνουμε σαν την Ελλάδα».
Σταχυολογώντας αυτές τις λίγες αναφορές από το παρελθόν, φαίνεται πως πλέον η στάση των ΗΠΑ απέναντι
στην Ελλάδα εισέρχεται σε μία αχαρτογράφητη εποχή, μέχρι να αποσαφηνιστούν τα νέα δεδομένα.
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Π. Μοσκοβισί: Η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα φτάσει το 2,7% του ΑΕΠ το 2017
Αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εμφανίστηκε σήμερα από τις Βρυξέλλες όπου παρουσίασε
τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις επίτροπος
Πιερ Μοσκοβισί.
Ο Γάλλος επίτροπος ανέφερε ότι η ύφεση κατά το 2016 θα είναι στο τέλος του χρόνου μικρότερη από αυτή που
αναμενόταν. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα επιστρέφει σταδιακώς: το 2017 θα φθάσει στο 2,7% του ΑΕΠ και το 2018
στο 3,1% ανέφερε ο κ. Μοσκοβισί, τονίζοντας ότι αυτό οφείλεται στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών,
αρχής γενομένης από την αγορά της εργασίας.
Προέβλεψε αύξηση των επενδύσεων και της εσωτερικής ζήτησης στην Ελλάδα κατά το 2017 και 2018 και
κατέληξε λέγοντας πως το ελληνικό πρόγραμμα επιτυγχάνει και η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία
αποκαθίσταται.
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Moody's: Η νίκη Trump παγώνει τα σχέδια της Fed για αύξηση των επιτοκίων
Σύμφωνα με τη Moody’s, η νίκη του Donald Trump στην προεδρική κούρσα των ΗΠΑ θέτει σε αμφισβήτηση
το μέχρι χθες βασικό σενάριο των παγκόσμιων αγορών, ότι η Federal Reserve θα αυξήσει τα επιτόκια σύντομα
και θα ακολουθήσουν περαιτέρω αυξήσεις μέσα στα επόμενα χρόνια.
Η αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές μετά τη νίκη-έκπληξη του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων,
βύθισε το δολάριο και έστειλε σε ράλι τα ασφαλή καταφύγια των κρατικών ομολόγων και το χρυσό, γεγονός
που αντικατοπτρίζει τους φόβους για παρατεταμένη παγκόσμια αβεβαιότητα για τις πολιτικές του Trump.
H αναταραχή στην αγορά έχει παγώσει τα σχέδια της Fed στο παρελθόν, όπως τη στιγμή της βουτιάς του
κινεζικού χρηματιστηρίου το 2015 και του δημοψηφίσματος για το Brexit τον περασμένο Ιούνιο.
Ο Trump έχει δεσμευθεί να "σκίσει" ή να επαναδιαπραγματευθεί τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, κάτι το
οποίο θα μπορούσε να δώσει σήμα για ένα τεράστιο κύμα προστατευτισμού, που θα απειλήσει την παγκόσμια
οικονομική ανάκαμψη. Τα σχέδιά του για την οικονομία συμπεριλαμβάνουν μαζικές περικοπές φόρων που
πολλοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι θα ενισχύσει σημαντικά το έλλειμμα του προϋπολογισμού των ΗΠΑ.
"Η νίκη Trump αυξάνει πλέον τις πιθανότητες ότι η Fed δεν θα κινηθεί τον Δεκέμβριο", όπως τονίζει ο Mark
Zandi, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody's Analytics.
H νίκη Τrump δημιουργεί επίσης αμφιβολίες σχετικά με το μέλλον της Janet Yellen της. Ο ίδιος κατηγόρησε
την Fed ότι διατηρεί τα επιτόκια χαμηλά για να βοηθήσει τον Μπαράκ Ομπάμα και ανέφερε ότι θα μπορούσε
να αντικαταστήσει τη Yellen μετά τη λήξη της θητείας τον Ιανουάριο του 2018, οδηγώντας τους αναλυτές σε
εικασίες για το αν θα παραιτηθεί νωρίτερα.
Η Moody's Analytics εκτιμά ωστόσο πως πιο μακροπρόθεσμα, η πλήρη εφαρμογή των προτάσεων του Trump
για το εμπόριο και τη μετανάστευση θα μπορούσαν να αυξήσουν τον πληθωρισμό, προκαλώντας έτσι επιθετικές
αυξήσεις επιτοκίων και ύφεση.
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Fidelity: Όσο ποτέ άλλοτε υψηλό το παγκόσμιο πολιτικό ρίσκο
Ιδιαίτερα δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για το μέλλον του κόσμου από τους αναλυτές, μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με τον Dominic Rossi, Global CIO Equities στην Fidelity International «εισερχόμαστε σε μια περίοδο που θα
βιώσουμε πολιτικό ρίσκο άνευ προηγουμένου στον κόσμο, μια περίοδο που θέτει σε αμφισβήτηση τους πυλώνες πάνω
στους οποίους χτίστηκε ο κόσμος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν αποτελεί έκπληξη που οι επενδυτές ψάχνουν
καταφύγιο». «Ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι στη Fed. Η πιθανότητα μιας αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο έχει
υποχωρήσει σημαντικά. Το δολάριο που κινούταν ανοδικά εν αναμονή του αποτελέσματος έχει καταγράψει "βουτιά" μετά
τη νίκη Τραμπ» προσθέτει. Το μεγαλύτερο ρίσκο όμως όπως λέει είναι ένα άνευ προηγουμένου πολιτικό ρίσκο, αφού
μπορούμε μόνο να υποθέσουμε πώς θα κινηθεί ο Τραμπ στις πολιτικές του. Αν θα ακολουθήσει την προεκλογική του
ρητορική ή όχι. «Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής» σημειώνει.
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Εκλογές ΗΠΑ 2016: Τεράστιο σοκ το αποτέλεσμα, λέει το Βερολίνο
Τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών σχολίασε η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στις αμερικανικές εκλογές ήταν ένα «τεράστιο σοκ».
Η Γερμανίδα υπουργός Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει ότι αυτή δεν ήταν
μια ψήφος υπέρ εκείνου, αλλά μάλλον μια ψήφος κατά της Ουάσινγκτον, κατά του κατεστημένου».
Ο Νόρμπερτ Ρέτγκεν των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), του κόμματος της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ,
ανέφερε ότι «η φρασεολογία και ο τρόπος συμπεριφοράς του Τραμπ είναι μια παράλογη παρακαταθήκη, την οποία δεν
μπορεί τόσο εύκολα να αποτινάξει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τον εκλάβουμε έτσι όπως μας έχει παρουσιαστεί». Ο ίδιος
συμπλήρωσε ότι δεν έχουμε καμιά ιδέα τι θα κάνει ο Τραμπ ως πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια πολύ αβέβαιη γεωπολιτική
κατάσταση.
Ο Μπερντ Ρίξινγκερ, επικεφαλής του κόμματος Die Linke, εκτίμησε ότι ο Τραμπ «δεν θα μπορέσει να προσφέρει τίποτε
στους ανθρώπους στους οποίους έχει υποσχεθεί ό,τι ήταν δυνατό. Θα κινηθεί προς μια απολυταρχική κοινωνία».
Τέλος ο Τσεμ Εζντεμίρ των Πράσινων, δήλωσε ότι η νίκη Τραμπ σηματοδοτεί «μια διάσπαση με την μέχρι τώρα
παράδοση, ότι η Δύση υποστηρίζει τις φιλελεύθερες αξίες».
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FT: Οι 7 πολιτικές του Τραμπ που μπορεί να αλλάξουν τις ΗΠΑ
Η προεδρία Τραμπ μπορεί να ανατρέψει εμβληματικά επιτεύγματα του Μπαράκ Ομπάμα, όπως το Obamacare (για το σύστημα υγείας),
την πολιτική για την κλιματική αλλαγή και τη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Οι ελπίδες των Δημοκρατικών για τη
διαμόρφωση μίας νέας πλειοψηφίας του Ανώτατου Δικαστηρίου θα διαλυθούν, καθώς τώρα είναι πιθανό ένα αισθητά πιο συντηρητικό
δικαστήριο. Μεγάλες αλλαγές μπορεί να υπάρξουν και στην εξωτερική πολιτική.
Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των προεκλογικών υποσχέσεων και της επίσημης πολιτικής - οι
επαναδιαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών ενίοτε αποδεικνύονται λιγότερο ουσιαστικές από ότι έχουν διαφημισθεί. Υπάρχουν,
ωστόσο, επτά πολιτικές που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή με την προεδρία του Τραμπ, σημειώνει το δημοσίευμα.
1. Εμπόριο
Ο Τραμπ έχει εκφράσει
την αντίθεσή του στην προταθείσα εμπορική συμφωνία για την περιοχή του Ειρηνικού και ζήτησε μεγάλες

αλλαγές στη συμφωνία με το Μεξικό και τον Καναδά (Nafta). Οι πολιτικές αυτές φαίνεται ότι ενίσχυσαν την απήχησή του σε όλη τη
ζώνη των μεσοδυτικών Πολιτειών, με τεράστιες συνέπειες στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Τραμπ έχει απειλήσει επίσης να επιβάλει
τιμωρητικούς δασμούς 45% στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων, προκαλώντας φόβους για έναν εμπορικό πόλεμο.
2. Εξωτερική Πολιτική
Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν, η οποία αποσκοπεί στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από
την ισλαμική χώρα, θα ξηλωθεί ή τουλάχιστον θα αναδιαρθρωθεί. Ενώ ο Ομπάμα ξεκίνησε την προεδρία του με το όραμα ενός κόσμου
χωρίς πυρηνικά όπλα, ο Τραμπ έχει πει ότι θα είναι ανοικτός στην ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου από την Ιαπωνία και τη Νότια
Κορέα. Έχει επίσης αμφισβητήσει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ έναντι των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ, που δεν πληρώνουν τη δική τους
συνεισφορά, ενώ πρότεινε μία πολύ στενότερη σχέση με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.
3. Υγεία
Ο Τραμπ έχει συμφωνήσει με τη δέσμευση των Ρεπουμπλικάνων για την αντικατάσταση των εμβληματικών μεταρρυθμίσεων του
Ομπάμα στο σύστημα υγείας, γνωστών ως Obamacare. Δεν έχει αναπτύξει κάποια εναλλακτική πρόταση, αλλά δηλώνει ότι θα
ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό των αγορών στις πολιτείες.
4. Φορολογική πολιτική
Ο Τραμπ υποσχέθηκε τη μεγαλύτερη φορολογική επανάσταση στις ΗΠΑ από την εποχή του Ρόναλντ Ρίγκαν, δεσμευόμενος για μείωση
όλων των φόρων. Δηλώνει ότι καμία αμερικανική επιχείρηση δεν θα πληρώνει φόρο για τα κέρδη της περισσότερο από 15% έναντι
35% που φθάνει σήμερα η φορολογία των εταιρικών κερδών. Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής θα μειωθεί από το 39,6%, καθώς ο
Ρεπουμπλικάνος θα μειώσει τον αριθμό των φορολογικών κλιμακίων.
5. Ανώτατο Δικαστήριο
Για πολλούς πολιτικούς ακτιβιστές στις ΗΠΑ αυτό μπορεί να είναι η μεγαλύτερη συνέπεια των εκλογών. Με το ανώτατο δικαστήριο
της χώρας να είναι τώρα διχασμένο 4-4 μεταξύ των συντηρητικών και των πιο φιλελεύθερων δικαστών, οι υποστηρικτές της Χίλαρι
Κλίντον ήλπιζαν ότι η εκλογή ενός ένατου δικαστή από έναν Δημοκρατικό Πρόεδρο θα άλλαζε την ισορροπία, πιθανόν για μία γενιά.
Αντί τούτου, ο Τραμπ θα έχει πιθανόν την ευκαιρία να αντικαταστήσει ορισμένους από τους μεγαλύτερης ηλικίας φιλελεύθερους
δικαστές.
6. Κλιματική Αλλαγή
Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη απάτη που επινοήθηκε από την Κίνα για να κάνει τους Αμερικανούς
βιομήχανους μη ανταγωνιστικούς και δεσμεύθηκε να «ακυρώσει» τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η οποία βασίσθηκε στη
συναίνεση του Ομπάμα με την Κίνα. Ο Τραμπ λέει, επίσης, ότι θα σταματήσει όλες τις πληρωμές των ΗΠΑ για προγράμματα του ΟΗΕ
σχετικά με την υπερθέρμανση της γης.
7. Μετανάστευση
\ που προκάλεσε τα περισσότερα πάθη στην προεκλογική εκστρατεία, τόσο μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ όσο και
Είναι το θέμα
μεταξύ των Ισπανόφωνων ψηφοφόρων που ήταν διατεθειμένοι να αποτρέψουν την είσοδό του στον Λευκό Οίκο. Η Χίλαρι Κλίντον και ο
απερχόμενος Πρόεδρος Ομπάμα είχαν στηρίξει ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που θα έδιναν στους παράνομους μετανάστες τη δυνατότητα
να αποκτήσουν υπηκοότητα. Ο Τραμπ στήριξε την εκστρατεία του στη δέσμευση να κτίσει έναν τοίχο στα σύνορα με το Μεξικό, ζήτησε
την απαγόρευση της εισόδου Μουσουλμάνων στις ΗΠΑ και την απέλαση 11 εκατομμυρίων μη αναγνωρισμένων μεταναστών. Ωστόσο,
στη συνέχεια έκανε πιο αμφιλεγόμενες δηλώσεις, υποσχόμενος αντί τούτων «ακραίο έλεγχο» και αρνούμενος να ξεκαθαρίσει τα ακριβή
σχέδιά του για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The Dow Jones Industrial Average and its annualized return under
every President since 1924
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