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Έρχεται στην Αθήνα η Κριστίν Λαγκάρντ
Την Αθήνα θα επισκεφτεί το προσεχές διάστημα η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
Κριστίν Λαγκάρντ.
Η κ. Λαγκάρντ αποδέχθηκε πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επισκεφτεί τη χώρα, σύμφωνα με
τη «Ναυτεμπορική».
Ωστόσο ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία.
To προηγούμενο διάστημα, τόσο η Προεδρία της Δημοκρατίας, όσο και το υπουργείο Οικονομικών ούτε
επιβεβαίωναν, ούτε διέψευδαν την πληροφορία ότι η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ θα επισκεπτόταν την Ελλάδα
-και μάλιστα- εντός του Σεπτεμβρίου.
Η αβεβαιότητα γύρω από την ημερομηνία της επίσκεψης συνδέεται εκ των πραγμάτων με τη στάση του ΔΝΤ
κατά την τρέχουσα συγκυρία στο ελληνικό πρόγραμμα, καθώς το Ταμείο κλιμακώνει τις πιέσεις εν όψει της γ’
αξιολόγησης, μεταξύ άλλων, εγείροντας ζήτημα ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.
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Η Γαλλία θα συνεχίσει να βοηθά την Ελλάδα δεσμεύτηκε ο Μακρόν
«Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όπου με τον
Έλληνα πρωθυπουργό συναντώνται με Έλληνες και Γάλλους επιχειρηματίες. Ο κ. Μακρόν είπε προς τον Αλέξη
Τσίπρα ότι μπορεί να εγγυηθεί τη φιλική στάση της Γαλλίας, τη στήριξη στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων,
ενώ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει η Γαλλία να βοηθά την Ελλάδα για να βγει από την κρίση και πως οι Γάλλοι
επιχειρηματίες θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε την παρουσία
γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σχολιάζοντας:

Συνέχεια…
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«Ήμασταν,/είμαστε και θα είμαστε εδώ», για να υπογραμμίσει ότι θέλει αυτός ο δεσμός να παραμείνει δυνατός.
Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που ήδη επιχειρούν στη χώρα μας, τόνισε: «Εσείς που
είστε χρόνια στην Ελλάδα, θέλω να δώσετε νέα ενέργεια, νέα κινητήρια δύναμη στις επενδύσεις στην Ελλάδα».
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Γερμανικός Τύπος (Παρασκευή): Μια νέα Ευρώπη ζητεί στην Αθήνα ο Εμ. Μακρόν
«Μία νέα Ευρώπη ζητεί στην Αθήνα ο Εμανουέλ Μακρόν», τιτλοφορείται εκτενής ανταπόκριση της
οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt. Σχολιάζοντας τον λόγο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Γαλλίας στον
λόφο της Πνύκας, ο απεσταλμένος της εφημερίδας επισημαίνει ότι «το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό, αλλά η
ομιλία μάλλον γενικόλογη». Και αυτό γιατί, όπως υποστηρίζει, «πριν από τις γερμανικές εκλογές, στις 24
Σεπτεμβρίου, ο Μακρόν δεν θέλει να παρέμβει στα σχέδια που εκπονεί η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.
Σύμφωνα με τον γερμανό δημοσιογράφο, ο γάλλος πρόεδρος έχει μία «πολύ καλή σχέση» με την ελληνική
κυβέρνηση. «Αυτό οφείλεται και στο ότι, ως οικονομικός σύμβουλος του προκατόχου του, Φρανσουά Ολάντ,
είχε στηρίξει το αίτημα για κούρεμα του ελληνικού χρέους. Επιπλέον, οι Γάλλοι τάσσονταν πάντα υπέρ της
παραμονής της Ελλάδας στο ευρώ, ερχόμενοι σε αντιπαράθεση με τον (γερμανό) υπουργό Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε» επισημαίνει η Handelsblatt.
Σύμπτωση απόψεων ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και στον Αλέξη Τσίπρα διαβλέπει η απεσταλμένη της
Deutsche Welle στην Αθήνα, Κάτριν Μέρτενς. Όπως επισημαίνει «μόνο μία κοινωνική Ευρώπη μπορεί να γίνει
η Ευρώπη του μέλλοντος, που θα προσφέρει προοπτική στους νέους ανθρώπους. Σε αυτό το σημείο ο Εμανουέλ
Μακρόν επιβεβαιώνει τον αριστερό οικοδεσπότη του. Εκτός από τις μεταρρυθμίσεις στην ευρωζώνη, Ελλάδα
και Γαλλία οραματίζονται μία Ευρώπη με στοιχεία ομοσπονδιακής συγκρότησης, όπως η θέσπιση ευρωπαϊκού
υπουργείου Οικονομικών, αλλά και υπουργείου κοινωνικών υποθέσεων, ώστε να διασφαλιστεί μία ελάχιστη
κοινωνική συνοχή στα πλαίσια της ΕΕ». Η εφημερίδα Die Welt τονίζει ότι«στον τόπο που γεννήθηκε η
δημοκρατία, ο Μακρόν ευαγγελίζεται την επανίδρυση της Ευρώπης». Το συμπέρασμα του αρθρογράφου:
«Ασφαλώς μπορεί κανείς να το θεωρήσει κιτς, υπερβολικό, ή έστω ονειροπαρμένο ή αθεράπευτα αφελές.
Μπορεί όμως και να αισθάνεται ευγνωμοσύνη, γιατί εμφανίστηκε ένας νέος πολιτικός που παίρνει τα ηνία από
τους λογιστές και τους μπακάληδες της Ευρώπης, πριν να είναι αργά. Μπορεί η Άνγκελα Μέρκελ να βυθίζεται
μέχρι τον λαιμό στον προεκλογικό αγώνα, αλλά συνειδητοποιεί και εκείνη ότι η Γερμανία δεν μπορεί πλέον να
υπαγορεύει μόνη της μία πορεία, από την οποία κυρίως η ίδια επωφελείται».
(Πηγή: DW)
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Τζέφρι Σακς: Η Ελλάδα μπορεί να παράγει την ενέργεια της Ευρώπης από ΑΠΕ
Tις τεράστιες, αλλά ακόμα ανεκπλήρωτες, προοπτικές της χώρας μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
επισήμανε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο ο διακεκριμένος οικονομολόγος Τζέφρι Σακς, καθηγητής του
Πανεπιστημίου Columbia και επικεφαλής του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων
Εθνών. «Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διαπρεπής οικονομολόγος, ο οποίος βρίσκεται στη
χώρα μας για την παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων
Εθνών (SDSN Greece), αλλά και το 3ου ετήσιο Συνέδριο του Μεσογειακού Περιφερειακού Δικτύου (MEDSDSN). «Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Η
Ελλάδα έχει απίστευτες δυνατότητες για ηλιακή και αιολική ενέργεια, και για γεωθερμία. Η Ελλάδα θα
μπορούσε καταστεί η μονάδα παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για
ολόκληρη την Ευρώπη» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Επίσης είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να
προωθήσει περαιτέρω την επιστήμη και την τεχνολογία. Και αυτή, πιστεύω, είναι μια καλή στρατηγική την
οποία θα πρέπει να υιοθετήσει και η Ελλάδα» επισήμανε.
Δριμύ κατηγορώ κατά Τραμπ
Ο κ. Σακς προειδοποίησε ότι «η κλιματική αλλαγή συμβαίνει αυτή τη στιγμή, και είναι
επικίνδυνη. Καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ, χρόνο με το χρόνο, έχουμε επίσης μεγάλες
καταστροφές, όπως αυτές που προκάλεσε ο κυκλώνας που χτύπησε το Τέξας πρόσφατα, μαζικές δασικές
πυρκαγιές στην Ευρώπη, πλημμύρες, ξηρασίες». Και εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά του προέδρου των ΗΠΑ
για την περιβαλλοντική πολιτική του: «Γιατί ο Τραμπ τα αρνείται όλα αυτά; Είναι απλό! Η βιομηχανία του
άνθρακα και του πετρελαίου είναι αυτές που πληρώνουν τις προεκλογικές εκστρατείες των Ρεπουμπλικανών.
Έχουμε ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, είναι ένα διεφθαρμένο μοντέλο» σημείωσε. Όλες οι χώρες του
κόσμου, και τα 193 μέλη του ΟΗΕ, υπενθύμισε ο Τζέφρι Σακς, έχουν υιοθετήσει τους στόχους της Βιώσιμης
Ανάπτυξης από το Σεπτέμβριο του 2015. ‘Αυτοί είναι οι παγκόσμιοι στόχοι και είναι 17
(infographic). Επικεντρώνονται σε τρεις πυλώνες: καλύτερη οικονομία, πιο δίκαιη κοινωνία και προστασία του
περιβάλλοντος. Αυτούς τους τρεις πυλώνες καλύπτουν οι 17 στόχοι» εξήγησε. Όπως τόνισε, «όλες οι
κυβερνήσεις θα έπρεπε να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα πλαίσιο πολιτικής για την υλοποίησή
τους. Η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, όλες οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Το
υφιστάμενο οικονομικό μοντέλο μπορεί να παράγει πλούτο, αλλά ο τρόπος που το κάνει δεν είναι ούτε δίκαιος,
ούτε περιβαλλοντικά βιώσιμος. Άρα χρειαζόμαστε ένα νέο οικονομικό μοντέλο».
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Μείωση του QE κατά 20 δισ. ευρώ εξετάζει η ΕΚΤ
Σύμφωνα με το Reuters, σε ευρεία συμφωνία ότι το επόμενο βήμα τους θα είναι η μείωση των αγορών
ομολόγων, κατέληξαν οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ στη χθεσινή τους συνεδρίαση, και συζήτησαν
τέσσερις επιλογές.
Σύμφωνα πάντα με το Reuters το οποίο επικαλείται δύο πηγές, οι δυνατότητες που συζητήθηκαν από την ΕΚΤ
περιλάμβαναν –αλλά δεν περιορίζονται- στη μείωση της αγοράς assets στα 40 δισ. ευρώ μηνιαίως ή 20 δισ.
ευρώ, με options επέκτασης συμπεριλαμβανομένων 6-9 μηνών, ανέφεραν οι πηγές.
Οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια ευρεία συναίνεση, ανέφεραν οι πηγές,
υποδηλώνοντας ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής είναι πρόθυμοι να αποφύγουν την επανάληψη της δημόσιας
διαφωνίας που
 ακολούθησε τις προηγούμενες αποφάσεις, όταν όσοι αντιδρούσαν στις εθνικές κεντρικές
τράπεζες και ακόμη και στο ίδιο το εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ, άσκησαν δημοσίως κριτική στις
αποφάσεις.
Σημειώνεται πως η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει.
Όπως πάντα γράφει το Reuters, ανησυχώντας για την ισχύ του ευρώ, η τράπεζα διατήρησε αμετάβλητη την
πολιτική της χθες, μεταφέροντας για τον Οκτώβριο την βασική απόφαση ύστερα από αγορές assets περίπου 2
τρισ. ευρώ.
Η επιφυλακτική προσέγγιση αυξάνει τις πιθανότητες η ΕΚΤ να επιλέξει να καταργήσει το QE πολύ αργά στο
επόμενο έτος, παρά την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη και τις ανησυχίες για φούσκες στους
κλάδους των ακινήτων σε πλουσιότερες χώρες όπως η Γερμανία.
Αν και τα σενάρια περιλαμβάνουν συγκεκριμένους μηνιαίους όγκους και παρατάσεις, στο επίκεντρο της
συζήτησης ήταν το συνολικό ποσό των αγορών.
Αυτό περιλαμβάνει την επανεπένδυση των εσόδων από τα ομόλογα που λήγουν, οι οποίες θα αυξηθούν
σταδιακά στα 15 δισ. ευρώ το μήνα το επόμενο έτος, σύμφωνα με τις πηγές.
Επίσης οι φορείς χάραξης πολιτικής συμφώνησαν πως τα επιτόκια δεν θα αυξηθούν προτού τελειώσουν οι
αγορές assets, υποδεικνύοντας ότι οποιαδήποτε επέκταση του προγράμματος θα ανέβαλε και την πρώτη
αύξηση των επιτοκίων.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Markets, so far, in 2017
Nasdaq-100 QQQ +22%
Gold GLD +16%
S&P 500 SPY +10%
Long Treasuries TLT +8%
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