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Μοσκοβισί: Απολύτως απαραίτητη η συμμετοχή του ΔΝΤ
Η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην αξιολόγηση του προγράμματος στήριξης της Ελλάδας είναι
απαραίτητη, ενώ οι διαφορές απόψεων με την ευρωζώνη όσον αφορά τις δημοσιονομικές ανάγκες της Ελλάδας δεν
προσκόπτουν την εκταμίευση κεφαλαίων, υποστήριξαν σήμερα δύο κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Έχουμε γενικά κοινή άποψη για τους στόχους του προγράμματος και τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των
στόχων», είπε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο,
μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Γνωρίζουμε πως υπάρχουν ορισμένες διαφορές στις εκτιμήσεις», κυρίως για «το
πόση προσπάθεια χρειάζεται για να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι... αυτές (σ.σ. οι διαφορές) μπορούν να
γεφυρωθούν», πρόσθεσε ο ίδιος. Μιλώντας επίσης στο ΕΚ, ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τις Οικονομικές και
Δημοσιονομικές υποθέσεις, Πιερ Μοσκοβισί, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν προστριβές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
το ΔΝΤ και πρόσθεσε ότι η συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού θεσμού της Ουάσινγκτον στο πρόγραμμα της Ελλάδας είναι
«απολύτως απαραίτητη».

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

Λαγκάρντ: Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να περιμένει ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί
από μόνη της
Η ελληνική ηγεσία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει να περιμένει ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί
από μόνη της, δήλωσε η επικεφαλής του ΔΝΤ, σε συνέντευξή της στο περιοδικό του πρακτορείου Bloomberg. Η Κριστίν
Λαγκάρντ πρόσθεσε ότι κατά την γνώμη της η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη και παραδέχθηκε τα λάθη του
Ταμείου ως προς τον χειρισμό της ελληνικής κρίσης. "Εχουμε αναγνωρίσει ένα λάθος, το οποίο είχε να κάνει με τον
δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή" δήλωσε η κ. Λαγκάρντ. «Ολοι μας, το ΔΝΤ, οι Ευρωπαίοι, η ΕΚΤ, υποτιμήσαμε τις
επιπτώσεις κάποιων από τα μέτρα που προτείναμε. Παράλληλα, υπεριτμήσαμε την ικανότητα της Ελλάδας να υποστηρίξει
και να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό έγινε διότι πηγαίναμε από την μία κυβέρνηση στην άλλη κι ήταν πάντα "δεν
είναι το δικό μας πρόγραμμα, δεν είναι οι δικές μας μεταρρυθμίσεις, δεν είναι τα δικά μας μέτρα, η Τρόικα είναι που τα
επιβάλλει"...» «Είναι καθήκον του ΔΝΤ να εκτιμά την πραγματικότητα των αριθμών, την ρεαλιστικότητα των
μεταρρυθμίσεων και τις πιθανές επιπτώσεις τους, καθώς επίσης να επαναφέρει την αξιοπιστία και την οικονομική
ανεξαρτησία της χώρας...» τόνισε η επικεφαλής του Ταμείου. «Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να περιμένει ότι η
κατάσταση θα φτιάξει από μόνη της. Οι έλληνες ηγέτες πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την ανάκαμψη
της χώρας τους...» Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει εντός Ευρωζώνης η Κ. Λαγκάρντ απάντησε
θετικά, προσθέτοντας ότι ο ρόλος της χώρας εντός της Ε.Ε. έχει ενισχυθεί λόγω της προσφυγικής κρίσης.
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Κομισιόν: Επιμένουμε για πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% στην Ελλάδα
Για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών και τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης
στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έκανε λόγο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μίνα
Αντρέεβα.
Για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών και τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης
στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έκανε λόγο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μίνα
Αντρέεβα.
"Υπήρξε πρόοδος κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με στόχο την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης το συντομότερο δυνατό", ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείσα για τα σημεία εμπλοκής της διαπραγμάτευσης, η Ανίκα Μπράιτχαρτ, εκπρόσωπος του επιτρόπου Οικονομίας
Πιερ Μοσκοβισί, απέφυγε να απαντήσει λέγοντας μόνο ότι "τα θέματα αυτά επαφίενται στους διαπραγματευτές".
Αναφορικά με τους δημοσιονομικούς στόχους που πρέπει να ικανοποιήσει η Ελλάδα, η ίδια επανέλαβε ότι παραμένουν στο
πλαίσιο της συμφωνίας του περασμένου Αυγούστου και αφορούν στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του
ΑΕΠ ως το 2018.

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

ΣΕΒ: «Οι αντοχές που επέδειξε και συνεχίζει να επιδεικνύει η ελληνική οικονομία κινδυνεύουν
να εξαντληθούν»
Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής αποτελεί προϋπόθεση για την επαναφορά του
οικονομικού κλίματος και της εμπιστοσύνης των πολιτών σε σταθερή ανοδική πορεία, η οποία με τη σειρά της μπορεί να
συμβάλει στην επίτευξη θετικού ρυθμού ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτό επισημαίνει ο
ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, με το οποίο εκφράζει επίσης ανησυχία για ενδεχόμενες επιπτώσεις του
προσφυγικού στον τουρισμό.
Συνέχεια…
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«Οι αντοχές που επέδειξε και συνεχίζει να επιδεικνύει η ελληνική οικονομία κινδυνεύουν να εξαντληθούν και για να
αποτραπεί αυτό, είναι αναγκαία η αποκατάσταση της δημοσιονομικής σταθερότητας, η εφαρμογή μιας συνεπούς
αναπτυξιακής πολιτικής και ο περιορισμός των νέων φοροεισπρακτικών μέτρων, τα οποία βαθαίνουν την ύφεση»,
αναφέρει συγκεκριμένα ο ΣΕΒ και προσθέτει: «Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα

μικτή εικόνα. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αγορά σταθεροποιείται σταδιακά μετά το ατυχές
2015, καθώς οι προσδοκίες στους βασικούς τομείς δείχνουν κάποια βελτίωση, ενώ η βιομηχανική παραγωγή
και οι εξαγωγές κινούνται ανοδικά. Από την άλλη πλευρά όμως, εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα για τις
προοπτικές της οικονομίας, η οποία αποτυπώνεται κυρίως στην πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και
την αναιμική αύξηση της απασχόλησης, την ώρα που οι επικείμενες αυξήσεις στη φορολογία και περικοπές των
συντάξεων, αυξάνουν τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, την κατανάλωση και τις λιανικές πωλήσεις.
Παράλληλα, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων αποθαρρύνουν τις επενδύσεις, ενώ η ένταση του
προσφυγικού ζητήματος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό».

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

Εισαγγελική έρευνα στην Ιταλία, για τις δραστηριότητες της Bank of China
Η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας πραγματοποίησε έλεγχο στα γραφεία της κινεζικής τράπεζας Bank of China Ltd στην
Ιταλία, καθώς η αναφερόμενη κρατική κινεζική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με καταγγελίες για το ρόλο της, σε
παράνομη μεταβίβαση χρημάτων από την Ιταλία στην Κίνα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση
αυτή. Οι Ιταλοί εισαγγελείς προετοιμάζονται να οδηγήσουν σε δίκη 297 άτομα. Η πλειοψηφία των κατηγορουμένων είναι
Κινέζοι, μεταξύ αυτών και το προσωπικό του υποκαταστήματος της αναφερόμενης τράπεζας στο Μιλάνο, καθώς
κατηγορούνται για το ρόλο τους στην παράνομη μεταβίβαση ποσού 4,5 δισ ευρώ από την Ιταλία στην Κίνα, για την
περίοδο μεταξύ του 2006 και του 2010. Δικαστής στη Φλωρεντία αναμένεται ν' αποφασίσει για την απαγγελία κατηγοριών
και την προσαγωγή τους, σε δίκη.

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

Η ανασφάλεια στην Τουρκία στέλνει τα κρουαζιερόπλοια στην Ελλάδα
Τα κρουαζιερόπλοια αποφεύγουν πλέον ως προορισμό την Τουρκία από το φόβο ότι θα επαναληφθούν οι τρομοκρατικές
επιθέσεις στην Τουρκία και λόγω και ταξιδιωτικής οδηγίας του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Εναλλακτική
διαδρομή καθίσταται σταδιακά η Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του ιδιωτικού γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού Νtv.
Στα τουρκικά λιμάνια θα δέσουν φέτος σαφώς λιγότερα κρουαζιερόπλοια από ό,τι ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Μετά
τις επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο και το Μάρτιο οι ναυτιλιακές εταιρείες αλλάζουν τις διαδρομές τους,
δεδομένου μάλιστα ότι και οι ίδιοι οι τουρίστες δεν θέλουν να πάνε πλέον στην Τουρκία και το διαμηνύουν στους
ταξιδιωτικούς πράκτορες. Αυτό σημαίνει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να το λάβουν υπόψη και να αλλάξουν το
πρόγραμμα των διαδρομών τους.
Συνέχεια…
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Το νέο κρουαζιερόπλοιο “Carnival Vista” της εταιρείας Carnival Cruise Line, το οποίο θα κάνει το παρθενικό του ταξίδι
την 1η Μαίου, δεν θα κατευθυνθεί προς τη Σμύρνη, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Αντί της Σμύρνης θα
παραμείνει περισσότερο χρόνο στην Αθήνα και την Κρήτη. Επίσης και το κρουαζιερόπλοιο “Sea Cloud” δεν θα περιλάβει
στο πρόγραμμά του την Κωνσταντινούπολη αυτό το καλοκαίρι. Η ομώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία θα ξεκινά την κρουαζιέρα
από τη Θεσσαλονίκη και θα καταλήγει επίσης εκεί. Την αλλαγή η εταιρεία την αιτιολόγησε με την αυξημένη
επικινδυνότητα στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα η ναυτιλιακή εταιρεία MSC έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα προσεγγίζει τουρκικά λιμάνια έως την άνοιξη του
2018 και ότι ήδη τα προγραμματισμένα ταξίδια το καλοκαίρι του 2017 και την άνοιξη του 2018 θα αντικατασταθούν με
προορισμούς στην Ελλάδα, κάτι το οποίο εταιρεία έκανε ήδη για τη φετινή σεζόν.
Όπως σημειώνει το Ν-tv στην ιστοσελίδα του, οι εταιρείες αυτές δεν είναι οι πρώτες που αντιδρούν στις τρομοκρατικές
επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη, διαγράφοντας προορισμούς της Τουρκίας. Μεταξύ άλλων το έχουν ήδη κάνει και οι
εταιρείες Aida και η θυγατρική της Costa Crociere, και η Norwegian Cruise συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών
εταιρειών της Oceania Cruises και Regent Seven Seas Cruises.
Fortune
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Oι BRICS αποκτούν αναπτυξιακή τράπεζα
Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική, γνωστές ως χώρες BRICS, στέλνουν ένα μήνυμα με την νέα αναπτυξιακή τους
τράπεζα: ότι δεν εξαρτώνται από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Θα έχει όμως επιτυχία η NDB;
Χρειάστηκαν τρία χρόνια μέχρι να πάρει σάρκα και οστά η ιδέα για τη δημιουργία μιας αναπτυξιακής τράπεζας από τις χώρες BRICS,
τις πέντε αναδυόμενες οικονομίες της Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας και Νότιας Αφρικής. Ίσως η καθυστέρηση στην υλοποίηση να
οφείλεται στη διαφορετικότητα των χωρών αλλά και τα ποικίλα εθνικά τους συμφέροντα. Για αρκετό χρονικό διάστημα οι τέσσερις
χώρες δεν ήθελαν να συμβάλει η Κίνα τα περισσότερα χρήματα στο αρχικό κεφάλαιο, ανησυχώντας μήπως η τράπεζα περιέλθει υπό τον
έλεγχο του Πεκίνου.
Τελικά όμως η Κίνα έδωσε το μεγαλύτερο ποσό για το αρχικό κεφάλαιο, εξασφαλίζοντας ότι η έδρα της New Development Bank (NDB)
θα είναι η Σαγκάη. Ως αντάλλαγμα ο πρόεδρος της τράπεζας ορίζεται εκ περιτροπής από όλες τις χώρες BRICS. Τέλη Φεβρουαρίου
διευθετήθηκαν και τα τελευταία ανοιχτά ζητήματα και η νέα αναπτυξιακή τράπεζα είναι έτοιμη να διαθέσει πιστώσεις. Υπάρχουν
ωστόσο μερικά ερωτήματα. Πολλοί διερωτώνται τι νόημα έχει μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα όταν υπάρχουν ήδη άλλα αντίστοιχα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Ασιατική Επενδυτική Τράπεζα Υποδομών (AIIB). Ο Ρολφ Λάνγκχαμερ από το Ινστιτούτο
Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου δηλώνει σχετικά στην DW: «Υπάρχουν πλέον διάφοροι θεσμοί που έχουν τον ίδιο στόχο. Δεν
αποκλείονται να προκύψουν προβλήματα συντονισμού».
Ανταγωνιστική η NDB σε Παγκόσμια Τράπεζα και ΔΝΤ;
Οι επικριτές του εγχειρήματος ανησυχούν μήπως η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα σέβεται λιγότερο από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια
Τράπεζα τα κοινωνικά κεκτημένα των χωρών τις οποίες καλείται να βοηθήσει. Ωστόσο, ο γερμανός οικονομολόγος εμπιστεύεται σε
αυτό το ζήτημα τις αγορές και δηλώνει ότι «όταν η τράπεζα των BRICS βγει στις διεθνείς αγορές θα πρέπει να σεβαστεί τα διεθνή
κοινωνικά και οικονομικά στάνταρ».
Η NDB δεν είναι, ακόμα, μια κανονική τράπεζα αλλά ένα ίδρυμα, μιας και τα πρώτα προγράμματα χρηματοδοτούνται με το αρχικό
κεφάλαιο των 50 δις δολαρίων. Όταν εξαντληθούν τα χρήματα αυτά η αναπτυξιακή τράπεζα θα στραφεί προς τις αγορές, οι οποίες θα
στηρίξουν το νέο εγχείρημα μόνο αν τα προγράμματά της στεφθούν με επιτυχία. Προς το παρόν μένει ανοιχτό αν Βραζιλία, Ρωσία και
Νότια Αφρική, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση, διαθέσουν τελικά χρήματα για το αρχικό κεφάλαιο: «Όλα εξαρτώνται από
την Κίνα», λέει
\ ο Ρολφ Λάνγκχαμερ. «Το γεγονός αυτό ενδέχεται να προκαλέσει δυσπιστία στους επενδυτές, οι οποίοι δικαίως θα
διερωτηθούν αν η τράπεζα ελέγχεται από τις BRICS ή μόνο από την Κίνα».
Από την πλευρά τους πάντως οι πέντε αναδυόμενες οικονομίες προσπαθούν να καθησυχάσουν όσους ανησυχούν για την πιθανότητα ενός
κλίματος ανταγωνισμού προς την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, όπου το λέγειν έχουν οι ΗΠΑ. Ο γερμανός ειδικός από το Ινστιτούτο
Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου τάσσεται ωστόσο υπέρ της μεταξύ τους συνεργασίας και όχι του ανταγωνισμού, επισημαίνοντας ότι
«ο ανταγωνισμός θα σήμαινε μόνο ότι οι επενδυτές θα επιλέξουν την, κατά τη γνώμη τους, πιο ασφαλή επένδυση». Και αυτή δεν

είναι άλλη από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ανάγκη
για υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τόσο μεγάλη ώστε παλιές και νέες αναπτυξιακές τράπεζες θα έχουν πολλά να
κάνουν τα επόμενα χρόνια.
Deutsche Welle
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The way people buy and hold stocks has gone through a massive change:
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