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Λευκός Οίκος: Ο Ομπάμα στην Αθήνα για στήριξη της Ελλάδας και ελάφρυνση του χρέους
Μήνυμα στήριξης στον ελληνικό λαό, σε συμβολικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, αφού θα ταχθεί υπέρ της
ελάφρυνσης του χρέους, θα στείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος κ. Μπάρακ Ομπάμα στην Αθήνα, κατά δήλωση του
εκπροσώπου του.
Όπως μεταδίδει από τις Η.Π.Α. η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Λένα Αργύρη, «ο Πρόεδρος Ομπάμα βρίσκεται σε
απόλυτη ταύτιση με το Δ.Ν.Τ., ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να διευθετηθεί». Ειδικότερα, «θα
ζητήσει ελάφρυνση χρέους», ενώ «θα επαινέσει την κυβέρνηση για τις μεταρρυθμίσεις», με την προσθήκη ότι
«υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει».
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ανταπόκριση της συναδέλφου, «ο Πρόεδρος Ομπαμα ήθελε χρόνια να
επισκεφτεί την Ελλάδα, αναγνωρίζει τις θυσίες του ελληνικού λαού και με την επίσκεψη στέλνει μήνυμα
στήριξης».
Την ατζέντα Ομπάμα στην Αθήνα «αποκάλυψε» ο αν. σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μπ. Ρόουντς
Διπλό μήνυμα αναμένεται να στείλει από την Αθήνα ο Αμερικανός Προέδρος κ. Μπάρακ Ομπάμα: αναγνώρισης
των θυσιών του ελληνικού λαού αφενός, (μήνυμα) για ελάφρυνση του χρέους αφετέρου.
Αυτό προκύπτει από ενημέρωση που έκανε στην αμερικανική πρωτεύουσα ο κ. Μπεν Ρόουντς, αναπληρωτής
σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου Ομπάμα.
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο, ειπώθηκε συγκεκριμένα ότι ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. θα
αναγνωρίσει τις θυσίες που έχουν κάνει οι Έλληνες πολίτες στα χρόνια της κρίσης, με την υπόμνηση ότι ο
Πρόεδρος Ομπάμα έχει προσωπικά ασχοληθεί με το ελληνικό ζήτημα.
Παραλλήλως, αφού θα απονείμει τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση για όσα έχουν γίνει ως τώρα ως προς τη
νομοθέτηση και εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, εκτιμάται πως θα αναφερθεί, σύμφωνα με τον κ.
Μπ. Ρόουντς, και στη «δουλειά», που πρέπει ακόμη να γίνει.
Στο θέμα του χρέους πιο συγκεκριμένα, ο Λευκός Οίκος συντάσσεται με το ΔΝΤ για διευθέτηση του χρέους,
χαρακτηρίζοντας το θέμα αυτό απολύτως κρίσιμο για την επιστροφή της βιωσιμότητας στην ελληνική
οικονομία. Στο σημείο αυτό εξάλλου, ο κ. Μπ.Ρόουντς εμφανίστηκε σίγουρος για την επιτυχία των ελληνικών
προσπαθειών, υπό δύο όρους:
Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων αφενός, τη συμφωνία των θεσμών για διευθέτηση του ελληνικού χρέους
αφετέρου. «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές έως ότου Πρόεδρος φύγει από τη θέση
του», υποσχέθηκε επίσης ο στενός συνεργάτης του. Και αποκάλυψε ότι ο κ. Μπ. Ομπάμα εδώ και χρόνια ήθελε
να επισκεφθεί τη χώρα μας. Επιθυμία η οποία διαμορφώθηκε στη βάση της βαθιάς φιλίας και συνεργασίας των
δύο χωρών, της ταύτισης απόψεων σε θέματα οικονομικής σταθερότητας, συνεργασίας στην καταπολέμηση της
τρομοκρατίας αλλά και της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
Από την Αθήνα τέλος, ο Πρόεδρος Ομπάμα θα εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του (εκτός αμερικανικής
επικράτειας). Σύμφωνα με τον κ. Μπ. Ρόουντς, η ομιλία αυτή θα εστιασθεί στις προσπάθειες που έχουν
καταβληθεί για αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων σε Ελλάδα, Ευρώπη και κόσμο.

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

Συνέχεια…

I

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

Ημερήσια Νέα

/

Bloomberg: Μόνο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν την προηγούμενη
εβδομάδα
«Οι τιμές των κρατικών ομολόγων μειώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω προσδοκιών ότι ο
επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ θα αυξήσει τον πληθωρισμό, αλλά μία χώρα έμεινε έως τώρα έξω από αυτή την υποχώρηση:
Η Ελλάδα», αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Σημειώνεται ότι οι τιμές των ομολόγων κινούνται
αντίθετα από τις αποδόσεις τους. Το δημοσίευμα, με τίτλο: «Γιατί το ελληνικό χρέος θα ήταν καλή αγορά, καθώς ο Τραμπ
κλονίζει την αγορά ομολόγων», σημειώνει ότι οι αποδόσεις των 10ετών ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν σε χαμηλό
πενταμήνου σήμερα και υποχώρησαν αυτή την εβδομάδα κατά 60 μονάδες βάσης (0,6 της ποσοστιαίας μονάδας) στο
7,16% το απόγευμα, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι μειώνεται ο κίνδυνος των τίτλων αυτών. Αυτό μπορεί να συνεχισθεί,
καθώς η αναταραχή στην αγορά μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ βελτιώνει τις πιθανότητες για μία σημαντική
ελάφρυνση του χρέους της χώρας, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Σνάουτς, αναλυτή ομολόγων της γερμανικής τράπεζας
Commerzbank. Συγκριτικά, οι αποδόσεις των αμερικανικών και των βρετανικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 37 μονάδες
βάσης στο 2,15% και κατά 24 μονάδες βάσης στο 1,37%, αντίστοιχα. Η απόκλιση είναι ιδιαίτερα έντονη έναντι των
ομολόγων της Ιταλίας, όπου οι πολιτικοί κίνδυνοι αυξάνονται εν όψει του δημοψηφίσματος για τη συνταγματική
μεταρρύθμιση που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο. Η απόδοση των 10ετών ιταλικών τίτλων αυξήθηκε κατά 28 μονάδες βάσης
αυτή την εβδομάδα και έφθασε σήμερα το 2,06%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2015. Οι τιμές των
ελληνικών ομολόγων αυξάνονται, εν μέσω αισιοδοξίας ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί μία αξιολόγηση του ελληνικού
προγράμματος, αναφέρει το δημοσίευμα. Ωστόσο, η καλύτερη επίδοση του ελληνικού χρέους αυτή την εβδομάδα
σημειώνεται, ενώ αυτό έχασε το ράλι μετά την απόφαση της Βρετανίας υπέρ του Brexit, προσθέτει. «Αγοράστε Ελλάδα»,
δήλωσε ο Σνάουτς, προσθέτοντας: «Οι συμμετέχοντες στη διάσωση πιθανόν έχουν πολύ μικρή όρεξη να διακινδυνεύσουν
το φούντωμα εκ νέου τους επόμενους μήνες των κινδύνων ενός Grexit». Ωστόσο, αρκετοί άλλοι εφιστούν προσοχή
αναφορικά με τις προοπτικές για τα ελληνικά ομόλογα, η αγορά των οποίων δεν έχει ρευστότητα και τα οποία είναι πολύ
ευαίσθητα σε πολιτικές ειδήσεις.

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

Τσακαλώτος: Το ΔΝΤ και η ελληνική κυβέρνηση θέλουν έναν «καθαρό διάδρομο» για το
χρέος
«Το ΔΝΤ και η ελληνική κυβέρνηση θέλουν έναν καθαρό διάδρομο για το πώς θα πορευτεί η Ελλάδα και το
πώς θα βγει από το πρόγραμμα το 2018» αναφέρει σε δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
«Συστατικό στοιχείο αυτού του διαδρόμου είναι τι ελάφρυνση χρέους πρόκειται οι Ευρωπαίοι να κάνουν και
τώρα και στο μέλλον» προσθέτει ο κ. Τσακαλώτος.
Υπενθυμίζεται ότι χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης,
τόνισε ότι «τα μέτρα για την ελάφρυνση του Δημόσιου Χρέους της Ελλάδος μπορεί να είναι συνδεδεμένα και
υπό την αίρεση (conditionality) της επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και δεν χρειάζεται να εφαρμοστούν εκ των
προτέρων, προκειμένου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δεχθεί να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα».
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S&P: Ένα «σκληρό» Brexit είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα
Ένα «σκληρό Brexit» είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα των συζητήσεων που θα γίνουν για την έξοδο της
Βρετανίας από την ΕΕ, σύμφωνα με τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P, αναφέρει δημοσίευμα των
Financial Times.
Προειδοποιώντας ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος «αποκάλυψε ρήγματα στη βρετανική κοινωνία», ο
οίκος ανέφερε ότι η Βρετανία θα υποστεί το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα από το Brexit, ενώ οι επιπτώσεις
για την παγκόσμια οικονομία θα είναι «περιορισμένες».
Ο S&P αναίρεσε την αξιολόγησή του ΑΑΑ για το βρετανικό αξιόχρεο και υποβάθμισε τις προοπτικές του σε
αρνητικές μετά το δημοψήφισμα - ένα «πρωτοφανές βήμα» που αντανακλά το οικονομικό και πολιτικό μέγεθος
της απόφασης, σύμφωνα με τον επικεφαλής του οίκου για τις αξιολογήσεις, Μόριτς Κρέμερ.

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

Κερέ: Πολύ νωρίς να πούμε αν οι αποφάσεις της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο θα επηρεαστούν από τη
νίκη Τραμπ
Είναι πολύ νωρίς να λεχθεί αν οι αποφάσεις που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη νομισματική πολιτική
τον Δεκέμβριο θα επηρεαστούν από το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, δήλωσε το μέλος του Εκτελεστικού
Συμβουλίου της, Μπενουά Κερέ. «Βραχυπρόθεσμα, παρακολουθούμε στενά την αντίδραση των χρηματοπιστωτικών
αγορών. Πρέπει να αποφευχθούν υπερβολικές διακυμάνσεις. Κοιτάζοντας στο μέλλον, θα αξιολογήσουμε τις συνέπειες από
την εκλογή του κ. Τραμπ για την παγκόσμια οικονομία και την Ευρωζώνη. Η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη ενισχύεται. Αυτό
ήταν ορατό μετά το βρετανικό δημοψήφισμα», πρόσθεσε ο Κερέ σε συνέντευξη που έδωσε στον γαλλικό όμιλο εφημερίδων
EBRA. «Είναι ασφαλώς μείζον γεγονός», σημείωσε ο κεντρικός τραπεζίτης, όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση της ΕΚΤ
στην εκλογή Τραμπ, προσθέτοντας: «Δεν είναι θέμα της ΕΚΤ να αξιολογήσει τις πολιτικές συνέπειες. Υπάρχει, όμως, ένα
δίδαγμα για την Ευρώπη: Σε έναν κόσμο, όπου τα σοκ αυξάνονται, η Ευρώπη πρέπει να κρατήσει τον έλεγχο της μοίρας
της. Για να είναι ισχυρή η Ευρώπη σε όρους άμυνας και ασφάλειας, θα πρέπει να έχει ισχυρή οικονομία. Και για να είναι
ισχυρή η οικονομία, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις σε όλες τις χώρες και η Ευρωζώνη πρέπει να λειτουργεί καλύτερα».
Ο Κερέ επανέλαβε ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα παραμείνει πολύ χαλαρή έως ότου ο πληθωρισμός κινηθεί
σταθερά προς το 2% (τον στόχο της ΕΚΤ). «Εάν η ευρωπαϊκή οικονομία επανακτήσει τη δυνατότητα να δημιουργεί
αυτοδύναμα ανάπτυξη, τα επιτόκια θα επιστρέψουν σε επίπεδα πιο ευνοϊκά για τις αποταμιεύσεις», τόνισε.
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Γερμανία και Ρωσία: Προβληματισμός για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας μετά την
εκλογή Τραμπ
«Μαύρο» βλέπουν το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας μετά την εκλογή Τραμπ, η Γερμανία και η Ρωσία.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας, οι προοπτικές της παγκόσμιας
οικονομίας σκιάζονται από έναν τόνο αβεβαιότητας μετά τις αμερικανικές εκλογές και το δημοψήφισμα του

Brexit. Ωστόσο δεν «βλέπει» ότι θα υπάρξει μεγάλος οικονομικός αντίκτυπος στη γερμανική οικονομία
βραχυπρόθεσμα.
«Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα μετά την απόφαση για το
Brexit και τις αμερικανικές εκλογές», ανέφερε το υπουργείο στη μηνιαία έκθεσή του.
«Ωστόσο, δεν αναμένεται αρνητικός αντίκτυπος βραχυπρόθεσμα από τη σημερινή οπτική γωνία», ανέφερε,
προσθέτοντας ότι η γερμανική οικονομία, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, μάλλον συνέχισε να αναπτύσσεται με
μέτριο ρυθμό το τρίτο τρίμηνο.
Η ρητορική του προστατευτισμού του Ντόναλντ Τραμπ και η απροσδόκητη νίκη του στις αμερικανικές
προεδρικές εκλογές προκάλεσαν σοκ στους Γερμανούς πολιτικούς και επιχειρηματίες.
Σύμφωνα πάντα με τους γερμανούς αναλυτές, οι ΗΠΑ είναι η βασικότερη εξαγωγική αγορά της Γερμανίας,
αντιστοιχώντας περίπου στο 10% των συνολικών πωλήσεων στο εξωτερικό. Το 2015, οι γερμανικές
επιχειρήσεις πούλησαν στις ΗΠΑ προϊόντα αξίας 114 δισ. ευρώ – κυρίως οχήματα, μηχανήματα και χημικά.
Το γερμανικό ινστιτούτο Ifo εκτιμά ότι πάνω από 1 εκατ. θέσεις εργασίας στη Γερμανία σχετίζονται με εκείνες
τις εξαγωγές που θα μπορούσαν να μειωθούν εάν ο Τραμπ όντως υλοποιήσει τη ρητορική του
προστατευτισμού.
Ρωσία: Κίνδυνος για το κόστος δανεισμού….
Ασχέτως των άριστων σχέσεων που φαίνεται να διατηρεί ο Τράμπ με το ρώσο πρόεδρο Β, Πούτιν, ο Ρώσος
υφυπουργός Οικονομικών Μαξίμ Ορέσκιν δήλωσε πως ο δανεισμός για τη Ρωσία θα καταστεί πιο ακριβός
καθώς οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές οδήγησαν σε άνοδο τις αποδόσεις των ομολόγων. Οι αποδόσεις των
αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα μετά τη νίκη του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ
Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Οι επενδυτές πιστεύουν ότι τα σχέδια του Τραμπ για τις δαπάνες
θα ενισχύσουν τον πληθωρισμό, ενδεχομένως προκαλώντας πιο επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal
Reserve. Μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο, ο Ορέσκιν δήλωσε ότι οι αμερικανικές εκλογές είχαν ισχυρό
αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ότι η αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων
επηρεάζει τη Ρωσία. «Ο αντίκτυπος δεν είναι μόνο στον εξωτερικό μας δανεισμό αλλά και στην εγχώρια
\
αγορά», δήλωσε ο Ορέσκιν. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία ήταν τυχερή που πούλησε τα ευρωομόλογά της νωρίτερα
φέτος, όταν οι αποδόσεις ήταν χαμηλότερες. «Η ευνοϊκή περίοδος για την τοποθέτηση (των ευρωομολόγων)
που είχαμε νωρίτερα φέτος τελείωσε. Τώρα η αγορά θα είναι πολύ επιφυλακτική απέναντι στα ομόλογά μας».
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6 of the world's most influential companies all have this in
common.
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