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Νταισεμπλουμ: «Τον Δεκέμβριο συζήτηση ευρέος φάσματος για ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους»
Οι σχέσεις της Ελλάδας με τους πιστωτές της είναι πιο εποικοδομητικές από ποτέ και οι υπουργοί Οικονομικών
της Ευρωζώνης θα συζητήσουν ευρέος φάσματος ελάφρυνση του ελληνικού χρέους στη συνεδρίασή τους την
επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.
«Η σημερινή ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να είναι πολύ δεσμευμένη και να εργάζεται πολύ πιο εποικοδομητικά
από προηγούμενες κυβερνήσεις. Υπάρχει ένας βαθμός αισιοδοξίας», δήλωσε ο Γ. Ντάισελμπλουμ σε συνέδριο
στο Λονδίνο, προσθέτοντας: «Τον Δεκέμβριο, θα πρέπει να συζητήσουμε για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το
χρέος, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τώρα και στα επόμενα χρόνια μπορεί να
καθορισθούν μία σειρά από μέτρα για το τέλος του προγράμματος».

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

Β. Σόιμπλε: Κακή υπηρεσία για την Ελλάδα ενδεχόμενη ανακούφιση του χρέους
Ενδεχόμενη ανακούφιση του ελληνικού χρέους θα αποτελούσε κακή υπηρεσία για την Ελλάδα, υποστήριξε αργά
χθες το βράδυ ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, αναφέρει η εφημερίδα Passauer Neue
Presse.
«Όποιος λέει 'θα ανακουφίσουμε τα χρέη σας' προσφέρει κακή υπηρεσία στην Ελλάδα», δήλωσε ο Σόιμπλε,
σύμφωνα με την Passauer Neue Presse.
Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν μια εκτεταμένη ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα
κατά τη συνεδρίασή τους τον ερχόμενο μήνα. Ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε επίσης χθες
την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα όσον αφορά το χρέος της.
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Bloomberg: «Ο Ομπάμα διατηρεί ζωντανή την ελπίδα για την Ελλάδα»
Την τελευταία φορά που ένας Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την Ελλάδα, η οικονομία ήταν εύρωστη,
η Αθήνα είχε αναλάβει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και η χώρα ετοιμαζόταν να μπει στην
ευρωζώνη, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, σε δημοσίευμα με τίτλο «Ο Ομπάμα διατηρεί ζωντανή
την ελπίδα για την Ελλάδα». Την τελευταία φορά που ένας Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την
Ελλάδα, η οικονομία ήταν εύρωστη, η Αθήνα είχε αναλάβει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και
η χώρα ετοιμαζόταν να μπει στην ευρωζώνη, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, σε δημοσίευμα με τίτλο
«Ο Ομπάμα διατηρεί ζωντανή την ελπίδα για την Ελλάδα». «Αυτό ήταν το 1999 και καθώς ο Μπαράκ
Ομπάμα εκφωνεί σήμερα την ομιλία του υπερασπιζόμενος τη Δημοκρατία στη γενέτειρά της, τα φώτα
αναπόφευκτα θα πέσουν στην επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Η πορεία της χώρας στο χείλος
της χρεοκοπίας ήταν ένα από τα πλέον καθοριστικά διεθνή γεγονότα κατά την οκταετή θητεία του
Ομπάμα», γράφει ο Bloomberg, επισημαίνοντας και την δήλωση του Μπαράκ Ομπάμα στη συνέντευξη
Τύπου, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι «αυτή η κρίση (...) έχει έναν πολύ
συγκεκριμένο και καταστροφικό αντίκτυπο στις ζωές και το βιοπορισμό εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη
τη χώρα». «Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ομπάμα επανέλαβε το αίτημά του για ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους και ευχαρίστησε τους Έλληνες για τη στήριξη που έδωσαν στους πρόσφυγες. Μετά την επίσκεψή
του στην Ακρόπολη και την εκφώνηση της ομιλίας του, ο Ομπάμα αναχωρεί για τη Γερμανία», γράφει ο
Bloomberg, προσθέτοντας ότι «στο μεταξύ, αξιωματούχοι από το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέστρεψαν αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, καθώς η κυβέρνηση
προσπαθεί να κλείσει την αξιολόγηση προκειμένου να έχει κάποια ελπίδα να κερδίσει μια βραχυπρόθεσμη
ελάφρυνση χρέους τον επόμενο μήνα».

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

Reuters: «Χτύπημα» Ομπάμα κατά της λιτότητας της ΕΕ, επαίνεσε την Ελλάδα
Ο Μπαράκ Ομπάμα προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην βασίζονται μόνο στη λιτότητα για να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα χρέους στις οικονομίες που πασχίζουν, ενώ ζήτησε μεγαλύτερη αλληλεγγύη για
την Αθήνα, στην προσφυγική κρίση.
Αυτό αναφέρει το Reuters, σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στην Αθήνα σήμερα,
επισημαίνοντας ακόμη ότι οι ΗΠΑ στέκονται δίπλα στο ΝΑΤΟ.
«Δεν μπορούμε να έχουμε ως στρατηγική απλά τη λιτότητα», είπε ο Ομπάμα στις κοινές δηλώσεις του με τον
Αλέξη Τσίπρα μετά από τη συνάντησή τους. «Το επιχείρημά μας ήταν πάντα ότι όταν η οικονομία
συρρικνώνεται τόσο γρήγορα και η ανεργία είναι τόσο υψηλή, θα πρέπει να υπάρχει και ατζέντα ανάπτυξης.
Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς τι είδους στρατηγική ανάπτυξης χρειάζεται χωρίς κάποιο μηχανισμό
ελάφρυνση χρέους», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Ομπάμα θα επισκεφθεί τη Γερμανία αύριο, Τετάρτη, τον βασικό υπέρμαχο της οικονομικής λιτότητας στην
ευρωζώνη, σημειώνει ακόμη το Reuters.
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Πρωτοβουλία του ΣΕΒ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων εταιρειών
Νέα πρωτοβουλία με επίκεντρο αυτή τη φορά τη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ανέλαβε ο ΣΕΒ. Στη συζήτηση
που διοργάνωσε στα γραφεία του Συνδέσμου προχθές, με τη συμμετοχή ανώτατων τραπεζικών στελεχών, εκπροσωπήθηκαν
επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων, παρουσιάστηκε το πλαίσιο των απαραίτητων πολιτικών και τέθηκαν επί τάπητος οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη ένταση κυρίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οπως τονίστηκε στη συζήτηση, οι
μεγάλες διαφορές στα επιτόκια με την Ευρωζώνη (5,3% στην Ελλάδα σε σχέση με 1,83% στην Ευρωζώνη) και η παράταση των
εκκρεμοτήτων σχετικά με τις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, παραμένουν σημαντικό αγκάθι για την
εξυγίανση επιχειρήσεων και τραπεζών και δυσχεραίνουν την τραπεζική χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, το υψηλό κόστος
χρηματοδότησης θέτει ζητήματα επιβίωσης για τις εξωστρεφείς και υγιείς επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες που δεν
έχουν τις αντοχές των μεγάλων επιχειρήσεων. Στη συνάντηση επισημάνθηκε ακόμη ότι πολλές υγιείς επιχειρήσεις στη χώρα μας
αντιμετωπίζουν επιτόκια δυσανάλογα σε σχέση με επιχειρήσεις σε διαδικασία διακανονισμών των υποχρεώσεών τους, ενώ ταυτόχρονα
για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, η αναντιστοιχία επιτοκίων τις πλήττει σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό που έχει πρόσβαση σε
πολύ πιο φτηνή χρηματοδότηση. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΒ, οι κ. Αλέξανδρος Μακρίδης, γενικός γραμματέας και Κωνσταντίνος
Μαραγκός, ταμίας, συντονιστές της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ, σημείωσαν: «Η καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων και
αναγκών της οργανωμένης και δυναμικής επιχειρηματικότητας όλων των μεγεθών, η αντιμετώπιση των συνεπειών της συνεχιζόμενης
κρίσης με επίκεντρο τη χρηματοδότηση και η ανάπτυξη συνεργειών αποτελούν σημαντική προϋπόθεση στο πλαίσιο εκπόνησης
αποτελεσματικών αναπτυξιακών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιχειρηματική
μεγέθυνση κάθε επιχείρησης και στις συνθήκες για την επίτευξή της».

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

Τζ. Στίγκλιτς: Η καθυστέρηση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους έχει κόστος και για
τη Γερμανία
Την ελπίδα ότι η επίσκεψη του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα στην Ευρώπη και οι συναντήσεις του σε Αθήνα και
Βερολίνο, θα συμβάλουν θετικά στις εν εξελίξει συζητήσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, εξέφρασε ο νομπελίστας
οικονομολόγος, Τζόζεφ Στίγκλιτς σε αποκλειστική του δήλωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Όλοι ξέρουν ότι το χρέος της Ελλάδας χρειάζεται να
αναδιαρθρωθεί, ακόμα και αν κάποιοι προσποιούνται ότι δεν θα γίνει. Αλλά αυτή η καθυστέρηση έχει μεγάλο κόστος, όχι μόνο για την
Ελλάδα αλλά και για τη Γερμανία, γιατί όσο καθυστερεί, τόσο το χειρότερο είναι για όλους. Επομένως ελπίζω ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα
θα βοηθήσει στο να πειστεί η Γερμανία» υπογράμμισε ο Αμερικανός καθηγητής, ο οποίος παρουσίασε σήμερα στις Βρυξέλλες μια
έκθεση για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς φορολογικού συστήματος. Ο ίδιος άσκησε κριτική στη Γερμανία για τον «αποτυχημένο»
τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί αντιμετώπισαν την κοινή γνώμη στο ζήτημα της Ελλάδας, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχουν
σημαντικές δυσκολίες στη συζήτηση για το χρέος. «Μακάρι να μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει χάρη στον Ομπάμα»
σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ σε αυτήν την περίπτωση παίζουν το ρόλο του «έντιμου διαμεσολαβητή», όπως έγινε και κατά τη
διάρκεια του 2015. Τέλος, σε ό,τι αφορά το νέο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το κατά πόσο θα συνεχίσει την παράδοση του προέδρου
Ομπάμα στη στήριξη της Ελλάδας, ο διάσημος οικονομολόγος τοποθετείται με επιφυλακτικότητα. «Κανείς έχει την εντύπωση ότι η νέα
αμερικανική κυβέρνηση λειτουργεί με λογικές συνδιαλλαγής, ότι δηλαδή εάν δεν έχει να κερδίσει κάτι, δεν κάνει τίποτα. Οπότε η έννοια
της αλληλεγγύης και της ανησυχίας δεν δείχνει ότι μπορεί να κινητοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ σε οτιδήποτε», κατέληξε ο
καθηγητής Στίγκλιτς.
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Financial Times: Ο Ομπάμα παραδίδει τη σκυτάλη της παγκόσμιας ηγεσίας στην Μέρκελ
Όταν ο Μπαρακ Ομπάμα προσγειωθεί στο Βερολίνο για το αποχαιρετιστήριο ταξίδι του στην Άνγκελα Μέρκελ,
θα πει αντίο, όπως ο ίδιος έχει πει στην «πιο στενή του σύμμαχο». Με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναλαμβάνει τον
Λευκό Οίκο, ορισμένοι θεωρούν ότι ο απερχόμενος πρόεδρος παραδίδει τη σκυτάλη της παγκόσμιας
φιλελεύθερης ηγεσίας στην Γερμανίδα καγκελάριο.
Με τα παραπάνω λόγια ξεκινάει το άρθρο των Financial Times οι οποίοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν
το τελευταίο ταξίδι
του Αμερικανού Προέδρου. Όπως τονίζουν πάντως η Γερμανίδα Καγκελάριος έχει ήδη

αποδεχθεί την πρόκληση καθώς σε επιστολή της στον Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να εργαστεί μαζί του στην
βάση των κοινών δημοκρατικών αξιών. Όπως τονίζεται από το δημοσίευμα πρόκειται για έναν όρο ο οποίος
δεν έχει τεθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν από Γερμανό καγκελάριο σε Αμερικανό πρόεδρο.
Τονίζοντας την ανησυχία των Ευρωπαίων ηγετών για τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο οι FT σημειώνουν ότι όσοι
«αποθεώνουν την Μέρκελ ως τη νέα ηγέτη της Δύσης δεν θα έπρεπε να έχουν τόσο μεγάλες προσδοκίες»,
καθώς όπως εξηγούν μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας της να έχει λάβει γενναίες αποφάσεις, αντιλήφθηκε
όμως με αφορμή το προσφυγικό για παράδειγμα, ότι για κάθε τι τολμηρό υπάρχει μία τιμή.
Το άρθρο συνεχίζει περιγράφοντας την πολιτική κατάσταση στην Γερμανία καθώς προτεραιότητα για την
Μέρκελ, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφια για μία τέταρτη θητεία, είναι να κερδίσει
τις εκλογές του 2017. Όπως τονίζεται όμως το γεγονός ότι υποχώρησε αποδεχόμενη την υποψηφιότητα ενός
σοσιαλδημοκράτη για την Προεδρία της χώρας του Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, θεωρείται ήττα.
Μία ακόμα ήττα της Γερμανίδας καγκελαρίου ήταν η αποτυχία της να πείσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες να
υιοθετήσουν την πολιτική της στο προσφυγικό. «Η ίδια η ΕΕ είναι σε μια κρίσιμη καμπή. Με τους λαϊκιστές
στην Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο να οδεύει στην έξοδο από την ΕΕ αλλά και την Λεπέν να διεκδικεί την
Προεδρία στην Γαλλία, η ΕΕ έχει να αντιμετωπίσει πιο σημαντικά προβλήματα στο εσωτερικό της παρά στο
εξωτερικό», σημειώνει το δημοσίευμα.
Επιπλέον τονίζεται ότι παγκόσμιος ρόλος της Γερμανίας ενδυναμώθηκε χάρις στην συνεργασία με τις ΗΠΑ που
παραμένουν στρατιωτική υπερδύναμη.
«Η καλύτερη πιθανότητα για την Μέρκελ είναι να τιμήσει την υπόσχεσή της για τήρηση των δημοκρατικών
αξιών πρέπει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ ακόμα και αν αυτό σημαίνει δύσκολους συμβιβασμούς στα θέλω του
κ. Τραμπ. Αυτή θα είναι η συμβουλή του Μπαρακ Ομπάμα. Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ την περασμένη
εβδομάδα, είπε ότι ο διάδοχός του είχε «εκφράσει μεγάλο ενδιαφέρον για τη διατήρηση του πυρήνα των
στρατηγικών μας σχέσεων», συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ. Ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος θα μπορούσε
κάλλιστα να κάνει λάθος για τις προθέσεις τουΤραμπ, η καλύτερη υπόθεση εργασίας της Μέρκελ είναι ότι έχει
δίκιο», καταλήγουν
οι FT.
\
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Over the last 5 days, JP Morgan has added about $60 BILLION in
market cap. These are new all-time highs
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