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To ΔΝΤ μειώνει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας..
Ανάπτυξη με ρυθμό 2,2% προβλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα το 2017 και επιτάχυνση του στο 2,7% για το 2018. Ωστόσο για τη συνέχεια το Ταμείο εκτιμά
ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί με αποτέλεσμα έως το 2022 το ΑΕΠ να αυξηθεί μόλις κατά 1%. Οι προβλέψεις αυτες περιλαμβάνονται στην έκθεση του
ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook) που παρουσιάσθηκε σήμερα από τον επικεφαλής οικονομολόγο του ΔΝΤ
Μορίς Όμπσφελντ στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Ειδικότερα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι φέτος η άνοδος του ΑΕΠ θα
περιοριστεί στο 2,2% αντί για 2,8% που προέβλεπε τον Οκτώβριο επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις της ΤτΕ, των οικονομολόγων και της αγοράς για
τις επιπτώσεις που έχει ήδη προκαλέσει η καθυστέρηση στην αξιολόγηση.
Επίσης, το Ταμείο εκτιμά πως θα επέλθει «αποθέρμανση» της οικονομίας έως το 2022 με αποτέλεσμα η ανάπτυξη το εν λόγω έτος να είναι μόλις 1% του
ΑΕΠ. Παρά ταύτα ο Ταμείο υποστηρίζει ότι η ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να διατηρήσει μακρχρόνια ικανοποιητικούς ρυθμούς οικονομικής
μεγέθυνσης χωρίς υψηλό πληθωρισμό, το λεγόμενο δυνητικό ΑΕΠ (potential output), παραμένει πολύ χαμηλή .
Για την εξέλιξη της απασχόλησης στην Ελλάδα το ΔΝΤ αναμένει πως το επίπεδο της ανεργίας θα υποχωρήσει από το 23,8% το 2016, στο 21,9% το 2017
και στο 21% το 2018. Επισημαίνεται ότι η τελευταία φορά που η ανεργία στην Ελλάδα ήταν στο 21% σε μέσα επίπεδα, ήταν το 2011.
Αναφορικά με το εξωτερικό έλλειμμα της χώρας, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το 2016 εμφάνισε έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ, το
οποίο θα περιορισθεί στο 0,3% του ΑΕΠ εφέτος και θα ισοσκελιστεί το 2018, ώστε το 2022 να περάσει σε πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ. Η επίδοση αυτή
αντανακλά τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, κυρίως ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης
εσωτερικής υποτίμησης.
Στο μέτωπο του πληθωρισμού το ΔΝΤ εκτιμά πως από αποπληθωρισμό 1,1% το 2015, το 2016 οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες (0% πληθωρισμός) και
εφέτος η Ελλάδα θα επιστρέψει σε πληθωρισμό 1,3% για πρώτη φορά μετά το 2012. Για το 2018 το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού στο 1,4%
του ΑΕΠ, ενώ κατά τις εκτιμήσεις του Ταμείου ο τιμάριθμος θα ανέλθει στα επίπεδα του 1,7% του ΑΕΠ το 2022.
Οσον αφορά στην παγκόσμια οικονομία το Ταμείο προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 3,5% το 2017 απο 3,1% το 2016. Στην ίδια έκθεση
διατυπώνεται η εκτίμηση πως η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί κατά κατά 3,6% το 2018.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ οι αναπτυγμένες οικονομίες θα αναπτυχθούν κατά 2% το 2017 και το 2018, από 1,7% του ΑΕΠ το 2016. Η οικονομία των ΗΠΑ
αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη 2,3% εφέτος και 2,5% το 2018, από 1,6% του 2016. Η οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,7%
εφέτος και κατά 1,6% το 2018, με την γερμανική οικονομία να σημειώνει το 2017 ρυθμούς ανάπτυξης 1,6% και το 2018 να επιβραδύνει στο 1,5% του ΑΕΠ.
Η γαλλική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,4% το 2017 και κατά 1,6% το 2018, ενώ η ιταλική οικονομία αναμένεται τόσο εφέτος όσο και το
2018 να επεκταθεί με οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης 0,8%. Παρά το Brexit το ΔΝΤ εκτιμά πως η Βρετανία θα αναπτυχθεί κατά 2% το 2017 και κατά 1,5%
το 2018. Για την Ιαπωνία αναμένει ανάπτυξη 1,2% εφέτος, αλλά σαφή υποχώρηση του αναπτυξιακού ρυθμού στο 0,6% του ΑΕΠ το 2018. Τελος, για την
Κίνα το Ταμείο προβλέπει πως θα αναπτυχθεί κατά 6,6% εφέτος, οριακά χαμηλότερα από το 6,7% του 2016, ενώ το 2018 θα επεκταθεί με ρυθμό 6,2%. Για
τη Ρωσία αναμένει πως τόσο εφέτος, όσο και το 2018 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί με ρυθμό 1,4%.

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

Μνούτσιν: Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν το ΔΝΤ να συζητήσει τη συμμετοχή του στο ελληνικό
πρόγραμμα
Μιλώντας στους Financial Times, τη θέση ότι η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να ενθαρρύνει το ΔΝΤ να
συζητήσει τη συμμετοχή στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα εκφράζει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν
Μνούτσιν.
Συνέχεια….
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\/ ο κ. Μνούτσιν, αναφερόμενος στο ελληνικό ζήτημα, κάνει λόγο για «πρωτίστως ευρωπαϊκό
Συγκεκριμένα,
θέμα», ωστόσο, προσθέτει ότι οι ΗΠΑ το παρακολουθούν «καθώς, είναι σημαντικό για την παγκόσμια
οικονομία και τις διεθνείς αγορές». «Ελπίζουμε ότι μια λύση για το ελληνικό θέμα θα έρθει στο άμεσο μέλλον», αναφέρει ακόμη.
Οπως σημειώνει η εφημερίδα, αν και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών τονίζει ότι ο βασικός ρόλος του ΔΝΤ δεν είναι να δανείζει
πλούσιες χώρες, τα λόγια του δεν δείχνουν ότι προτίθεται να θέσει εμπόδια σε ενδεχόμενη συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα. Να
σημειωθεί ότι νωρίτερα τη Δευτέρα, σε έκθεσή του το ΔΝΤ αναθεωρεί προς το χειρότερο τις εκτιμήσεις του για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας το 2017, εκτιμώντας πως φέτος η χώρα μας θα πετύχει ανάπτυξη 2,2% του ΑΕΠ, δηλαδή 0,6 μονάδες χαμηλότερα
σε σχέση με τις έως τώρα προβλέψεις του. Από την πλευρά της, η επικεφαλής του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, εξέφρασε για πολλοστή
φορά την πάγια θέση του ΔΝΤ, επισημαίνοντας ότι «δεν θα συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας εάν θεωρούμε πως,
σύμφωνα με τους κανόνες που θέτουμε, το χρέος δεν είναι βιώσιμο».
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Μειωμένα έσοδα και δαπάνες το Α΄τρίμηνο
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,068 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το α' τρίμηνο εφέτος, ενώ ο στόχος ήταν για πλεόνασμα
992 εκατ. ευρώ (την ίδια περίοδο το 2016 είχε καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα 1,863 δισ. ευρώ).
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, που ανακοινώθηκαν
από το υπουργείο Οικονομικών, το α' τρίμηνο παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο, ύψους 1.367 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 595
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του προϋπολογισμού 2017 για έλλειμμα 1.408 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.415 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1 δισ. ευρώ ή
8,1% έναντι του στόχου. Επισημαίνεται ότι η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκε τον Μάρτιο ποσό 1.234
εκατ. ευρώ, όπως είχε εκτιμηθεί στον προϋπολογισμό, από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων και θα καταγραφούν στα
έσοδα του Απριλίου (η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την
έκδοση του οριστικού δελτίου).
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 10.764 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 865 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του
στόχου του. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν
σε 1.014 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 251 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (762 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 650 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 136 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου.
Όσον αφορά τον Μάρτιο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.071 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά
1.209 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2.779 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1.278 εκατ.
ευρώ, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 292 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 69 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 369 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 151 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (218 εκατ. ευρώ).
Στο σκέλος των δαπανών, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού το α' τρίμηνο ανήλθαν στα 12.781 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
μειωμένες κατά 1.041 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (13.823 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12.416 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 756 εκατ. ευρώ έναντι
του στόχου και κατά 97 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2016. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι
επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ- ΠΕΔΥ κατά 75 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 147 εκατ. ευρώ, οι
επιδοτήσεις γεωργίας κατά 171 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά 99
εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 315 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το α' τρίμηνο εφέτος έχουν καταβληθεί επιπλέον 43 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 70
εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 366 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 285 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Τον Μάρτιο, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.872 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 10 εκατ. ευρώ
έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.681 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες
κατά 79 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 90 εκατ. ευρώ έναντι
του μηνιαίου στόχου.
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Αθ. Βαμβακίδης (Bank of America): «Σχεδόν αναπόφευκτο το 4ο μνημόνιο»
Μιλώντας στον Alpha 989, σχεδόν αναπόφευκτο χαρακτήρισε για την Ελλάδα ένα 4ο πρόγραμμα διάσωσης ο επικεφαλής νομισματικής
στρατηγικής της Bank of America Merrill Lynch Αθανάσιος Βαμβακίδης. Ο κ. Βαμβακίδης τόνισε ότι το ΔΝΤ «ζητά λύση άμεσα και
οριστική (για το χρέος)». Ο ίδιος εκτιμά όμως ότι «είναι μικρή η πιθανότητα να έχουμε λύση σύντομα γιατί η Ελλάδα καλείται να πάρει
σκληρά μέτρα». Μάλιστα θεωρεί ότι μπορεί να χρειαστεί και 4ο μνημόνιο, κάτι που, όπως επισημαίνει, δεν βοηθά στην ανάκαμψη της
οικονομίας.
Ο ίδιος εκτιμά πως «εάν μπορέσει η Ελλάδα να βγει στις αγορές κάποια στιγμή φέτος ή το ’18, τότε θα υπάρξει ένα πρόγραμμα
στήριξης με τη μορφή συμβουλευτικού χαρακτήρα και χωρίς δανεισμό». Ωστόσο τονίζει ότι «είναι πιο περίπλοκη περίπτωση η
Ελλάδα». Όπως τονίζει: «θα πρέπει οι αξιολογήσεις να ολοκληρώνονται πιο γρήγορα και να εφαρμόζονται οι μεταρρυθμίσεις για να
βγούμε στις αγορές. Αυτή τη στιγμή το κόστος δανεισμού για 10 χρόνια είναι στο 6,5%, το οποίο είναι πολύ υψηλό. Μέχρι στιγμής όμως
οι καθυστερήσεις που έχουμε δεν δημιουργούν πολύ αισιοδοξία», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Βαμβακίδης τόνισε ότι «το πρόγραμμα δεν είναι τέλειο αλλά το πιο αρνητικό είναι ότι δεν εφαρμόζεται και έχουμε καθυστερήσεις
στις αξιολογήσεις. Διαφορετικά η Ελλάδα θα ήταν ήδη στις αγορές. Η αβεβαιότητα από τις καθυστερήσεις έχει φέρει πολύ μεγάλη
ζημιά. Δεν υπάρχει τίποτα το καινούργιο σε αυτό που συζητούν σήμερα. Η κυβέρνηση πρέπει να πείσει τον λαό αλλά δεν έχει
στρατηγική. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο».
Ο ίδιος εκτιμά πως «αν τα πράγματα αρχίσουν να κινούνται πιο γρήγορα, τότε το ελληνικό χρηματιστήριο θα έχει τις καλύτερες
αποδόσεις αλλά όσο συνεχίζεται αυτή η αβεβαιότητα τα πράγματα θα χειροτερεύουν». Τονίζει δε πως «οι αγορές θα ήθελαν να δουν να
ψηφίζει τα μέτρα για τις μεταρρυθμίσεις και η αντιπολίτευση, κάτι όμως το οποίο δεν έγινε. Θα έπρεπε να υπάρξει καλύτερη
συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων». Για τον κ. Βαμβακίδη η χώρα είναι εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο κύκλο. «Οι μεταρρυθμίσεις δεν
έγιναν και καταλήξαμε σε ακραία λιτότητα που πήγε πολύ παραπάνω», σημειώνει. Αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια είπε ότι «έχουν
αρχίσει και αυξάνονται. Το πρόβλημα χειροτερεύει και εξαιτίας της καθυστέρησης της αξιολόγησης. Άμεσα η καθυστέρησή της έχει
επίπτωση. Οι τράπεζες είναι σε κατάσταση «ζόμπι». Θα αλλάξουν όλα αν η αξιολόγηση αυτή ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο». Σε
ερώτηση πώς έχει αντιδράσει η αγορά στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Τουρκία ο κος Βαμβακίδης απάντησε ότι «έχει
αντιδράσει θετικά στο αποτέλεσμα γιατί υπήρχε ανησυχία ότι αν έχανε ο Ερντογάν μπορεί να πήγαινε σε ακραίες λύσεις. Αλλά
μακροχρόνια δεν είναι κάτι θετικό, θα έχει επιπτώσεις και σε εμάς».
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«Σεισμό» στα Χρηματιστήρια προβλέπουν οι αναλυτές σε ενδεχόμενη νίκη Λεπέν
Μακρόν ή Λεπέν; Η απάντηση είναι δεδομένη για τους επενδυτές αλλά και μόνο στην ιδέα νίκης της προέδρου
του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου αποκτούν εφιάλτες. Αλλά παράλληλα προετοιμάζονται και για το απευκταίο
σενάριο.
Η σούπερ εκλογική χρονιά 2017 συνεχίζεται μετά την Ολλανδία στη Γαλλία, με τον πρώτο γύρο στις 23
Απριλίου. Μια νίκη Λεπέν είναι υπόθεση εργασίας αλλά ο κόσμος των χρηματιστηρίων δεν θέλει να αφήσει
τίποτα στην τύχη του. Από τώρα γίνονται σχέδια επί χάρτου και εκτιμήσεις στο ενδεχόμενο να επικρατήσει το
ακροδεξιό Λαϊκό Μέτωπο στον δεύτερο γύρο.
Κίνδυνος ακόμη και για την ΕΕ
Εμπειρογνώμονες δεν βλέπουν τίποτα το λιγότερο από κινδύνους για το ευρώ αλλά και για την ίδια την ΕΕ. Σε αντίθεση με την
Ολλανδία ή ακόμη περισσότερο με την πτωχευμένη Ελλάδα, η Γαλλία είναι η δεύτερη οικονομία της ΕΕ, χώρα βαρέων βαρών. Ο
εκνευρισμός των επενδυτών εξηγείται.
«Σε περίπτωση που η Λεπέν κερδίσει τις εκλογές το χρηματιστήριο της Γαλλίας θα υποστεί σεισμό», υποστηρίζει ο αναλυτής Ντάνιελ
Μπούργκμαν από τον οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Scope. Αλλά και γερμανοί επενδυτές σε ευρωπαϊκές μετοχές και
συνταξιοδοτικά ταμεία θα νιώσουν τις αναταράξεις, καθώς το γαλλικό μερίδιο στις επενδυτικές αξίες είναι συχνά μεγαλύτερο από το
γερμανικό. Συνέχεια..
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Ο αναλυτής -Τσέντρικ Σπαρ από την ελβετική τράπεζα J. Safra Sarasin προειδοποιεί για ένα πραγματικό ξεπούλημα πολλών καθαρά
ευρωπαϊκών μετοχών. Βέβαια το παρελθόν έχει δείξει ότι οι επενδυτές μπόρεσαν να «χωνέψουν» αιφνιδιαστικές και εκ πρώτης όψεως
αρνητικές πολιτικές ειδήσεις. Ενώ στην περίπτωση του Brexit χρειάστηκε να περάσουν 4 εβδομάδες για να επανέλθουν οι τιμές των
μετοχών, στην εκλογή Τραμπ χρειάστηκαν 4 ώρες και στο ιταλικό δημοψήφισμα 4 λεπτά.
Τεράστια ζημία στα χρηματιστήρια με νίκη Λεπέν
Στη γαλλική περίπτωση ο φιλελεύθερος Εμανουελ Μακρόν προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις από τη Λεπέν. Αλλά στις
προηγούμενες εκλογικές αντιπαραθέσεις φάνηκε ότι οι δημοσκόποι συχνά σφάλουν. Εάν πράγματι επικρατήσει στο δεύτερο γύρο η
Λεπέν οι επενδυτές δεν αναμένεται να κρατήσουν τη ψυχραιμία τους όπως στο ιταλικό δημοψήφισμα.
«Αν θριαμβεύσουν οι ακροδεξιοί θα υποστεί καθίζηση το EuroStoxx 50 μέχρι και 35%», φοβάται ο Λευτέρης Φαρμάκης από την UBS.
Αυτό θα οδηγούσε το δείκτη της ευρωζώνης με τις 50 μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις στο επίπεδο που ήταν μέσα του 2012. Λόγω
της σημασίας της Γαλλίας σε ευρωπαϊκά πρότζεκτ οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι τα περιθώρια παρεμβάσεων της ΕΚΤ για να
περιορίσει τη ζημία είναι πολύ μικρότερα από ό,τι για την καταπολέμηση της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης.
Εάν κερδίσει όμως ο Μακρόν «θα προκληθεί μαζική αναδιάταξη χρημάτων προς την κατεύθυνση της Ευρώπης», προβλέπει η Στεφανί
Φλάντερς, επικεφαλής επενδύτρια για την Ευρώπη του αμερικανικού κολοσσού JP Morgan Asset Management. Ήδη από τις
ολλανδικές εκλογές, στις οποίες ο ακροδεξιός Γκέρτ Βίλντερς υπέστη καθαρή ήττα, καταγράφηκε προσεκτική αλλαγή στάσης ανάμεσα
στους επενδυτές. Άρα, μια ήττα Λεπέν θα «αποθέωνε» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Deutsche Welle
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Γαλλία: 25 νομπελίστες οικονομολόγοι καταγγέλλουν το πρόγραμμα της Λεπέν ως
αντιευρωπαϊκό
Με άρθρο τους στην εφημερίδα Le Monde διάσημοι οικονομολόγοι, βραβευμένοι με Νόμπελ Οικονομίας, ανάμεσά τους ο Τζόζεφ
Στίγκλιτς, ο Κρις Πισαρίδης και ο Ζαν Τιρόλ, καταγγέλλουν την ακροδεξιά υποψήφια στις προεδρικές εκλογές για το αντιευρωπαϊκό
της πρόγραμμα, αλλά και για το γεγονός ότι τους έχει επικαλεστεί για να το δικαιολογήσει.
«Υποψήφιοι στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, κυρίως η Μαρίν Λεπέν και τα επιτελεία της, επικαλέστηκαν ορισμένους από εμάς,
βραβευμένους με Νόμπελ Οικονομίας, για να δικαιολογήσουν το πολιτικό τους πρόγραμμα στην υπόθεση της Ευρώπης», τονίζεται στο
κείμενο που προσθέτει:
«Οι υπογράφοντες αυτήν την επιστολή έχουν διαφορετικές απόψεις για περίπλοκα θέματα όπως η νομισματική ένωση και οι πολιτικές
της οικονομικής ανάκαμψης.
Ωστόσο, οι απόψεις μας συγκλίνουν για να καταδικάσουν αυτήν την μεταχείριση της οικονομικής σκέψης στο πλαίσιο της γαλλικής
προεκλογικής εκστρατείας.
Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι κεφαλαιώδους σημασίας όχι μόνο για την διατήρηση της ειρήνης στην ήπειρο, αλλά επίσης για την
οιικονομική πρόοδο των χωρών μελών και της πολιτικής τους ισχύος στον κόσμο.
Οι εξελίξεις που προτείνονται από τα αντιευρωπαϊκά προγράμματα θα αποσταθεροποιούσαν την Γαλλία και θα έθεταν σε αμφισβήτηση
την συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, που σήμερα εγγυάται μία οικονομική και πολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη.
Οι πολιτικές απομονωτισμού και προστατευτισμού και οιι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις, εφαρμοζόμενες όλες κατά άλλων χωρών,
αποτελούν επικίνδυνα μέσα για να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης.
Προκαλούν μέτρα αντιποίνων και εμπορικούς πολέμους.
Τελικά, θα αποδειχθούν βλαπτικές για την Γαλλία και τους εμπορικούς της εταίρους».
«Οταν είναι καλά ενταγμένοι στην αγορά εργασίας, οι μετανάστες μπορούν να αποτελούν οικονομική ευκαιρία για την χώρα υποδοχής.
Πολλές από τις πλέον ευημερούσες χώρες του κόσμου επεδίωξαν να υποδεχθούν και να εντάξουν τους μετανάστες.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην επιλογή μη ένταξης στο ευρώ αρχικά και στην επιλογή της εξόδου μετά την υιοθέτησή του
Πρέπει να ανανεωθούν οι δεσμεύσεις ως προς την κοινωνική δικαιοσύνη και με τον τρόπο αυτόν να υπάρξει εγγύηση και ανάπτυξη της
ισότητας και της κοινωνικής προστασίας, σε συμφωνία με τις παραδοσιακές αξίες της Γαλλίας, της ελευθερίας, της ισότητας και της
αδελφοσύνης. Αλλά οφείλουμε να επιτύχουμε αυτήν τη κοινωνική προστασία χωρίς οικονομικό προστατευτισμό.
Την ώρα που η Ευρώπη και ο κόσμος αντιμετωπίζουν άνευ προηγουμένου δοκιμασίες, χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη, όχι
λιγότερη. Τα
\ προβλήματα είναι υπερβολικά σοβαρά για να ανατεθούν σε διχαστικούς πολιτικούς», καταλήγει το κείμενο, που
υπογράφεται από τους:
Angus Deaton (Princeton, prix Nobel en 2015), Peter Diamond (Massachusetts Institute of Technology, 2010), Robert Engle (université
de New York, 2003), Eugene Fama (Chicago, 2013), Lars Hansen (Chicago, 2013), Oliver Hart (Harvard, 2016), Bengt Holmström
(MIT, 2016), Daniel Kahneman (Princeton, 2002), Finn Kydland (Carnegie-Mellon, 2004), Eric Maskin (Harvard, 2007), Daniel
McFadden (Berkeley, 2000), James Mirrlees (Cambridge, 1996), Robert Mundell (Columbia, 1999), Roger Myerson (Chicago, 2007),
Edmund Phelps (Columbia, 2005), Chris Pissarides (London School of Economics, 2010), Alvin Roth (Stanford, 2012), Amartya Sen
(Harvard, 1998), William Sharpe (Stanford, 1990), Robert Shiller (Yale, 2013), Christopher Sims (Princeton, 2011), Robert Solow
(Columbia, 1987), Michael Spence (Stanford, 2001), Joseph Stiglitz (Columbia, 2001), Jean Tirole (Toulouse School of Economics, 2014).
ΑΜΠΕ
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Χ.Α.: Με αναταραχές και στις διεθνείς αγορές, ζητούμενο η
παραμονή του FTSE 25 υψηλότερα των 1.790 – 1.800 μονάδων…
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