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Αρθρο στο Bloomberg: Το ΔΝΤ να σταματήσει να βασανίζει την Ελλάδα και τις τράπεζές της
Ένα ιδιαίτερα επικριτικό για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο άρθρο αναφορικά με τη στάση που τηρεί απέναντι στην Ελλάδα,
δημοσιεύει σήμερα το πρακτορείο Bloomberg.
Στο δημοσίευμα, η στάση του ΔΝΤ απέναντι στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας κρίνεται ως «παράλογη»
ενώ κατηγορείται «εχρόφιλος» που με τις αμφιλεγόμενες οικονομικές πρακτικές του, αντί να βοηθήσει τη χώρα, καταφέρει
«πισώπλατα μαχαιρώματα» που κάθε άλλο παρά οδηγούν στην οικονομική της εξυγίανση.
Το άρθρο έχει τίτλο «Το ΔΝΤ να σταματήσει να βασανίζει την Ελλάδα και τις τράπεζές της» και το υπογράψει ο Κάιλ Μπας,
ιδρυτής και κύριος επενδυτής του Hayman Capital Management, το οποίο έχει επενδύσεις σε μετοχές ελληνικών τραπεζών.
Το άρθρο ξεκινά με τη γνωστή φράση του Βιργιλίου: «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες», σπεύδοντας να σημειώσει: «Στον
21ο αιώνα, είναι οι Έλληνες εκείνοι που πρέπει να προσέχουν περισσότερο τα δώρα που δέχονται, ιδίως από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, το οποίο βασανίζει τη χώρα σε μια λανθασμένη προσπάθεια να πάρει πίσω τα χρήματά του.
Ο ελληνικός άθλος
Κάνοντας μια ανασκόπηση στα τελευταία έξι χρόνια, ο αρθρογράφος σημειώνει πως «η Ελλάδα έχει προσπαθήσει σκληρά να
συμμαζέψει τα οικονομικά της. Από το 2010 μέχρι το 2016 η κυβέρνηση έκανε το ακατόρθωτο: συμπύκνωσε το πρωτογενές της
έλλειμμα κατά σχεδόν 18% του ΑΕΠ και τελικά παρουσίασε πλεόνασμα. Μετά από μια βίαιη συρρίκνωση σχεδόν 30%, η
οικονομία παρουσιάζει θετικά σημάδια σε όλα σχεδόν τα πεδία- βιομηχανία, αγορά αυτοκινήτων, κατασκευές, αφίξεις τουριστών.
Αλλά και ο τραπεζικός τομέας σημείωσε μεγάλες προόδους. Μετά από δύο εξονυστικούς ελέγχους, πρώτα από την BlackRock το
2013 και αργότερα από τον Μηχανισμό Ελέγχου της ΕΚΤ, οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν πλήρως δύο φορές ενώ πλέον οι
κεφαλαιακοί δείκτες τους είναι σημαντικά υψηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εφοδιασμένοι πλέον απέναντι σε μελλοντικές
απώλειες.
Παρόλα αυτά η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει βαρύ φορτίο, επισημαίνει το άρθρο: Τα 250 δις που το ΔΝΤ και οι Ευρωπαίοι
εταίροι δάνεισαν στη χώρα. «Το ΔΝΤ θα μπορούσε να διαγράψει το χρέος του και να ελαφρύνει το φορτίο της Ελλάδας. Αυτό θα
ωφελούσε τη μακροπρόθεσμη οικονομική υγεία της χώρας, επομένως και της Ευρώπης. Αντ’ αυτού, ο Ταμείο απαιτεί επιπλέον
μέτρα λιτότητας και επιμένει σε «δομικές» μεταρρυθμίσεις αμφιλεγόμενης αξίας. Επιμένοντας σε αυτήν την οικονομική λογική,
καταστρέφει την αναδυόμενη οικονομική ανάπτυξη και καταπνίγει κάθε ελπίδα πραγματικής ευημερίας.
Από σωτήρας, εχθρόφιλος
«Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, το ΔΝΤ παρουσιάστηκε ως ο σωτήρας της Ελλάδας, τώρα όμως μοιάζει
περισσότερο με εχθρόφιλος», συνεχίζει το δημοσίευμα σημειώνοντας: Δείτε το ιστορικό του χρέους. Όταν μια χώρα εντάσσεται
στο ΔΝΤ, αποδίδεται μια αρχική "ποσόστωση", βασισμένη κυρίως στο ΑΕΠ της. Μια χώρα-μέλος μπορεί συνήθως να δανειστεί
μέχρι και το 145% της ποσόστωσής της ετησίως και έως και 435% σωρευτικά - ή ενδεχομένως περισσότερο σε "εξαιρετικές
περιστάσεις". Αυτά είναι ουσιαστικά όρια πίστωσης, σχεδιασμένα να μην επιβαρύνουν υπερβολικά τον δανειολήπτη με χρέος.
Εντούτοις, εν μέσω της κρίσης, το ΔΝΤ συμφώνησε να δανείσει το 3.212% της ποσόστωσης της Ελλάδας. Μαζί με δάνεια από
τους Ευρωπαίους εταίρους, το χρέος της Ελλάδας στο επίσημο τομέα ανέρχεται σε πάνω από 135 τοις εκατό του ΑΕΠ».
Το ΔΝΤ γνώριζε πολύ καλά ότι τα δάνειά του δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποπληρωθούν, βεβαιώνει ο Μπας, αποκαλύπτοντας πως
το έχει ακούσει ο ίδιος από αξιωματούχους εμπλεκόμενους στη διαδικασία. «Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πήραν την συνειδητή
και πολύ πολιτική (όχι οικονομική) απόφαση να εμποδίσουν την εξάπλωση της κρίσης και να κρατήσουν ενωμένη την ευρωζώνη.
Χωρίς αυτήν, η Ελλάδα θα αναγκαζόταν να βγει από τη νομισματική ένωση», υπογραμμίζει.
Συνέχεια..
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Τι πρέπει να γίνει
Και τώρα τι γίνεται; Η Ελλάδα χρειάζεται να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών σήμερα. Για να
συμβεί αυτό, οι δανειστές της πρέπει να διαγράψουν το χρέος ή να το μετατρέψουν σε ίδια κεφάλαια.
Η στάση του ΔΝΤ είναι παράλογη. Προέρχεται από ίδιον συμφέρον και όχι από το τι θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα.
Το ταμείο προσπάθησε την ίδια στιγμή να εμποδίσει την επιστροφή της Ελλάδας στις κεφαλαιαγορές καθώς και να υπονομεύσει
τη νέα τραπεζική ένωση της Ευρώπης απαιτώντας μια ακόμη ανακεφαλαιοποίηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα -όπως όλα τα
μέλη του ευρώ- δεν μπορεί να επιτύχει μακροοικονομική προσαρμογή υποτιμώντας το νόμισμά της, πρέπει να δοθεί μεγάλη
προσοχή. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επενδυτών, και όχι οι εξαγωγές, θα οδηγήσει τελικά στην ανάπτυξη.
Η έλλειψη εμπιστοσύνης όμως υπονομεύει την ελληνική οικονομία. Το τραπεζικό σύστημα δεν χρειάζεται κι άλλη
ανακεφαλαιοποίηση. Η Ελλάδα έκανε το μερίδιό της, επιτυγχάνοντας νομικές μεταρρυθμίσεις που παρέχουν στις τράπεζες νέα
εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα επικίνδυνα δάνεια. Τις οποίες όμως το ΔΝΤ άρχισε να υπονομεύει, υποστηρίζοντας
ότι δεν θα λειτουργήσουν. Οι πισώπλατες μαχαιριές προς την Ελλάδα τη στιγμή που η χώρα προσπαθεί να επιτύχει πρόοδο δεν
αποτελούν υπεύθυνη συμπεριφορά.
«Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν υποφέρει. Ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει ακόμη περισσότερο. Τώρα το ΔΝΤ πρέπει να κάνει το
δικό του μερίδιο διαγράφοντας το χρέος της Ελλάδας και να παραιτηθεί των αξιώσεών του για νέα ανακεφαλαιοποίηση
αφήνοντας τα ινία στους ευρωπαίους ηγέτες», καταλήγει ο αρθρογράφος.
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Το FDP εποφθαλμιά το υπουργείο Οικονομικών
Αν και είναι νωρίς για διεκδικήσεις υπουργείων, ο πρόεδρος του FDP φαίνεται να καλοβλέπει το υπουργείο Οικονομικών.
Υπάρχουν όμως σοβαρά εμπόδια. Ένα από αυτά ακούει στο όνομα Β. Σόιμπλε.
Λίγες ημέρες απομένουν ακόμη μέχρι την ημέρα που το ιστορικό κόμμα του Χανς Ντίτριχ Γκένσερ θα κάνει την μεγάλη
επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή μετά από την πρωτοφανή απουσία του για μια κοινοβουλευτικής περίοδο. Αυτό
τουλάχιστον αποτυπώνεται στην τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων INSA που δημοσιεύει σήμερα
η Bild. Οι Φιλελεύθεροι παίρνουν ποσοστό 9% που αποκλείει την εκδοχή του στατιστικού λάθους. Καλύτερα ποσοστά
συγκεντρώνουν το κόμμα Η Αριστερά και η Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD, που με 11% βρίσκονται στην τρίτη θέση.
«Για να εκπληρώσουμε προεκλογικές υποσχέσεις»
Η μόνη βεβαιότητα για τις εκλογές της Κυριακής είναι ότι η ΄Αγκελα Μέρκελ θα εξακολουθήσει να είναι καγκελάριος της
Γερμανίας, με ποια κόμματα θα κυβερνήσει παραμένει άγνωστο. Το FDP έχει προβάλει από τώρα αξιώσεις κυβερνητικού
εταίρου αλλά και τις κόκκινες γραμμές πιθανής συγκυβέρνησης που επικεντρώνονται στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ο
πρόεδρός του Κρίστιαν Λίντνερ θέλει να εμποδίσει την μετατροπή ενός μελλοντικού προϋπολογισμού της ευρωζώνης σε
αγωγό παροχής χρημάτων από τους γερμανούς φορολογούμενους σε άλλες χώρες-μέλη. Και για να συγκυβερνήσει, αφήνει
να εννοηθεί ότι επιθυμεί να είναι ο επόμενος επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών. Ήδη, στην εφημερίδα Bild, ο
Αλεξάντερ.
Χαν, μέλος του ομοσπονδιακού προεδρείου του κόμματος, είπε αυτό που πολλοί σκέπτονται στο FDP, ότι η παράταξη δεν
θα πρέπει να συμμετάσχει σε καμιά κυβέρνηση, στην οποία δεν θα επανδρώνει το υπουργείο Οικονομικών. «Μόνο έτσι
μπορούμε να εκπληρώσουμε τις προεκλογικές μας υποσχέσεις, όπως καλύτερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και
μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό». Ο ίδιος ο Λίντνερ απέφυγε ευθέως να τοποθετηθεί. Ερωτηθείς όμως από την Welt am
Sonntag, τι υπουργείο θα συνιστούσε στον Μάρτιν Σουλτς σε περίπτωση μεγάλου συνασπισμού, απάντησε το υπουργείο
Οικονομικών, «είναι το μόνο υπουργείο που μπορεί να σταθεί απέναντι στην καγκελαρία».
Συνέχεια…
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Παλαιές «αμαρτίες»…
Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές το FDP δεν θέλει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ανοίγει συζήτηση για υπουργεία
πριν καν επιστρέψει στην ομοσπονδιακή βουλή. Υπάρχει επίσης και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που δεν είναι και τόσο εύκολο
να τον παραμερίσει κανείς. Εξ άλλου το συγκεκριμένο υπουργείο βρίσκεται στα χέρια του κόμματος που έρχεται πρώτο, σε
αντίθεση με το υπουργείο Εξωτερικών που πηγαίνει παραδοσιακά στον κυβερνητικό εταίρο. Οι μνήμες από τις
ανεκπλήρωτες προεκλογικές υποσχέσεις του FDP το 2009 για φοροελαφρύνσεις με αποτέλεσμα να εξοστρακιστεί από την
Μπούντεσταγκ είναι ακόμη νωπές. Ένα από τα κεντρικά λάθη του τότε προέδρου Γκίντο Βεστερβέλε ήταν ότι αρνήθηκε
να αναλάβει το υπουργείο για να γίνει υπουργός Εξωτερικών.
Σε κάθε περίπτωση το Χριστιανοκοινωνικό Κόμμα του βαυαρού πρωθυπουργού Χορστ Ζεχόφερ δεν θα είχε αντίθεση να
περάσει το υπουργείο Οικονομικών σε χέρια Φιλελευθέρων. Πιθανή παρουσία Λίντνερ στο υπουργείο Οικονομικών δεν
προκαλεί ενθουσιασμό στην Ελλάδα. Στο παρελθόν, έχει υποστηρίξει ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, έχει ταχθεί
υπέρ του ονομαστικού κουρέματος με αποπομπή της Ελλάδας από την ευρωζώνη και καταδίκασε την εκταμίευση της
δόσης των 8,5 δις ευρώ. Αντίθετα, δηλώνει καταρχήν θετικός στην μετεξέλιξη του ΕΜΣ σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ταμείο.
Πηγή: Deutsche Welle
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Folli Follie: Ανοίγει δύο νέα καταστήματα στη Νότια Αφρική
Η Folli Follie επεκτείνει το δίκτυό της στη Νότια Αφρική, εγκαινιάζοντας δύο νέα Folli Follie New Concept Stores στην
Πρετόρια και το Κέιπ Τάουν, μέσα στα εμπορικά κέντρα Menlyn Park και Canal Walk αντίστοιχα. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, «τα δύο νέα καταστήματα αντικατοπτρίζουν τη νέα φιλοσοφία των καταστημάτων Folli Follie,
επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του fashion shopping. Τα νέα Concept Stores, υπογραμμίζοντας τη νέα σχεδιαστική και
minimal προσέγγιση της Folli Follie, φιλοξενούν όλες τις νέες και εμβληματικές συλλογές κοσμημάτων, ρολογιών και
αξεσουάρ του brand σε ένα περιβάλλον που θα αποτελέσει έμπνευση για όλες τις γυναίκες που αγαπούν την μόδα».
Το δίκτυο της Folli Follie αναπτύσσεται συνεχώς και αποτελείται σήμερα πάνω από 630 σημεία πώλησης. Τα δύο νέα
Concept Stores έρχονται να προστεθούν, λίγους μόλις μήνες μετά την είσοδο της Folli Follie στην αγορά της Νότιας
Αφρικής, στο πρώτο flagship κατάστημα της Folli Follie, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2016 και
βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Sandton City, στην πλατεία Νέλσον Μαντέλα στο Γιοχάνεσμπουργκ.
O Όμιλος FF Group δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες. Ο Όμιλος σχεδιάζει, παράγει και διανέμει σε
παγκόσμιο επίπεδο ιδιόκτητες μάρκες, την Folli Follie και την Links of London. Διατηρεί μια δυναμική παρουσία στο
χώρο λιανικής και χονδρικής πώλησης στην ελληνική αγορά, αλλά και στην αγορά των Βαλκανίων. Τα attica
πολυκαταστήματα και τα Factory Outlet αποτελούν τα μεγαλύτερα ιδιόκτητα κανάλια διανομής και σημεία λιανικής
πώλησης του Ομίλου στην Ελλάδα.
Παράλληλα, ο Όμιλος FF Group έχει ξεκινήσει τη στρατηγική ανάπτυξη των δικών του multi brand concept stores,
Collective, Kix και Sport Loft.
Μάρκες όπως Ermenegildo Zegna, UGG Australia, Juicy Couture, Ted Baker, Vilebrequin, Guess Jeans, Scotch & Soda,
Calvin Klein Jeans, Nike, Converse, Franklin & Marshall, G-Star RAW, Samsonite και Technogym, ανήκουν στο
χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.
Συνέχεια….
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Η δραστηριοποίηση του Ομίλου FF Group στον κλάδο Beauty & Cosmetics είναι σημαντική και αφορά στην
αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα των μαρκών ομορφιάς και περιποίησης της COTY (Gucci, Boss, Escada κ.ά) και της
BPI (Dolce&Gabbana Make up, Skincare & Fragrances), καθώς και των προϊόντων Shiseido για Ελλάδα και Κύπρο.
Στις αρχές του 2016, ο Όμιλος ανακοίνωσε την είσοδο στο κανάλι καλλυντικών ευρείας διανομής, μέσω της αποκλειστικής
εκπροσώπησης και διανομής των προϊόντων μακιγιάζ Max Factor στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει στην
ελληνική αγορά διεθνώς γνωστές μάρκες καλλυντικών όπως: Molton Brown, Annick Goutal κ.α., στην beauty & lifestyle
boutique, Heaven on Earth.
Επίσης, ο Όμιλος διατηρεί συμμετοχή στον τομέα της ταξιδιωτικής λιανικής μέσω της στρατηγικής συμμαχίας και της
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ελβετικής Dufry AG, η οποία εξαγόρασε τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών.
Ο Όμιλος FF Group δημιουργεί μόδα σε παγκόσμιο επίπεδο και διαθέτει εδραιωμένη παρουσία με πάνω από 930 σημεία
πώλησης και απασχολεί περίπου 5.000 άτομα ανά τον κόσμο.

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



Και όμως κάποιες χώρες και χωρίς κυβέρνηση τα πηγαίνουν καλά….
Όπως σχολίασε το Bloomberg, η ολλανδική οικονομική μηχανή βρυχάται, είτε υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα, είτε όχι.
Καθώς η προσωρινή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Mark Rutte προετοιμάζεται να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της
για το 2018 την Τρίτη, η οικονομία της χώρας αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας.
Με μια νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί σε περισσότερες από 185 ημέρες μετά τις ολλανδικές γενικές εκλογές του
Μαρτίου - τη δεύτερη μεγαλύτερη περίοδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο - πολλοί βλέπουν τις σημαντικές επιδόσεις
της οικονομίας ως ένδειξη ότι τα συστήματα που δημιουργήθηκαν στη χώρα, μετά την κρίση του χρέους της Ευρώπης το
2008 βοηθούν στην προφύλαξη της Ολλανδίας από τις ιδιορρυθμίες των διεθνών γεγονότων και την πολιτική αβεβαιότητα
στο εσωτερικό.
"Πειράζει το ότι έχουμε μια προσωρινή, όχι κανονική, κυβέρνηση; Όχι, ειλικρινά, δεν πειράζει", δήλωσε η επικεφαλής
οικονομολόγος της ING Marieke Blom. "Προς το παρόν, η οικονομία της Ολλανδίας είναι σε καλή κατάσταση. Αν και
υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν, δεν πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ επείγον".
Οι ανησυχίες στον εμπορικό τομέα μετά την εκλογή του Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ψήφος υπέρ
του Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο και η αβεβαιότητα σχετικά με την ψηφοφορία στη Γαλλία πριν την εκλογή Μακρόν,
έπληξαν ελάχιστα την ολλανδική οικονομία, η οποία αυξήθηκε κατά 1,5% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με τους τρεις
προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγου με γνώσεις στο θέμα. Η ING, η ABN Amro Group NV και η
Rabobank UA έχουν αυξήσει όλες τις προβλέψεις για την ανάπτυξη εντός του έτους, αναμένοντας αύξηση άνω του 3%.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
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Οι αποδόσεις των 3 βασικών δεικτών από τις αρχές του χρόνου
Ότι έχτισε με κόπο για περίπου 8 μήνες κινδυνεύει το χρηματιστήριο Αθηνών κατά τις
τελευταίες εβδομάδες, με τα κέρδη του ΓΔ να έχουν μειωθεί στο 18,5% και τα αντίστοιχα
κέρδη του FTSE 25 στο 14,83%. Όσον αφορά τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος στα μέσα
περίπου Ιουνίου είχε βρεθεί και +30%, πλέον κινείται στις τιμές που είχε στις αρχές του
χρόνου.

ΓΔ: +18,05%
FTSE 25: +14,83%
Τραπεζικός Δείκτης: +0,28%
ΓΔ
Relative Strength Index (22.4292)
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