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

Ημερήσια Νέα
21/11/16

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σφοδρή κόντρα Σόιμπλε-Τόμσεν για το ελληνικό χρέος
Σφοδρή κόντρα μεταξύ του αναπληρωτή διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν, και του
Γερμανού υπουργού Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, έχει ξεσπάσει με αφορμή το θέμα του ελληνικού
χρέους. Σύμφωνα με την «Real News», ο Τόμσεν βλέπει ότι ο Σόιμπλε καθυστερεί τη λύση και ετοιμάζεται να
περάσει στην αντεπίθεση.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Γερμανός υπουργός επέμεινε για μια ακόμα φορά ότι η χώρα μας «δεν έχει πρόβλημα με
την εξυπηρέτηση του χρέους» για τα επόμενα 10 χρόνια και δήλωσε ότι οι Έλληνες δεν κάνουν μεταρρυθμίσεις,
ενώ ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους. Οι επισημάνσεις του ήρθαν λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του
Αμερικανού προέδρου, Μπάρακ Ομπάμα, στην χώρα μας, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας, τονίζοντας
την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας και ζητώντας ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Η σκληρή στάση του Σόιμπλε φαίνεται να έχει δημιουργήσει παρασκηνιακές διαφορές με τον Τόμσεν, ο οποίος,
σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει εισηγηθεί στην Κριστίν Λαγκάρντ να συμμετάσχει και η ίδια στο κρίσιμο
Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου, ώστε να υπάρξει κατάληξη στο ελληνικό πρόγραμμα. Ο αναπληρωτής
διευθυντής του ΔΝΤ εμφανίζεται βέβαιος ότι η Γερμανία επιδιώκει την καθυστέρηση μιας λύσης στο ελληνικό
πρόγραμμα, λόγω (και) των γερμανικών εκλογών.
«Αυτή τη φορά το ΔΝΤ δεν πρέπει να επιτρέψει στον Σόιμπλε να συνεχίσει τα ίδια», φέρεται να είπε σε
συνομιλητή του στην Ουάσινγκτον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους λόγους που ο Τόμσεν αισθάνεται ότι έχει μεγαλύτερη επιρροή στο
συγκεκριμένο θέμα είναι το αμερικανικό εκλογικό αποτέλεσμα. Χωρίς την πίεση της κυβέρνησης Ομπάμα και με
την εκλογή Τραμπ να «ανοίγει» το «παιχνίδι εξουσίας» μεταξύ της ηγετικής ομάδας στο ΔΝΤ, ο ίδιος κινείται
περισσότερο αποφασιστικά και δηλώνει ότι θα επιμείνει σε πλεόνασμα 1,5% το 2019 και το 2020. Σε
διαφορετική περίπτωση, θα απαιτήσει ισόποσα μέτρα.
Το δημοσίευμα της «Real News», επικαλούμενο παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει ότι το ΔΝΤ
«έχει αγριέψει στην διαπραγμάτευση», επιβεβαιώνοντας ότι η Ντέλια Βελκουλέσκου κρατά πιο σκληρή στάση,
ενώ το Ταμείο καταγράφει διαφωνίες ακόμα και ως προς τις θέσεις των άλλων φορέων των δανειστών.
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Βίζερ: Εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις για το χρέος έως τις 5 Δεκεμβρίου
Η Ελλάδα και οι θεσμοί, που διαχειρίζονται το πρόγραμμα στήριξής της, μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο τον
Δεκέμβριο για συζητήσεις σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους της χώρας, κάτι που θα μπορούσε να
προμηνύει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματός της, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του
Eurogroup Euroworking Group, Τόμας Βίζερ, στο πρακτορείο Bloomberg.
Η Ελλάδα και οι θεσμοί, που διαχειρίζονται το πρόγραμμα στήριξής της, μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο τον
Δεκέμβριο για συζητήσεις σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους της χώρας, κάτι που θα μπορούσε να
προμηνύει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματός της, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του
Eurogroup Euroworking Group, Τόμας Βίζερ, στο πρακτορείο Bloomberg.
«Πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και αυτό θα επαναφέρει την ανάπτυξη και αυτό μετά θα ξεκλειδώσει αυτά
τα μέτρα, τα οποία στην πραγματικότητα έχουμε ήδη συμφωνήσει», δήλωσε ο Βίζερ, προσθέτοντας: «Είμαι
πολύ αισιόδοξος ότι θα είμαστε εκεί έως το τέλος αυτού του έτους και ότι θα είναι συγκριτικά ήρεμη η πλεύση
για το υπόλοιπο του προγράμματος».
Εάν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, που θα συνεδριάσουν στις 5 Δεκεμβρίου, συμφωνήσουν για τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις των πολιτικών που περιλαμβάνουν τη νομοθεσία για την αγορά εργασίας και τα
δημοσιονομικά σχέδια, «τότε όλες αυτές οι συζητήσεις σχετικά με το χρέος, θα μπορούν, ελπίζω, να
ολοκληρωθούν», σημείωσε ο Βίζερ.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων αυξήθηκαν σήμερα, με τις αποδόσεις των τίτλων με τοκομερίδιο 4,75%, που
λήγουν τον Απρίλιο του 2019, να υποχωρούν κατά 32 μονάδες βάσης στο 6,9% από 10% τον Σεπτέμβριο,
αναφέρει το Bloomberg.
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Τσακαλώτος: Ελάφρυνση του χρέους πριν να είναι πολύ αργά
Για τον κίνδυνο να χαθούν πολύτιμες επενδύσεις εάν Αθήνα και εταίροι δεν προχωρήσουν άμεσα σε συζήτηση
για ελάφρυνση του χρέους, προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του
στη Wall Street Journal. «Εάν καθυστερήσουμε αυτή την απόφαση ακόμη περισσότερο και πούμε ''θα
αποφασίσουμε σε δύο χρόνια'' για το πώς θα καταστήσουμε βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας, τότε και οι
επενδυτές επίσης θα αναβάλουν τις αποφάσεις τους για επενδύσεις στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο
υπουργός Οικονομικών, σημειώνοντας ότι η κωλυσιεργία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις ελπίδες της χώρας
για ανάκαμψη το 2017 Συνέχεια…
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Το να καταστεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο θα διευκόλυνε την συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της
ΕΚΤ, βήμα που, όπως πιστεύει ο κ. Τσακαλώτος, θα μπορούσε να γίνει μέχρι τον Μάρτιο του 2017 ώστε να δοθεί ώθηση
και στην πολυαναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη.
«Θα ήταν πολύ κοντόφθαλμο να σταματήσει η διαδικασία που θα μας έβγαζε από το πρόγραμμα, κάτι που είναι κοντά»,
είπε.
Ο κ. Τσακαλώτος απέρριψε πάντως τη θεωρία ότι το Βερολίνο αποφεύγει το θέμα του ελληνικού χρέους λόγω των
επερχόμενων εκλογών εξηγώντας πως η ελάφρυνση του χρέους δεν θα «μεταφραζόταν» σε σημαντικό κόστος για τον μέσο
ψηφοφόρο στο Αμβούργο.
Όπως είπε χαρακτηριστικά , η Γερμανία δείχνει μια έλλειψη εμπιστοσύνης στην αποφασιστικότητα της Ελλάδας να
συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, εάν επιτύχει την ελάφρυνση χρέους.
Η αποτυχία να υπάρξει ένα κύκλος ανάκαμψης, στον οποίον θα δοθεί ώθηση από την ελάφρυνση χρέους, την εμπιστοσύνη
των επενδυτών και την αγορά ομολόγων από την ΕΚΤ, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα της Ελλάδας να
βγει από το πρόγραμμα διάσωσης σύμφωνα με τον σχεδιασμό, «κάτι που θα είναι μειονέκτημα τόσο για εμάς όσο και για
τους πιστωτές», δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος.
Ο κ. Τσακαλώτος σημείωσε ότι ο συνδυασμός της ελάφρυνσης χρέους, της αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ και της
ανάκαμψης, θα έδιναν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να αρχίσει και πάλι να εκδίδει ομόλογα στα τέλη του 2017 ή τις αρχές
του 2018, προτού λήξει το πρόγραμμα επώδυνο διάσωσης το καλοκαίρι του 2018.
Ο έλληνας υπουργός Οικονομικων επέκρινε ακόμα το ΔΝΤ για τις πιέσεις που ασκεί για πιο αυστηρές δημοσιονομικές
μεταρρυθμίσεις και πρόσθεσε πως οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας σχετικά με την ελάφρυνση χρέους και τους στόχους
για τη λιτότητα να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από κοινού.
Ο κ. Τσακαλώτος εξέφρασε, ακόμα, την ελπίδα ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να ακούει τον απερχόμενο αμερικανό πρόεδρο,
σχολιάζοντας πως η άνοδος του λαϊκισμού στις χώρες της Δύσης αποτελεί προειδοποίηση για τα κεντροαριστερά κόμματα
της Ευρώπης.
Τέλος, σχολιάζοντας τη στάση της αριστεράς απέναντι στην κοινωνία είπε πως τα κεντροαριστερά κόμματα, όπως ο
ΣΥΡΙΖΑ, δεν αντέδρασαν πολύ καλά στην ευρεία οικονομική ανασφάλεια πολλών ψηφοφόρων της εργατικής και της
μεσαίας τάξης, εν μέσω των ταχύτατων οικονομικών αλλαγών.
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Το 16,3% του παγκόσμιου στόλου ελέγχουν οι Έλληνες εφοπλιστές
Στο «τιμόνι» της ποντοφόρου ναυτιλίας βρίσκονται οι Έλληνες εφοπλιστές, σύμφωνα με τα στοιχεία προέρχονται ότι από
την ετήσια έκθεση για το 2016 που εξέδωσε η Παγκόσμια Διάσκεψη Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
(UNCTAD). Ειδικότερα, με 4.136 πλοία -119 περισσότερα σε σχέση με πέρυσι- ελέγχουν το 16,3% του παγκόσμιου στόλου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μπροστά στις δυνάμεις της
παγκόσμιας οικονομίας βάσει του ποσοστού που ελέγχει η κάθε χώρα επί της συνολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου
στόλου. Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν συνολικά 4.136 πλοία, έναντι 4.017 πλοίων το 2015. Από
αυτά βέβαια, μόλις τα 728 έχουν ελληνική σημαία, ενώ το συνολικό μέγεθος του ελληνόκτητοτ στόλου με βάση τη
χωρητικότητα ανέρχεται σε 293 εκατ. τόνους dwt. Μετά την Ελλάδα, στην δεύτερη θέση με βάση την χωρητικότητα,
βρίσκεται η Ιαπωνία. Ακολουθούν η Κίνα και η Ιαπωνία. Να σημειώσουμε ωστόσο ότι, σύμφωνα με την ανάλυση, το
μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας είναι αβέβαιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η αύξηση των δια θαλάσσης
μεταφερόμενων φορτίων, αν και το 2015 έφτασε σε ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 10 δισ. τόνους από 9,8 δισ. το 2014,
είναι της τάξης του 2,1%. Πρόκειται για τη χαμηλότερη αύξηση που έχει καταγραφεί από το 2009.
Ένας από τους λόγους είναι η χρηματοπιστωτική κρίση. Ακόμα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η αύξηση της
μεταφορικής ικανότητας των πλοίων, δηλαδή τα πλοία μεγαλώνουν σε μέγεθος σε μια περίοδο όπου τα φορτία μειώνονται.
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Ο νέο - λαϊκισμός στο εξώφυλλο του Economist



Σε ένα εξαιρετικά έξυπνο εξώφυλλο το περιοδικό «The Economist» σχολιάζει με χαρακτηριστικό τρόπο τη νίκη
του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.
Με τίτλο «Ο νέος εθνικισμός», ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να χτυπά τα τύμπανα του λαϊκισμού στους
ρυθμούς της φλογέρας του Βλαντιμίρ Πούτιν και συνοδεία του βρετανού ευρωσκεπτικιστή Νάιτζελ Φάρατζ.
Πίσω τους, ως άλλη «Μarianne» της Γαλλικής Δημοκρατίας ακολουθεί με υψωμένο το λάβαρο του εθνικισμού
η Μαρίν Λεπέν...
Ο αρθρογράφος σχολιάζει: «Με το κάλεσμά του να βάλουμε ''πρώτα την Αμερική'' ο Τραμπ έγινε ο τελευταίος
νεοσύλλεκτος ενός επικίνδυνου εθνικισμού... Για πρώτη φορά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι μεγάλες και οι
αναδυόμενες
δυνάμεις
είναι
ταυτόχρονα
δέσμιες
διάφορων
μορφών
σωβινισμού.
Όπως κι ο κ. Τραμπ, ηγέτες χωρών όπως η Ρωσία, η Κίνα κι η Τουρκία εναγκαλίζονται μια πεσιμιστική άποψη
ότι οι διεθνείς υποθέσεις είναι συχνά ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, στο οποίο τα παγκόσμια συμφέροντα
ανταγωνίζονται τα εθνικά. Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή που καθιστά τον κόσμο μας ακόμη πιο
επικίνδυνο...»
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Όλες οι προβλέψεις της Goldman Sachs για μετοχές, πετρέλαιο και
πολλά άλλα σε ένα διάγραμμα…
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