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Ο S&P θα μπορούσε να αναβαθμίσει το αξιόχρεο της Ελλάδας μετά την πρώτη αξιολόγηση
H σταθερή προοπτική για το αξιόχρεο της Ελλάδας ?CCC+' τους επόμενους 12 μήνες δείχνει ότι οι κίνδυνοι
(αναθεώρησής του) είναι ισορροπημένοι, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's σε
έκθεσή του για τις χώρες της Ευρωζώνης (Eurozone Rating Trends 2016).
«Θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε το αξιόχρεο της Ελλάδας στην κατηγορία «Β», εάν θεωρούσαμε ότι η
πιθανότητα αθέτησης πληρωμών της είναι μικρότερη από μία στις δύο, που με τη σειρά του θα εξαρτάτο από
μία βελτίωση στα βασικά οικονομικά μεγέθη της χώρας», αναφέρει ο οίκος, προσθέτοντας: «Μία τέτοια εξέλιξη
θα ερχόταν πιθανότατα μόνο μετά από την πρώτη αξιολόγηση και εκταμίευση με βάση το πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), πιθανόν σε συνδυασμό με την εκ νέου αποδοχή των ομολόγων
του ελληνικού δημοσίου για πράξεις χρηματοδότησης της ΕΚΤ. Η επιτυχής εφαρμογή από την Ελλάδα
στοιχείων του προγράμματος θα συνέβαλε πιθανότατα στην ενίσχυση του συμπιεσμένου τώρα δυναμικού της για
επενδύσεις και ανάπτυξη και θα βοηθούσε την κυβέρνηση να δημιουργήσει καλή θέληση στους επίσημους
πιστωτές της για περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους».

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

Αλ. Τσίπρας: Θέλουμε την Ελλάδα μέρος της λύσης
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο πάνελ του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της
Ελβετίας Στο ίδιο πάνελ βρέθηκαν ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Β. Σόιμπλε, ο Γάλλος
πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μ. Ρούτε . Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός η
Ευρώπη σήμερα είναι αντιμέτωπη με μια τριπλή κρίση. Την οικονομική, από όπου η Γηραιά Ήπειρος δεν έχει
καταφέρει ακόμη να απεγκλωβιστεί, την προσφυγική και την κρίση αστάθειας. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η
Ελλάδα είναι στην καρδιά των τριών παράλληλων κρίσεων και στόχος της κυβέρνησης είναι να μετατρέψει τη
χώρα από κομμάτι της κρίσης σε τμήμα της λύσης.
Συνέχεια…
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Ο πρωθυπουργός
σημείωσε ότι η Ευρώπη είναι καιρός να επιστρέψει στις ιδρυτικές της αξίες, τη δημοκρατία
την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για την ανθρωπιστική και την πολιτική
πλευρά του προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι είναι ντροπή να χάνουν τόσοι άνθρωποι τη ζωή τους στο
Αιγαίο, ενώ επισήμανε ότι λύση είναι να συνεργαστούν όλα τα κράτη και η ΕΕ να σηκώσει το βάρος με τη
συνεργασία όλων των μελών της. «Αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο είναι μια μεγάλη ντροπή για τον κοινό
ευρωπαϊκό μας πολιτισμό. Να έχουμε καθημερινά απώλειες δεκάδων ανθρώπινων ζωών, διότι οι διακινητές, οι
έμποροι της ανθρώπινης ελπίδας, δούνε ανενόχλητοι» ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Είναι αδιανόητο για δύο
χώρες, όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, που έχουν επενδύσει τα προηγούμενα χρόνια δεκάδες δισεκατομμύρια σε
στρατιωτικούς εξοπλισμούς, και έχουν τεράστια συστήματα πολεμικά για να μπορεί να ελέγχει ο ένας τον άλλον
-για να κάνουνε παραβιάσεις οι Τούρκοι και να τους αναχαιτίζουμε εμείς πάνω από το Αιγαίο- να μην μπορούμε
να ελέγξουμε τι συμβαίνει κάτω, στη θάλασσα» είπε. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ.Τσίπρας
αναφέρθηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα διαφθοράς και
γραφειοκρατίας, σημειώνοντας ότι μόνο με ανάπτυξη μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίσει την κρίση, τονίζοντας
ταυτόχρονα και την ετοιμότητα της χώρας να υποδεχθεί ξένες επενδύσεις. «Χρειαζόμαστε σταθερότητα για να
βάλουμε τέλος στην αβεβαιότητα για τον λαό της Ελλάδας», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Για να προχωρήσει η
Ευρώπη, πρέπει να βάλει μπροστά την ατζέντα της ανάπτυξης, είπε ο κ. Τσίπρας ενώ υπογράμμισε και την
ανάγκη να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα ανεργίας. «Η Ευρώπη για να μπορέσει να προχωρήσει
χρειάζεται να βάλει μπροστά την ατζέντα της ανάπτυξης συνολικά και να μπορέσει να αμβλύνει τις μεγάλες
ανισότητες ανάμεσα στις χώρες της περιφέρειας και στις χώρες του βορρά» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πάνελ του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της
Ελβετίας. «Μια ελληνική επιχείρηση δανείζεται στην Ελλάδα με 7%, αντιστοίχως μια επιχείρηση σε μια βόρεια
χώρα δανείζεται με 1%. Χρειάζεται λοιπόν να βάλουμε κοινούς κανόνες φορολογικούς, δημοσιονομικούς,
χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, δεν μπορεί να υπάρχουν χώρες με 25%
ανεργία στην καρδιά της ευρωζώνης, στην καρδιά της Ευρώπης. Χρειάζεται να κάνουμε γενναία βήματα
μπροστά, χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη αλληλεγγύη, και περισσότερη κοινωνική συνοχή»
πρόσθεσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
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Η Citigroup αναθεωρεί πτωτικά τις προβλέψεις της για την παγκόσμια ανάπτυξη
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Citigroup υποβάθμισε σήμερα τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της
παγκόσμιας οικονομίας ενώ είπε ότι αυξάνονται οι κίνδυνοι μιας παγκόσμιας ύφεσης.
Η Citi αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2016 στο 2,7%
από το 2,8%.
«Οι κίνδυνοι στις προβλέψεις μας για την ανάπτυξη πιθανώς παραμένουν καθοδικοί, με αυξανόμενους
κινδύνους παγκόσμιας ύφεσης», έγραψε σε σημείωμά του ο Γουίλεμ Μπιουίτερ, επικεφαλής οικονομολόγος
στην Citi.
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ΔΝΤ: Η Κριστίν Λαγκάρντ λέει ότι η Κίνα θα πρέπει να επικοινωνεί καλύτερα με τις
χρηματοοικονομικές αγορές
Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε σήμερα ότι η Κίνα θα
πρέπει να επικοινωνεί καλύτερα με την χρηματοοικονομική της αγορά.
Τα σχόλια της Λαγκάρντ έγιναν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.
Η Λαγκάρντ είπε ότι η Κίνα «διέρχεται μιας σειράς μεταβάσεων». «Υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας, το οποίο
δεν αρέσει στις αγορές», δήλωσε.

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

Νέο ρεκόρ πτώσης για το ρούβλι
Το ρωσικό νόμισμα, που έχει βυθιστεί λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, άρχισε εκ νέου να
καταρρέει σήμερα, την επομένη μιας μαύρης ημέρας και να καταγράφει νέα ρεκόρ υποχώρησης έναντι του
δολαρίου, ασκώντας πίεση στις ρωσικές αρχές για να αναλάβουν δράση.
Λίγο μετά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Μόσχας, το ρούβλι υποχωρούσε κατά σχεδόν 3% έναντι του
δολαρίου, η ισοτιμία του οποίου ξεπέρασε τα 84 ρούβλια, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ. Το ρωσικό νόμισμα
έχει υποχωρήσει πάνω από 12% από τις αρχές του έτους. Η ισοτιμία του ευρώ ξεπέρασε το όριο των 92
ρουβλίων για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2014.
Στην Κίνα (την Πέμπτη) τα χρηματιστήρια έκλεισαν με πτώση περίπου 3% έπειτα από μια συνεδρίαση που
χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα.
Ο δείκτης CSI300 για τις μεγαλύτερες εισηγμένες μετοχές στα χρηματιστήρια της Σανγκάης και της Σεντζέν
κατέγραψε πτώση 2,9% και διαμορφώθηκε στις 3.081,35 μονάδες, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite
υποχώρησε κατά 3,2% για να κλείσει στις 2.880,48 μονάδες.
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ΔΝΤ: 4 εκατ. μετανάστες από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη μέχρι το 2017
H σταθερή προοπτική για το αξιόχρεο της Ελλάδας ?CCC+' τους επόμενους 12 μήνες δείχνει ότι οι κίνδυνοι
(αναθεώρησής του) είναι ισορροπημένοι, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's σε
έκθεσή του για τις χώρες της Ευρωζώνης (Eurozone Rating Trends 2016). «Θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε
το αξιόχρεο της Ελλάδας στην κατηγορία «Β», εάν θεωρούσαμε ότι η πιθανότητα αθέτησης πληρωμών της
είναι μικρότερη από μία στις δύο, που με τη σειρά του θα εξαρτάτο από μία βελτίωση στα βασικά οικονομικά
μεγέθη της χώρας», αναφέρει ο οίκος, προσθέτοντας: «Μία τέτοια εξέλιξη θα ερχόταν πιθανότατα μόνο μετά
από την πρώτη αξιολόγηση και εκταμίευση με βάση το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας(ESM), πιθανόν σε συνδυασμό με την εκ νέου αποδοχή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου
για πράξεις χρηματοδότησης της ΕΚΤ. Η επιτυχής εφαρμογή από την Ελλάδα στοιχείων του προγράμματος θα
συνέβαλε πιθανότατα στην ενίσχυση του συμπιεσμένου τώρα δυναμικού της για επενδύσεις και ανάπτυξη και
θα βοηθούσε την κυβέρνηση να δημιουργήσει καλή θέληση στους επίσημους πιστωτές της για περαιτέρω
ελάφρυνση του χρέους».
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ΔΝΤ: 4 εκατ. μετανάστες από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη μέχρι το 2017
Συμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις του ΔΝΤ, με ρυθμό τουλάχιστον της τάξης των 1,3 εκατομμυρίων
ανθρώπων θα συνεχίσουν οι μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη τα επόμενα τρια χρόνια. Συνολικά το ΔΝΤ
εκτιμά ότι ο αριθμός των μεταναστών που θα περάσουν στην Ευρώπη μέχρι το 2017 θα ξεπεράσει τα 4
εκατομμύρια. Η εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι οι μετανάστες από τη Μέση Ανατολή θα ωθήσουν
βραχυπρόθεσμα την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά μακροπρόθεσμα τα οφέλη θα εξαρτηθούν από τον βαθμό
\
ενσωμάτωσής
τους από τις τοπικές κοινωνίες. Εξετάζοντας το ζήτημα μόνο με οικονομικούς όρους το ΔΝΤ
υποστηρίζει στην έκθεσή του που θα παρουσιαστεί στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ότι οι
οικονομίες των χωρών υποδοχής σε πρώτη φάση θα αναπτυχθούν λόγω των κρατικών επενδύσεων για την
υποδοχή των μεταναστών. «Ωστόσο μακροπρόθεσμα ο οικονομικός αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από το βαθμό
ενσωμάτωσης των μεταναστών στην αγορά εργασίας» αναφέρεται στην έκθεση στην οποία αναγνωρίζεται,
τέλος, ότι υπάρχει η πιθανότητα οι μετανάστες να πάρουν τις θέσεις δουλειάς από τους ντόπιους σε μια περίοδο
ανόδου της ανεργίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
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