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“Δεν αναμένεται συμφωνία στο Eurogroup”
Για αργή πρόοδο στις συνομιλίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάνουν λόγο δύο πηγές με γνώση των
συζητήσεων, τις οποίες επικαλείται το Reuters. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι δεν είναι πιθανή μια συμφωνία στο
Eurogroup της 9ης Μαΐου.
Για αργή πρόοδο στις συνομιλίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάνουν λόγο δύο πηγές με γνώση των
συζητήσεων, τις οποίες επικαλείται το Reuters. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι δεν είναι πιθανή μια συμφωνία στο
Eurogroup της 9ης Μαΐου.
Όπως υποστηρίζουν, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τις
μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται και να συμφωνηθούν τα βήματα που θα πρέπει να κάνει η Αθήνα σε περίπτωση
που βγει εκτός δημοσιονομικών στόχων.
"Κάνουμε αργή πρόοδο", είπε μία από τις πηγές, προσθέτοντας: "Δεν θα περίμενα τελική συμφωνία στη
συνάντηση της 9ης Μαΐου. Είναι πολύ σύντομα. Χρειάζονται μερικές εβδομάδες ακόμη μετά".
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η μορφή και το περιεχόμενο των μέτρων έκτακτης
ανάγκης, για τα οποία η Ελλάδα διαφωνεί, ενώ εκτίμησε ότι θα ήταν προτιμότερο να υπάρξει συμφωνία πριν
από το βρετανικό δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ατμόσφαιρα κρίσης.
Επισήμανε, πάντως, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται εκταμίευση δόσης μέχρι τα μέσα Ιουλίου, άρα δεν υπάρχει και
έντονη αίσθηση του επείγοντος.
Και η δεύτερη πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να
γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των ΔΝΤ και των Ευρωπαίων δανειστών για το ελληνικό χρέος, με τη Γερμανία
να υποστηρίζει δημόσια ότι δεν χρειάζεται ελάφρυνση.
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Moody’s: «Πιστωτικά αρνητική» η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της συμφωνίας
Ως «πιστωτικά αρνητική» (Credit Negative) χαρακτηρίζει την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος ο οίκος αξιολόγησης Moody's. Σύμφωνα μάλιστα με τους αναλυτές
του οίκου αξιολόγησης, οι συζητήσεις μπορούν να τραβήξουν ως τον Ιούλιο κρούοντας καμπανάκι κινδύνου ότι
οι καθυστερήσεις αυξάνουν το ρίσκο μία νέας κρίσης ρευστότητας στην ελληνική οικονομία και αποτρέπουν την
όποια συζήτηση για ελάφρυνση του χρέους. Και όλα αυτά, όπως επισημαίνει επηρεάζουν σημαντικά την
οικονομική εμπιστοσύνη. Σύμφωνα πάντα με τη Moody’s, μέσα σε αυτή την κατάσταση βλέπει πως η πολιτική
αβεβαιότητα στη χώρα αυξάνεται ξανά και δεν αποκλείει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Συνέχεια..
I
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Σύμφωνα με-/τον οίκο Moody's η χώρα μας χρειάζεται για πληρωμές ομολόγων απ' το Μάιο ως το Δεκέμβριο συνολικά 7,5
δισ ευρώ. Τα 5 δισ ευρώ θα πρέπει να δοθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και αφορούν κυρίως οφειλές προς το ΔΝΤ και την
ΕΚΤ. Η επόμενη δόση του ελληνικού προγράμματος εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση φθάνει τα 5,7 δισ ευρώ.
Οι πληρωμές ομολόγων που διακρατούν ιδιώτες είναι περιορισμένοι, σύμφωνα με τον οίκο, κάτω απ' τα 100 εκατ. ευρώ
τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και περίπου άλλα 80 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Επιπρόσθετα των δανειακών της υποχρεώσεων η ελληνική κυβέρνηση όμως θα πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα και
περίπου 1,5 δισ ευρώ σε μισθούς και συντάξεις
Προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτές τις πληρωμές η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την πρόκληση της
συγκέντρωσης φόρων. Αν και ο προϋπολογισμός της ελληνικής κυβέρνησης κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο πλεόνασμα 251
εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1,3 δισ ευρώ, τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού εξακολουθούν να
υποαποδίδουν κατά 0,6% έναντι των στόχων που έχουν τεθεί. Επιπρόσθετα η πολιτική αβεβαιότητα αυξάνεται ξανά.
Σύμφωνα με τα όσα σημειώνει η Moody’s, o κυβερνητικός συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ κατέχουν μόλις κυβερνητική
πλειοψηφία τριών εδρών και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην υπερψήφιση της νομοθεσίας με την οποία
μεταρρυθμίζεται το σύστημα κοινωνικής προστασίας και προβλέπονται αύξηση της φορολογίας.
Η ΝΔ, έχοντας αναδομηθεί υπό το νέο αρχηγό Κυριάκο Μητσοτάκη, ηγείται τώρα των δημοσκοπήσεων και θα μπορούσε
να εξαναγκάσει νέες εκλογές, εκτιμούν οι αναλυτές του οίκου. Επιπρόσθετα η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος
έχει βαθμιαία συνδεθεί με την προσφυγική κρίση, με την Ελλάδα να φιλοξενεί πάνω από 50.000 πρόσφυγες, αλλά και το
δημοψήφισμα στη Βρετανία την 23η Ιουνίου για την παραμονή ή όχι της χώρας στην ΕΕ. Μάλιστα ο οίκος προειδοποιεί
ότι το τελευταίο απειλεί να αναβάλλει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος μετά τον Ιούνιο.
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Οι δέκα “εντολές” Τόμσεν
Περικοπές δαπανών που αποσκοπούν στη μόνιμη μείωση του μεγέθους του κράτους, με στόχευση το σύνολο του δημόσιου
τομέα, περιλαμβάνει ο κατάλογος των δανειστών για τα «προληπτικά μέτρα» ύψους 3,6 δισ. ευρώ τον οποίο… γράφει ο
επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ταμείου, Πολ Τόμσεν.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την εφημερίδα «Αγορά» o κατάλογος του Τόμσεν περιλαμβάνει, σύμφωνα με την
εφημερίδα Αγορά, αποκλειστικά και μόνο περικοπές δαπανών από συγκεκριμένους κωδικούς του προϋπολογισμού από
μειώσεις μισθών και κυρίων συντάξεων έως απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και αναδιαρθρώσεις των κρατικών
επιχειρήσεων.
Μάλιστα κατά τις διαπραγματεύσεις αυτής της εβδομάδας, τα τεχνικά κλιμάκια φέρεται να απέρριψαν ομόφωνα την
πρόταση της ελληνικής πλευράς για αύξηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στο 14%, υποστηρίζοντας πως έχει
εξαντληθεί κάθε δυνατότητα επιβολής πρόσθετων φορολογικών μέτρων, μετά και τις αλλαγές στο φόρο εισοδήματος και
στην έμμεση φορολογία. Οι δανειστές επιμένουν στον προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων, αλλά και στη θεσμοθέτησή
τους,υποστηρίζοντας ότι «δεν επιθυμούμε να ζήσουμε πάλι αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν».
Η κυβέρνηση πάλι έχει αντιταχθεί τόσο στην ποσοτικοποίηση των μέτρων, όσο και στη θεσμοθέτησή τουςκαι
αντιπροτείνει τη σύσταση ενός μηχανισμού αυτόματης δημοσιονομικής προσαρμογής από συγκεκριμένους κωδικούς του
προϋπολογισμού.
Συγκεκριμένα ο… δεκάλογος φωτιά του Τόμσεν, ώστε να παραμείνει το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα είναι ο εξής:
Οι 10 εντολές του Τόμσεν είναι:
1. Μειώσεις μισθών στο δημόσιο τομέα
2. Αλλαγές στην αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων
3. Μείωση προσωπικού στο δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων)
4. «Πάγωμα» των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα
5. Περικοπή της δαπάνης για την παιδεία
6. Περαιτέρω μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης (κύριες συντάξεις)
7. Περικοπή στις δαπάνες στον τομέα της υγείας
8. Αναθεώρηση των κοινωνικών παροχών και επιδομάτων
9. Αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων
10. Φορολογική μεταρρύθμιση (πλήρης κατάργηση φοροελαφρύνσεων, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας)
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Κερέ (ΕΚΤ): Θα υπάρξει ανακούφιση χρέους για την Ελλάδα
«H Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη και θα λάβει μια ανακούφιση χρέους» εκτίμησε ο Μπενουά Κερέ
της ΕΚΤ, όπως μεταδίδει το Reuters. Το μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξέφρασε παράλληλα την
ελπίδα ότι η Μεγάλη Βρετανία θα παραμείνει στην Ευρωζώνη. Σε ότι αφορά την ευρωζώνη τόνισε πως η
νομισματική πολιτική που ακολουθείται ενισχύει την ανάπτυξη, αλλά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα για να επηρεάσει τον πληθωρισμό.Χθες σε άρθρο του ο κ.Κερέ στην «Frankfurter Allgemeine
Sonntagzeitung» τόνισε πως η Γερμανία θα βγει χαμένα αν η ΕΚΤ εγκαταλείψει το στόχο για τον πληθωρισμό,
ενώ τα χαμηλά επιτόκια είναι ευκαιρία, όχι μόνο πρόκληση. «Χάρη στις βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες, τα
πραγματικά εισοδήματα και η αγορά εργασίας και στη Γερμανία έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Με άλλα
λόγια, χρειαζόμαστε τα χαμηλά επιτόκια τώρα για να διασφαλίσουμε ομαλοποίηση των οικονομικών συνθηκών
κια υψηλότερες αποδόσεις στην αποταμίευση στο μέλλον» υπογράμμισε.
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Ρέντσι: Η περίοδος που η Γερμανία μας έδινε μαθήματα έχει περάσει
«Aν ήμουν ο διοικητής της κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας θα ανησυχούσα για τις γερμανικές τράπεζες»
δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματτέο Ρέντσι σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
τηλεόραση της Rai.
«Η περίοδος κατά την οποία μας έδιναν μαθήματα τελείωσε. Ο Γερμανός διοικητής διέθεσε 247
δισεκατομμύρια ευρώ και εύχομαι να είναι αρκετά για τις τράπεζές τους. Ο διοικητής έχει τόσα προβλήματα
με τα οποία να ασχοληθεί. Όσο λιγότερο ασχολείται με την Ιταλία, τόσο καλύτερα» συμπλήρωσε ο Ιταλός
κεντροαριστερός πρωθυπουργός.
Σε ότι αφορά την πρόθεση της Αυστρίας να αυξήσει τους ελέγχους στο συνοριακό πέρασμα του Μπρένερ και να
στήσει, ενδεχομένως, φράγμα για να αποτρέψει τυχόν μεταναστευτική ροή από την Ιταλία, ο Ρέντσι τόνισε:
«Αυτή της Αυστρίας είναι προπαγάνδα. Συνεχίζουν μια επικοινωνιακή εκστρατεία- διότι δεν κάνουν τίποτα το
συγκεκριμένο- λόγω του ότι βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο», είπε ο επικεφαλής του ιταλικού
κεντροαριστερού «Δημοκρατικού Κόμματος».
«Η Ιταλία διαθέτει επιτέλους κυβερνητική σταθερότητα και αυτό μας επιτρέπει να εισακουσθούμε σε ότι
αφορά το μεταναστευτικό», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.
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Γαλλία, μια χώρα σε αναβρασμό
Έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία επικρατεί απογοήτευση. Η οικονομία εξασθενεί και μαζί της και η πολιτική
τάξη. Απεργίες και διαδηλώσεις συνοδεύουν επίμαχες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες.
«Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής. Ένα μέρος του πληθυσμού βυθίζει το κεφάλι στην άμμο, όμως άλλοι συνειδητοποιούν επιτέλους ότι
κάτι δεν πάει καλά. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πλέον στην πολιτική. Αρχικά ήταν στην εξουσία οι δεξιοί, μετά οι αριστεροί. Όλοι τους
απογοήτευσαν», λέει η γαλλίδα φοιτήτρια Γκαμπριέλε. Τις απόψεις της για τη σημερινή Γαλλία φαίνεται ότι συμμερίζονται
εκατομμύρια ακόμη συνομήλικοί της, που πρωταγωνιστούν στο κίνημα των γάλλων αγανακτισμένων με την ονομασία «Όρθιοι τη
Νύχτα», που απέκτησε διαστάσεις σε όλη τη χώρα.
Ανάμεσα στους νέους που διαμαρτύρονται είναι και ο Κουεντίν, ο οποίος δίνει το περίγραμμα των αιτημάτων του κινήματος: «Ο
καθένας πρέπει να έχει προοπτική για το μέλλον. Σε αυτόν τον όρο περιλαμβάνονται αρκετά πράγματα. Όπως τα δικαιώματα των
εργαζομένων. Δηλαδή μια αμοιβή που να επιτρέπει στον καθένα μια αξιοπρεπή διαβίωση. Ένα ακόμη σημείο είναι η οικολογία, διότι για
να έχουμε μέλλον πρέπει η ανθρωπότητα να προστατέψει τον πλανήτη. Στο ‘Όρθιοι τη Νύχτα' συμμετέχουν και κολεκτίβες

καλλιτεχνών, το ραδιόφωνο
και η τηλεόρασή μας μεταδίδουν ζωντανά μέσω ίντερνετ και υπάρχει και μια επιτροπή ποίησης. Διότι μια
κοινωνία με μέλλον είναι μια κοινωνία δημιουργική και καινοτόμος στον πολιτιστικό τομέα».
Η αύξηση της ανεργίας και μια διάχυτη επιθυμία για αλλαγή έφερε τη γαλλική νεολαία στους δρόμους. Από αυτή την οργή αποκομίζει
όμως οφέλη και το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν, που βλέπει τα ποσοστά του να αυξάνονται. Την ίδια ώρα ορισμένοι
γάλλοι διανοούμενοι επιδίδονται σε καταστροφολογικά σενάρια παρατηρώντας τις εξελίξεις στη χώρα.
Απογοήτευση για τα πεπραγμένα του Ολάντ
Οι επιτυχίες στο οικονομικό πεδίο είναι περιορισμένες. Εκπρόσωποι του γαλλικού οικονομικού κλάδου εκφράζουν την οργή τους
απέναντι στην κυβέρνηση του προέδρου Φρανσουά Ολάντ και αμφισβητούν ευθέως τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί ανάκαμψης
της οικονομίας. Τα στατιστικά στοιχεία πάντως δεν είναι ευνοϊκά. Από το 2010 το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας κυμαίνεται
μεταξύ 4%-5%. Για το 2016 εκτιμάται ότι το έλλειμμα θα μειωθεί μεν στο 3,5%, ωστόσο η ανάπτυξη παρέμεινε ασθενής με περίπου
1,2% και η ανεργία -που κυμαίνεται στην περιοχή του 10%- εξελίσσεται σε αχίλλειο πτέρνα για τον Φρανσουά Ολάντ.
Οι ερωτικές περιπέτειες του γάλλου προέδρου, που απασχόλησαν τη γαλλική επικαιρότητα για κάποιο διάστημα, φαίνεται εκ των
υστέρων ότι ήταν από τα πλέον ανώδυνα επεισόδια της θητείας του. Αυτό που κυρίως χρεώνουν οι Γάλλοι στον ηγέτη τους είναι η
διαρκής έλλειψη επιτυχιών. Κατά την εκλογή του τον Μάιο του 2012 επικρατούσε πανηγυρική διάθεση στους δρόμους του Παρισιού.
Σήμερα είναι ο λιγότερο δημοφιλής γάλλος πρόεδρος όλων των εποχών. Αυτό οφείλεται και στις μεγάλες προσδοκίες που είχαν
καλλιεργηθεί προς το πρόσωπό του. Επιχειρηματίες αλλά και κομματικοί φίλοι του κεντρώου πολιτικού χώρου ζητούν ριζικές
μεταρρυθμίσεις. Εκπρόσωποι του αριστερού χώρου αντιθέτως εναντιώνονται στις προσπάθειες να καταστούν πιο ευέλικτες οι κρατικές
δομές. Οι πολίτες που ανήκουν στο αριστερό πολιτικό φάσμα είναι και αυτοί που κυρίως διαμαρτύρονται σφόδρα ενάντια στην
προωθούμενη εργασιακή μεταρρύθμιση, η οποία μεταξύ άλλων πρόκειται να διευκολύνει τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Εκτός από
τις συχνά επεισοδιακές διαδηλώσεις στους δρόμους, αντιδράσεις υπάρχουν και εντός της γαλλικής βουλής. Η «πράσινη» βουλευτής Έβα
Σας επιτέθηκε στη γαλλική κυβέρνηση λέγοντας ότι «οι απαντήσεις σας στην ανεργία είναι οι απαντήσεις της ευρωπαϊκής δεξιάς, αλλά
πουθενά δεν έχει λειτουργήσει η απορρύθμιση (σ.σ. των εργασιακών σχέσεων)».
Ωστόσο, παρά τις μαζικές αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός κοινοβουλίου, η γαλλίδα υπουργός Εργασίας Μιριάμ ελ Κομρί δηλώνει
αποφασισμένη να υλοποιήσει τη σχεδιαζόμενη εργασιακή μεταρρύθμιση. Όπως επισήμανε, «σε μια χώρα στην οποία βρισκόμαστε
αντιμέτωποι εδώ και 30 χρόνια με μαζική ανεργία, η ανησυχία και ο προβληματισμός είναι δικαιολογημένα. Όμως ο νόμος αυτός θα
έρθει -είναι ισορροπημένος και δίκαιος και θα εμπλουτιστεί μέσα από τη συζήτηση στο κοινοβούλιο. Τελεία και παύλα!»
Μεγάλες φιλοδοξίες για τη Μαρίν Λεπέν
Οι δημοσκοπήσεις σκοτώνουν τις ελπίδες επανεκλογής του Φρανσουά Ολάντ, φέρνοντάς τον, με ποσοστό μόλις 14%, πίσω από τη
Μαρίν Λεπέν. Την ίδια στιγμή αναδύεται εντός των γάλλων Σοσιαλιστών το άστρο του υπουργού Οικονομίας Εμανουέλ Μακρόν, ο
οποίος φιλοδοξεί να διαδεχθεί τον Ολάντ στον προεδρικό θώκο με τις ευλογίες της δεξιάς πτέρυγας του κόμματος και υπό τις
αποδοκιμασίες των αριστερών του εκπροσώπων. Ο πρώην επενδυτικός τραπεζίτης, που τάσσεται υπέρ της κυριακάτικης εργασίας, της
\
κατάργησης του εβδομαδιαίου 35ώρου, της ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας και της μείωσης των κοινωνικών εισφορών,
εκτιμάται ότι μπορεί να επικρατήσει του υποψηφίου των Συντηρητικών Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στην
προεδρία. Ωστόσο, ο Μακρόν αφήνει προς το παρόν ανοικτό αν θα βάλει υποψηφιότητα στις προεδρικές του 2017. Στο στρατόπεδο των
Συντηρητικών πάντως η πλειονότητα των Γάλλων φαίνεται να προτιμά τον Αλέν Ζιπέ, δήμαρχο του Μπορντό. Μεγάλες φιλοδοξίες για
τις προεδρικές εκλογές έχει η Μαρίν Λεπέν. Οι δημοσκοπήσεις για τον πρώτο εκλογικό γύρο δίνουν στην επικεφαλής του Εθνικού
Μετώπου ποσοστά περί το 30%. Αυτή την ώρα, ο μόνος που μοιάζει ικανός να ενώσει ένα ευρύ μέτωπο κατά της Μαρίν Λεπέν είναι ο
Αλέν Ζιπέ. Τα προγνωστικά για τους Σοσιαλιστές είναι άκρως δυσμενή, ωστόσο απομένει ακόμη ένας ολόκληρος χρόνος μέχρι να
ανοίξουν οι κάλπες.
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
“Sell in May”….

The stock market is about to enter what has historically been the weakest half of the year. Today's
chart illustrates that investing in the S&P 500 during the six months of November through and
including April accounted for the vast majority of S&P 500 gains since 1950 (see blue line). While
the May through October period has seen mild gains during major bull markets (i.e. 1950-56 &
1982-97), the overall subpar performance during the months of May through October is
noteworthy. Hence the saying, 'sell in May and walk away.'
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