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Ρέγκλινγκ: Η Ελλάδα θα μπορούσε να εκδώσει ομόλογο το 2018, εάν συνεχισθούν οι
μεταρρυθμίσεις
Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, εκτίμησε σε δηλώσεις του στην
σαββατιάτικη έκδοση της γερμανικής εφημερίδας Bild ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να σταθεί «από μόνη της»
στο εγγύς μέλλον.
«Εάν η Ελλάδα παραμείνει σε τροχιά μεταρρυθμίσεων, μπορεί ίσως ήδη το 2018 να εκδόσει και πάλι κρατικά
ομόλογα», φέρεται να σχολίασε ο Ρέγκλινγκ.
Παράλληλα, ο επικεφαλής του ESM κάλεσε να υπάρξει συμφωνία για την Ελλάδα στο Eurogroup της 15ης
Ιουνίου.
«Περαιτέρω καθυστερήσεις θα ήταν κακές για την Ελλάδα και τη νομισματική ένωση», δήλωσε ο ίδιος.

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

Ο Γ. Ντάισελμπλουμ περιμένει ότι θα υπάρξει λύση τη 15η Ιουνίου
Ο πρόεδρος του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης Γερούν Ντάισελμπλουμ αναμένει ότι
θα υπάρξει συμφωνία για το πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου, δήλωσε
σήμερα ο εκπρόσωπός του.
Ο Ντάισελμπλουμ, ο οποίος διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στις συνομιλίες για το ελληνικό πρόγραμμα, αναμένει να
υπάρξει «συμφωνία για την πλήρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης» στη συνεδρίαση των υπουργών
Οικονομικών της Eυρωομάδας στο Λουξεμβούργο την Πέμπτη, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο πρακτορείο
ειδήσεων Ρόιτερς.
Συνέχεια..
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\/ της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος ύψους 86 δισεκατομμυρίων ευρώ θα σημάνει την
Η ολοκλήρωση
εκταμίευση νέων δόσεων του δανείου για την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες είναι απαραίτητες για να
καταβληθούν τοκοχρεολύσια τον Ιούλιο.
Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται ότι θα πάρει μέρος
στη συνεδρίαση του Eurogroup της επόμενης εβδομάδας, κάτι που ερμηνεύεται ως άλλη μια ένδειξη ότι οι
διαφορές της ΕΕ και του ΔΝΤ για την Ελλάδα γεφυρώνονται σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την ελάφρυνση του
ελληνικού δημόσιου χρέους.
Ορισμένοι από τους ευρωπαίους πιστωτές -κυρίως η Γερμανία- συνέδεαν την εκταμίευση νέων δόσεων με τη
συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα στήριξης, ωστόσο ο θεσμός από την πλευρά του συνδέει τη συμμετοχή του
με νέα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους για να βελτιωθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα.
Παρά το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί, στη συνεδρίαση του EuroWorking Group δεν επιτεύχθηκε ιδιαίτερη
πρόοδος, κάτι που σημαίνει ότι οι υπουργοί θα κληθούν να επιλύσουν ζητήματα-κλειδιά την επόμενη εβδομάδα,
σημείωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ μιλώντας στο Ρόιτερς.
«Έγιναν περαιτέρω χρήσιμες διευκρινίσεις στο τεχνικό επίπεδο, αλλά το ζήτημα θα χρειαστεί να επιλυθεί από
τους υπουργούς την 15η Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, ανέφερε μία από τις πηγές αυτές, που συμμετείχε στη
σημερινή συνεδρίαση.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις επανέλαβε σήμερα την έκκληση να
εκταμιευθεί η δόση του δανείου της Ελλάδας για να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική
οικονομία, η οποία έχει τρωθεί από τις πολύμηνες, παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για τα νέα δάνεια.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην Αθήνα τη Δεύτερα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών για συνομιλίες για το χρέος
Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη Δεύτερα ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρούνο Λε Μερ. Ο
Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μπρουνό Λε Μερ, μεταβαίνει τη Δευτέρα στην Αθήνα για να συνεχίσει τις
επαφές του με τους διάφορους παρεμβαίνοντες στο ζήτημα του ελληνικού χρέους ώστε να «προσεγγίσει τις
πλευρές» πριν από το κρίσιμο Eurogroup της Πέμπτης, έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο από το
περιβάλλον του. Ο Λε Μερ θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, τον υπουργό Οικονομικών,
Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα, διευκρίνισαν οι ίδιες
πηγές. Ο Γάλλος υπουργός θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη αυτή αφού προηγουμένως δεχθεί στο Μπερσί, το
υπουργείο Οικονομίας στο Παρίσι, πολλούς παρεμβαίνοντες στο ζήτημα του ελληνικού χρέους, μεταξύ των
οποίων τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε και τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, τον Ολλανδό Πρόεδρο του Eurogroup. Ο στόχος του Λε Μερ είναι να
επιτευχθεί μια συμφωνία στο επόμενο Eurogroup σχετικά με «την αποδέσμευση κεφαλαίων τα οποία θα
επιτρέψουν στην Ελλάδα να τηρήσει τις προθεσμίες της», αλλά επίσης «πάνω στις μεγάλες αρχές μιας
αντιμετώπισης του ελληνικού χρέους», ανέφερε το περιβάλλον του.
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Moody's: Θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις από τις βρετανικές εκλογές
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις από τις εκλογές στη Βρετανία,
όπου δεν προέκυψε αυτοδυναμία για κάποιο κόμμα, θέτοντας εν αμφιβόλω την προσέγγιση της χώρας για το
Brexit και τη μελλοντική πορεία της οικονομικής της πολιτικής.
"Ο Moody’s παρακολουθεί τη διαδικασία σχηματισμού νέας κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα
αξιολογήσει τις επιπτώσεις εν ευθέτω χρόνω", δήλωσε η Κάτριν Μιλμπρόνερ, υψηλόβαθμο στέλεχος της
Moody’s και επικεφαλής αναλύτρια για το αξιόχρεο του Ηνωμένου Βασιλείου.
"Όπως έχει ήδη ειπωθεί, η μελλοντική πορεία της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα
καθοριστεί κυρίως από δύο παράγοντες: πρώτον, την έκβαση των διαπραγματεύσεων της χώρας για την
αποχώρηση από την ΕΕ και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.
Δεύτερον, τις δημοσιονομικές εξελίξεις, δεδομένου του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας και του
αυξανόμενου δημόσιου χρέους".

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

Παιγνίδια Τραμπ με τη φωτιά
Η διένεξη του Κατάρ με τις γειτονικές του χώρες είναι παλαιά. Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ ξύπνησε όμως
παλιές έριδες και έριξε λάδι στη φωτιά. Κανένα δεν συμφέρει τυχόν κλιμάκωση της κρίσης.
Οι παρατηρητές των λεγομένων και τεκταινομένων στην Εγγύς Ανατολή έχουν χάσει το νήμα. Παρακολουθούν
την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στις εξελίξεις με το Κατάρ και δεν πολυκαταλαβαίνουν προς το πού το
πάει ο αμερικανός πρόεδρος. Από την μια αξιωματούχοι, όπως οι υπουργοί Εξωτερικών Τίλερσον και Άμυνας,
προσπαθούν να μεσολαβήσουν για να κατεβάσουν τους τόνους και την επόμενη ο Τραμπ στο twitter στηρίζει τη
Σ. Αραβία σε βάρος του Κατάρ, έδρα της μεγαλύτερης στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στην Εγγύς Ανατολή.
Δύσκολος γεωπολιτικός εταίρος ο Τραμπ
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- κανείς στο πρόσφατο ταξίδι του στην περιοχή ίσως βρει κάποιες απαντήσεις. Ο αμερικανός πρόεδρος διατυμπάνιζε
Αν ανατρέξει
συνεχώς ότι ριζοσπαστική ιδεολογία δεν θα πρέπει να τυγχάνει υποστήριξης. Με αυτή τη δήλωση συνέβαλε σημαντικά στην απομόνωση
του Κατάρ. Είπε επίσης ότι η συνάντηση κορυφής με άραβες αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ίσως οδηγήσει «στην αρχή του τέλους
του τρομοκρατικού τρόμου». Κανείς ωστόσο δεν κατάλαβε πού κολλάει με όλα αυτά η πρόταση στον εμίρη του Κατάρ να μεσολαβήσει
που του έκανε προχθές τηλεφωνικά. Φαίνεται λοιπόν, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενεργεί αυτόνομα από τον μηχανισμό συμβούλων του
εξωτερικής πολιτικής. Εάν ακολουθήσει κανείς μια ανάγνωση της κλιμάκωσης των γεγονότων στον Περσικό, θα βρει από πίσω τον νέο
αμερικανό πρόεδρο. Η Σ. Αραβία και οι άλλες χώρες εκμεταλλεύτηκαν την αλλαγή φρουράς στην Ουάσιγκτον για να δώσουν ένα
μάθημα σε έναν δύσκολο γείτονα που ενδιαφέρεται για αλλαγή των παραδοσιακών συσχετισμών δυνάμεων στην περιοχή.
Η διένεξη του Κατάρ με τις άλλες γειτονικές χώρες δεν είναι καινούργια , αλλά η επίσκεψη Τραμπ πριν 3 εβδομάδες, σηματοδότησε ένα
σημείο καμπής. Ο Μπρους Ρίντερ, από τη δεξαμενή σκέψης Brookings, υποστηρίζει ότι αυτήν την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε η Σ
Αραβία. Επιλέγοντας το Ριάντ ως πρώτο σταθμό ο Τραμπ έδειξε τη σημασία που έχει γι αυτόν η χώρα, έτσι όπως δεν ήταν επί Μπάρακ
Ομπάμα. Η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του σιιτικού Ιράν δυσαρέστησε τα Ριάντ. Ο Τραμπ στην πολυσυζητημένη ομιλία του
κατήγγειλε την Τεχεράνη ως τη σκοτεινή δύναμη στην περιοχή του Κόλπου χωρίς να αναφερθεί στην καταστροφή κατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σ. Αραβία.
Δεν συμφέρει η κλιμάκωση τις ΗΠΑ
Πραγματικό ενδιαφέρον για τις αιτίες του εξτρεμισμού ή τις συνέπειες φαίνεται να αγνοεί, όπως δεν φαίνεται να έχει βαθιά αντίληψη
της πολυπλοκότητας των συσχετισμών στην περιοχή. Ο Τραμπ έκανε σαφές ότι θα στηρίξει την πολιτική των Σαουδαράβων και των
άλλων χωρών της περιοχής κατά του Ιράν, διότι κι αυτός αρνείται να δεχθεί τη χώρα ως περιφερειακή δύναμη. Στο συλλυπητήριο
τηλεγράφημα που απέστειλε κάνει έμμεση αλλά σαφή αναφορά στις δυνάμεις του κακού, που μπορεί να πέσει σε μια χώρα που τις
στηρίζει. Εμπειρογνώμονες προειδοποιούν για τις μοιραίες συνέπειες αυτής της στάσης. Ο εδικός σε θέματα Εγγύς Ανατολής Σίμον
Χέντερσορ παραλληλίζει την κατάσταση στο Κατάρ με την Ευρώπης πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Η Ουάσιγκτον μπορεί να παίξει
καταλυτικό ρόλο για την εξουδετέρωση της ‘εκρηκτικής κατάστασης’», γράφει σε ανάλυση στην επιθεώρηση Foreign Policy. Και
υποστηρίζει ότι «το Κατάρ σε ενδεχόμενη ακροβασία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δεν θα παραμείνει ουδέτερο, αλλά κανείς δεν
πρόκειται να έχει όφελος από τυχόν μακρόχρονη διένεξη ανάμεσα στο Ριάντ και τη Ντόχα».
Ούτε και ο Τραμπ θα είχε λόγους να δει τη διένεξη να κλιμακώνεται. Θα ενταφιάζονταν τα συμφέροντα ασφαλείας στην περιοχή. Οι
ΗΠΑ χρειάζονται τις συντηρητικές και σχετικά σταθερές χώρες του Κόλπου ως άγκυρα για να κερδίσουν τον πόλεμο κατά της
τρομοκρατίας στην Εγγύς Ανατολή. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάει η Ουάσιγκτον ότι το Κατάρ είναι ο πιο σημαντικός στρατιωτικός
εταίρος της. Στο εμιράτο εδρεύει μεγάλη αμερικανική αεροπορική βάση με πάνω από 10.000 στρατιώτες, από όπου παρακολουθούνται
οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν
Deutsche Welle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μέρκελ: Να ξεκινήσουν γρήγορα οι συζητήσεις για το Brexit
Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ δήλωσε χθες ότι εικάζει ότι η Βρετανία θα παραμείνει πιστή στο
διαπραγματευτικό της σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από το αποτέλεσμα
των βρετανικών εκλογών, σημειώνοντας ότι η ίδια επιθυμεί να ξεκινήσουν γρήγορα οι εργασίες για τις
συνομιλίες για το Brexit. Μιλώντας από τον Πόλη του Μεξικού, πλάι στον Μεξικανό πρόεδρο Πένια Νιέτο, η
Μέρκελ τόνισε πως είναι έτοιμη για τις διαπραγματεύσεις για τους όρους διαζυγίου του Ηνωμένου Βασιλείου
από την ΕΕ, που αναμένεται να ξεκινήσουν τις ερχόμενες μέρες. Η Γερμανίδα καγκελάριος πρόσθεσε ότι η
Βρετανία θα εξακολουθεί να παραμένει στην Ευρώπη μετά την ολοκλήρωση του Brexit και ότι επιθυμεί η
χώρα να παραμείνει ένας καλός εταίρος.

\
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ΓΔ: Πολύ δύσκολος στόχος πάντα η διάσπαση των πολύ ισχυρών
αντιστάσεων των 790 – 800 μονάδων…
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