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Κομισιόν: Επιστρέφουν οι θεσμοί στην Αθήνα. Η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει τους στόχους για
το '17 και το '18
Την επιστροφή της αποστολής των θεσμών στην Αθήνα σήμερα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωση του Τύπου στις Βρυξέλλες.
«Οι θεσμοί επιστρέφουν σήμερα, με στόχο να ολοκληρώσουν την τεχνική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, στη
βάση της συναντίληψης που επιτεύθχηκε στο Eurogroup στη Βαλέτα. Οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν
αύριο και να διερκέσουν αρκετές ημέρες» ανέφερε ο κ. Σχοινάς. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που ανακοίνωσε
σήμερα η Eurostat, υπογράμμισε πως σε όρους προγράμματος, αυτά αντιστοιχούν σε πρωτογενές πλεόνασμα
ύψους 4,2% του ΑΕΠ το 2016. «Αυτό το νούμερο ξεπερνάει σημαντικά τον στόχο του προγράμματος για 0,5%
του ΑΕΠ για το 2016, αλλά και τον στόχο 3,5% του ΑΕΠ για το 2018. Αυτό, επίσης, επιβεβαιώνει την τάση που
είχαμε ήδη διαπιστώσει, εμείς στην Επιτροπή εδώ και λίγο καιρό», κατέληξε εκπρόσωπος της Κομισιόν.
Μ. Σχοινάς: Η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει τους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2017 και το 2018
Την πεποίθηση των ευρωπαϊκών θεσμών ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει τους στόχους πρωτογενούς
πλεονάσματος για το 2017 και το 2018 εξέφρασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης
Σχοινάς. Ερωτηθείς σήμερα αναφορικά με τις διαφωνίες με το ΔΝΤ για το κατά πόσο η καλή απόδοση της
ελληνικής οικονομίας είναι βιώσιμη ανέφερε: «H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά τα νέα στοιχεία
στο πλαίσιο των εαρινών οικονομικών προβλέψεων και θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στις προβλέψεις για τους
μεσοπρόθεσμους στόχους. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παραμένουν πεπεισμένοι ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει του
στόχους για 1,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα το 2017 και 3,5% το 2018».
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Eurostat: Στο 0,7% του ΑΕΠ το πλεόνασμα και στο 179% το χρέος στην Ελλάδα το 2016
Στο 0,7% και στο 179% του ΑΕΠ διαμορφώθηκαν το πλεόνασμα και το χρέος αντίστοιχα στην Ελλάδα το 2016,
σύμφωνα με την πρώτη κοινοποίηση των στοιχείων της Eurostat για το έλλειμμα και το χρέος των κρατώνμελών της ΕΕ για την περασμένη χρονιά.
Συνέχεια…
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\/ ότι τα στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat για το πλεόνασμα, διαφέρουν από το στόχο για
Σημειώνεται
πρωτογενές πλεόνασμα του προγράμματος, καθώς συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις δαπάνες για τους
τόκους. Η Eurostat σημειώνει επίσης στη σημερινή της ανακοίνωση ότι δε προέβη σε τροποποιήσεις στα
δεδομένα που κοινοποίησαν τα κράτη-μέλη. Ειδικότερα, το 2015 το δημόσιο έλλειμμα της Ελλάδας σύμφωνα
με τα στοιχεία της Eurostat ήταν στο 5,9% του ΑΕΠ, το 2014 στο 3,7% και το 2013 στο 13,1%. Σύμφωνα με τα
ίδια στοιχεία, το ελληνικό χρέος διαμορφώθηκε το 2016 στο 179% AEΠ (314,9 δισ. ευρώ), από 177,4% του
ΑΕΠ το 2015, 179,7% του ΑΕΠ το 2014 και 177,4% του ΑΕΠ το 2013. Συνολικά στην Ευρωζώνη το έλλειμμα
διαμορφώθηκε στο 1,5% του ΑΕΠ (έναντι 2,1% του ΑΕΠ το 2015 και 2,6% του ΑΕΠ το 2014), στη δε ΕΕ το
έλλειμμα μειώθηκε στο 1,7% του ΑΕΠ (έναντι 2,4% του ΑΕΠ το 2015 και 3% του ΑΕΠ το 2014). Όσον αφορά
το χρέος, στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 89,2% του ΑΕΠ το 2016 και στην ΕΕ στο 83,5% του ΑΕΠ.
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WSJ: Το ΔΝΤ απαιτεί περισσότερα μέτρα από την Ελλάδα
Στις εξελίξεις στο ελληνικό ζήτημα αναφέρεται δημοσίευμα της Wall Street Journal κάνοντας λόγο για άλλο
ένα ακόμη απογοητευτικό μήνυμα που επεφύλασσε για τη χώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ακόμη και αν η χώρα εξασφαλίσει την ελάφρυνση του χρέους από τους Ευρωπαίους πιστωτές της, χρειάζεται
ακόμα πιο οδυνηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις σημειώνει η εφημερίδα και κάνει αναφορά στις συναντήσεις
Τσακαλώτου με τους εκπροσώπους του Ταμείου το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον, καθώς και στις
δηλώσεις Τόμσεν ότι «για να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας και για να επιστρέψουν τα εισοδήματα στα προκρίσης επίπεδα θα χρειαστούν βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες δεν έχουν ακόμη
γίνει.»
Επτά χρόνια μετά από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και πριν από μία ακόμη επικείμενη οικονομική
κρίση, αυτό είναι το μήνυμα που δεν θέλει να ακούσει ο Έλληνας και ένας βασικός λόγος για τον οποίο το ΔΝΤ
παροτρύνει τη Γερμανία και τους άλλους Ευρωπαίους πιστωτές της Αθήνας να δώσουν στη χώρα ελπίδα με τη
μορφή μιας πραγματικής ελάφρυνσης χρέους.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά η WSJ, η χώρα έχει ήδη υποστεί μια σειρά πολιτικών κρίσεων και
κυβερνητικών αλλαγών κατά τη διάρκεια των ετών διάσωσης. Μία ακόμη κρίση θα μπορούσε να έρχεται,
αναφέρουν οι αναλυτές, καθώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το χρέος που θα πρέπει να πληρωθεί τους επόμενους
μήνες και το οποίο δεν μπορεί να καλύψει χωρίς πρόσθετη βοήθεια από εξωτερικούς πιστωτές.
Στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται ότι οι Ευρωπαίοι πιστωτές της Αθήνας προσπαθούν να επιβάλουν περισσότερες
οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, υποσχόμενοι την ελάφρυνση του χρέους, αν οι μεταρρυθμίσεις
παράγουν θετικά αποτελέσματα. Πρόκειται για μια υπόσχεση που έχει προσφερθεί εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει
εκπληρωθεί, εν μέρει επειδή η Ελλάδα δεν έχει εκπληρώσει όλους τους όρους της συμφωνίας.
Τέλος, γίνεται αναφορά στις δηλώσεις συνεργάτη του Peterson Institute for International Economics και πρώη
κορυφαίου οικονομολόγου στο γερμανικό υπουργείο Οικονομίας, ο οποίος αμφισβητεί ότι οι τρέχουσες
προτάσεις για την επέκταση του χρέους της Ελλάδας και τη μείωση των επιτοκίων της θα είναι αρκετές για να
ανακάμψει η χώρα παρά μόνο αν ληφθούν στην ακραία εκδοχή τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κ.
Zettelmeyer, λόγω των τεράστιων οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, η Ελλάδα θα μπορούσε
ακόμα να απαιτήσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ έκτακτης βοήθειας.
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Politico: Τα έξι συμπεράσματα των γαλλικών εκλογών -Το χτύπημα στον λαϊκισμό και η
ακέφαλη Δεξιά
Οι Γάλλοι ψηφοφόροι ψήφισαν και επέλεξαν τον Εμανουέλ Μακρόν και την Μαρίν Λεπέν για τον επόμενο β’
γύρο των προεδρικών εκλογών, με τον ανεξάρτητο υποψήφιο και την ακροδεξιά επικεφαλής να διεκδικούν των
θώκο στις 7 Μαΐου.
Σύμφωνα με τον Politico από τον α’ γύρο της Κυριακής 23 Μαΐου εξήχθησαν έξι συμπεράσματα.
Αλλαγή και ανανέωση
Ο Μακρόν μοιάζει με συντριπτικό φαβορί καθώς τόσο ο Φρανσουά Φιγιόν, όσο και ο Μπενουά Αμόν κάλεσαν
τους υποστηρικτές τους να τον ψηφίσουν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως στον β’ γύρο, ο πρώην υπουργός
Οικονομικών κερδίζει τη ακροδεξιά υποψήφια με 60/40.
Αυτό σημαίνει πως οι Γάλλοι επέλεξαν ως πιθανό επόμενο πρόεδρό τους έναν άνδρα που ποδηλατούσε πριν
τρία χρόνια στην παραλία, όταν και του ζητήθηκε να εισέλθει στον πολιτικό στίβο. Εναν άνδρα που, πριν δύο
χρόνια ως υπουργός του Ολάντ, δέχθηκε τις περισσότερες προσβολές από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έναν άνδρα
που ξεκίνησε από την αρχή ένα πολιτικό κίνημα.
Οι ψηφοφόροι επέλεξαν τον Μακρόν καθώς επαινούσε την Ευρωπαϊκή Ενωση και δεσμεύθηκε να την
μεταρρυθμίσει, ενώ τόνισε πως η ΕΕ δεν είναι το πρόβλημα για τη Γαλλία αλλά η λύση.
Μπορεί η νίκη του να βοηθήθηκε από τα σκάνδαλα που παγίδευσαν ορισμένους αντιπάλους του και τις
αποτυχημένες εκστρατείες άλλων, ωστόσο, η νίκη του επί της Λεπέν είναι μια νίκη της αισιοδοξίας έναντι της
απαισιοδοξίας.
Ως προς την εκλογική του επιτυχία υπάρχει κάποια ασάφεια σχετικά με το εάν οι ψηφοφόροι συρρέουν από
ενθουσιασμό για την προσωπικότητά του ή από αποστροφή για τα παραδοσιακά κόμματα και τις γενιές
πολιτικών που έχουν κυριαρχήσει εδώ και καιρό στη Γαλλία. Ο λαϊκισμός χτυπήθηκε αλλά δεν πέθανε
Στις δημοσκοπήσεις του Φεβρουαρίου η Μαρίν Λεπέν έπιανε το 28% των ψήφων, ωστόσο, το ποσοστό της
μειώθηκε λόγω της όχι και τόσο καλής καμπάνιας της. Το αποτέλεσμα της Κυριακής ήταν χαμηλό σε σύγκριση
με τις προβλέψεις των τελευταίων ημερών. Το ποσοστό της μαζί με αυτό του Ζαν Λυκ Μελανσόν σημαίνει πως
οι λαϊκιστές έλαβαν σε σύνολο περίπου το 40% των ψήφων και περίπου το 49% εάν λάβουμε υπόψη και τους
υπόλοιπους υποψηφίους που συμμετείχαν στον α’ γύρο.
Οι προεδρικές εκλογές είναι απίθανο να γεφυρώσουν το μεγάλο χάσμα μεταξύ του τμήματος της Γαλλίας που
δέχεται την παγκοσμιοποίηση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αυτό που βλέπει την ανοικτή οικονομία ως
την κύρια αιτία των κοινωνικών αδικιών.
Ο Μακρόν, εάν κερδίσει την προεδρία, θα πρέπει να δράσει γρήγορα για να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις ή την
εχθρότητα του μισού γαλλικού εκλογικού σώματος.
Η κοινοβουλευτική προεκλογική εκστρατεία ξεκινά τη Δευτέρα
Μπορεί ο Μακρόν να είναι σε απόσταση αναπνοής από την προεδρία, ωστόσο, θα χρειαστεί να βρει 577
υποψηφίους στις εκλογές του Ιουνίου στην Εθνοσυνέλευση.
Ο ίδιος δήλωσε το βράδυ της Κυριακής πως θα ξεκινήσει να «χτίζει» την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία
χωρίς καθυστέρηση, με τα δεδομένα να δείχνουν πως βασίζεται σε μέλη του Ρεπουμπλικανικού και του
Σοσιαλιστικού Κόμματος. «Δεν θα ρωτήσω από πού προέρχονται όσο συμφωνούν μαζί μου», για τη
μεταρρύθμιση της Γαλλίας και την επανέναρξη της Ευρώπης.
Συνέχεια….
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Ωστόσο, υπάρχει μια δυσκολία. Τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να κάνει πράξη τη δήλωσή του για «νέα
πρόσωπα, νέα ταλέντα» στο κοινοβούλιο και την υπόσχεσή του για έναν ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών
υποψηφίων με την ρεαλιστική ανάγκη για σταθερή πλειοψηφία.
Η Δεξιά χωρίς ηγέτη
Ο Φιγιόν έκανε την έκπληξη τον περασμένο Νοέμβριο στους Ρεπουμπλικάνους, ωστόσο, οδήγησε το κόμμα του
στην ίδια πολιτική καταστροφή των Σοσιαλιστών το 2002, όταν υποψήφιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν, που
«χτυπήθηκε» από τον Ζαν Μαρί Λεπέν. Ο Φιγιόν ήταν ένας κακός διεκδικητής με την υποψηφιότητά του να
μπλέκεται σε σκάνδαλα που οδήγησαν σε επίσημη ποινική έρευνα εναντίον του.
Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι τώρα χωρίς ηγέτη και αναμένεται να περάσουν εβδομάδες συγκρούσεων. Ενας άνδρας
που περιμένει στη σκιά είναι ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος ελπίζει να οδηγήσει το κόμμα του στη νίκη τον Ιούνιο
ή τουλάχιστον να περιορίσει τη ζημιά. Ο Σαρκοζί θα βασιστεί στην απογοήτευση των συντηρητικών
ψηφοφόρων που πίστεψαν το περασμένο έτος πως οι προεδρικές εκλογές δεν χάνονται. Παρόλο που ο Μακρόν
θα απευθυνθεί σε ένα μεγάλο κομμάτι των κεντροδεξιών δεν είναι βέβαιο πως θα επιλέξουν το κίνημα «En
Marche».
Αν οι Ρεπουμπλικάνοι καταφέρουν να αποκτήσουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ο Μακρόν θα πρέπει να
διορίσει πρωθυπουργό από τις συντηρητικές τάξεις, με τις επιλογές να είναι δύο: να «ζήσει» σε μια
«συμβίωση» ή να διαιρεθεί η κυβέρνηση.
«Αντίο» στο Σοσιαλιστικό Κόμμα
Οπως αναμενόταν, ο Μπενουά Αμόν κέρδισε περίπου το 6% των ψήφων οδηγώντας το Σοσιαλιστικό Κόμμα
κοντά στο ιστορικό χαμηλό του 5% το 1969.
Ο Αμόν ήταν ένας
 από τους υπουργούς του Φρανσουά Ολάντ και ένας από τους ισχυρότερους επικριτές του.
Τόνισε τον μακροχρόνιο διαχωρισμό του κόμματος μεταξύ ρεφορμιστικής, φιλελεύθερης πτέρυγας και του
σκληρού αριστερού και επικεντρώθηκε στην καθαρότητα των αρχών. Η επιθετική εκστρατεία του εναντίον του
Μακρόν χρησίμευσε μόνο στη διεύρυνση του διαχωρισμού μεταξύ των ψηφοφόρων και των αξιωματούχων
του κόμματος.
Είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πώς μπορούν να συμφιλιωθούν οι δύο αντίπαλες πλευρές του κόμματος. Οι
διαφορές που διατυπώνονται από την εκστρατεία του Αμόν δεν μπορούν να συμφωνηθούν εν μία νυκτί. Το
κέντρο-αριστερό κομμάτι θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τον Μακρόν και ο πυρήνας της ιστορικής
αριστεράς του κόμματος είτε θα ενταχθεί στις δυνάμεις του Μελανσόν είτε θα βρεθεί με τα μικρότερα κόμματα
που η γαλλική αριστερά δημιουργεί παροδικά.
Οι δημοσκοπήσεις
Οι Γάλλοι δημοσκόποι επιβεβαίωσαν τη μακροχρόνια ακρίβειά τους, με τους τέσσερις υποψηφίους να
«συμφωνούν» με αυτό που είχαν προβλέψει αρκετές εταιρείες τις τελευταίες εβδομάδες. Η πτώση της Λεπέν, η
άνοδος του Μελανσόν και η καθυστερημένη, ελαφρά ανάκαμψη του Φιγιόν λήφθηκαν υπόψη.
Η προσέλευση στον α’ γύρο της Κυριακής ήταν επίσης σε γενικές γραμμές σύμφωνη με εκείνη των εκλογών
του 2012, παρόλο που οι ερωτηθέντες προειδοποιούσαν πως η αποχή θα φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.
Η τρομοκρατική επίθεση στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων το βράδυ της Πέμπτης, όπου και σκοτώθηκε
ένας αστυνομικός δεν έδειξε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο αποτέλεσμα του α’ γύρου.
Πηγή: Politico

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

\

IV

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

Σ

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Αρκετά καλή εικόνα στην αγορά ομολόγων. Στο 6,65% η απόδοση
του 2ετούς. Στο 6,51% το 10ετές..
Απόδοση
Ελλάδας 3 Μηνών
Ελλάδας 6 Μηνών
Ελλάδας 2 Ετών
Greece 3Y
Ελλάδας 10 Ετών
Ελλάδας 15 Ετών
Ελλάδας 20 Ετών
Greece 25Y

Βάση
2,360
2,440
6,656
6,876
6,542
6,964
7,001
6,648

Διάγραμμα 10ετούς ομολόγου

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