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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,8% η ανάπτυξη το γ΄ τρίμηνο (καλύτερη των αρχικών εκτιμήσεων)
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ανάπτυξη 0,8% εμφάνισε η ελληνική οικονομία το τρίτο τρίμηνο
του έτους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο έναντι αρχικών εκτιμήσεων για ανάπτυξη 0,5%, σύμφωνα με τα
διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Στο μεταξύ,
σε ετήσια βάση, ήτοι σε σχέση ε το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 1,8% την
εξεταζόμενη περίοδο έναντι 1,5% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του τρίτου τριμήνου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2015
έναντι της αύξησης 1,2% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 3ου τριμήνου. Οι διαφορές αυτές
είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία
αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Σεπτεμβρίου Ισοζυγίου Πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες
κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).
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Γ. Ντάισελμπλουμ: Η Ελλάδα έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο..
Ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ εξέφρασε σήμερα την ελπίδα να επιτευχθεί έως την επόμενη
συνεδρίαση των υπουργών της ευρωζώνης, στις 5 Δεκεμβρίου, συνολική συμφωνία με την Ελλάδα για το
κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ.
Δήλωσε επίσης ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής ότι η Ελλάδα έχει ως σήμερα
σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο και ότι ευελπιστεί πως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα βραχυπρόθεσμα,
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την εδραίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Τόνισε
επίσης ότι η Ελλάδα οφείλει να προωθήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές που είναι αναγκαίες, αλλά και ότι οι άλλες
χώρες της ευρωζώνης οφείλουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Δήλωσε τέλος ότι στόχος είναι η συνέχιση της συμμετοχής του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνέχεια….
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Στουρνάρας: Πρέπει να μειωθούν τα πλεονάσματα στο 2%
H σημαντική πρόοδος που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία αντανακλάται στην υποχώρηση των
αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, οι οποίες έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του Οκτωβρίου 2014. Αυτό
υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο
Συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου.
Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές δεν δικαιολογούν εφησυχασμό καθώς η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί θα
εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από την έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Όπως υπογράμμισε ο διοικητής της ΤτΕ, "προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν οι θετικές έως τώρα εξελίξεις
απαιτείται προσήλωση στους στόχους του προγράμματος και κυρίως η επιτάχυνση στο ρυθμό εφαρμογής των
μεταρρυθμίσεων που έχουν αποφασισθεί." Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η ταχεία ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος που περιλαμβάνει μια σειρά ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις στις αγορές,
με προσδοκώμενα οφέλη για την οικονομική δραστηριότητα. Αν συμβεί αυτό, οι θετικές επιπτώσεις θα γίνουν
γρήγορα αισθητές και θα ισχυροποιηθεί η πρόβλεψη για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με
επιταχυνόμενους ρυθμούς από το 2017 και μετά. Παράλληλα, θα ανοίξει το δρόμο για την εφαρμογή
συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων μέτρων και για τον καθορισμό ενός «οδικού χάρτη» μεσοπρόθεσμων μέτρων
που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει τη συμμετοχή των
ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και θα οδηγήσει σε σημαντική
περαιτέρω αποκλιμάκωση των αποδόσεών τους. Επιπρόσθετα, θα ασκήσει καθοδική πίεση στο κόστος
χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και θα συμβάλλει στην πολύ
ταχύτερη επιστροφή των καταθέσεων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω χαλάρωση και τελικά την άρση των
κεφαλαιακών περιορισμών. Αυτές οι εξελίξεις θα επιτρέψουν τη διατηρήσιμη πρόσβαση του ελληνικού
Δημοσίου και των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και θα θέσουν σε κίνηση έναν ενάρετο κύκλο
που θα σηματοδοτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μελλοντικές προοπτικές της χώρας, την οριστική
έξοδο από την κρίση και την επιστροφή σε διατηρήσιμη και εξωστρεφή οικονομική ανάπτυξη.
Ο διοικητής της ΤτΕ προέβλεψε ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος που έχει τεθεί για φέτος θα
υπερκαλυφθεί, χαρακτηρίζοντας επιτεύξιμο και τον αντίστοιχο στόχο για το 2017. Ο ίδιος πρότεινε έναν "οδικό
χάρτη" έξι σημείων για την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση. Αναγνώρισε ότι μεταξύ του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και των υπολοίπων πιστωτών της χώρας "υπάρχουν σημαντικές διαφορές"
υποστηρίζοντας ότι ο στόχος για μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2% του ΑΕΠ από το 2019 είναι
συμβατός με την βιωσιμότητα του Χρέους εφόσον συνοδευτεί από μέτρα ελάφρυνσης του, όπως η κατά 20
χρόνια επέκταση στις λήξεις των ομολόγων.
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Στο υψηλότερο σημείο μετά την επιβολή των Capital Controls οι καταθέσεις….
Όπως ανακοινώθηκε, αυξημένα κατά 1,16 δισ. ευρώ ήταν τον Οκτώβριο τα υπόλοιπα των καταθέσεων που
διατηρούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις ελληνικές τράπεζες και διαμορφώθηκαν σε 124,6 δισ. ευρώ στο
τέλος Οκτωβρίου, από περίπου 123,4 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα.
Αυξημένα κατά 1,16 δισ. ευρώ ήταν τον Οκτώβριο τα υπόλοιπα των καταθέσεων που διατηρούν νοικοκυριά
και επιχειρήσεις στις ελληνικές τράπεζες και διαμορφώθηκαν σε 124,6 δισ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου, από
περίπου 123,4 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το ύψος των
καταθέσεων είναι στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2015, δηλαδή προ της επιβολής των capital
controls.
Ένα στοιχείο που έχει την σημασία του είναι το ότι σχεδόν το σύνολο της αύξησης προέρχεται από τα
νοικοκυριά.
Συγκεκριμένα οι καταθέσεις που τηρούν τα νοικοκυριά στις ελληνικές τράπεζες διαμορφώθηκαν τον
περασμένο Οκτώβριο στα 102,97 δισεκατομμύρια, έναντι 102,22 δισ., αύξηση περίπου 750 εκατομμύρια, που
ήταν τον Σεπτέμβριο του 2016 και είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2015.

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

«Καβγάς» Μοσκοβισί - Ρέγκλινγκ για το ελληνικό χρέος (Die Welt)
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Die Welt σε δημοσίευμα της, σε διαφωνία έχουν έρθει ο Πιερ Μοσκοβισί και ο
Κλάους Ρέγκλινγκ αναφορικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Οι δηλώσεις του επιτρόπου
Οικομομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Πιερ Μοσκοβισί και αυτές του επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ
έρχονται σε πλήρη αντίθεση σύμφωνα με τον αρθρογράφο της «Die Welt».
Οπως τονίζεται στο άρθρο ο Μοσκοβισί δίνει ελπίδες για άμεση ελάφρυνση ενώ ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας έχει ακριβώς την αντίθετη άποψη, αναφέροντας πως το πρόβλημα τη Ελλάδας δεν
είναι το χρέος.
Στο άρθρο γίνεται αναφορά και στην στάση του ΔΝΤ, το οποίο χαρακτηρίζει το χρέος μη βιώσιμο και ζητά
ελάφρυνση για να συμμετάσχει στο 3ο πακέτο διάσωσης. Τέλος, υπογραμμίζεται στο άρθρο η αναγκαιότητα να
κλείσει η αξιολόγηση τον Δεκέμβριο, με τον αρθρογράφο να τονίζει πως «Εάν οι υπουργοί Οικονομικών της
ευρωζώνης επιβεβαιώσουν ότι η Αθήνα τηρεί τις υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις, τότε αυξάνονται οι
πιθανότητες ότι τα κρατικά ομόλογα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, αλλά
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει, όπως επιμένει ο Μπενουά Κερέ, μέλος του εκτελεστικού
συμβουλίου της Τράπεζας».
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Διέρρευσε η στρατηγική της Βρετανίας για το Brexit;
Η Βρετανία διέψευσε σήμερα ότι ένα έγγραφο το οποίο φωτογραφήθηκε στα χέρια μιας βοηθού του

αντιπροέδρου του Συντηρητικού Κόμματος και το οποίο ανέφερε ότι η στρατηγική της χώρας για το Brexit
είναι «και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα ολόκληρη» αντικατοπτρίζει ορθώς τα σχέδια του Λονδίνου. Το
χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο επίσης αναφερόταν ότι η Βρετανία δεν είναι πιθανό να παραμείνει στην ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά, φωτογραφήθηκε στα χέρια της Τζούλια Ντόκεριλ, προσωπάρχη του Μαρκ Φιλντ, του
αντιπροέδρου του Συντηρητικού Κόμματος, έπειτα από μια συνάντηση που είχε με αξιωματούχους που
χειρίζονται το Brexit στη Ντάουνινγκ Στριτ.
«Ποια είναι η στρατηγική; Και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα ολόκληρη», ή «οι Γάλλοι θα είναι αναμφίβολα οι
πιο δύσκολοι», «είναι απίθανο να μας προτείνουν να παραμείνουμε στην ενιαία αγορά», είναι κάποιες από τις
σημειώσεις που φαίνονται στο έγγραφο, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν σήμερα πολλές
βρετανικές εφημερίδες.
Η Ντάουνινγκ Στριτ υπογράμμισε ότι το σημείωμα αυτό «δεν είναι κυβερνητικό έγγραφο» και ότι «δεν
αντιπροσωπεύει τη θέση της Βρετανίας στις διαπραγματεύσεις για το Brexit». Παρόλα αυτά πηγές αρνήθηκαν
να πουν ποιος συμμετείχε στη συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν οι σημειώσεις αυτές.
«Αυτές οι προσωπικές σημειώσεις δεν ανήκουν σε κάποιον κυβερνητικό αξιωματούχο ή σε ειδικό σύμβουλο»,
σχολίασε ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης. «Δεν αντικατοπτρίζουν τη θέση της κυβέρνησης
αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για το Brexit», πρόσθεσε.
Στο σημείωμα φαίνεται επίσης η φράση ότι «η εφαρμογή» του άρθρου 50, για την επίσημη έναρξη των
διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, είναι πιθανό να είναι «δύσκολη».
Ο Μισέλ Μπαρνιέ, ο επικεφαλής Ευρωπαίος διαπραγματευτής, «θέλει να δει πρώτα ποια θα είναι η
συμφωνία», όμως σύμφωνα με το σημείωμα η Βρετανία «δεν θα προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες», ενώ
επισημαίνει ότι το Λονδίνο είναι πιθανό να επιδιώξει μια συμφωνία εμπορίου με την ΕΕ σαν κι αυτή του
Καναδά.
ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
For the first time since 2014, S&P 500 companies are growing their
sales at more than 2%
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