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ΙΟΒΕ: Υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο
Πτωτικά κινήθηκε τον Ιανουάριο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, οπ οποίος διαμορφώθηκε στις 99,6 (από 101,6) μονάδες. Σύμφωνα με
το ΙΟΒΕ, στη Βιομηχανία, τις Κατασκευές και στο Λιανικό Εμπόριο καταγράφεται βελτίωση του κλίματος, με το τελευταίο μάλιστα να
κινείται σε υψηλά 10ετίας. Από την άλλη πλευρά όμως, η μεγάλη επιδείνωση του κλίματος που καταγράφεται στις Υπηρεσίες, με τον
αντίστοιχο δείκτη να καταγράφει τη χειρότερη επίδοσή του από τον Ιούλιο του 2015, αντισταθμίζει την άνοδο στους υπόλοιπους τομείς,
όπως και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία βελτιώνεται για έναν ακόμη μήνα, αν και οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν οι
πλέον απαισιόδοξοι στην ΕΕ.
Όπως σημειώνει το ΙΟΒΕ, στην τρέχουσα συγκυρία το οικονομικό κλίμα συνδιαμορφώνεται από διαφορετικούς παράγοντες. Την
αναζήτηση κατεύθυνσης στους πρώτους μήνες εκτός των προγραμμάτων, τη διαμόρφωση νέων όρων χρηματοδότησης της οικονομίας,
την προεκλογική δυναμική και τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον. Το ΙΟΒΕ παρατηρεί ότι, όπως άλλωστε και σε προηγούμενες
περιόδους προεκλογικά, υπάρχει το τελευταίο διάστημα βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και πως αυτή οδηγεί και σε
βελτίωση των προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο. Οι αποφάσεις και εξαγγελίες, ιδίως όσες αφορούν σε δημοσιονομικά μέτρα, π.χ. σε
φοροελαφρύνσεις, παροχή επιδομάτων, αλλά και αυτές για προσλήψεις μεταβάλλουν τις προσδοκίες των οικονομικών μονάδων. Στην
πλευρά τον προσδοκιών των επιχειρήσεων ευρύτερα, όμως, η εικόνα είναι μικτή τους τελευταίους μήνες. Σε άλλους κλάδους και
επιχειρήσεις καταγράφεται βελτίωση των προσδοκιών και σε άλλους επιδείνωση, ανάλογα με το αν απευθύνονται κυρίως στην εσωτερική
ζήτηση ή στο εξωτερικό. Άλλωστε, για τις εξωστρεφείς οικονομικές μονάδες, είναι πολύ σημαντικές οι εκτιμήσεις για βελτίωση ή
επιδείνωση του κλίματος διεθνώς και ιδίως για την εξέλιξη της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες από το εξωτερικό.
Αναλυτικότερα:
* Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύεται ελαφρώς τον Ιανουάριο, μετά από ένα τετράμηνο υποχώρησης,
στις 97,6 (από 96,4) μονάδες, επίδοση χαμηλότερη και εκείνης πριν ένα χρόνο (103,9 μον.). Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το
αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση επιδεινώθηκε οριακά, ενώ το ισοζύγιο στις προβλέψεις για την
παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκε, με το δείκτη στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να παραμένει αμετάβλητος.
* Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές ενισχύθηκε τον Ιανουάριο, στις 60,2 (από 48,6) μονάδες, στο ίδιο επίπεδο με
το αντίστοιχο περυσινό (60,5 μονάδες). Στους επιμέρους κλάδους, η τάση είναι ανοδική περισσότερο στις Ιδιωτικές Κατασκευές και
λιγότερο στα Δημόσια Έργα. Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων
βελτιώνονται, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι προβλέψεις για την απασχόληση.
* Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ενισχύθηκε και τον Ιανουάριο, κινούμενος στις 118,3 (από 112,2) μονάδες,
στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2008. Από τις κύριες μεταβλητές του δείκτη, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις
ενισχύονται αισθητά, αν και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους εξασθενούν, ενώ ο δείκτης αποθεμάτων καταγράφει
αποκλιμάκωση.
* Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες κινείται πτωτικά και τον Ιανουάριο για τέταρτο μήνα, στις 80,8 (από 89,7)
μονάδες, στη χειρότερη επίδοσή του από τον Ιούλιο του 2015. Από τις επιμέρους μεταβλητές του δείκτη, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα
κατάσταση των επιχειρήσεων αποδυναμώνονται περαιτέρω, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις
για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της.
* Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύεται και τον Ιανουάριο, για έβδομο κατά σειρά μήνα, και διαμορφώνεται στις -28,3 (από
-31) μονάδες, επίπεδο που είναι το μέγιστό του από τον Νοέμβριο του 2009. Η άνοδος αυτή εκπορεύεται από τη βελτίωση των εκτιμήσεων
των νοικοκυριών για την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση, αλλά και από τις καλύτερες προβλέψεις τους για τη μελλοντική εξέλιξή
της, καθώς και από την ενίσχυση των προβλέψεων για μείζονες αγορές. Οι συγκεκριμένες τάσεις, πέρα από την πρόσφατη καταβολή του
κοινωνικού μερίσματος και των αναδρομικών σε ειδικά μισθολόγια, καθώς και τη μη εφαρμογή της προγραμματισμένης περικοπής των
συντάξεων, θεωρείται ότι οφείλονται στη σταδιακή είσοδο σε προεκλογική περίοδο. Η τελευταία επίδραση θα συνεχιστεί τους προσεχείς
μήνες.
Παρά τη νέα ενίσχυση, οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν οι πλέον απαισιόδοξοι στην ΕΕ. Ωστόσο πλέον δεν απέχουν σημαντικά από
τα επόμενα πιο απαισιόδοξα νοικοκυριά, δηλαδή εκείνα της Βουλγαρίας (-26 από -24,5 μον. ο δείκτης). Την πεντάδα συμπληρώνουν η
Ρουμανία (-14,8 από -13,1), η Γαλλία (-13,8 από -17,5) και το Ην. Βασίλειο (-11,3 από -10,4). Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν
στις -7,8 (από -7,6) μονάδες στην ΕΕ και στις -7,9 (από -8,3) μονάδες στην Ευρωζώνη. Ανοδική τάση σημειώθηκε τον Ιανουάριο σε 6
χώρες, ενώ θετικό πρόσημο διατηρούν 7 χώρες: η Τσεχία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία και η Φινλανδία.
Συνέχεια…
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Στο μεταξύ, ο δείκτης οικονομικού κλίματος επιδεινώνεται και τον Ιανουάριο, τόσο στην ΕΕ (κατά 1,4 μον., στις 106,1 μον.), όσο και την Ευρωζώνη
(κατά 1,4 μον., στις 106,2) μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, η πτώση του δείκτη στην Ευρωζώνη εκπορεύεται από την επιδείνωση του κλίματος στη
Βιομηχανία (-1,8), τις Υπηρεσίες (-1,2) και το Λιανικό εμπόριο (-1,8). Αντίθετα, οι σχετικοί δείκτες ανέκαμψαν στις Κατασκευές (+0,9), αλλά και οριακά
στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (+0,4). Στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο δείκτης βελτιώθηκε στην Γαλλία (+0,5) και επιδεινώθηκε
στην Ιταλία (-1,3), την Γερμανία (-0,8), την Γαλλία (-2,0) και την Ολλανδία (-4,1), παραμένοντας αμετάβλητος στην Ισπανία (+0,1).
Στην ΕΕ, η χειροτέρευση των προσδοκιών προκύπτει κυρίως ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του δείκτη στην Πολωνία (-3,6), η οποία συνεπικουρείται
από την επιδείνωση του κλίματος και στο Ην Βασίλειο (-1,7). Σε τομεακό επίπεδο δεικτών, καταγράφεται επιδείνωση του κλίματος σε όλους τους τομείς,
όπως και στην Ευρωζώνη, αλλά σε μικρότερο βαθμό στις Υπηρεσίες και το Λιανικό εμπόριο.
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Η Ελλάδα είναι μία μοναδική πιστωτική περίπτωση, ένα «αίνιγμα» για τους οίκους
αξιολόγησης (SocGen)
Σχολιάζοντας την τελευταία επιστροφή της χώρας στις αγορές και γενικά τις τελευταίες εξελίξεις στην
ελληνική οικονομία. Οι αναλυτές της Societe Generale σχολιάζουνε με χαρακτηριστικό τρόπο πως η Ελλάδα
είναι «μοναδική πιστωτική περίπτωση» και «αίνιγμα» για τους οίκους αξιολόγησης.
Όπως σχολιάζουνε οι αναλυτές της Sogen, παρά την έξοδο από το πρόγραμμα τα ελληνικά ομόλογα
εξακολουθούν να μην κινούνται αυτόνομα, αλλά να επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην Ιταλία και ευρύτερα
από το διεθνές κλίμα. Οι όποιες θετικές εγχώριες ειδήσεις, ακόμη και αυτή για το τέλος της εποχής του
μνημονίου πριν από μερικούς μήνες, τον περασμένο Αύγουστο, δεν είχαν πετύχει να αποδεσμεύσουν τα ελληνικά
ομόλογα από τις πιέσεις, που δέχονταν η Ιταλία και οι αναδυόμενες αγορές.
Όπως όμως σχολιάζουνε οι αναλυτές της Sogen, η Ελλάδα κατάφερε να επωφεληθεί από την αλλαγή στη στάση
της FED, η οποία και άνοιξε διεθνώς την «όρεξη» για ομόλογα, αν και όπως σχολιάζεται οι αποδόσεις των
ελληνικών ομολόγων είναι αρκετά υψηλότερες από εκείνες των άλλων της Ευρωζώνης.
Όπως αναφέρει η γαλλική τράπεζα στο report της, επικαλούμενη τον οίκο S&P, η τελική εκταμίευση από το
πρόγραμμα του ESM χάρισε στην Ελλάδα ένα αξιοσημείωτο ταμειακό μαξιλάρι, το οποίο υπολογίζουμε ότι
μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης έως το 2022. Και με βάση αυτό
τίθεται το ερώτημα: Γιατί λοιπόν ο ΟΔΔΗΧ βγήκε στις αγορές τώρα;
Σύμφωνα με το report, ο λόγος είναι ότι οι ελληνικές αρχές θεωρούν πως ο καλύτερος δρόμος για επιστροφή
στην κανονικότητα, είναι το να σταθεί η χώρα και πάλι στα δικά της πόδια. Βλέπουν την έξοδο από το
πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση από την αγορά ως παράγοντα που θα επαναφέρει τους επενδυτές στα
ελληνικά ομόλογα» εξηγούν οι αναλυτές της γαλλικής επενδυτικής τράπεζας και συνεχίζουν: «Αυτό με τη σειρά
του υποτίθεται ότι θα εντυπωσιάσει τους οίκους αξιολόγησης, θα οδηγήσει σε αναβαθμίσεις και θα επαναφέρει
την χώρα σε έναν ενάρετο κύκλο.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί με λίγα λόγια να μιμηθεί την
επιτυχία της Πορτογαλίας, αν και σχολιάζεται πως η Ελλάδα είναι όμως μία μοναδική πιστωτική περίπτωση,
ένα «αίνιγμα» για τους οίκους αξιολόγησης. Όπως σημειώνεται, αν και εμφανίζει πολύ υψηλό κατά κεφαλήν
εισόδημα συγκριτικά με τις άλλες οικονομίες, των οποίων το αξιόχρεο είναι στην κατηγορία B (όπως για
παράδειγμα την Ουκρανία, την Λευκορωσία και την Μολδαβία), έχει ταυτόχρονα και εξαιρετικά υψηλό χρέος.
Παράλληλα είναι μέλος της Ευρωζώνης και το μόνο κράτος, που έχει ένα μαξιλάρι ρευστότητας- «προίκα» από
την Ε.Ε.
Τέλος, οι αναλυτές της SocGen σχολιάζουνε τέλος πως ο Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα τον περασμένο
Αύγουστο σε ΒΒ- από Β με σταθερές προοπτικές. Ο S&P βαθμολογεί το αξιόχρεο μία βαθμίδα χαμηλότερα, στο
B+ και ο πιο αυστηρός Moody's τρεις βαθμίδες χαμηλότερα παό τον Fitch, στο B-.
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Ο SSM ρίχνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για Πειραιώς
Στην πρώτη μείωση από το 2015 των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, που οφείλει να πληροί η Τράπεζα
Πειραιώς , ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM), αναγνωρίζοντας την πρόοδο
που έχει επιτελεστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and
Evaluation Process - SREP) προκύπτει ότι η κατάσταση της τράπεζας είναι πλέον τέτοια που δικαιολογείται η
μείωση της κεφαλαιακής απαίτησης του Πυλώνα ΙΙ από 3,75% στο 3,25%.
Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στον μήνα, σύμφωνα, όμως, με τις ως τώρα ενδείξεις αναμένεται
να είναι θετική για την τράπεζα. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τις τελευταίες συνδιασκέψεις, μετά τα
αποτελέσματα β’ και γ’ τριμήνου 2018, η διοίκηση της τράπεζας είχε αναφερθεί στο θέμα, διατυπώνοντας την
προσδοκία μείωσης κατά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης της απαίτησης του Πυλώνα ΙΙ.
Εφόσον οι παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η Πειραιώς θα διαθέτει, για φέτος, ελάχιστο δείκτη
συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 14%, ενώ οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες 13,75%. Είναι η πρώτη φορά,
μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015, που η παραπάνω «ψαλίδα» κλείνει.
Σημειώνεται ότι από 1η Ιανουαρίου 2019 αυξήθηκε κατά 0,625% (από 1,875% σε 2,5%) το απόθεμα ασφαλείας
που ζητάει ο SSM να διαθέτουν όλες οι τράπεζες, ενώ μπήκε και ένα συστημικό απόθεμα ασφαλείας (0,25%).
Η Πειραιώς αναμένεται να κλείσει τη χρήση 2018 με δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 14,2%, μετά
την απόφαση να ακυρώσει την καταβολή τόκου επί των CoCos, χωρίς αυτό να αποτελεί αθέτηση υποχρέωσης.
Αν κατέβαλε κανονικά τους τόκους των CoCos, ο δείκτης θα μειωνόταν κατά 0,36%.
Οι προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης των κεφαλαίων
Στις τηλεφωνικές συνδιασκέψεις με αναλυτές, που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, η τράπεζα
επιβεβαίωσε ότι προσπαθεί ενεργά να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση, για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες
της αγοράς.
Σημειώνεται ότι όπως έγραψε το Euro2day.gr, τρέχει διαδικασία ανάθεσης διαχείρισης του συνόλου του
χαρτοφυλακίου NPEs, με ενδιαφερόμενους την Cerberus και την κοινοπραξία Intrum-PIMCO.
Ο προτιμητέος επενδυτής, εφόσον η τράπεζα κρίνει ικανοποιητικές τις δεσμευτικές προσφορές που θα
υποβληθούν, θα αναλάβει για σειρά ετών τη διαχείριση, ενώ θα πάρει με carve out μέρος της Piraeus Legacy
Unit (PLU), της εσωτερικής διεύθυνσης που ασχολείται μεταξύ άλλων και με τη διαχείρισης των NPEs. Σε
αντάλλαγμα, θα καλύψει, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης Tier II,
ύψους 500 εκατ. ευρώ, που σχεδιάζει η Πειραιώς για να ενισχύσει τα κεφάλαιά της, βάσει της δέσμευσης που
έχει αναληφθεί έναντι της εποπτικής αρχής.
(Πηγή: Euro2day.gr)
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Επιβολή προσωρινής διοίκησης ή ρευστοποίηση της Folli Follie
Από μια κλωστή κρέμεται πλέον το σχέδιο εξυγίανσης της Folli Follie, καθώς οι ομολογιούχοι πιστωτές εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι
εμπαίζονται από τη σκιώδη διοίκηση Κουτσολιούτσου και αρνούνται να συναντηθούν με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Αντιθέτως
πραγματοποιούν επαφές με τους νομικούς τους συμβούλους επεξεργαζόμενοι δύο σενάρια: είτε την προσπάθεια διορισμού προσωρινής
διοίκησης και νέας επιτροπής ελέγχου, είτε μια επιταχυνόμενη διαδικασία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας
προς είσπραξη των απαιτήσεών τους.
Στην απόφαση εγκατάλειψης του σχεδίου εξυγίανσης οδήγησε η «παρελκυστική τακτική της οικογενείας Κουτσολιούτσου, η οποία
μοιάζει να επιχειρεί με κρυφή ατζέντα να τακτοποιήσει κατά το δυνατόν τα του οίκου της και να προστατευτεί νομικά από τα χειρότερα

και όχι να βοηθήσει στην εξυγίανση της εταιρείας», αναφέρει στην «Κ» έγκριτος νομικός του οποίου η γνωμοδότηση εζητήθη από τους
πιστωτές. Εξάλλου, όσο ο χρόνος περνάει και οι ξένες μάρκες φεύγουν από το χαρτοφυλάκιο της Folli Follie και τα οικονομικά
προβλήματα χειροτερεύουν, τόσο περιορίζεται η αξία της επιχείρησης. Ειδικότερα, εκτιμάται πως η εταιρεία έχει διαβεί το σημείο της
μη επιστροφής και οδεύει ολοταχώς προς την κατάρρευση. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται, όπως λένε οι πιστωτές, να ενοχλεί την
οικογένεια Κουτσολιούτσου, γεγονός που ενισχύει την καχυποψία τους «για δόλια τακτική, κρυφή ατζέντα και προσπάθεια συγκάλυψης
πεπραγμένων».
Περισσότερα στοιχεία ίσως προκύψουν και επ’ αυτού από το πόρισμα που αναμένεται να κοινοποιήσει η PWC στην εταιρεία καθώς,
εκτός απροόπτου, ο ελεγκτικός οίκος εκτιμάται πως θα αρνηθεί να δώσει πιστοποιητικό ελέγχου απαριθμώντας τους λόγους. Ετσι, το
σχέδιο που ήθελε τους πιστωτές να βάζουν επιπλέον κεφάλαιο για να πουλήσουν αργότερα όλη την έκθεση σε τίμημα υψηλότερο από
αυτό που θα εισέπρατταν από μια βίαιη ρευστοποίηση, είναι πλέον «νεκρό».
Επίσης, όπως καταμαρτυρούν και άλλες πηγές, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που υποτίθεται πρόκειται να πουληθούν για να
διασφαλιστεί βραχυπρόθεσμα ρευστότητα, είναι είτε δεσμευμένα από την ελληνική δικαιοσύνη είτε διαχειριζόμενα υπό συνθήκες
αδιαφάνειας. Αυτό ισχύει τόσο για το περιβόητο πλέον διαμέρισμα στο Χονγκ Κονγκ όσο και για το ελικόπτερο, αθροιστικής αξίας της
τάξης των 16-20 εκατομμυρίων ευρώ.
«Καλομελετημένο σχέδιο»
Παράλληλα, οι όψιμες παραιτήσεις μελών της διοίκησης που είχαν διοριστεί εσχάτως, προεξάρχοντος του αναπληρωτή διευθύνοντος
Νάσου Γεωργιάδη, που παρά την επιλογή τους από την οικογένεια των βασικών μετόχων είχαν καταφέρει να κερδίσουν τουλάχιστον
συγκριτικά με άλλους την εμπιστοσύνη των πιστωτών, έχει επιδεινώσει τα πράγματα.
Μεταξύ των πιστωτών συζητείται πλέον ευρέως η υπόθεση πως «όλα όσα πράττει η ελεγχόμενη από τους βασικούς μετόχους διοίκηση
όπως και οι ίδιοι είναι μέρος ενός προσεκτικά και από χρόνια καλομελετημένου σχεδίου προστασίας της οικογενείας». «Ολα είναι τόσο
προσεκτικά στημένα από την αρχή, από τις εταιρείες στο εξωτερικό και το δίκαιο στο οποίο υπάγονται, έως τις παραιτήσεις του
προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, αντίστοιχα, ώστε να μην μπορούν οι πιστωτές να
επιβάλουν μια γρήγορη λύση διάσωσης ή έστω ρευστοποίησης της εταιρείας», προσθέτουν οι ίδιοι κύκλοι.
Με δεδομένο, όμως, ότι οι πιστωτές που έχουν χρηματοδοτήσει με περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ τη Folli Follie τα τελευταία χρόνια
στην πλειονότητά τους είναι ξένοι επενδυτές, οι καθυστερήσεις και η διαρκής απαξίωση του ενεργητικού και του ονόματος της
εταιρείας εκπέμπουν μια αλγεινή εικόνα για το ελληνικό επιχειρείν εν γένει. «Σε τρεις μήνες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις
αποκαλύψεις του QCM που έδειξαν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας και ακόμα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα», αναφέρει εις
εξ αυτών των ομολογιούχων. Παράλληλα, επιβεβαιώνονται όσοι ξένοι και Ελληνες επενδυτές προτάσσουν ως σημαντικότατο πρόβλημα
στην Ελλάδα την εφαρμογή του δίκαιου: πέραν του γεγονότος πως ακόμα δεν έχουν αποδοθεί αστικές ή και ποινικές ευθύνες, οι
πιστωτές υπολογίζουν πως θα χρειαστούν μήνες για να επιβάλουν αναγκαστικές εκτελέσεις, αλλά και σημαντικό χρόνο για να επιβάλουν
αλλαγή διοίκησης.
\
Η ενδεδειγμένη οδός
Το σενάριο το οποίο εισηγούνται οι νομικοί τους σύμβουλοι τώρα είναι η προσφυγή στην εκουσία δικαιοδοσία του ειρηνοδικείου για τον
διορισμό προσωρινής διοίκησης υπό την απειλή πλήρους απαξίωσης της εταιρείας και παράλληλα η λήψη ασφαλιστικών μέτρων για να
προστατευτεί ό,τι έχει μείνει από αυτήν. Εκ των υστέρων μοιάζει να ήταν η ενδεδειγμένη οδός από την αρχή, αναφέρουν οι
ψυχραιμότεροι εξ όσων παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και από την αρχή την υπόθεση. «Οι σχετικές αποφάσεις και ενέργειες των
ομολογιούχων αναμένονται εντός των αμέσως επομένων ημερών, καθώς είναι δεδομένο πως η εμπιστοσύνη προς τους συνομιλητές τους
στην εταιρεία έχει χαθεί με εξαίρεση ίσως τον σύμβουλο αναδιάρθρωσης Δ. Κουβάτσο και την Deloitte», αναφέρει στην «Κ» νομική
πηγή.
(Πηγή: Καθημερινή)
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