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«Καμπανάκι» Στουρνάρα για άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης
Αισιόδοξος για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης, εντός του 2016,
εμφανίστηκε ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, παρουσιάζοντας στην Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής την Ενδιάμεση Έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος για τη Νομισματική
Πολιτικής για το 2015.
«Πρέπει όμως να ολοκληρωθεί ταχέως η αξιολόγηση, που έχει ήδη καθυστερήσει» πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας,
για να σημειώσει ότι η ταχεία ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα συμβάλει στη βελτίωση του κλίματος
εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα την σταδιακή επιστροφή καταθέσεων, τη φθηνότερη χρηματοδότηση των
τραπεζικών ιδρυμάτων και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη χαλάρωση των τραπεζικών περιορισμών.
«Όλα αυτά θα επαναφέρουν την ελληνική οικονομία στην κανονικότητα δηλαδή θα υπάρξουν ευνοϊκότερες
συνθήκες χρηματοδότησης της οικονομίας και κατ' επέκταση ενδυνάμωση της πορείας προς την ανάπτυξη»
συνέχισε ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει πολιτική σταθερότητα
και κοινωνική συναίνεση.
«Η απόσταση από την έξοδο είναι σχετικά μικρή. Πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία μια νέα οπισθοδρόμηση,
ένα νέο φαύλο κύκλο» υποστήριξε ο κ. Στουρνάρας, ενώ τόνισε τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει για την
οικονομία από ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις στο μεταναστευτικό.
«Για να καλύψουμε αυτή την απόσταση, επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν διάφορα θέματα, όπως των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, οι ιδιωτικοποιήσεις και η
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας» υποστήριξε ο κ. Στουρνάρας και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να
ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιρλανδίας, «οι οποίες μπήκαν στο μνημόνιο μετά από εμάς και βγήκαν πριν από
εμάς» όπως είπε χαρακτηριστικά.

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

«Οι τράπεζες δεν ενδιαφέρονται να πουλήσουν κόκκινα δάνεια»
Στην αναφορά ότι οι τράπεζες δεν έχουν ενδιαφέρον να προβούν σε πωλήσεις δανείων προχώρησαν το προεδρείο
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και οι διοικήσεις των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε σημερινή
συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη
και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, η εν λόγω σύσκεψη είχε
ως αντικείμενο την πορεία της οικονομίας και την κατάσταση του τραπεζικού κλάδου.
Συνέχεια…
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Κοινή ήταν/ η διαπίστωση ότι οι τράπεζες, μετά την έγκαιρη και επιτυχημένη ανακεφαλαιποίηση τους, είναι σε
θέση να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις όποιες αναταράξεις των διεθνών αγορών. Με βάση το ρεπορτάζ,
σύμφωνα με την αντιπροεδρία της κυβέρνησης διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι τράπεζες δεν έχουν ενδιαφέρον να
προβούν σε πωλήσεις δανείων και συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν, από μέρους των τραπεζών, οι διαδικασίες
ρύθμισης των δανείων με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται ήδη σε ισχύ. Ακόμη υπήρξε συμφωνία για
τη διαπραγματευτική γραμμή της κυβέρνησης στο θέμα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και
ειδικότερα στην εξαίρεση από την πώληση σε τρίτους συγκεκριμένων κατηγοριών δανείων.
Παράλληλα αποφασίστηκε η συγκρότηση κοινής Επιτροπής, η οποία θα λειτουργεί με ευθύνη του
Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής και στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΕΤ και
των αρμόδιων υπουργείων, ανάλογα με το συγκεκριμένο θέμα που θα συζητείται κάθε φορά.
Η Επιτροπή αυτή θα εξετάσει θέματα όπως η μείωση των χρεώσεων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, η
συνδρομή των τραπεζών στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ
κυβέρνησης και τραπεζών στην αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών από δημόσιους φορείς.
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Τα αίτια της μεγάλης πτώσης των μετοχών της Deutsche Bank
Η Deutsche Bank εξετάζει την επαναγορά ορισμένων ομολόγων της για να μπορέσει πιθανόν να αντιμετωπίσει
τις μαζικές πωλήσεις της μετοχής της αυτό τον μήνα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η μεγαλύτερη
γερμανική τράπεζα δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τα ομόλογά της υψηλότερου ρίσκου, όπως αυτά που
μπορούν να μετατραπούν υπό προϋποθέσεις σε μετοχές (CoCos), αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου
Bloomberg.
Οι απώλειες της μετοχής της τράπεζας περιορίσθηκαν χθες το βράδυ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,
αφού έγινε γνωστή η είδηση αυτή, αλλά η βουτιά που έκανε στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αυτό τον
μήνα έχει αφαιρέσει περισσότερα από 4 δις ευρώ από τη χρηματιστηριακή της αξία.
Οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για το αν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Τζον Κράιαν
μπορεί να αναδιαρθρώσει με επιτυχία την τράπεζα, καθώς η μεταβλητότητα στις αγορές πλήττει τα κέρδη της
και οι δικαστικές έρευνες εναντίον της απειλούν να αυξήσουν τις δαπάνες της.
Με τέτοιες ανησυχίες να βαραίνουν τις μετοχές και τα ομόλογα της τράπεζας, η εταιρεία μπορεί να επιδιώξει να
επιτύχει κεφαλαιακά κέρδη με την επαναγορά ομολόγων της σε τιμές χαμηλότερες των ονομαστικών τους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Αποζημίωση 1 δισ. ευρώ ζητά ο ΟΠΑΠ από το ελληνικό δημόσιο!
Το ποσό - μαμούθ του ενός δισ. ευρώ ζητά από το ελληνικό δημόσιο η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με την αίτηση διαιτησίας που κατέθεσε στρεφόμενη
εναντίον της Ελληνικής Δημοκρατίας (Hellenic Republic). Η αποκάλυψη του 22σέλιδου εγγράφου έγινε από την Huffington Post, και σ' αυτό
περιγράφονται οι αιτιάσεις του Οργανισμού με τις οποίες επιχειρεί να αιτιολογήσει την απαίτηση για το αστρονομικό ποσό.
Οπως αναφέρει το έγγραφο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέθεσε στις 26 Νοεμβρίου 2015 στο Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου αίτημα διαιτησίας, κατά
τα οριζόμενα στην από 2011 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της OΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση
35.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs - τα γνωστά σε όλους “φρουτάκια”), για ζημίες που όπως ισχυρίζεται ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ τάσσεται κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για το κανονιστικό πλαίσιο των VLTs τα οποία όπως
υποστηρίζει είχαν ως αποτέλεσμα τη ριζική μεταβολή των συνθηκών υλοποίησης του έργου, γεγονός που οδήγησε την ΟΠΑΠ Α.Ε. στην αναστολή της
δραστηριότητας των VLTs.

Στην πολυσέλιδη προσφυγή όπως διατυπώνεται: «Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περιέχει σειρά πρωτοφανών περιορισμών, που παραβλέπουν τις
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές του υπεύθυνου παιχνιδιού και καθιστούν πλέον το έργο των VLTs οικονομικά μη βιώσιμο».
Προσθέτει δε ότι «παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της εταιρείας να συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές και υπηρεσίες, ώστε να
διαμορφωθεί ένα εύλογο και ισορροπημένο κανονιστικό πλαίσιο για τα VLTs, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα, ενώ
ταυτόχρονα θα επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των VLTs της OΠΑΠ ΑΕ και των συνεργατών της,
σύμφωνα με την από 2011 Σύμβαση Παραχώρησης, το κανονιστικό πλαίσιο δεν έχει αλλάξει.»
Στην προσφυγή του μεταξύ άλλων ο ΟΠΑΠ υποστηρίζει ότι τέθηκαν από τον κανονισμό μεταξύ άλλων όροι που περιορίζουν την κερδοφορία του
παιχνιδιού και που πρακτικά καθιστούν το project των VlTs μη ελκυστικό.
Τα κυριότερα θέματα που η ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρεί ως περιοριστικά:
- Ημερήσιο όριο κατάθεσης ανά παίκτη στα 80 ευρώ.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρεί πολύ μικρό το όριο αυτό, ενώ στον αντίλογο η Ελληνική Αρχή προβάλει το επιχείρημα ότι σε μια περίοδο όπου τα capital controls
θέτουν περιορισμό στις αναλήψεις μετρητών από τις τράπεζες στα 60 Ευρώ ημερησίως για τους πολίτες, η επίκληση αυτού του επιχειρήματος
δημιουργεί διακιολογημένα ερωτηματικά.
- Περιορισμός στις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων με τα φρουτάκια ως τις 12 τα μεσάνυχτα τις καθημερινές και ως τις 2 τα ξημερώματα τα
Σαββατοκύριακα κα τις γιορτές. Εδώ σημειώνεται ότι τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ λειτουργούν για τα άλλα τυχερά παίγνια ως τις 10:30 μ.μ.
- Περιορισμός στα ποσά των τζακ-ποτ ανά κατάστημα. Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, το ύψος του ποσού των τζακ-ποτ αυξάνει τη ζήτηση, άρα και την αύξηση
της εξάρτησης από τον τζόγο.
- Τον κανονισμό που ορίζει την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ στην κάρτα παίκτη. Ο ΟΠΑΠ ισχυρίζεται ότι η αναγραφή του ΑΦΜ στην κάρτα
παίκτη καθιστά το παιχνίδι λιγότερο ελκυστικό και θα αποτρέπει του παίκτες να συμμετέχουν. Πηγές της Ελληνικής αρχής θεωρούν αδιανόητη την
απαίτηση αυτή καθώς χωρίς την αναγραφή ΑΦΜ δεν θα αποφεύγεται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δεν θα γίνεται δυνατή η ταυτοποίηση του
παίκτη. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι αν και σε κανένα άλλο παιχνίδι του ΟΠΑΠ δεν είναι απαραίτητη η κάρτα παίκτη με αναγραφή του ΑΦΜ, στα
VLTs έχει κυρωθεί με το νόμο 4002/2011, γιατί θεωρούνται από τον νομοθέτη επικίνδυνα παιχνίδια. Οι κύκλοι των Ελληνικών αρχών υποστηρίζουν ότι ο
νόμος αυτός ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2011 (δύο χρόνια πριν την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ), οπότε η επίκλησή του ως
περιοριστικού της κερδοφορίας του project 5 χρόνια μετά δεν έχει καμία βάση. Σημειώνεται δε, ότι οι άδεια για εγκατάσταση 35,000 VLT’s δόθηκαν
στην ΟΠΑΠ Α.Ε. με διαδικασία απευθείας ανάθεσης και όχι με διαγωνισμό, στον κρατικό τότε και ιδιωτικό πλέον ΟΠΑΠ.
Το ελληνικό Δημόσιο ζητά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει η Ηuffington Post, την απόρριψη της προσφυγής και της δικαιοδοσίας του Διαιτητικού
Δικαστηρίου. Η αιτιολογία που επικαλείται είναι ότι η ρήτρα για επίλυση των θεμάτων της σύμβασης στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου μπήκε
στη σύμβαση χωρίς προηγούμενα να έχει τηρηθεί η νομική διαδικασία, ώστε να είναι νόμιμη, χωρίς δηλαδή σχετική εισήγηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους και απόφαση υπουργού.
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Μάρτιο, το πρώτο ιρανικό πετρέλαιο στα ΕΛΠΕ
Με την κατάθεση από τα ΕΛΠΕ της πρώτης δόσης, ύψους 100 εκατ. ευρώ, μέσα στην επόμενη εβδομάδα,
έναντι της συνολικής οφειλής ύψους 600 εκατ. ευρώ προς τη NIOC, ξεκινάει η ισχύς της συμφωνίας μεταξύ
των δύο εταιρειών για την εκ νέου συνεργασία τους στον τομέα της προμήθειας αργού μετά την άρση των
κυρώσεων. Σε ό,τι αφορά την προμήθεια ιρανικού αργού, οι πρώτες ποσότητες προς το διυλιστήριο του
Ασπροπύργου αναμένονται το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου. Το πλαίσιο συμφωνίας ΕΛΠΕ και NIOC, που
υπογράφηκε στις 22 Ιανουαρίου στην Αθήνα, συζητήθηκε εκ νέου το προηγούμενο διήμερο στην Τεχεράνη
όπου μετέβη για τον σκοπό αυτό ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης, στο πλαίσιο της
επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αν και επισήμως δεν έγιναν ανακοινώσεις για τα
αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων, η πλευρά των ΕΛΠΕ φέρεται να εμφανίζει τη συμφωνία
οριστικοποιημένη με κάποιες εκκρεμότητες που δεν θεωρούνται σημαντικές και θα εξεταστούν στην αμέσως
επόμενη συνάντηση των δύο μερών που έχει προγραμματιστεί μέσα στον επόμενο μήνα στην Αθήνα. Σε ό,τι

αφορά τη ρύθμιση της οφειλής των 600 εκατ. ευρώ των ΕΛΠΕ προς τη NIOC, η οποία χρονολογείται από το
2012 με την επιβολή των κυρώσεων, η συμφωνία προβλέπει αποπληρωμή σε διάρκεια 4 ετών. Η πρώτη δόση
ύψους 100 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές στην «Κ», μέσα στην ερχόμενη
εβδομάδα, ενώ σε ποσοστό 50% το χρέος θα πληρωθεί μέσω της διάθεσης έτοιμων προϊόντων βενζίνης και
ντίζελ από τα ΕΛΠΕ στο Ιράν, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της χώρας σε καύσιμα
κίνησης αφού οι υφιστάμενες υποδομές δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω έλλειψης εκσυγχρονισμού.
Επιπλέον, ένα 10% του χρέους θα αποπληρωθεί μέσω έργων engineering που θα αναλάβει η Ασπροφός,
θυγατρική των ΕΛΠΕ, σε αναβάθμιση ιρανικών διυλιστηρίων. Σε ό,τι αφορά την προμήθεια αργού, η
συμφωνία προβλέπει 4.000 βαρέλια την ημέρα που θα διυλίζονται στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ. Οι Ιρανοί
ενδιαφέρονται για τη διάθεση μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού στα ΕΛΠΕ, κάτι που τελικά φαίνεται ότι θα
εξαρτηθεί από το εάν το Ιράν θα προσφέρει ανταγωνιστικότερη τιμή από άλλους προμηθευτές του ελληνικού
ομίλου. Η διάρκεια των πιστώσεων φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι ένα από τα ανοιχτά θέματα της
συμφωνίας, όπως και η αποδοχή ή όχι εγγυητικής από ελληνική τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση τα ΕΛΠΕ, μέσω
της συμφωνίας με τη NIOC, διασφαλίζουν μια νέα πηγή προμήθειας σε βάθος χρόνου, με αργό χαμηλής
περιεκτικότητας σε θειάφι καθώς και μικρής περιεκτικότητας σε νερό και άλατα, που καθιστά πιο εύκολη και
ανταγωνιστική την επεξεργασία του και ταιριάζει καλύτερα στις διυλιστηριακές μονάδες του ομίλου. Τα
ΕΛΠΕ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που υπογράφει συμφωνία με το Ιράν με την επάνοδό του στις αγορές.
Την είσοδό τους στο Ιράν σχεδιάζουν ελληνικές επιχειρήσεις από μια σειρά κλάδους, κάποιες εκ των οποίων
εκπροσωπήθηκαν και κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τεχεράνη. Σε αυτή τη φάση, όπως
μεταφέρουν στελέχη επιχειρήσεων που βρέθηκαν στην Τεχεράνη, οι επαφές είναι διερευνητικές, αφού όλοι
εκτιμούν ότι θα απαιτηθεί χρόνος για να υλοποιήσει το Ιράν τις επενδύσεις που έχει ανάγκη σε υποδομές.
Προκαταρκτικές συμφωνίες υπέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες ΜΕΤΚΑ και Αλουμίνιον της
Ελλάδος του ομίλου Μυτιληναίου με μεγάλη κρατική εταιρεία του Ιράν για συνεργασία στην αλουμίνα και
στην κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συμφωνίες για εξαγωγές φαρμάκων φέρονται να
έχουν υπογράψει και τρεις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες (ΒΙΑΝΕΞ, DEMO και Εlpen).
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