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Αγώνας δρόμου για την υποδόση των 2,8δις και τη νέα αξιολόγηση … Όλα τα
προαπαιτούμενα….
Εως τις 31 Οκτωβρίου θα έχει περιθώριο η κυβέρνηση να υλοποιήσει το δεύτερο σετ προαπαιτούμενων μέτρων, που αριθμεί 15 δράσεις, ώστε να
ξεκλειδώσει την εκταμίευση της δεύτερης υποδόσης 2,8 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να «τρέξει» για να κλείσει 41 δράσεις ώστε να ολοκληρωθεί
και ο δεύτερος έλεγχος του προγράμματος.
Μπορεί σε πολιτικό επίπεδο να έχει ήδη εγκριθεί η υποδόση των 2,8 δισ ευρώ, αλλά εάν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η Αθήνα δεν έχει εφαρμόσει τις 15
προαπαιτούμενες δράσεις, τότε η υποδόση θα «χαθεί». Κάτι το οποίο θα καθυστερήσει και την έναρξη του δύσκολου δεύτερου ελέγχου του προγράμματος
(που περιλαμβάνει και τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις), δημιουργώντας προβλήματα και στη συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους. Σύμφωνα με την
πρόταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για την εκταμίευση της δόσης των 10,3 δισ. ευρώ, «η τελευταία ημερομηνία εκταμίευσης του
οποιοδήποτε ποσού έχει απομείνει θα είναι η 31η Οκτωβρίου». Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ψηφίσει και υλοποιήσει όλες
τις προαπαιτούμενες δράσεις λίγες ημέρες νωρίτερα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα κονδύλια δεν θα είναι διαθέσιμα και θα απαιτείται νέα έγκριση.
Ουσιαστικά, η ρήτρα αυτή ισχύει για τη δεύτερη υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ, η οποία «θα μπορεί να εκταμιευθεί σε μία ή περισσότερες υποδόσεις, από την
1η Σεπτεμβρίου και μετά», σύμφωνα με τον ESM. Μάλιστα, όπως διευκρινίζει ο ESM, το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω κεφαλαίων (το 1,7 δισ. ευρώ από
το σύνολο των 2,8 δισ. ευρώ) αφορά στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και το υπόλοιπο ποσό (1,1 δισ. ευρώ) στην αποπληρωμή
χρέους. Η «Κ» έχει στην κατοχή της τα εν λόγω έγγραφα, τα οποία έχουν ημερομηνία 5 Ιουνίου και 25 Mαΐου, αντιστοίχως, και παρουσιάζει το τι πρέπει να
κάνει η κυβέρνηση για να λάβει τα 2,8 δισ. ευρώ:
1. Ολοκλήρωση της εναρμόνισης των κοινωνικών εισφορών, μέσω:
• Της εξάλειψης της κατώτατης εισφοράς για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.
• Της κατάργησης όλων των εξαιρέσεων των χαμηλών εισφορών υγείας.• Της αναθεώρησης προς τα κάτω των εκπτώσεων για τα εφάπαξ.
2. Το ΤΧΣ θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου να έχει ολοκληρώσει –σε συνεργασία με ανεξάρτητο διεθνή σύμβουλο– την αξιολόγηση όλων των συμβουλίων
των τραπεζών.
3. Η κυβέρνηση θα πρέπει εντός του Ιουνίου να:
• Εχει συμφωνήσει με τους δανειστές για τη στελέχωση του εποπτικού συμβουλίου του νέου ταμείου αποκρατικοποιήσεων, το οποίο θα ορίσει και τα μέλη
του
συμβουλίου
διοικητών.
• Εχει ολοκληρώσει τον εσωτερικό κανονισμό του ταμείου.
4. Μεταφορά του δεύτερου πακέτου ΔΕΚΟ στο νέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων.
5. Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει περάσει από τη Βουλή τη συμφωνία πώλησης των μετοχών του Ελληνικού.
6. Ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας της ΥΠΑ.
7. Το ΤΑΙΠΕΔ θα απευθύνει πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος όσον αφορά στις μακροχρόνιες συμβάσεις (35 ετών) για την Εγνατία Οδό.
8. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμότητες όσον αφορά στο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ έως τον Αύγουστο.
9. Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την επάρκεια πόρων (ανθρώπινων και υλικών) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
10. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ορίσει τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης της νέας αρχής δημοσίων εσόδων.
11. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, η ΡΑΕ θα πρέπει να προχωρήσει τα μέτρα για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και η Επιτροπή
Ανταγωνισμού να αναθεωρήσει στην ίδια κατεύθυνση τις ποσότητες για τις δημοπρασίες.
12. Νέο πλαίσιο για την κατανoμή του ΕΤΜΕΑΡ και την αναμόρφωση της αγοράς των ΑΠΕ, που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τον μηδενισμό του
ελλείμματος το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2017.
13. Τον Ιούνιο του 2016 η γενική συνέλευση της ΔΕΗ να αποφασίσει για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ και τον Ιούλιο του 2016 να βγάλει την προκήρυξη για
τη διάθεση κατ’ ελάχιστον ποσοστού 20% σε στρατηγικό επενδυτή.
14. Τον Ιούνιο του 2016 η γενική συνέλευση της ΔΕΗ να εξουσιοδοτήσει τη διοίκηση της εταιρείας για την υπογραφή συμβάσεων με τους βιομηχανικούς
καταναλωτές στη βάση ευέλικτων διαπραγματεύσεων.
15. Εως τον Ιούνιο του 2016 να καταθέσει σχέδιο για τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρισμού στο ευρωπαϊκό μοντέλο απελευθέρωσης (target model).
Δεύτερος έλεγχος
Εκτός από τα μέτρα για την εκταμίευση των 2,8 δισ. ευρώ, υπάρχει και ένα «βαρύ» πακέτο δράσεων, που θα πρέπει να υλοποιηθούν από τώρα έως και τα
τέλη Σεπτεμβρίου, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς και ο δεύτερος έλεγχος του προγράμματος. Συνολικά, οι δράσεις αυτές ανέρχονται σε 41 και από αυτές
ξεχωρίζουν, βέβαια, οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.
Μεταξύ των δράσεων αυτών περιλαμβάνονται:
• Η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2017-2020.
• Η πλήρης εφαρμογή της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ, που αφορά στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
• Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας (φυσικό αέριο), βελτιώνοντας την πρόσβαση σε πολλούς προμηθευτές, με στόχο την αύξηση της διαθέσιμης
ποσότητας.
• Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων.
•
Η
τροποποίηση
και
ψήφιση
του
θεσμικού
πλαισίου
για
τη
χρηματοδότηση
των
πολιτικών
κομμάτων.
• Η ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. του καθεστώτος των ομαδικών απολύσεων, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του
συνδικαλιστικού νόμου.
• Η προκήρυξη της πρώτης δημοπρασίας ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ).
• Η οριστικοποίηση του ενιαίου τρόπου τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων.
• H απελευθέρωση του επαγγέλματος των μηχανικών
• Η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα «κόκκινα» δάνεια σχετικά με την εξειδίκευση για τις εξωδικαστικές ρυθμίσεις.
Πηγή: Καθημερινή
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Societe Generale: Σοκ αποκατάστασης της εμπιστοσύνης χρειάζεται η Ελλάδα
Σοκ αποκατάστασης εμπιστοσύνης και όχι απλά μέτρα ή δόσεις που έχουν μόνο προσωρινό αντίκτυπο: Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα
σύμφωνα με αναλυτές της Societe Generale, προκειμένου να αρχίσει να ανακάμπτει έπειτα από έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης.
Όπως εξηγούν «η Ελλάδα μετά από 6 χρόνια βαθιάς κρίσης έχει φθάσει στο σημείο μηδέν στο σημείο σταθεροποίησης. Ωστόσο για να
μπορέσει να κερδίσει πάλι αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές χρειάζεται ένα σοκ αποκατάστασης εμπιστοσύνης».
Το καλοκαίρι του 2016 θυμίζει κατά τους αναλυτές της γαλλικής τράπεζας το καλοκαίρι του 2014 όπου η χώρα φαινόταν ότι εισερχόταν
σε φάση σταθεροποίησης. Πολλοί μπορεί να υποθέσουν ότι η δραματική επιδείνωση που ακολούθησε ήταν αποτέλεσμα πολιτικών
τακτικών που ακολούθησε η τωρινή κυβέρνηση αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο.
Οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα δεν έχουν απήχηση στην οικονομία, δεν βελτιώνουν την εθνική παραγωγή αλλά συντηρούν λογιστικά
τους αριθμοδείκτες.
Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σοκ αποκατάστασης εμπιστοσύνης και αυτό θα έρθει είτε με το χρέος είτε με μια επαναξιολόγηση του
ελληνικού προγράμματος από μηδενική βάση.
Η συντήρηση της υφιστάμενης κατάστασης θα είναι μια νωχελική προσπάθεια προς την σταθεροποίηση.
«Εκτιμούμε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί τουλάχιστον 4 χρόνια για να ανακάμψει» εκτιμούν οι αναλυτές της Societe Generale.
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Κατσέλη: Οι τρεις προϋποθέσεις για άρση των capital controls
«Η άρση των capital controls θα γίνει μόλις ικανοποιηθούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις» αναφέρει η πρόεδρος του ΔΣ της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, σε συνέντευξη στην ημερήσια εφημερίδα της Πάτρας
«Πελοπόννησος».
Όπως εξήγησε η Λούκα Κατσέλη "η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ήταν η πρώτη προϋπόθεση, το πρώτο σημαντικό
βήμα".
Δεύτερη προϋπόθεση, πρόσθεσε, "είναι η απεξάρτηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την ακριβή χρηματοδότηση, μέσω του
έκτακτου μηχανισμού παροχής ρευστότητας και η επιστροφή στα κανονικά, και πιο φτηνά, κανάλια παροχής ρευστότητας της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας". Αυτή, όπως είπε, "αναμένεται σύντομα, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ελληνικού
προγράμματος από τους θεσμούς και την εκταμίευση της πρώτης δόσης".
Τρίτη και πιο σημαντική προϋπόθεση, σύμφωνα με την Λούκα Κατσέλη, "είναι η εμπέδωση πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας
που θα επιφέρει επανάκτηση εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και τη σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων".
Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι "από τώρα μέχρι την πλήρη άρση των περιορισμών, θα εξακολουθήσουν να γίνονται αλλαγές προς την
κατεύθυνση της περαιτέρω χαλάρωσης των περιορισμών και της διευκόλυνσης των συναλλαγών".
Σχετικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η Λούκα Κατσέλη επισήμανε ότι "αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση,
στην παρούσα φάση, για το τραπεζικό μας σύστημα" και ανέφερε: "Από το 4,5% του συνόλου των δανείων το 2007 τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν φτάσει σήμερα στο 42%".
Σε ό,τι αφορά τα δάνεια φυσικών προσώπων, η Λούκα Κατσέλη σημείωσε ότι "οι τράπεζες ήδη από μόνες τους κάνουν γενναίες
ρυθμίσεις, μέσω διαφόρων προϊόντων που προσφέρουν, προς όφελος των δανειοληπτών".
Σχετικά την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων η Λούκα Κατσέλη είπε ότι είναι η μεγαλύτερη
πρόκληση, καθώς σε πολλά από αυτά εμπλέκονται περισσότερες από μία τράπεζες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: "Εκεί, χρειάζονται να
ληφθούν σημαντικές πρωτοβουλίες που αναγκαστικά θα χρειαστεί να εμπλέξουν και εταιρείες διαχείρισης δανείων και αναδιαρθρώσεων
επιχειρήσεων. Αν η διαχείρισή τους γίνει με αποτελεσματικό τρόπο, τότε θα απελευθερωθούν κεφάλαια, τα οποία σήμερα είναι
δεσμευμένα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών και θα διοχετευθούν για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, αλλά και την
επανεκκίνηση βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων".
ΑΠΕ-ΜΠΕ

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

II

Ημερήσια Νέα

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

Citigroup: Η Ελλάδα απέφυγε τον κίνδυνο χρεοκοπίας για 6-9 μήνες … αλλά
Σε σημερινό της σχόλιο, οι αναλυτές της Citigroup σχολιάζει την έγκριση της εκταμίευσης από το Euro
Working Group και την γερμανική Βουλή σχολιάζει η Citigroup, επισημαίνοντας ότι βελτιώνει την πολύ
σφιχτή κατάσταση ρευστότητας στην οποία βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Citigroup, το EWG έκρινε ότι η Αθήνα έχει ικανοποιήσει όλα τα απαραίτητα
prior actions για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και έδωσε το πράσινο φως για την εκταμίευση των
7,5 δισ. ευρώ. Εντωμεταξύ η επιτροπή προϋπολογισμού της γερμανικής Βουλής ενέκρινε το σύνολο της δόσης
των 10,3δις ευρώ σήμερα το πρωί, κι έτσι το Eurogroup της επόμενης Πέμπτης 16 Ιουνίου πιθανότητα θα
δώσει το τελικό Ok της εκταμίευσης.
Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της Citigroup, όλα αυτά θα οδηγήσουν την ΕΚΤ πιθανότατα στις 22 Ιουνίου,
να επαναφέρει το waiver στα ελληνικά ομόλογα κι έτσι να επιτραπεί στις ελληνικές τράπεζες να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα φθηνών δανείων της ΕΚΤ, το TLTRO2, σημειώνει η Citi.
Όπως τονίζει, η εκταμίευση της επόμενης υπο-δόσης θα διευκολύνει τις πολύ σφιχτές συνθήκες ρευστότητας
στην ελληνική οικονομία, ενώ η επαναφορά του waiver από την ΕΚΤ θα μειώσει σε κάποιο βαθμό το κόστος
χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, σε σχέση με τον ακριβό ELA. Τέλος, οι αναλυτές της Citgroup
τονίζουν πώς η εκταμίευση απομακρύνει τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδας στους επόμενους έξι με εννέα
μήνες, δηλαδή έως το τέλος του 2016 με το πρώτο τρίμηνο του 2017.
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Σόιμπλε: Η Ελλάδα
συμφωνήθηκαν

έχει

εφαρμόσει

την

πλειονότητα

των

μεταρρυθμίσεων

που

Την άποψη ότι η Ελλάδα έχει εφαρμόσει την πλειονότητα των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν εξέφρασε
ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Όπως είπε η Ελλάδα κινείται προς την ανάκτηση της εμπιστοσύνης της αγοράς.
Οι δηλώσεις του Γερμανού ΥΠΟΙΚ έγιναν λίγη ώρα μετά την έγκριση από τη Γερμανική Βουλή της
εκταμίευσης της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ για την Ελλάδα.
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Εφιάλτης στις αγορές από το BREXIT …… Κίνδυνος μιας πτώσης ακόμη και 24% βλέπουν
αναλυτές
Η Axioma Inc, εταιρεία που καταρτίζει μοντέλα κινδύνων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μετοχές θα
δεχθούν το μεγαλύτερο πλήγμα μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με τα
 όσα μεταδίδει το Bloomberg, οι ειδικοί της προσομοίωσαν τις συνέπειες από μία επικράτηση
της ψήφου υπέρ της εξόδου στο επικείμενο δημοψήφισμα σε ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο που απαρτιζόταν
από 54% ομόλογα, 41% μετοχές και τα υπόλοιπα εναλλακτικές επενδύσεις.
Σύμφωνα με το μοντέλο που ανέπτυξε η εταιρεία οι επενδύσεις σε στερλίνες θα υποχωρούσαν 10%,
περισσότερο απ' ότι αυτές σε ευρώ.
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι μετοχές έχουν παραμείνει σχετικά ήρεμες ενόψει του κρίσιμου δημοψηφίσματος
στις 23 του μήνα, παρά το γεγονός ότι η μεταβλητότητα του βρετανικού νομίσματος έχει εκτοξευτεί στα
υψηλότερα επίπεδα απ' το 2009. Αν και οι βρετανικές μετοχές συμπεριλαμβάνονται στις καλύτερες σε απόδοση
μετοχές στην Ευρώπη φέτος λόγω της αποδυναμωμένης στερλίνας και του ριμπάουντ των εξορυκτικών
εταιρειών, εξακολουθούν να είναι και αυτές που ενέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους σύμφωνα με την
Axioma.
«Υπάρχει η υπόθεση ότι το Brexit δεν πρόκειται να συμβεί – εάν συμβεί όμως κανείς δεν είναι έτοιμος
ψυχολογικά να προσαρμοστεί», λέει σε συνέντευξη του ο Philip Jacob, ένας απ' τους ερευνητές που υπογράφουν
την έκθεση. «Θα δούμε τις αγορές μετοχές να κάνουν μεγάλες κινήσεις», προσθέτει.
Για να προσομοιώσει τον πιθανό αντίκτυπο ενός Brexit, η Axioma ανέλυσε τις αντιδράσεις των αγορών σε
παλαιότερα γεγονότα, στα οποία συμπεριλήφθηκαν η πολυετής κρίση χρέους στην Ευρώπη και το
δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
Σύμφωνα με την εταιρεία το stress test μελετά μόνο τον βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στην αγορά, όχι στις
δομικές αλλαγές που μπορεί να επιφέρει στην οικονομία μακροπρόθεσμα μία έξοδος.
Η έρευνα δημοσιοποιήθηκε καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί ψήφο – ψήφο αν
και ορισμένες καταγράφουν να προηγείται το «στρατόπεδο της εξόδου». Παρ' όλα αυτά ο δείκτης FTSE AllShare υποχωρεί μόλις 1,2% φέτος ενώ ο Stoxx Europe 600 καταγράφει απώλειες 7,6%. Οι Αμερικάνοι
επενδυτές πιθανόν να είναι πιο ευάλωτοι στην πτώση από μία ψήφο υπέρ της εξόδου. Έχουν αυξήσει τις
τοποθετήσεις τους σε βρετανικές μετοχές απ' το Μάιο του 2015, σύμφωνα με ξεχωριστεί έρευνα απ' το σκέλος
συμβουλών – υπηρεσιών του ομίλου Nasdaq OMX. Οι επενδυτές απ' τη Βρετανία, αντίθετα, είναι μεταξύ των
μεγαλύτερων
\ πωλητών
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