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

Ημερήσια Νέα
13/10/16

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κερέ: Στόχος του Eurogroup μια λύση για το χρέος που θα καθησυχάσει τις αγορές
Ο κ. Κέρε τόνισε ότι θέλουμε μια λύση που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, θα επιτρέψει την πλήρη
ανάμειξη του ΔΝΤ και θα αποκαταστήσει την πρόσβαση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές πριν την ολοκλήρωση
του προγράμματος τον Ιούλιο του 2018.
To Eurogroup εργάζεται πάνω σε μια λύση για να καταστήσει βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας και να διατηρήσει
την εμπλοκή του ΔΝΤ, δήλωσε το μέλος της ΕΚΤ Μπ. Κερέ, μεταδίδει το Reuters.
«Μια συζήτηση υπάρχει σε εξέλιξη στο Eurogroup για τα μέτρα που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους», ανέφερε ο τραπεζίτης.
Ο κ. Κέρε τόνισε ότι θέλουμε μια λύση που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, θα επιτρέψει την πλήρη
ανάμειξη του ΔΝΤ και θα αποκαταστήσει την πρόσβαση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές πριν την ολοκλήρωση
του προγράμματος τον Ιούλιο του 2018.
«Προσβλέπουμε σε μια λύση που μπορεί να καθησυχάσει τις αγορές, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη
δυναμική του δημόσιου χρέους, να επιτρέψει την πλήρη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα - το οποίο θα
ενισχύσει την αξιοπιστία του προγράμματος - και θα αποκαταστήσει την πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές
πριν από το τέλος του προγράμματος τον Ιούλιο του 2018, χωρίς παράλληλα να υπονομευτεί η μεταρρυθμιστική
προσπάθεια», είπε ο Κερέ.
Όπως σημείωσε, για το να οδηγηθεί το πρόγραμμα σε επιτυχή ολοκλήρωση και να αποκατασταθεί η πρόσβαση
στις αγορές σε μόνιμη βάση, είναι πάνω απ 'όλα απαραίτητο οι ελληνικές αρχές να συνεχίσουν να δείχνουν μια
σοβαρή δέσμευση στους στόχους και τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος. «Μόνο αν
συμβεί αυτό, μπορεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι να είναι βέβαιοι ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν θα αντιστραφούν», είπε ο
Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης.

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

Ντομπρόβσκις: H Ελλάδα θα εκπληρώσει τον στόχο τού 0,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα
Από την Ελλάδα «υπάρχουν καλές ειδήσεις. Στο δεύτερο τετράμηνο του τρέχοντος έτους άρχισε να
αναπτύσσεται και πάλι. Αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, εάν συνεχιστούν οι
μεταρρυθμίσεις. Πιστεύουμε ότι το 2016 η Ελλάδα θα εκπληρώσει τον στόχο του προϋπολογισμού, το
πρωτογενές πλεόνασμα του 0,5% του ΑΕΠ της» είπε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για
το ευρώ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε συνέντευξή του στο γερμανικό οικονομικό περιοδικό Wirtschafts Woche.
Συνέχεια…
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/ των φόρων είναι ένα από τα προβλήματα, αλλά παρέχουμε τεχνική βοήθεια» πρόσθεσε, ενώ για
«Η είσπραξη
την παραμονή ή μη του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα είπε: «Εργαζόμαστε ώστε να
παραμείνει. Περισσότερα θα ξέρουμε όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του τρέxοντος προγράμματος, κάτι το
οποίο θα γίνει αυτό το φθινόπωρο. Οι προγνώσεις όμως είναι δύσκολες. Η προηγούμενη αξιολόγηση έπρεπε να
έχει ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του περασμένου χρόνου και παρατάθηκε έως τον Ιούνιο».
O αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απείλησε εμμέσως με κυρώσεις τις χώρες, οι οποίες δημιουργούν
ελλείμματα, δηλαδή την Ισπανία και την Πορτογαλία: «Υπάρχουν δύο ειδών κυρώσεις, η μία είναι τα πρόστιμα
και η άλλη η αναστολή χρηματoδότησης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Για το δεύτερο δεν έχει
λεχθεί ακόμα η τελευταία λέξη. Οι συζητήσεις μεταξύ Κομισιόν και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεχίζονται».
Ο Bάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε, επίσης, ότι θέλει να ολοκληρώσει την τραπεζική ένωση: «Θέλουμε να
ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση. Ο πρώτοι δύο πυλώνες, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) και ο
Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ) υφίστανται ήδη. Εχουμε ήδη προτείνει έναν τρίτο πυλώνα, το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ), υπό τη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να μειώσουμε τους
κινδύνους στον τραπεζικό τομέα».
Ο κ. Ντομπρόβσκις θέλει, επίσης, να διευκολύνει δάνεια για επενδύσεις. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προετοιμάζει, για τον ερχόμενο Μάρτιο, μια λευκή βίβλο με τα περαιτέρω βήματα για την ολοκλήρωση της
Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης. Ενα μέρος θα αφορά τον Μηχανισμό Σταθερότητας. Μια δυνατότητα
θα ήταν να δίνονται δάνεια για να τονωθούν οι επενδύσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αποφεύγονται
περιορισμοί στον δανεισμό οι οποίο αποδυναμώνουν την ανάπτυξη» υποστήριξε.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Θα καθυστερήσει το κούρεμα του ελληνικού χρέους
Η διαφωνία ΔΝΤ-Βερολίνου για ενδεχόμενες ελαφρύνσεις στο ελληνικό χρέος επαναφέρει το ζήτημα του
κουρέματος στην επικαιρότητα. Ο Κ. Μπρζέσκι από την τράπεζα ING-DiBa εκτιμά ότι το κούρεμα θα γίνει,
αλλά με καθυστέρηση.
Η θέση της γερμανικής κυβέρνησης σε ένα ενδεχόμενο κούρεμα του ελληνικού χρέους είναι γνωστή. Πολλές
φορές μέχρι σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχει επαναλάβει το «όχι» της γερμανικής
κυβέρνησης καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι «το 2018 θα μιλήσουμε» για ενδεχόμενες ελαφρύνσεις.
Παραπέμπει δηλαδή μετά τις γερμανικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2017.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής οικονομολόγος της γερμανικής τράπεζας ING-DiBa Κάρστεν
Μπρζέσκι μιλώντας στο γερμανικό ειδησεογραφικό πρόγραμμα n-tv θεωρεί ότι ένα κούρεμα υπόθεση χρόνου,
μιας και, όπως λέει, είναι αδύνατη η αποπληρωμή ενός τόσο υψηλού χρέους.
«Εννοείται ότι το κούρεμα συνδέεται με κόστος για τον γερμανό φορολογούμενο. Το κούρεμα ωστόσο θα
καθυστερήσει. Στόχος είναι να κρατηθεί η Ελλάδα στην αναμονή έτσι ώστε να προχωρήσουν οι
μεταρρυθμίσεις. Και ίσως κάποια στιγμή μετά τις γερμανικές εκλογές ή κατά τη διάρκεια του 2018 να
ξεκινήσουν συζητήσεις για το κούρεμα».
Οι γερμανοί πολίτες κατανοούν ότι το ελληνικό χρέος είναι υπερβολικό
Στο ερώτημα του δημοσιογράφου γιατί το κούρεμα δεν έχει γίνει ήδη, ο γερμανός οικονομολόγος απαντά ότι
«για τη Γερμανία αποτελεί ταμπού». Κατά την άποψή του, πολλοί γερμανοί πολιτικοί θεωρούν ότι οι πολίτες
δεν θα κατανοήσουν μια τέτοια απόφαση: «Θεωρώ ωστόσο ότι οι πολίτες κατανοούν ότι το ελληνικό χρέος
είναι υπερβολικό. Την ίδια στιγμή όμως η γερμανική κυβέρνηση πιστεύει ότι χρειάζεται ένα μέσο πίεσης έναντι
της Ελλάδας προκειμένου να δίνει κάθε μήνα στo Eurogroup πράσινο φως στις μεταρρυθμίσεις».
Συνέχεια…
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Σε αντίθεση με πολλούς γερμανούς πολιτικούς και οικονομολόγους που κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στην
εφαρμογή των συμφωνηθέντων από ελληνικής πλευράς, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ING-DiBa
εμφανίζεται πιο αισιόδοξος: «Κάθε φορά εφαρμόζουν από λίγα μέτρα. Θα πρέπει να έχουμε αντοχές και
υπομονή. Ακόμα κι αν η Ελλάδα εφαρμόζει μόνο το 30% κάποτε θα φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Απλά θα χρειαστεί χρόνος».
Ο Κάρστεν Μπρζέσκι βλέπει με ψυχραιμία ένα ενδεχόμενο κούρεμα του ελληνικού χρέους παρά το κόστος που
θα έχει για τους πιστωτές: «Ένα μέρος των πιστώσεων έχει χαθεί για πάντα. Γνωρίζουμε καλά ότι η Ελλάδα
δεν θα είναι ποτέ σε θέση να αποπληρώσει εξολοκλήρου τα δάνεια. Αλλά ούτε και το γερμανικό δημόσιο θα
αποπληρώσει όλα τα χρέη που έχει συσσωρεύσει στις αγορές».

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

Θέμα χρόνου πλέον η μεταβίβαση του 66% του ΔΕΣΦΑ στην αζερική Socar
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ με τις
τρεις πλευρές (Socar, κυβέρνηση και Snam) να έχουν κλείσει όλα τα επίμαχα θέματα και να καταπιάνονται με
τα κείμενα των δύο συμφωνιών μεταβίβασης. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι επαφές σε τριμερές αλλά και
διμερές επίπεδο μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ξεκίνησαν αμέσως μετά τη συνάντηση ΤσίπραΑμπντουλάγιεφ και με ξεκάθαρη εντολή του πρωθυπουργού προς το ελληνικό κλιμάκιο, επικεφαλής του οποίου
ανέλαβε ο στενός συνεργάτης του Δημήτρης Λιάκος, για κλείσιμο της υπόθεσης ΔΕΣΦΑ μέσα στον Οκτώβριο.
Δύο περίπου εβδομάδες πριν εκπνεύσει η νέα κρίσιμη προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου που λήγει η νέα
παράταση της εγγυητικής της Socar, oι τρεις πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει σε όλα τα κρίσιμα
θέματα, με την ελληνική κυβέρνηση να θέτει στο περιθώριο τον αρμόδιο υπουργό Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη
και να ανατρέπει την περίφημη τροπολογία, που οδήγησε στο απόλυτο αδιέξοδο. Αυτό που απομένει, σύμφωνα
με αρμόδιες πηγές, είναι τα κείμενα των συμφωνιών μεταβίβασης τα οποία εξετάζονται λεπτομερώς από τα
κλιμάκια των τριών πλευρών. Η μία συμφωνία μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Socar αφορά τη μεταβίβαση του
66% του ΔΕΣΦΑ στην αζερική εταιρεία έναντι τιμήματος 400 εκατ. ευρώ και η δεύτερη μεταξύ της Socar και
της Snam για τη μεταβίβαση από την πρώτη στη δεύτερη ποσοστού άνω του 20%. Υπενθυμίζεται ότι ο
περιορισμός του ποσοστού της Socar κάτω από το 49% τέθηκε από την Ε.Ε. ως προϋπόθεση για την έγκριση
της συμφωνίας. Οι υποχωρήσεις της κυβέρνησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση μετά και την
πίεση των πιστωτών, αφού αποτελεί προαπαιτούμενο της πρώτης αξιολόγησης, αποτυπώνονται στην
αναθεώρηση του κανονισμού τιμολόγησης του ΔΕΣΦΑ που ενέκρινε η ΡΑΕ και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Η απόφαση της ΡΑΕ οδηγεί σε αύξηση του Μέσου Σταθμισμένου Κόστους Κεφαλαίων
(WACC) του ΔΕΣΦΑ στο 10,99% από 10,06% της προηγούμενης απόφασης που στηρίχθηκε στην τροπολογία
Σκουρλέτη. Επιπλέον περιορίζει τη χρονική ανάκτηση των εσόδων προηγούμενων ετών, δίνοντας το
μεγαλύτερο βάρος για την περίοδο μέχρι και το 2026 έναντι του επιμερισμού τους σε 40 χρόνια, που προέβλεπε
η ρύθμιση Σκουρλέτη. Βάσει του νέου κανονισμού, η ΡΑΕ θα εκδώσει και απόφαση για τα νέα τιμολόγια του
Διαχειριστή, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο νέος κανονισμός οδηγεί σε αυξήσεις κοντά
στο 35% για την περίοδο 2017-2018. Το 2017 θα γίνει η πρώτη τακτική αναθεώρηση των τιμολογίων, με έτος
αναφοράς το 2017 και θα αφορά την περίοδο 2019-2022, όταν και αναμένονται μεγαλύτερες αυξήσεις. Το 2022
θα γίνει η δεύτερη τακτική αναθεώρηση, με έτος αναφοράς το 2021 για την περίοδο 2023-2026, ενώ στη
συνέχεια οι αναθεωρήσεις θα γίνονται με βάση τον κανονισμό.
Πηγή: Καθηρινή
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“Σωστές οι απόψεις του ΔΝΤ για το χρέος και τη δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας”
To Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δίκαιο, όταν τονίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται ελάφρυνση του χρέους της
και μικρότερη δημοσιονομική προσαρμογή, αναφέρουν οι Financial Times σε άρθρο γνώμης τους, με τίτλο:
«Το ΔΝΤ πρέπει να μείνει στην ελληνική ομάδα διάσωσης».
«Σε κάποιο χρονικό σημείο, η Γερμανία και η υπόλοιπη Ευρωζώνη πιθανόν να αποφασίσουν ότι θα
προτιμούσαν να μην έχουν το ΔΝΤ στο πρόγραμμα διάσωσης, εάν αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουν να
αποφύγουν μία
 μείωση της αξίας του χρέους. Αυτό θα ήταν σοβαρό λάθος», σημειώνει η εφημερίδα,
προσθέτοντας: «Αποβάλλοντας τον αγγελιοφόρο, επειδή το μήνυμα δεν αρέσει στην Ευρωζώνη, δεν αποτελεί
μία συνετή πορεία δράσης».
Το άρθρο σημειώνει πως τα καλά νέα από τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup, ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει
αρκετά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να λάβει τη δόση των 2,8 δισ. ευρώ, είναι απίθανο να
επαναφέρουν την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης, αν δεν ληφθεί μία απόφαση για την ελάφρυνση του χρέους. «Αν
και η ελληνική κυβέρνηση τα πήγε καλύτερα από ότι πολλοί σκεπτικιστές φοβόντουσαν μετά την αναστάτωση
από το περυσινό δημοψήφισμα και την επανεκλογή του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού, τα μέτρα που έχει
θεσπίσει είναι πολύ απίθανο να κάνουν μία ουσιαστική διαφορά για την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα και
μεσοπρόθεσμα», σημειώνεται.
Οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το ΔΝΤ ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο δημοσιονομικό
περιθώριο - και, εάν είναι ανάγκη, ελάφρυνση του χρέους - είναι πιο κατάλληλες για την αντιμετώπιση των
άμεσων προτεραιοτήτων της Ελλάδας, εκτιμά η εφημερίδα. «Εάν οι Αρχές της Ευρωζώνης θέλουν να
μετατρέψουν τα πρόσφατα εύθραυστα επιτεύγματα της Αθήνας σε ανάπτυξη, θα πρέπει να κοιτάξουν στην
πλευρά της ζήτησης της οικονομίας και την αποτελεσματικότητα της παραγωγής της», προσθέτει.
«Το ΔΝΤ έχει δίκαιο. Η Ελλάδα έχει κάνει κάποιες αξιοσημείωτες αλλαγές στην οικονομία της, αν και από μία
εξαιρετικά δυσλειτουργική βάση. Ωστόσο, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι γενικά συσταλτικές
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα», σημειώνει το άρθρο, προσθέτοντας ότι «πρέπει να συνοδευθούν από
υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική».
Το άρθρο αναφέρει ακόμη: «Όπως το Ταμείο επισημαίνει, η Ελλάδα έχει κάνει ήδη μία τεράστια προσπάθεια
για την εξάλειψη του πρωτογενούς δημοσιονομικού ελλείμματος και του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών από τα διψήφια ποσοστά που ανέρχονταν, μέσα σε έξι χρόνια. Βασίσθηκε, όμως, σε εφάπαξ
προσαρμογές και την αύξηση των φορολογικών συντελεστών σε μία στενή βάση, στρατηγικές που είναι
απίθανο να είναι βιώσιμες. Τα σημερινά σχέδια για τη διατήρηση ενός πρωτογενούς δημοσιονομικού
πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ στο πιο μακρινό μέλλον και στη διατήρηση, παρά ταύτα, υψηλών ρυθμών
ανάπτυξης\ για τη μείωση του βάρους του κρατικού χρέους, δεν είναι ρεαλιστικά, όπως λέει το ΔΝΤ. Και ενώ οι
αναδιαρθρώσεις έχουν μειώσει ήδη την καθαρή παρούσα αξία του ελληνικού χρέους, παραμένει ακόμη αυτό
πολύ υψηλό και μπορεί να περιορίζει την εμπιστοσύνη».
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Over the last 3 months, Bristol-Myers has lost $50 billion in market
cap. It's gone from $125B to $85B today

Apple just traded as high as $118.60 per share. That's a fresh new
year-to-date high
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