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Πότε και πώς θα αρχίσει η προεξόφληση του δανείου του ΔΝΤ
Περισσότερο σαφής από όσο "φαίνεται" είναι τελικά η διαδικασία για την αρχή της πρόωρης αποπληρωμής του δανείου του ΔΝΤ από το
ελληνικό δημόσιο.
Όπως έχει ξεκαθαριστεί από την πλευρά του ESM, η διαδικασία αυτή μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει – είναι κάτι που επιθυμεί η
διοίκηση του ESM – αλλά μόνο εφόσον οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της εκταμίευσης των κερδών από τα ANFAs και SMPs έχει
δρομολογηθεί. Όπως διευκρινίζεται αρμοδίως, σε σχετική ερώτηση του Capital.gr, ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να αιτηθεί το ελληνικό
δημόσιο το "ΟΚ” από τον ESM και να ενεργοποιηθεί το σχετικό αίτημα με το ΔΝΤ, "δεν είναι μεγαλύτερος συνολικά από 40 ημέρες”.
Το μεγάλο εμπόδιο "για να πατηθεί η σκανδάλη” και να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία είναι "η επαρκής ικανοποίηση των
εκκρεμοτήτων της δεύτερης αξιολόγησης” στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας, η οποία θα επιτρέψει στο EWG να
δρομολογήσει την επιστροφή των κερδών από τα ANFAs – SMPs, καθώς αυτό "δεν έχει τόση σημασία από την άποψη του ποσού της
εκταμίευσης (περί το 1 δισ. ευρώ) όσο το ότι αποτελεί την επίσημη διαβεβαίωση πως τηρούνται οι σχετικές δεσμεύσεις...”.
Όπως παρατηρεί αρμόδιος παράγοντας στον οποίο απευθύνθηκε για διευκρινίσεις το Capital.gr, ο ESM (που έχει περισσότερο από το
50% του ελληνικού χρέους στο χαρτοφυλάκιό του) για να διατηρήσει την ανώτερη αξιολόγηση, σχεδόν ίση με εκείνη του ΔΝΤ και να
δανείζεται με σχεδόν μηδενικά επιτόκια με τα οποία αναχρηματοδοτείται (το ΔΝΤ δεν "δανείζεται” αλλά χρηματοδοτείται από τα μέλη
του), "πρέπει να έχει διασφαλισμένη την αποπληρωμή των δανείων που έχει δώσει...”.
Αυτό μπορεί να γίνεται μόνο στον βαθμό που τηρούνται οι δεσμεύσεις των δανειοληπτών του μεταξύ των οποίων ο μακράν μεγαλύτερος
είναι το ελληνικό δημόσιο με περίπου 200 δισ. ευρώ...
Στο ερώτημα, τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που μονομερώς η Ελλάδα ζητήσει την πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ χωρίς
τη σύμφωνη γνώμη του ESM, η απάντηση είναι ότι η Διοίκηση του ESM θα μπορούσε να απαιτήσει την αναλογική με το ΔΝΤ
προεξόφληση και των δικών του δανείων από την Ελλάδα, ήτοι μία απαίτηση που θα ξεπερνούσε τα 70 – 80 δισ. ευρώ, πράγμα που
προφανώς είναι αδύνατον... Λόγω αυτής της ανελαστικής "εξάρτησης” έχει προβλεφθεί η επανεξέταση της πορείας του ελληνικού χρέους
το 2032, γεγονός που φρόντισε να υπενθυμίσει χθες σε ομιλία του στο Παρίσι ο κ. Τσακαλώτος, λέγοντας ότι το θέμα της επανεξέτασης
του ελληνικού χρέους θα επανέλθει κάποια στιγμή στη συζήτηση με τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Όπως γνωρίζει το ελληνικό ΥΠΟΙΚ, για να κινηθούν οι διαδικασίες πρόωρης αποπληρωμής του ΔΝΤ, όπως προανήγγειλε χθες
στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, να έχουν καλυφθεί οι απαιτήσεις που εκκρεμούν (Νόμος
Α κατοικίας, ενεργειακά, κ.λ.π.) ή έστω "να έχουν διαμορφωθεί "λύσεις” από κοινού αποδεκτές...”, να έχει δρομολογηθεί από το EWG η
διαδικασία επιστροφής των ANFAs – SMPs... και αμέσως θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες προεξόφλησης του ΔΝΤ με την έγκριση του
ESM.
Το χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας μέχρι τη διατύπωση του αιτήματος θα είναι μόλις 30 ημέρες και στη συνέχεια
θα χρειασθούν άλλες δέκα ημέρες για να ξεκινήσει η αποπληρωμή του ΔΝΤ.
Αυτό το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να ξεκινήσει την 25η Μαρτίου από το EWG αν ξεπερασθούν τα προβλήματα με τον Νόμο
προστασίας Α κατοικίας, αλλά όχι χωρίς αυτόν...
Βέβαια όπως διευκρινίζεται από τις ίδιες αρμόδιες πηγές, σε περίπτωση που την 25η Μαρτίου ή κάποια μέρα αργότερα, ξεκινήσει η
διαδικασία, σχεδόν αυτομάτως με την έναρξη αποπληρωμής του ΔΝΤ, θα ανοίξει νέος κύκλος αναβάθμισης του ελληνικού
χρέους. Γεγονός που αναμένεται ότι θα επηρεάσει ισχυρά και με θετικό τρόπο, σε ένα πολύ αρνητικό – λόγω Brexit – περιβάλλον, τόσο τον
κύκλο αναχρηματοδότησης του ελληνικού χρέους όσο και τις εξελίξεις στη χρηματιστηριακή αγορά και κυρίως στις τράπεζες...
(Πηγή: capital.gr)
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Κ.Μιχαηλίδης: Στόχος είναι η Εθνική να γίνει η τράπεζα που θα εντυπωσιάζει
H Εθνική Τράπεζα, με παρακαταθήκη τη μακρόχρονη ιστορία της, έχει ως στόχο -μέσα από ολοκληρωμένο
πρόγραμμα μετασχηματισμού της που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και χρονικό ορίζοντα τριετίας- να γίνει η
τράπεζα που θα εντυπωσιάζει και θα την σέβεται ο κόσμος, ήταν το μήνυμα του προέδρου της Εθνικής
Τράπεζας Κώστα Μιχαηλίδη, σε συνάντηση με δημοσιογράφους.
Ο κ.Μιχαηλίδης έδωσε μεγάλη έμφαση στο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο θα
παρουσιαστεί στους επενδυτές από τη διοίκησή της στα τέλη Απριλίου, επισημαίνοντας τον ουσιαστικό και
καθοριστικό ρόλο της ομάδας που το έχει αναλάβει, αλλά και όλου του ανθρώπινου δυναμικού. Αναφορικά με
το ανθρώπινο δυναμικό τόνισε την υψηλή ποιότητα και ικανότητες που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό σε
όλες τις βαθμίδες του.
Αναφέρθηκε κατ' επανάληψη στη σημασία καλλιέργειας πνεύματος, συνεργασίας και ομαδικότητας, μέσω της
σύνθεσης ακόμη και διαφορετικών απόψεων για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
Μιλώντας για τους βασικούς άξονες του προγράμματος μετασχηματισμού, ο Κώστας Μιχαηλίδης αναφέρθηκε
στην εξυγίανση του ισολογισμού με χρήση όλων των εργαλείων για την περαιτέρω μείωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, την αύξηση της αποδοτικότητας σε όλες τις εργασίες του ομίλου, όπως για
παράδειγμα περαιτέρω επιτάχυνση του χρόνου εγκρίσεων, καθώς και την ενίσχυση των κανόνων της
εσωτερικής διακυβέρνησης, με στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Επιτροπών και την
μεταξύ τους συνεργασία. Επίσης, έδωσε έμφαση στη υιοθέτηση πρακτικών που βελτιώνουν περαιτέρω τις
υπηρεσίες της τράπεζας προς τους πελάτες, την τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, καθώς και την
περαιτέρω ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης.
Ειδικότερα, για την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο κ. Μιχαηλίδης επισήμανε ότι
εξετάζονται λύσεις τόσο με την αξιοποίηση του σχεδίου της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όσο και η προοπτική δημιουργίας εταιρείας ειδικού σκοπού.
Αναφέρθηκε, επίσης, στη μείωση του προσωπικού της τράπεζας με πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, καθώς και
στον εξορθολογισμό του δικτύου των καταστημάτων κατά 100 με 150, ώστε να ανταποκρίνεται στα μεγέθη που
επιβάλει η αγορά σήμερα. Για τον Λογαριασμό Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ) ο πρόεδρος της Εθνικής τράπεζας
ανέφερε ότι η επίλυσή του προχωράει.
Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και στο όραμά του για την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), καθώς μαζί με τον
πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργο Χαντζηνικολάου είναι υποψήφιοι για τη συγκεκριμένη θέση που
κατέχει σήμερα ο Νικόλαος Καραμούζης, η θητεία του οποίου λήγει στα τέλη του μήνα.
Ειδικότερα, ο κ. Μιχαηλίδης, αναγνωρίζοντας το ουσιαστικό και πολύ σημαντικό έργο του κ.Καραμούζη,
έδωσε έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και της επίδρασης της ΕΕΤ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά συναντήσεων του με τους προέδρους των τραπεζών
και γενικότερα τα μέλη της ΕΕΤ, ώστε να τους παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του σχεδίου του και στα
βήματα που θα μπορεί να κάνει η ΕΕΤ, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της, αλλά και την εκβάθυνση της
συνεργασίας μεταξύ των μελών της.
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Brexit: Όχι σε δεύτερο δημοψήφισμα είπε το βρετανικό κοινοβούλιο
Οι βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία πριν από λίγη ώρα την
τροπολογία που αφορούσε τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος. Συγκεκριμένα υπερ τάχθηκαν μόλις 85
βουλευτές και καταψήφισαν 334.
Η τροπολογία είχε κατατεθεί από την Sarah Wollaston της "Ανεξάρτητης Ομάδας" η οποία πρότεινε να
καθυστερήσει το Brexit έτσι ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για την
αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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

«Ανοιχτοί οι ευρωπαίοι σε αναβολή του BREXIT για ένα χρονο»
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters και σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ΕΕ, ανοικτός σε μακρά
αναβολή, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Brexit) εμφανίζεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.
Σύμφωνα με το Reuters, μια τέτοιας διάρκειας αναβολή, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, θα σήμαινε σίγουρη
συμμετοχή του ΗΒ στις ευρωεκλογές του ερχόμενου Μαΐου.
Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα καλέσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων
της ΕΕ να σταθούν θετικά σε μια μακρά αναβολή του Brexit, σε περίπτωση που το Λονδίνο χρειαστεί χρόνο για
να αναδιαμορφώσει τη στρατηγική του σχετικά με την αποχώρηση από το μπλοκ των 28 χωρών.
Την Τρίτη, οι Βρετανοί βουλευτές απέρριψαν για δεύτερη φορά, με 149 ψήφους διαφορά, το τελικό σχέδιο
συμφωνίας της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι με τις Βρυξέλλες, ενώ χθες Τετάρτη ψήφισαν κατά οποιουδήποτε
"ασύντακτου" Brexit χωρίς συμφωνία, ανεξαρτήτως χρόνου.
Απόψε η βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων ψηφίζει για το κατά πόσο το ΗΒ θα ζητήσει αναβολή του Brexit
έως τις 30 Ιουνίου, ωστόσο η Τερέζα Μέι έχει δηλώσει ότι, εάν δεν εγκριθεί η συμφωνία της έως τις 20
Μαρτίου, η ΕΕ πιθανόν να ζητήσει αναβολή του Brexit για μεγαλύτερο διάστημα, καθώς και μια ξεκάθαρη
απάντηση για το πού αποσκοπεί η αναβολή και τι ακριβώς επιθυμεί το Λονδίνο.
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Στις 20 Μαρτίου υπογράφουν Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος για τον EastMed
Την Τετάρτη 20 Μαρτίου, στο Τελ Αβίβ αντί της Κνωσού, προκειμένου να παραστεί και ο Aμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο που θα βρίσκεται καθ’ οδόν για επίσκεψη στα Αραβικά Εμιράτα, θα
πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου για την υπογραφή διακρατικής
συμφωνίας που αφορά τον αγωγό EastMed.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, η συμμετοχή του Aμερικανού υπουργού Εξωτερικών στη συνάντηση αποτελεί
μια ξεκάθαρη στήριξη των ΗΠΑ στον αγωγό ΕastMed και παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα προς Ρωσία και
Τουρκία, στήριξης του άξονα συνεργασίας των τριών χωρών και της Αιγύπτου για την ασφάλεια της περιοχής
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, μετά και την εδραίωση των συμφερόντων τους στην περιοχή, που
σηματοδότησαν οι νέες ανακαλύψεις της ExxonMobil στην ΑΟΖ της Κύπρου.
Η ανακάλυψη του κοιτάσματος «Γλαύκος» στην Κύπρο και τα πιθανά επιτυχή αποτελέσματα των

προγραμματισμένων
γεωτρήσεων στη Μεγαλόνησο αλλά και των νέων ερευνών σε παραχωρήσεις στην ΑΟΖ
της Αιγύπτου και στην Ελλάδα, νοτιοδυτικά της Κρήτης, δημιουργούν μια νέα δυναμική στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που διευκολύνει σημαντικές αποφάσεις για νέες οδούς μεταφοράς φυσικού
αερίου στην Ευρώπη, όπως ο αγωγός ΕastMed.
Οι προσδοκίες για τον μετασχηματισμό της περιοχής σε μεγάλο εξαγωγέα φυσικού αερίου και βασική πηγή
τροφοδοσίας της Ευρώπης δείχνουν να επιβεβαιώνονται, και μαζί οι προσδοκίες για την υλοποίηση του
φιλόδοξου σχεδίου ΕastMed μέσω του οποίου η Ελλάδα θα ενισχύσει τον ρόλο της ως διαμετακομιστικού
ενεργειακού κέντρου, που εγκαινίασε με τον αγωγό Τap. Eλλάδα - Κύπρος και Ισραήλ, αλλά και Αίγυπτος,
επιβεβαίωσαν χθες το ενδιαφέρον τους για τον ΕastMed σε συνάντηση που είχαν οι υπουργοί Ενέργειας στο
περιθώριο του συνεδρίου CERAWeek στο Χιούστον των ΗΠΑ. Στη συνάντηση παρευρέθη και ο υφυπουργός
Ενέργειας των ΗΠΑ Μαρκ Μενέζες.
Η διεύρυνση της διακρατικής συμμαχίας Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου για τη στήριξη του ΕastMed με τη
συμμετοχή της Αιγύπτου ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις βασικές επιδιώξεις της άτυπης αυτής
συνάντησης των υπουργών Ενέργειας των τεσσάρων χωρών στο Χιούστον. Οι εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο στον τομέα του φυσικού αερίου απασχόλησαν ειδικό πάνελ του παγκόσμιου ενεργειακού συνεδρίου
στο οποίο συμμετείχε και ο Ελληνας υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι
«ο αγωγός EastMed, που θα συνδέσει την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου με την καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς,
είναι μια τεχνικά και εμπορικά βιώσιμη λύση που θα συνεισφέρει στην εμπορική εκμετάλλευση των
κοιτασμάτων και θα ενίσχυση την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης». Το έμπρακτο ενδιαφέρον της προς τον
αγωγό ΕastMed εξέφρασε εξάλλου και η Ε.Ε. εγκρίνοντας κονδύλι ύψους 34,5 εκατ. ευρώ για τις τελικές
μελέτες και τον σχεδιασμό του έργου.
Καθ’ οδόν προς την τριμερή συνάντηση κορυφής του Τελ Αβίβ, όμως, τα νέα γύρω από τον αγωγό EastMed δεν
είναι μόνο θετικά. Η απουσία της Ιταλίας, που είναι η χώρα στην οποία θα καταλήγει ο αγωγός, είναι μια εστία
προβληματισμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, η κυβέρνηση υπό την πίεση του Κινήματος
5 Αστέρων ζήτησε το «πάγωμα» της συμμετοχής στο έργο. Το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιταλίας έδωσε
εντολή για\νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή Οτράντο όπου θα καταλήγει ο αγωγός, όπως
και ο Τap. Η ιταλική κυβέρνηση φέρεται να μην έχει εκφράσει αντιρρήσεις στο να υπογράψουν Ισραήλ,
Ελλάδα και Κύπρος το κείμενο της διακρατικής, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να επανεξετάσει τη στάση
της μετά τις ευρωεκλογές. Την τριμερή της 20ής Μαρτίου σκιάζει, τέλος, και ο θόρυβος από την πρόσφατη
παρέμβαση του Λιβάνου. Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γκέμπραν Μπασίλ, με
επιστολές του προς τον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτιέρες, την επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής
της Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι και τους υπουργούς Εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδας και Ιταλίας, ζήτησε να
διασφαλίσουν ότι ο αγωγός δεν θα παραβιάσει τα θαλάσσια σύνορά του.
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Βάζει πλάτη τις 710 μονάδες & Κοιτάζει προς τις επόμενες
αντιστάσεις στις 735 – 740 μονάδες …… Αυξημένη μεταβλητότητα
αναμένεται στις τράπεζες….
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