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Σενάρια αποχώρησης του ΔΝΤ στη σκιά των διαφωνιών για το χρέος με το Βερολίνο….
Με το σενάριο το ΔΝΤ να αποχωρεί από το ελληνικό πρόγραμμα να γίνεται όλο και πιο αληθινό, έληξε το προχθεσινό
Εuroworking Group, καθώς το χάσμα ανάμεσα στη Γερμανία και το Ταμείο όχι μόνο δεν γεφυρώνεται αλλά αντιθέτως
μεγαλώνει. Όπως έγραψε η Καθημερινή το πρωί συνεδρίασε το Washington Group (εκπρόσωποι των θεσμών και της
Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας) με θέμα την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Εκεί έγινε ξεκάθαρο ότι η γερμανική
στάση έχει σκληρύνει ιδιαίτερα, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τους περασμένους μήνες, καθώς φαίνεται να επιμένει σε
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θα συνδέονται με την ελάφρυνση.
Συγκεκριμένα, θέλει να υπάρχει ένα πλαίσιο με το οποίο κάθε φορά που θα γίνεται περαιτέρω ελάφρυνση θα περνάει από
έγκριση που θα συμπεριλαμβάνει εκτός των άλλων και το γερμανικό Κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού
προγράμματος του ΔΝΤ Π. Τόμσεν παραβρέθηκε στη συνάντηση και τόνισε πως αυτοί οι όροι δεν μπορούν να γίνουν
αποδεκτοί. Επανέλαβε την πάγια θέση του ΔΝΤ, ότι δηλαδή για να συμμετάσχει το Ταμείο σε ένα νέο πρόγραμμα με
χρηματοδότηση θα πρέπει να υπάρχει σημαντική ελάφρυνση του χρέους. Η ελάφρυνση θα πρέπει να το καθιστά βιώσιμο,
σύμφωνα με τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας που έχει κάνει το Ταμείο και όχι αυτές των
Ευρωπαίων που είναι πολύ πιο θετικές.
Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της Καθημερινής, επίσης ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία στα μέτρα για
την ελάφρυνση του χρέους μέχρι το επόμενο Eurogroup (24/6), αλλιώς δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει ένα
νέο πρόγραμμα, να γίνει μία αξιολόγηση, όπως προβλέπεται, και να έχει λήξει μέχρι τον Αύγουστο. Σύμφωνα με Ευρωπαίο
αξιωματούχο «δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση ακόμα», αλλά «σίγουρα ο χρόνος πιέζει επικίνδυνα όσον αφορά τη συμμετοχή
του Ταμείου». Ο ίδιος αξιωματούχος απέδωσε τη σκλήρυνση της στάσης των συμμετεχόντων στο γεγονός ότι «βρισκόμαστε
στην τελική ευθεία πριν από μία συμφωνία και πολλές φορές έχουμε δει κάτι τέτοιο να συμβαίνει σαν διαπραγματευτική
τακτική».
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Καθημερινή, συγχρόνως χθες συζητήθηκε η εκταμίευση του ενός δισ. που παραμένει ακόμα
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και πρέπει να εκταμιευθεί το συντομότερο δυνατόν, καθώς η προθεσμία
λήγει στις 15 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, θα πρέπει να έχει συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο
του ESM για να αποφασίσει κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι δύο όροι για την εκταμίευση του υπολειπόμενου ενός δισ.:
Πρώτον, κατά πόσον έχει μειωθεί ο όγκος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς ιδιώτες και δεύτερον, αναμένεται
έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα εξετάζει κατά πόσον οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και σε όλη την επικράτεια.
Από σήμερα, αναμένονται οι επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα με σκοπό να επιτύχουν μία συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο
(Staff level agreement) μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, που είναι, μέχρι στιγμής, προγραμματισμένο να επιστρέψουν στις
βάσεις τους. Η Αθήνα μπορεί «να έχει εκπληρώσει λιγότερα από ό,τι αναμενόταν», όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος
στην «Κ», όσον αφορά τα 88 προαπαιτούμενα που απαιτούνται για την τέταρτη αξιολόγηση, αλλά αυτό δεν φαίνεται να
προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις Βρυξέλλες, που αναμένουν συμφωνία μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Αντίθετα, μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίως του Βορρά (Βερολίνο, Χάγη κλπ.), βλέπουν ότι η Αθήνα έχει
«κατεβάσει ρυθμούς» και ενισχύει το επιχείρημά τους ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, όσον
αφορά την ελάφρυνση του χρέους της.
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«Σπάσιμο» των κόκκινων στεγαστικών δανείων με πάγωμα μέρους της οφειλής, προωθεί ο
SSM
Λύση που προβλέπει το "σπάσιμο" των κόκκινων στεγαστικών δανείων σε δύο τμήματα προωθεί ο
Μηχανισμός της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας που εποπτεύει τις τράπεζες (SSM). Σύμφωνα με ενημέρωση
που έγινε σήμερα στους δημοσιογράφους από πηγή η οποία είναι σε θέση να γνωρίζει τα τεκταινόμενα, ο
εποπτικός βραχίωνας της ΕΚΤ θεωρεί ότι ο διαχωρισμός των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων σε
δύο κομμάτια, έτσι ώστε ο δανειολήπτης να εξυπηρετεί μόνο το ένα τμήμα της οφειλής του με παράλληλο
"πάγωμα" του υπολοίπου τμήματος, αποτελεί μία λύση συμφέρουσα τόσο για τους καναλωτές όσο και για τις
ίδιες τις τράπεζες.
Η λύση αυτή η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί υπό αυστηρές προυποθέσεις προβλέπει, μεταξύ άλλων, το
διαχωρισμό του κόκκινου δανείου κατά τρόπο που θα μπορεί να εξυπηρετείται από το δανειολήπτη. Οι
τράπεζες από την πλευρά τους δεν θα επιτρέπεται στην πορεία να προσαυξάνουν το τμήμα του δανείου που
εξυπηρετείται μειώνοντας ισόποσα το μέρος του δανείου που μένει παγωμένο. Από την πλευρά τους οι
δανειολήπτες θα είναι υποχρεωμένοι να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ενώ θα χάνουν την ρύθμιση αυτή
στην περίπτωση που καθυστερούν να καταβάλλουν τις δόσεις για την εξυπηρέτηση του δανείου.
Μία τέτοια λύση σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή θα βοηθούσε τις τράπεζες να επιταχύνουν τη διαδικασία
μείωσης των κόκκινων δανείων οδηγώντας σε ταχύτερη εξυγίανση. Παρα ταύτα ο SSM φαίνεται να είναι
ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των stress tests, καθώς και από τις διοικήσεις των τραπεζών οι οποίες
κατάφεραν μέσα σε 12 -18 μήνες να ανατρέψουν τα αρνητικά δεδομένα. Tα αποτελέσματα των stress tests, αν
και αποτέλεσαν θετική έκπληξη, δεν αποκλείουν ωστόσο στο μέλλον κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης των
πιστωτικών ιδρυμάτων.
Παρά ταύτα στο μικροσκόπιο του SSM βρίσκονται σύμφωνα με την ίδια πηγή ορισμένα μέλη των διοικήσεων
των τραπεζών τα οποία έχουν δικαστικές εκκρεμμότητες. Ο SSM αξιολογεί τα δεδομένα, με το μηχανισμό που
διαθέτει προκειμένου να αποφανθεί για την καταλληλότητα των στελεχών αυτών που συμμετέχουν στη
διοίκηση (το λεγόμενο fit and proper). Ωστόσο το νομοθετικό κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ε.Ε,
κάτι μάλιστα που έχει επισημάνει και η επικεφαλής του SSM Danielle Nouy δυσχεραίνει τον Εποπτικό
Μηχανισμό στην υλοποιήση των αποφάσεων που λαμβάνει στο κομμάτι αυτό της αξιολόγησης.
Αναφορικά με την λεγόμενη επιστροφή στην κανονικότητα των ελληνικών τραπεζών, η οποία θα τους
επιτρέψει μεταξύ άλλων να μπορούν να χορηγούν περισσότερα δάνεια, η ίδια πηγή εκτίμησε ότι η μείωση των
κόκκινων δανείων αποτελεί αναγκαία όχι όμως και επαρκή συνθήκη. Παράλληλα απαιτείται άρση των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και των καταθετών
προς τις τράπεζες. Επιπροσθέτως αναγκαία κρίνεται η επιστρφοή των καταθέσεων καθώς μετά το 2015 από τις
καταθέσεις έχουν διαρρεύσει περίπου 30 δισ. ευρώ.
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ΕΛΠΕ: Καμία συναλλαγή με το Ιράν αν υπάρξουν διεθνείς κυρώσεις
Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει καμία συναλλαγή με το Ιράν αν δεν είναι πλήρως κατοχυρωμένη στο
πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής παρείχαν χθες ανώτατα στελέχη των ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο της γενικής
συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας για την έγκριση πώλησης του ΔΕΣΦΑ, με αφορμή την αποχώρηση της
αμερικανικής κυβέρνησης από την διεθνή συμφωνία του 2015 και την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων.
Εκτός από τις εισαγωγές αργού από το Ιράν, που αντιστοιχούν περίπου στο 20% των προμηθειών του ομίλου,
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αποπληρωμής παλαιών οφειλών των ΕΛΠΕ προς την NIOC (National
Iranian Oil Company). Τα στελέχη του Ομίλου τόνιζαν ότι υπάρχουν εναλλακτικές σε περίπτωση που χρειαστεί
να διακοπούν οι αγορές αργού από την Τεχεράνη, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι στο πρόσφατο παρελθόν
έχουν αντιμετωπισθεί με επιτυχία πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες, όταν σταμάτησε ο εφοδιασμός από Ιράν, Ιράκ
και Λιβύη και ταυτόχρονα η ρευστότητα στην Ελλάδα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Σε ό,τι αφορά την
αποπληρωμή των παλαιών οφειλών τονίζεται ότι το υπόλοιπο – χωρίς να είναι αμελητέο – έχει περιορισθεί
αισθητά.
Επισημαίνεται ακόμη ότι τα ΕΛΠΕ δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουν οποιεσδήποτε συνέπειες στις
συνεργασίες τους με αμερικανικές εταιρίες που εκτείνονται μέχρι και στον τομέα της έρευνας και εξόρυξης
υδρογονανθράκων.
Η γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ ενέκρινε χθες την πώληση της συμμετοχής (35 %) στον
Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) στην Κοινοπραξία SNAM-Enagas-Fluxys από
κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ που πωλεί επιπλέον 31 %.
Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του προέδρου των ΕΛΠΕ, Ευστάθιου Τσοτσορού, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι
ο όμιλος θα είναι παρών στην αγορά φυσικού αερίου με τρόπο επωφελή, που θα συνδυάζεται με τη δυνατότητα
ελέγχου της επένδυσης (σε αντιδιαστολή με τη συμμετοχή στο ΔΕΣΦΑ όπου το μερίδιο των μετοχών και το
ρυθμιστικό πλαίσιο περιόριζαν τα ΕΛΠΕ σε ρόλο παθητικού μετόχου). Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αναφορά
του προέδρου του ομίλου σχετίζεται και με την επανεξέταση της συμμετοχής του στη ΔΕΠΑ, η οποία τίθεται
επίσης σε τροχιά αποκρατικοποίησης (σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 65% των μετοχών και τα ΕΛΠΕ το
υπόλοιπο 35%). Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σημερινό καθεστώς δεν πρόκειται να διατηρηθεί και –
αναλόγως του μοντέλου που θα επιλεγεί για την αποκρατικοποίηση – τα ΕΛΠΕ θα αυξήσουν η θα μειώσουν
περαιτέρω τη συμμετοχή τους στη ΔΕΠΑ. Εν τω μεταξύ έχουν κλείσει οι συμφωνίες για την αποχώρηση της
ΔΕΠΑ από την αγορά φυσικού αερίου της Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας με πώληση της εμπορικής
δραστηριότητας και ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά της Αττικής, που σχετίζονται και με την επικείμενη
τέταρτη αξιολόγηση του μνημονίου.
Παράλληλα, την προσεχή Παρασκευή 18 Μαΐου λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση
του 50,1 % τουλάχιστον των μετοχών των ΕΛΠΕ, με πωλητές από κοινού το Δημόσιο και τον όμιλο Λάτση.
Στα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, μεταξύ αυτών η τριετής
τουλάχιστον εμπειρία στους κλάδους πετρελαίου και φυσικού αερίου.

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

III

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

Ημερήσια Νέα

Μεγαλύτερο έλεγχο στην οικονομία επιθυμεί ο Ερντογάν, σε ιστορικό χαμηλό η λίρα
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι σχεδιάζει να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην
οικονομία μετά τις προεδρικές εκλογές του επόμενου μήνα και η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη αυτά που λέει ο ίδιος και να ενεργεί ανάλογα.
Τα σχόλιά του οδήγησαν την τουρκική λίρα σε νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο, στις 4,3990 λίρες έναντι του
δολαρίου, με τις απώλειες του νομίσματος από τις αρχές του έτους να ξεπερνούν το 13%.
Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg που μεταδόθηκε σήμερα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η
κεντρική τράπεζα είναι ανεξάρτητη, αλλά δεν θα μπορεί να αγνοήσει τα σήματα του επικεφαλής της
εκτελεστικής εξουσίας μόλις ολοκληρωθεί η μετάβαση στο νέο προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης.
«Θα αναλάβω την ευθύνη ως αδιαμφισβήτητος επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας αναφορικά με τα
βήματα που θα γίνουν και τις αποφάσεις σε αυτά τα θέματα», δήλωσε στη συνέντευξή του που δόθηκε κατά
την επίσκεψή του στη Βρετανία.
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι πολίτες εν τέλει θα θεωρούν τον πρόεδρο υπεύθυνο για τα όποια προβλήματα
προέλθουν από τη νομισματική πολιτική.
«Θα θεωρήσουν τον πρόεδρο υπεύθυνο. Καθώς θα ρωτήσουν τον πρόεδρο για αυτό, θα πρέπει να δώσουμε την
εικόνα ενός προέδρου που είναι αποτελεσματικός στις νομισματικές πολιτικές», δήλωσε.
«Αυτό ίσως κάνει κάποιους να αισθανθούν άβολα. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Διότι είναι αυτοί που κυβερνούν
το κράτος που λογοδοτούν προς τους πολίτες», πρόσθεσε.
Ο Ερντογάν είναι σφοδρός επικριτής των υψηλών επιτοκίων, επιδιώκοντας χαμηλότερο κόστος δανεισμού για
να ενισχύσει την οικονομία. Την Παρασκευή, τα χαρακτήρισε «μητέρα και πατέρα όλων των δεινών».
Στη συνέντευξή του επανέλαβε την άποψη ότι τα υψηλά επιτόκια προκαλούν πληθωρισμό.
«Το επιτόκιο είναι η αιτία και ο πληθωρισμός είναι το αποτέλεσμα. Όσο χαμηλότερο είναι το επιτόκιο, τόσο
χαμηλότερος θα είναι ο πληθωρισμός», δήλωσε.
Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι ο Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, υψηλόβαθμο στέλεχος της τράπεζας Halkbank, που
κρίθηκε ένοχος από αμερικανικό δικαστήριο για την βοήθεια που προσέφερε στο Ιράν προκειμένου να
παραβιαστούν οι κυρώσεις των ΗΠΑ, είναι αθώος και ότι το αντίθετο θα σήμαινε ότι η Τουρκία είναι ένοχη.
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S&P 500 SPX companies are on pace to buy back $650 BILLION in
stock this year. That would be a record. The previous all-time high
was in 2007, right before the Financial Crisis.
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