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ESM: Τα τρία στοιχεία βραχυπρόθεσμης ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους
Στα τρία στοιχεία που θα περιλαμβάνουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αναφέρθηκε ο
Kalin Anev Janse, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και γενικός
γραμματέας του ESM και του EFSF, σε συνέντευξη που έδωσε στη γερμανική εφημερίδα Boersen-Zeitung.
«Μας ζητήθηκε να εξετάσουμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Επί του παρόντος
επεξεργαζόμαστε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα», δήλωσε ο Janse, προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να πω παρά πολλά για αυτά,
επειδή έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά μπροστά μας και δεν έχουμε ανακοινώσει κάτι. Είναι μία πολιτική διαδικασία ακόμη
και δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ των μετόχων, τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη.
Υπάρχουν, όμως, τρία στοιχεία: Το πρώτο είναι η εξομάλυνση του προφίλ των αποπληρωμών. Η μέση διάρκεια
αποπληρωμής είναι σήμερα 28 χρόνια. Μπορούμε να την αυξήσουμε στα 32,5 χρόνια για να προσαρμόσουμε τις
αποπληρωμές και να αποφύγουμε κάποιες μεγάλες αυξήσεις στο προφίλ των αποπληρωμών. Δεύτερον, εξετάζουμε μέτρα
για να μειωθεί ο κίνδυνος από τα επιτόκια. Και τρίτον, είναι η άρση μίας μεγάλης αύξησης των επιτοκίων το 2017 για ένα
μικρό μέρος του ελληνικού χρέους».
Ερωτηθείς αν ο ESM εξετάζει την επιμήκυνση του χρόνου λήξης των ομολόγων που εκδίδει, ο Janse απάντησε: «Πρέπει να
λάβουμε υπόψη το ενεργητικό μας, όταν εξετάζουμε το προφίλ των ωριμάνσεων ή, με άλλα λόγια, θα πρέπει το ενεργητικό
και το παθητικό μας να ταιριάζουν μέχρι ένα βαθμό. Το μεγαλύτερης διάρκειας δάνειο μας για την Ελλάδα λήγει το 2059,
δηλαδή σε 43 χρόνια. Οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε, μας επιτρέπουν να δανειζόμαστε με διάρκεια έως 45 χρόνια.
Ωστόσο, επειδή το (μεγαλύτερης διάρκειας) δάνειο για την Ελλάδα είναι στα 43 χρόνια, δεν θα εκδώσουμε πιο
μακροπρόθεσμα ομόλογα». Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι το πιο μακροπρόθεσμο ομόλογο του ESM είναι 40ετές και
πρόσθεσε ότι ο ESM επεκτείνει πρόσφατα το προφίλ των ωριμάνσεων, αξιοποιώντας το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.
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Σόιμπλε: Ελάφρυνση χρέους στο τέλος του τρίτου προγράμματος, αν είναι αναγκαίο
«Θα διεκπεραιώσουμε το τρίτo πρόγραμμα έως το τέλος του 2018 και τότε θα αποφασίσουμε τι είναι
ενδεχομένως ακόμα αναγκαίο. Εάν μιλάμε τώρα για ελαφρύνσεις του χρέους αποδυναμώνεται η διάθεση για
μεταρρυθμίσεις. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι τα χρέος, αλλά η αδυναμία της διοίκησης και η ανεπαρκής
ανταγωνιστικότητά της» δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα Genaral Anzeiger της Βόννης.
Συνέχεια….
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/ εκτίμησε ότι πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. «Ας πάρουμε ως
Ο κ. Σόιμπλε
παράδειγμα την ανάπτυξη στην Ισπανία. Η Ιταλία θα έχει θετική εξέλιξη στην οικονομία. Οι Έλληνες κάνουν,
επίσης, πρόοδο, δεν θα πρέπει όμως να πιστέψουν ότι μπορούν να σταματήσουν τις συμφωνηθείσες
μεταρρυθμίσεις».
Για την άρνηση του ΔΝΤ να συνεχίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας, ο Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε είπε ότι «πρόκειται για παρεξήγηση» και ότι δεν προτίθεται καθόλου να συγκρουστεί με το Ταμείο.
«Το ΔΝΤ αμφιβάλλει -και αυτό δεν είναι νέο- ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει, αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί και
ότι αυτό αρκεί ώστε να βαδίσει η χώρα προς ένα διαρκές μονοπάτι ανάπτυξης. Οι Έλληνες αντίθετα
επαναλαμβάνουν: θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό και την άνοιξη συμφωνήσαμε, η Αθήνα να λάβει πρόσθετα
μέτρα, εάν επαληθευτεί η απαισιοδοξία του ΔΝΤ. Αυτό, το υπενθύμισα ξανά στον Έλληνα ομόλογό μου στο
Eurogroup της Δευτέρας».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citi: Ο χρόνος τελειώνει για την Ελλάδα, μαύρα σύννεφα για Ιταλία-Πορτογαλία
Η έλλειψη κυριότητας του προγράμματος από την ελληνική κυβέρνηση, οι μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις για την
ανάπτυξη, η μη στήριξη από το QE της ΕΚΤ λίγο πριν το τέλος του, και η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους που
δεν φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα την στιγμή που το χρέος έχει αυξητικές τάσεις, μαυρίζουν τις προοπτικές
της Ελλάδας, σε μία περίοδο που και η υπόλοιπη ευρωπεριφέρεια βιώνει μία ανανεωμένη κρίση, όπως
σημειώνει η Citigroup σε νέα της έκθεση για τις χώρες του Νότου. Όπως προειδοποιεί του επενδυτές, "μείνετε
μακριά από Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία για τα επόμενα δύο τουλάχιστον χρόνια", κρούοντας τον κώδωνα των
πιστοληπτικών υποβαθμίσεων.
Όπως σημειώνει η Citi, οι χώρες της ευρωζώνης που χτυπήθηκαν από την κρίση χρέους το 2011-2013 έχουν
χάσει και πάλι το momentum τους παρά την υπεραπόδοση σε σχέση με τις χώρες του πυρήνα που σημείωσαν το
2014-2015.
Μέρος της επιβράδυνσης ίσως είναι κυκλική, λόγω της μειωμένης ζήτησης και των πολύ χαμηλών ποσοστών
αποταμίευσης, ωστόσο, η δημοσιονομική και η νομισματική πολιτική παραμένουν υποστηρικτικές για το ΑΕΠ
περιφέρειας. Αυτό που έχει παρατηρηθεί πάντως είναι ότι υπάρχει μία ευρεία πολιτική στροφή μακριά από την
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε όλες τις χώρες της περιφέρειας και αυτό χτυπά την εμπιστοσύνη και την
όρεξη των επενδυτών για τα assets της περιοχής.
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Χανς-Βέρνερ Ζιν: Θέμα χρόνου η έξοδος της Ιταλίας από την ευρωζώνη
H κατάσταση της οικονομίας τη Ιταλίας είναι τόσο απελπιστική, ώστε η έξοδός της από την Ευρωζώνη είναι
θέμα χρόνου, εκτιμά ο γνωστότερος οικονομολόγος της Γερμανίας, Χανς-Βέρνερ Ζιν, σε συνέντευξή του στη
Die Welt.
Ο λόγος για την κρίση της οικονομίας της είναι ότι εξακολουθεί να παράγει εξίσου ακριβά όσο και πριν την
οικονομική
κρίση.
«Η πιθανότητα να παραμείνει η Ιταλία στο ευρώ μειώνεται από χρόνο σε χρόνο» είπε ο Χανς-Βέρνερ Ζιν. «Η
χώρα δεν τα βγάζει πέρα με το ευρώ. Η ιταλική οικονομία δεν είναι ανταγωνιστική και δεν έκανε τα περασμένα
χρόνια καμιά σοβαρή προσπάθεια να ξαναγίνει ανταγωνιστική».
«Η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι τόσο απελπιστική, ώστε η έξοδός της από την ευρωζώνη είναι μόνο
θέμα χρόνου. Αναρωτιέμαι πραγματικά πόσο θα αντέξει η Ιταλία ακόμα στο ευρώ» υποστήριξε ο πρώην
διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών (Ifo) του Μονάχου στη γερμανική εφημερίδα.
H ιταλική οικονομία εξακολουθεί να παράγει 22% λιγότερο από ότι πριν την κρίση και υπάρχουν ολοένα και
περισσότερες πτωχεύσεις. Η ανεργία των νέων ανέρχεται στο 40%. «Μια τόσο καταστροφική κατάσταση δεν
μπορεί να την αντέξει για πολύ μια χώρα» ανέφερε. Ο ίδιος δεν θα ήθελε να αποχωρήσει η Ιταλία από την
ευρωζώνη, αλλά το ιταλικό κατεστημένο δεν βλέπει άλλη εναλλακτική από την έξοδό της.
Επίσης, σημείωσε ο κ. Ζιν, «οι μισοί από τους Ιταλούς επιθυμούν να βγουν από το ευρώ. Πρόκειται για το
μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες ετέθη αυτό το ερώτημα τον τελευταίο καιρό.
Στην Ιταλία συζητούν πολύ, αλλά δεν δρουν. Η ιταλική οικονομία συνεχίζει να παράγει πολύ ακριβά για να
μπορεί να είναι ανταγωνιστική διεθνώς. Ήδη και πριν την κρίση οι τιμές ήταν ακριβές και έκτοτε δεν έχουν
μειωθεί».
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Ιταλικές Τράπεζες: Η συγχώνευση της δεκαετίας
Στη μεγαλύτερη συγχώνευση που έχει καταγραφεί στον τραπεζικό κλάδο της Ιταλίας από το 2007 και μετά
συμφώνησαν οι μέτοχοι της Banco Popolare SC και της Banca Popolare di Milano (BPM). Η συμφωνία ανοίγει
τον δρόμο για τη δημιουργία της τρίτης ισχυρότερης τράπεζας στη χώρα με ενεργητικό που θα ξεπερνά τα 170
δισ. ευρώ. Το νέο τραπεζικό σχήμα θα έχει 4 εκατ. πελάτες, 25.000 εργαζομένους και μερίδιο αγοράς που θα
φτάνει το 8,2%. Η χρηματιστηριακή αξία του νέου ομίλου θα ανέρχεται σε 5,7 δισ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες
τράπεζες στην Ιταλία είναι η UniCredit και η Intesa Sanpaolo.
Η Banco Popolare θεωρείται μια από τις τράπεζες με τα περισσότερα κόκκινα δάνεια στην Ιταλία. Τα
περισσότερα κόκκινα δάνεια έχει αναλογικά η Monte dei Paschi. Τα κόκκινα δάνεια των ιταλικών τραπεζών
εκτιμάται ότι συνολικά ανέρχονται σε 360 δισ. ευρώ.

Συνέχεια….
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Η συμφωνία μεταξύ των δύο τραπεζών χαιρέτισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας Πιερ
Κάρλο Παντοάν. Ο πρωθυπουργός της χώρας Ματέο Ρέντσι είχε πιέσει από την πλευρά του για να κλείσει αυτή
η συμφωνία και να ισχυροποιηθεί ο τραπεζικός κλάδος της τρίτης ισχυρότερης οικονομίας στην ευρωζώνη.
Η νέα τράπεζα που δημιουργείται θα ονομάζεται Banco BPM, όπως ανακοίνωσε η Banco Popolare. Η
συμφωνία αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τα τελευταία εννέα χρόνια, από τότε που η Monte dei
Paschi εξαγόρασε την Banca Antonveneta. Το ντιλ έκλεισε έπειτα από αρκετούς μήνες διαπραγματεύσεων.
Προσπάθεια αναδιάρθρωσης κάνει αυτό το διάστημα και η Monte dei Paschi, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο
να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίων κατά 5 δισ. ευρώ.

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



«Πύργος από τραπουλόχαρτα» έτοιμος να πέσει το ευρώ, λέει ένας από τους αρχιτέκτονές του,
τονίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας
Το εγχείρημα του ευρώ δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό την παρούσα μορφή του και κινδυνεύει να
καταρρεύσει, προειδοποιεί ένας από τους βασικούς «αρχιτέκτονές» του, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της
Ελλάδας.
Ο καθηγητής Ότμαρ Ίσινγκ, πρώτος επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, που βοήθησε στη δημιουργία του
κοινού νομίσματος στις αρχές του αιώνα, προειδοποίησε ότι το ευρώ δεν είναι βιώσιμο έτσι όπως έχει αυτή τη
στιγμή.
Όπως είπε, η ΕΚΤ έχει εκτεθεί επικίνδυνα, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί τις 19 οικονομίες που
χρησιμοποιούν το ευρώ. Μιλώντας στο «Central Banking», είπε ότι «μία ημέρα, ο πύργος από τραπουλόχαρτα
θα καταρρεύσει». Παράλληλα, εκτίμησε πως το «πείραμα» του ευρώ έχει «προδοθεί» από τις πολιτικές της
Ευρώπης.
«Ρεαλιστικά μιλώντας, θα ήταν μια περίπτωση επίπονης πορείας, περνώντας από τη μια κρίση στην άλλη.
Είναι δύσκολο να προβλέψουμε για πόσο θα συνεχιστεί αυτό, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί επ'αόριστον» είπε.
Επίσης, πρόσθεσε πως, κατά την άποψή του, η ΕΚΤ έκανε ένα «θανάσιμο λάθος» όταν συμφώνησε να διασώσει
χρεοκοπημένες χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Όπως σημείωσε, το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης έχει «λίγο-πολύ» αποτύχει, ενώ έχει χαθεί κάθε πειθαρχία στις αγορές εξαιτίας των παρεμβάσεων
της ΕΚΤ.
«Οπότε δεν υπάρχει μηχανισμός δημοσιονομικού ελέγχου από τις αγορές ή την πολιτική. Αυτό εμπεριέχει όλα
τα στοιχεία που χρειάζονται για να επέλθει καταστροφή στην νομισματική ένωση».
Κατά τον καθηγητή Ίσινγκ, δεν υπάρχει σωτηρία από τα προβλήματα της νομισματικής ένωσης αν δεν υπάρξει
\
πολιτική ένωση,
κάτι που είναι απίθανο να συμβεί. Επίσης, χαρακτήρισε το πρώτο ελληνικό «bailout» ως
διάσωση των γαλλικών και γερμανικών τραπεζών, ενώ εκτίμησε ότι θα ήταν καλύτερα να είχε αναγκαστεί η
Ελλάδα να εγκαταλείψει το ευρώ και να της δοθεί γενναιόδωρη βοήθεια, αφού είχε ανακτηθεί η σταθερότητα
ισοτιμίας με τη δραχμή.
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