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Αξιωματούχος Ευρωζώνης: Σημαντικές οι πιθανότητες για συνολική συμφωνία στο Eurogroup
της Πέμπτης
Σημαντικές πιθανότητες στην επίτευξη συνολικής συμφωνίας για την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα στο Eurogroup της Πέμπτης στο
Λουξεμβούργο, έδωσε σήμερα αξιωματούχος της Ευρωζώνης που ενημέρωσε τον Τύπο ενόψει της συνεδρίασης.
Όπως εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος, οι υπουργοί θα εξετάσουν την έκθεση συμμόρφωσης των θεσμών για την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων, το
ζήτημα του χρέους, τη μεταμνημονιακή εποπτεία και το ύψος της τελευταίας δόσης που θα λάβει η Ελλάδα.
«Θα είναι πολύ καλά νέα εάν τα καταφέρουμε την Πέμπτη», επισήμανε ο αξιωματούχος, εξηγώντας ότι παρά τα ανοιχτά ζητήματα, υπάρχει «ταχεία
σύγκλιση».
«Δεν θα είναι τελετουργική η συζήτηση, υπάρχουν ακόμα σοβαρά ζητήματα να συζητηθούν» σημείωσε και αναφέρθηκε κυρίως στο ζήτημα της επέκτασης
των ωριμάσεων, την εξαγορά των ακριβών δανείων του ΔΝΤ και το ύψος του «μαξιλαριού» ρευστότητας που συνδέεται με το ύψος της τελικής δόσης που
θα λάβει η Ελλάδα.
Ερωτηθείς σχετικά με την ακριβή περίοδο επέκτασης των ωριμάσεων, ανέφερε ότι είναι ακόμα ανοιχτό, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι στόχος είναι να
υπάρξει ένας συμβιβασμός κοντά στα 7-8 χρόνια. Ο ίδιος παράγοντας ανέφερε πάντως ότι από την επέκταση των ωριμάσεων θα εξαρτηθεί και το ποσό της
τελικής δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσε ότι στόχος είναι μια «αξιόπιστη» απόφαση για το χρέος προκειμένου η Ελλάδα να ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές.
Σε ό,τι αφορά το ΔΝΤ, ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι στο Eurogroup της Πέμπτης θα συμμετάσχει η επικεφαλής του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ,
διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους από το ΔΝΤ θα δημοσιοποιηθεί κάποιες εβδομάδες αργότερα. Επιπλέον,
εξέφρασε την άποψη ότι σίγουρα θα ήταν προτιμότερη η χρηματοδοτική συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα, ωστόσο δεν πρόκειται να προκληθεί
κάποιο «σοκ» στις αγορές, καθώς θα συνεχίσει να συμμετάσχει σε πιο τεχνικό επίπεδο.
Τέλος, ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το πρωί της Πέμπτης θα συνεδριάσει το EuroWorking Group προκειμένου να προετοιμάσει την απόφαση του
Eurogroup, το οποίο θα ξεκινήσει στις 4.00 ώρα Ελλάδας. Εκτίμησε, δε, ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7.30 ώρα Ελλάδας.
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Μέρκελ: Ελπίζω στο Eurogroup να κάνουμε το τελευταίο βήμα στο ελληνικό πρόγραμμα
Η Ανγκελα Μέρκελ εξέφρασε την ελπίδα ότι στο Eurogroup της Πέμπτης θα γίνει το τελευταίο βήμα για το
ελληνικό πρόγραμμα.
«Τώρα πιστεύω έχουμε τη χρονική στιγμή. Την Πέμπτη ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε με την Ελλάδα το
τελευταίο βήμα στο πρόγραμμα. Τότε όλες οι χώρες του ευρώ θα είναι εκτός προγραμμάτων και τότε θα είναι η
σωστή στιγμή για να πούμε "τώρα πρέπει να καταστήσουμε την ευρωζώνη ασφαλή έναντι κρίσεων" και
πιστεύω ότι μπορούμε με τις προτάσεις μας να κάνουμε ένα καλό βήμα στην σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης
που θα έχουμε μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα», είπε η Καγκελάριος, στην κοινή
συνέντευξη Τύπου με τον Εμανουέλ Μακρόν, έπειτα από τη συνάντησή τους για την κοινή πρόταση για
μεταρρυθμίσεις στην ευρωζώνη.
Μια οικονομική και νομισματική ένωση μπορεί να κρατηθεί μόνο αν οι οικονομικές πολιτικές πλησιάσουν
μεταξύ τους, τόνισε ακόμη η Μέρκελ, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συνεργασία Βερολίνου-Παρισιού για την
εναρμόνιση του συστήματος φορολόγησης των επιχειρήσεων, αλλά και την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα δύο
υπουργεία Οικονομικών στο θέμα της τραπεζικής ένωσης.
Επισήμανε όμως ότι κάποιες χώρες χρειάζονται επιπλέον βοήθεια για να καταστεί δυνατή η σύγκλιση. «Η
σύγκλιση στην ευρωζώνη δεν είναι ακόμη επαρκής», υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
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Ανεβαίνει ο πήχης για τα «κόκκινα» δάνεια
Επιταχυνόμενους ρυθμούς αναμένεται να ζητήσει ο SSM από τις τράπεζες σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία όπως σημειώνουν ορισμένες πηγές θα πρέπει μέσα στην
προσεχή τριετία να έχουν αγγίξει το 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ για το 2022 στόχος είναι να προσεγγίσουν μονοψήφιο ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου των
τραπεζών.
Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, ο στόχος αυτός είναι περίπου αδύνατον να επιτευχθεί χωρίς μαζικές διαγραφές ή πωλήσεις δανείων, αφού τα προγράμματα των τραπεζών
έχουν οριοθετήσει τη μείωση στο 35% το 2019, κάτι που επίσης θεωρείται εξαιρετικά φιλόδοξο. Τον Ιούνιο του 2017 τα «κόκκινα» δάνεια ήταν το 50,6% του χαρτοφυλακίου
των τραπεζών.
Οι στόχοι θα τεθούν επισήμως τον Σεπτέμβριο και θα συνδυασθούν και με τη διαβούλευση για την πληροφόρηση που θα παρέχουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες προς τις Αρχές,
διαβούλευση που ήδη έχει ξεκινήσει η EBA.
Oι τράπεζες θα εντείνουν την τακτική πωλήσεων όσο υπάρχουν δυνατότητες από απόψεως κερδοφορίας.
Η εύλογη ωστόσο ανησυχία των τραπεζών είναι πως η μεγάλη πίεση μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις κεφαλαίου, και η περίοδος αυτή δεν είναι δόκιμη. Ωστόσο ο SSM
διαβεβαιώνει ότι οι πιέσεις δεν θα είναι τόσο μεγάλες ώστε τελικώς οι τράπεζες να υποστούν διάλυση.
Το θετικό αποτέλεσμα των stress tests δίνει περιθώριο στις ελληνικές τράπεζες να κινηθούν προς την κατεύθυνση πώλησης δανείων όπως επίσης και προς την εφαρμογή
μεθόδων split για κάποια μεγάλα δάνεια τα οποία μπορούν να μπουν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης.
Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι σηματοδοτούν τη μείωση των «κόκκινων» δανείων ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που υφίσταται στην παρούσα φάση το τραπεζικό σύστημα.
Μάλιστα σύμφωνα με έγκυρους τραπεζικούς παράγοντες οι στόχοι θα βαίνουν προοδευτικότεροι, ώστε μέχρι το 2022 τα «κόκκινα» δάνεια τελικώς να αποτελέσουν μονοψήφιο
ποσοστό στο συνολικό χαρτοφυλάκιο των δανείων.
Αυτό ασφαλώς θα επιτευχθεί υπό την προϋπόθεση πως η χώρα θα έχει επιστρέψει σε ισχυρούς ρυθμούς ανάκαμψης, που θα επιτρέψουν και στις τράπεζες να
πραγματοποιήσουν χρηματοδοτήσεις.
Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος «κόκκινων» δανείων είναι της τάξης του 6,5%.
Κατευθυντήριες
γραμμές για
NPE’s
και
ρυθμισμένα
Εν τω μεταξύ, σε διαβούλευση με στόχο την καλύτερη αποκρυπτογράφηση των ισολογισμών των τραπεζών έχει θέσει η EBA τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν στην
πληροφόρηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων NPE’s και των ρυθμισμένων δανείων για όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Είναι σαφές πως το θέμα αφορά καίρια τη χώρα μας, που συνεχίζει να έχει τη θλιβερή πρωτιά «κόκκινων» δανείων ανάμεσα στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης αλλά και τον
λοιπό ευρωπαϊκό νότο, αφού η διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Αρχής είναι πως βήματα γίνονται, όχι ωστόσο με την ταχύτητα που θα απαιτείτο.
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές πληροφόρησης στόχο έχουν να επιταχύνουν τις διαδικασίες εκκαθάρισης των ισολογισμών αλλά και να καταστήσουν κοινωνούς όλους τους
ενδιαφερόμενους στην αγορά για τα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών που είτε είναι προς πώληση είτε προς εξυγίανση.
Οι κατευθυντήριες γραμμές θα καθορίσουν στο τέλος της ημέρας τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες στις αρχές σχετικά με τα NPE’s και ακόμη
τα ρυθμισμένα δάνεια των οποίων η εξυπηρέτηση παρουσιάζει νέες δυσχέρειες, αλλά και σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτήσει οι τράπεζες από τους
πλειστηριασμούς.
Αντιμετωπίζοντας πιθανές ασυμμετρίες πληροφοριών η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή επιδιώκει να υπάρχουν minimum standards γύρω από την πληροφόρηση ώστε να
προωθείται η διαφάνεια και η πειθαρχία της αγοράς. Η διαβούλευση αυτή λήγει στις 27 Ιουλίου.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι αρχές, 12 κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν μεγάλους λόγους NPE’s προς το συνολικό τους χαρτοφυλάκιο.
Η βελτίωση των δεικτών NPE’s ήταν απογοητευτικά αργή, ακόμη και αν οι κοινές προσπάθειες των τραπεζών, αλλά και η προσπάθεια των Αρχών οδήγησαν σε επιτάχυνση της
προσαρμογής.
Τα υψηλά επίπεδα NPE’s αποτελούν ένα ουσιαστικό χτύπημα στην κερδοφορία των τραπεζών και υπάρχει απόλυτη συσχέτισή τους με την αύξηση των χορηγήσεων.
Παράλληλα απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.
Το υψηλό απόθεμα NPE’s επηρεάζει αρνητικά την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα σε κραδασμούς και ως εκ τούτου αυξάνει τον συστημικό κίνδυνο. Όλες αυτές οι
επιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα τρόπο ολοκληρωμένο.
Στο μοντέλο το οποίο υφίσταται διαρκείς βελτιώσεις εντάσσεται και η αυξημένη αυτή πληροφόρηση. Τελικά, οι κατευθυντήριες γραμμές επιχειρούν να μειώσουν την
ασυμμετρία των πληροφοριών και να προωθήσουν τη συγκρισιμότητα του προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων (σ.σ.: ώστε να επιτευχθεί μια σωστή τιμολόγηση σε
περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται απευθείας ή σε μία δευτερογενή αγορά).
Η ΕΒΑ αποσκοπεί να εκδώσει το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να δημοσιεύει τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές, λαμβάνοντας
υπόψη τα σχόλια που έλαβε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, πριν από το τέλος του 2018.
Η πληροφόρηση θα παρακολουθεί και τις δράσεις που αναπτύσσονται από τις αρχές σχετικά με τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών. Πρόκειται για συνδυασμένες δράσεις που
αναπτύσσονται σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι πολιτικές για τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ομογενοποιήσουν την πληροφόρηση που παρέχουν αφορούν: i) την εποπτεία ii) τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις των πλαισίων αφερεγγυότητας και ανάκτησης χρέους, iii) την ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών για δάνεια και περιουσιακά στοιχεία που αντιμετωπίζουν
προβλήματα και iv) τη συνολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος.
Οι πληροφορίες θα αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τα στοιχεία των πλειστηριασμών και τα ρυθμισμένα δάνεια που ξαναγίνονται «κόκκινα».
Η αναλογικότητα της πληροφόρησης θα ενσωματώνεται στις κατευθυντήριες γραμμές με βάση στοιχεία που αφορούν τη σημασία της πίστωσης, το ύψος των ρυθμισμένων
δανείων που γίνονται εκ νέου «κόκκινα» κ.λπ.
Η πληροφόρηση όμως δεν θα σταματά εκεί. Θα παρακολουθεί τον κύκλο ζωής του μη εξυπηρετούμενου δανείου όπως προβλέπει η σχετική από τον SSM καθοδήγηση και θα
εκτείνεται στο ύψος των προβλέψεων και της αναπροσαρμογής τους. Θα περιλαμβάνει ακόμη το είδος της θεραπείας ώστε να καταστεί εφικτό -σε περίπτωση που η θεραπεία
δεν αποδίδει- να αλλάξει άμεσα ή να οδηγηθεί το πιστωτικό ίδρυμα στη διαγραφή του δανείου.
Στόχος
και
δομή
Η αναλογικότητα ενσωματώνεται στις κατευθυντήριες γραμμές με βάση τη σημασία των πιστωτικών ιδρυμάτων και το επίπεδο των επισφαλειών τους. Υπάρχει ένα σύνολο
προτύπων που ισχύουν για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και ορισμένα πρόσθετα πρότυπα που ισχύουν μόνο για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα με υψηλό επίπεδο NPL’s.
Τα πρότυπα γνωστοποίησης που ισχύουν για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα παρουσιάζουν τους όγκους και το επίπεδο των NPL’s, των ρυθμισμένων δανείων η ρύθμιση των
οποίων τίθεται εν αμφιβόλω και τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν προκύψει από πλειστηριασμούς με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας.
Τελικός στόχος είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών ασυμμετριών στην πληροφόρηση για τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα με μεγάλους όγκους NPE’s θα πρέπει να παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση που θα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να έχουν καλύτερη
εικόνα της κατανομής και των χαρακτηριστικών των προβληματικών δανείων, την ποιότητα και την αξία των εξασφαλίσεων που στηρίζουν τα δάνεια αυτά και την
αποτελεσματικότητα των οργάνων που επιλαμβάνονται της λειτουργίας ανάκτησης των επισφαλειών.
Με αυτόν τον τρόπο δεν θα δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στις δευτερογενείς αγορές πώλησης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ συγχρόνως ο
ανταγωνισμός θα λειτουργεί ως κίνητρο για μεγαλύτερη εξυγίανση των ισολογισμών των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Συνέχεια….

II

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

Ημερήσια Νέα

-Νέο πλαίσιο πληρωμών
Εκσυγχρονίστηκε το υφιστάμενο πλαίσιο για τη διενέργεια πληρωμών από τις τράπεζες με βάση την ισχύ του νόμου 4537/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 για τις υπηρεσίες
πληρωμών. Με τις διατάξεις αυτού του νόμου καλύπτονται οι παρακάτω υπηρεσίες πληρωμών:
Οι αναλήψεις και καταθέσεις από και σε τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών αντίστοιχα.
Οι μεταφορές πίστωσης.
Οι άμεσες χρεώσεις.
Οι συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες).
Τα εμβάσματα.
Οι εντολές εκκίνησης πληρωμών.
Οι πληροφορίες κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών.
Ο νόμος, αποβλέποντας στην ενίσχυση της διαφάνειας των όρων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων χρησιμοποιούν (πελάτες) ή παρέχουν (τράπεζες) τις εν λόγω υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται:
Το περιεχόμενο της πληροφόρησης προς τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών.
Τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης μιας πράξης πληρωμής.
Τα δικαιώματα σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης λογαριασμού πληρωμών.
Η ημερομηνία διαθεσιμότητας ή/και έναρξης της τοκοφορίας σε περίπτωση πίστωσης λογαριασμού.
Οι όροι ασφαλούς διενέργειας ηλεκτρονικών πράξεων πληρωμών.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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SZ: Αυτή την εβδομάδα αναμένεται συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους
Στην επικείμενη έξοδο της Ελλάδας από τα προγράμματα προσαρμογής αναφέρεται ρεπορτάζ της Süddeutsche Zeitung από τις Βρυξέλλες, όπου
επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «αυτήν την εβδομάδα αναμένεται συμφωνία για την ελάφρυνση του (ελληνικού) χρέους».
Όπως αναμεταδίδει η DW, η εφημερίδα του Μονάχου βλέπει την «Αθήνα προ της εξόδου» και κάνει λόγο για μεγάλη «αποφασιστικότητα» για επίτευξη
συμφωνίας, σημειώνοντας ότι «πριν από τη λήξη του τρίτου πλέον δανειακού προγράμματος στις 20 Αυγούστου, οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών
της ευρωζώνης θέλουν να φτάσουν οπωσδήποτε σε συμφωνία αυτήν την εβδομάδα». Ο Γερμανός ανταποκριτής παρατηρεί ότι «μετά από οκτώ χρόνια
κρίσης διαρκείας και τρία πακέτα πολλών δισεκατομμυρίων» η Ελλάδα θέλει να «τα καταφέρει πάλι με τις δικές τις δυνάμεις». Όπως εκτιμά η SZ, «οι
οιωνοί δεν είναι κακοί. Η κυβέρνηση στην Αθήνα είναι στη διαδικασία να συμβάλει το μερίδιό της, υλοποιώντας τις πάνω από 80 συμφωνηθείσες (σ.σ.
προαπαιτούμενες) μεταρρυθμίσεις. Ως αντάλλαγμα τα κράτη της ευρωζώνης θέλουν να αποφασίσουν ποιες παραχωρήσεις θα κάνουν έναντι της
Ελλάδας».
Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι κεντρικό ζήτημα είναι η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Για αυτό το θέμα γράφει μεταξύ άλλων ότι «πρόκειται να
παραταθεί η περίοδος αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων. Υπό συζήτηση βρίσκεται παράταση από μηδέν έως 15 χρόνια, με τη Γερμανία να κινείται
μάλλον στο κάτω μέρος της κλίμακας. Οι διαπραγματευτές από το Βερολίνο έδωσαν πάντως στους υπόλοιπους να καταλάβουν ότι είναι πρόθυμοι να
προβούν σε παραχωρήσεις. Στις Βρυξέλλες υπάρχει η εκτίμηση ότι τελικά ενδέχεται οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν στη μέση, δηλαδή περί τα επτά
ή οκτώ χρόνια».
Το δημοσίευμα αναφέρεται και στον πιθανό ρόλο του ΔΝΤ στο τρέχον ελληνικό πρόγραμμα, αναφέροντας ότι «μάλλον δεν πρόκειται πια να εμπλακεί
χρηματοδοτικά» σε αυτό. «Όμως τα κράτη της ευρωζώνης δεν θέλουν να το εγκαταλείψουν εντελώς». Η γενική διευθύντρια του Ταμείου Κριστίν
Λαγκάρντ «θέλει να συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών του Eurogroup την Πέμπτη. Τότε αναμένεται να συζητηθεί και ο ρόλος
τον οποίο πρόκειται να παίξει μελλοντικά το ΔΝΤ στην Ελλάδα», γράφει η SZ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα του Μονάχου, υπάρχει σύγκλιση για αυστηρότερη μεταμνημονιακή εποπτεία της Αθήνας συγκριτικά με άλλες χώρες που
είχαν υπαχθεί σε πρόγραμμα. «Η πλειοψηφία των κρατών της ευρωζώνης επιμένει να μην επιτρέπεται να αναστραφούν απλά συμφωνηθείσες
μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, με την οποία η τελευταία θα δεσμεύεται σε αυτό», γράφει η
εφημερίδα του Μονάχου.
Η SZ προσθέτει ότι «παρά τις εκτεταμένες απαιτήσεις θα πρέπει 'να αποφευχθεί να δοθεί η εντύπωση ότι με αυτές τις απαιτήσεις σχεδιάζεται ντε φάκτο
ένα νέο πρόγραμμα'», γράφει η SZ, επικαλούμενη έγγραφα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις.

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

Μυτιληναίος: Project της Μέτκα ύψους 200εκ ευρώ δολαρίων
Η MYTILINEOS ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, ΜΕΤΚΑ EGN, υπέγραψε σύμβαση με την Talasol Solar S.L.U. θυγατρική της
Ellomay Capital Ltd., για την υλοποίηση μιας μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στον
δήμο Talaván, στο Cáceres της Ισπανίας («έργο Talasol»).
Η υπογραφή της συμφωνία έλαβε χώρα στην έδρα της MYTILINEOS στην Αθήνα στις 18.06.2018.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή
(EPC) του έργου Talasol, καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για την έγχυση ισχύος στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων ένας
υποσταθμός ανύψωσης τάσεως 400 kV, μία γραμμή διασύνδεσης υψηλής τάσης, έως και το σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο καθώς και
παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (O & M) για δύο έτη. Η αξία της σύμβασης αγγίζει τα € 200 εκατ.
Η επιλογή της METKA EGN για το συγκεκριμένο έργο εδραιώνει τη θέση της εταιρείας ως διεθνούς ηγέτιδας στην παροχή
ανταγωνιστικών λύσεων EPC στον τομέα της ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως.
Συνέχεια..
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Ημερήσια Νέα

Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS δήλωσε:
«Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξε η Ellomay. Το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο για την
ανταγωνιστική, μη επιδοτούμενη ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη και προσβλέπουμε στην επιτυχή ολοκλήρωσή
του εγκαίρως και κυρίως εντός προϋπολογισμού. Δεσμευόμαστε να επεκτείνουμε περαιτέρω τη δραστηριότητά
μας σε αυτήν την αναπτυσσόμενη αγορά, τόσο υποστηρίζοντας μεγάλους διεθνείς πελάτες και προσφέροντάς
τους ανταγωνιστικές λύσεις EPC, όσο και αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές μας με δικά μας έργα και
επενδύσεις στον κλάδο.»

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



Ινστιτούτο Peterson: H κρίση του ευρώ μπορεί να διαιωνίζεται απεριόριστα
Επιχειρήματα υπέρ της χορήγησης ελάφρυνσης χρέους στην Ελλάδα και χαλάρωσης της δημοσιονομικής
πολιτικής που της έχει επιβληθεί διατυπώνει ο γνωστός οικονομολόγος Τζερομίν Ζετελμάγιερ του Ινστιτούτου
Peterson (PIIE) της Ουάσιγκτον σε ανάλυση που συνέταξε για την ανάγκη αλλαγής της αρχιτεκτονικής του
ευρώ.
Όπως μεταδίδει το CNN Greece, σύμφωνα με τον Ζετελμάγιερ η κρίση του ευρώ ξεκίνησε το 2010 ως
μια δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και μια τραπεζική κρίση στην Ιρλανδία, δύο μικρές χώρες οι οποίες
μαζί συνιστούσαν περίπου το 4% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ.
«Τα προγράμματα στήριξης του ΔΝΤ και της ΕΕ που υποστηρίχθηκαν από την ΕΚΤ αποσκοπούσαν στην
ταχεία αντιμετώπιση των δημοσιονομικών και οικονομικών προβλημάτων και στην πρόληψη της μετάδοσης
κρίσης. Αντί αυτού, η κρίση ξέφυγε από τον έλεγχο. Στις αρχές του 2011, είχε φτάσει στην Πορτογαλία, από το
τρίτο τρίμηνο του 2011 την Ιταλία και την Ισπανία. Μέχρι το 2012, ολόκληρη η ζώνη του ευρώ βρισκόταν σε
ύφεση. Ακόμη και μετά την ανάκαμψη, το 2014, οι μετασεισμοί της κρίσης συνέχισαν να στοιχειώνουν τη ζώνη
του ευρώ», αναφέρει ο Γερμανός οικονομολόγος. Τονίζει δε πως «μετά την κατάληψη της εξουσίας από μια
κυβέρνηση που αντιτίθετο στην ΕΕ και στο ΔΝΤ, η Ελλάδα σχεδόν εξήλθε του ευρώ το 2015» και πως πιο
πρόσφατα, ένας κυβερνητικός συνασπισμός που κρύβει αντιευρωπαϊκά συναισθήματα στην Ιταλία έρχεται να
αποτελέσει σοβαρή, ίσως υπαρξιακή πρόκληση για το ευρώ και την ΕΕ.
«Με παρόμοιες πολωμένες απόψεις σε άλλες χώρες, φαίνεται ότι η κρίση του ευρώ μπορεί να διαιωνίζεται
απεριόριστα (μέχρι να καταρρεύσει το ευρώ)», αναφέρει ο Ζετελμάγιερ.
Στο σημείο αυτό ο οικονομολόγος του Ινστιτούτου Peterson υπογραμμίζει πως ούτε οι χώρες οφειλέτες ούτε οι
χώρες πιστωτές δεν μπορούν να κατηγορηθούν για το ότι προσπαθούν να επιλύσουν την κρίση με τους όρους
τους. «Υπήρξε μια πραγματική σύγκρουση συμφερόντων. Υπό αυτό το πρίσμα, οι χώρες πιστωτές και τα
θεσμικά όργανα
που τις συμβουλεύουν και καθορίζουν τους όρους της προσαρμογής - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
\
και το ΔΝΤ - έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι πιέζοντας υπερβολικά τις δανειζόμενες χώρες κινδύνευαν να
υπονομεύσουν τη στρατηγική επίλυσης κρίσεων τόσο από οικονομικής όσο και από πολιτικής άποψης.
«Πάνω από οκτώ χρόνια μετά τη συμφωνία για το πρώτο πρόγραμμα της Ελλάδας, η Ευρώπη εξακολουθεί να
υφίσταται τις συνέπειες», σημείωσε σχετικά ο Ζετελμάγιερ.
Συνέχεια…
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Ο διάσημος οικονομολόγος αναφέρει πως στην κοινή γνώμη χωρών που δανείζουν (πιστωτών), τα σχέδια για περισσότερο
επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ των μελών της ΟΝΕ - που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από χώρες
όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία - θεωρούνται τώρα ως προσπάθειες δημιουργίας ενός καθεστώτος στο οποίο οι
ενάρετοι θα πληρώνουν για τις αμαρτίες των χωρών που δεν ήταν ενάρετες. Κατά τον ίδιο δεν είναι περίεργο το γεγονός
ότι πολλοί Γερμανοί ψηφοφόροι έχουν «αγοράσει» την ιδέα ότι οποιαδήποτε μορφή προσθέτου επιμερισμού των κινδύνων
στη ζώνη του ευρώ αντιβαίνει στα γερμανικά συμφέροντα. «Προωθώντας την ιδέα ότι η μεγαλύτερος επιμερισμός των
κινδύνων πιθανόν θα οδηγήσει σε μεταβιβάσεις από Βορρά προς το Νότο, η γερμανική κυβέρνηση έχει δώσει πνευματική
υπόσταση στα επιχειρήματα των ευρωσκεπτικιστών και έχει κάνει κακό στα γερμανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα»,
υπογραμμίζει ο γνωστός οικονομολόγος.
Την ίδια στιγμή, ο Ζετελμάγιερ τονίζει πως στις χώρες οφειλέτες , η έλλειψη προόδου όσον αφορά στη μεταρρύθμιση της
ζώνης του ευρώ ερμηνεύεται ευρέως ως ένδειξη ότι οι χώρες πιστωτές δεν επιθυμούν να δείξουν αλληλεγγύη,
υποχρεώνοντας το Νότο σε πολιτικές λιτότητας και άλλες μορφές «αυτοτραυματισμού».
«Και οι δύο αφηγήσεις οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα: ότι το ευρώ αποτελεί απειλή για τη Δημοκρατία, είτε διότι
αναγκάζει τις χώρες να λάβουν μέτρα κατά της βούλησης των εκλογέων τους (γνωστό επιχείρημα στην Ιταλία), είτε επειδή
δημιουργεί ενδεχόμενες δημοσιονομικές δεσμεύσεις και θεσμούς που αλληλοενισχύουν τους κίνδυνους, εξαναγκάζοντας
τους πολιτικούς να παραδώσουν τον δημοσιονομικό έλεγχο (συχνό επιχείρημα στη Γερμανία). Η δημιουργία ή η άνοδος
των λαϊκιστικών κομμάτων, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το AfD, η Λέγκα και το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, συνδέονται άμεσα με
αυτές τις αφηγήσεις», υποστηρίζει ο Ζετελμάγιερ.

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

Εσόδα άνω των 2 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις περίμενει το 2018 το ΤΑΙΠΕΔ
Την εκτίμηση ότι τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις μπορεί να υπερβούν το 2018 τα 2 δισ. ευρώ κάνει το ΤΑΙΠΕΔ.
Αν καταλήξει θετικά εντός της φετινής χρήσης η επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε ένα
τίμημα στην περιοχή των 1,1 δισ. ευρώ, τότε είναι πολύ πιθανόν τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ να υπερβούν και τα 2 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται
ότι με βάση το sMoU, το στόχος εσόδων για το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων είναι 2 δισ. ευρώ για το 2018 και 1 δισ. ευρώ το 2019.
Οπως αναφέρεται από το Ταμείο, με αφορμή την έγκριση από το ΚΥΣΟΙΠ του επικαιροποιημένου ADP, με γρήγορο βηματισμό
κινείται φέτος η υλοποίηση του προγράμματος του ΤΑΙΠΕΔ, με τουλάχιστον 7 διαγωνισμούς σε πλήρη εξέλιξη, θέτοντας ισχυρές βάσεις
για να επιτευχθεί για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, ο στόχος των εσόδων.
Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να εκκινήσουν και άλλα έργα αξιοποίησης, όπως προβλέπεται στο επικαιροποιημένο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (ADP) που εγκρίθηκε προ ημερών από το ΚΥΣΟΙΠ και έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΤΑΙΠΕΔ.
Από τις αρχές του χρόνου έχει επιτευχθεί η ολοκλήρωση σειράς διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ άλλοι είναι πλέον στην τελική ευθεία
ολοκλήρωσης. Ενδεικτικά:
Εχει εισπραχθεί το τίμημα για το 5% του ΟΤΕ (284 εκατ. ευρώ), για το 67% του ΟΛΘ (231,9 εκατ. ευρώ) και από διάφορα ακίνητα
(ενδεικτικά πάνω από 8,8 εκατ. ευρώ μόνο από το eAuction VIII), όπως έχουν εισπραχθεί και 166 εκατ. ευρώ από την ανανέωση των
αδειών χρήσης ραδιοφάσματος.
Παράλληλα, έχουν προχωρήσει διαγωνισμοί με την λήψη δεσμευτικών προσφορών για άλλα έργα όπως η πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ
(251,28 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων από τα συνολικά 535 εκατ. ευρώ) και η πώληση της ΕΕΣΣΤΥ (με προσφορά 22
εκατ. ευρώ σε έναν διαγωνισμό που χρονίζει από το 2013).
Στη Β Φάση για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών έχουν μπει οι διαγωνισμοί για την παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου, της
μαρίνας Χίου και της Εγνατίας Οδού (έχουν προεπιλεγεί οι επενδυτές που μπορούν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές και για τα
τρία).
Επίσης, το Ταμείο έχει ήδη δρομολογήσει την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στα ΕΛΠΕ (έχοντας λάβει εκδήλωση ενδιαφέροντος
από 5 επενδυτικά σχήματα), είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου κλπ.
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