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Βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Κομισιόν - ΔΝΤ για χρέος και επιτήρηση
Το παιχνίδι για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και τη μεταμνημονιακή εποπτεία άρχισε ήδη να παίζεται
σκληρά στο δίπολο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΔΝΤ, με την πρώτη να βγάζει τα μαχαίρια κατά του δεύτερου το
προηγούμενο δεκαπενθήμερο, χαϊδεύοντας ταυτόχρονα τα αυτιά της κυβέρνησης. Ωστόσο, η έκβαση του
παιχνιδιού θα κριθεί το επόμενο διάστημα από τη στάση ακόμη δύο ευρωπαϊκών παικτών: του Eurogroup, που
τελούσε έως τώρα εν αναμονή της νέας γερμανικής κυβέρνησης, και της ΕΚΤ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέβασε τους τόνους κατά του ΔΝΤ τις προηγούμενες ημέρες, μεταδίδοντας, μέσω
πηγών της, ότι οι υπολογισμοί του έχουν αποδειχθεί λανθασμένοι κατ’ επανάληψιν και πρέπει να τους
αναπροσαρμόσει σε ρεαλιστική βάση. Ετσι, κατά την άποψη της Κομισιόν, δεν θα χρειαστεί η μείωση του
αφορολογήτου από 1/1/2019, όπως υποστηρίζει το Ταμείο. Επίσης, πηγές της, την περασμένη εβδομάδα,
τάχθηκαν κατά της προληπτικής γραμμή πίστωσης, με επιχειρήματα όπως ότι μπορεί να προκαλέσει πολιτική
αναταραχή και άρα να λειτουργήσει κατά της φθηνής χρηματοδότησης της χώρας από τις αγορές.
Οι τοποθετήσεις αυτές ικανοποίησαν την κυβέρνηση, που θεώρησε ότι ενισχύεται το αφήγημα της καθαρής
εξόδου και θριαμβολόγησε μέσω non paper, εκτοξεύοντας επί της ευκαιρία και ακόμη μία βολή κατά του
κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα.
Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του χρέους, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι μια απομάκρυνση του Ταμείου
από το πρόγραμμα, θα αποτελέσει νίκη για την Ελλάδα. Πηγές της αγοράς εκφράζουν φόβους ότι, χωρίς την
πίεση του ΔΝΤ, η Ευρώπη θα θελήσει απλώς να μεταθέσει το πρόβλημα του χρέους για αργότερα («extend and
pretend», σύμφωνα με την προσφιλή φράση του Γιάνη Βαρουφάκη), ρισκάροντας μια άνοδο του κόστους
δανεισμού της Ελλάδας από τις αγορές. Αυτή την ανησυχία εξέφρασε άλλωστε και η μελέτη του Κέντρου
Ερευνών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPR) την περασμένη εβδομάδα.
Ενα ενδεχόμενο «όχι» του ΔΝΤ στη βιωσιμότητα του χρέους, εξάλλου, θα έφερνε σε δύσκολη θέση και την ΕΚΤ.
Η στάση της τελευταίας αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς το τεχνοκρατικό στοιχείο βαραίνει καθοριστικά στις
αποφάσεις της, όπως και σ’ αυτές του ΔΝΤ.
Η συνεδρίαση του Eurogroup στη Σόφια στις 27 Απριλίου αναμένεται κρίσιμη, καθώς τότε έχει οριστεί να γίνει
η πρώτη συζήτηση για το χρέος, ενώ θα έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση με το ΔΝΤ στο περιθώριο της εαρινής
συνόδου του, στις 17-22 Απριλίου.
Συνέχεια…
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/ των διαπραγματεύσεων για το χρέος επισημαίνει ότι η Γερμανία δεν είναι πια αυτή που ήταν επί υπουργίας Βόλφγκανγκ
Πηγή με γνώση
Σόιμπλε, ενώ και το ΔΝΤ έχει γίνει πιο διαλλακτικό, καθώς θέλει να διατηρήσει την παρουσία του στην Ευρώπη, για πολιτικούς λόγους.
Ετσι, η πηγή πιθανολογεί ότι θα επέλθει στο τέλος κάποιος συμβιβασμός.
Ωστόσο, ο συμβιβασμός αυτός ενδέχεται να επιτευχθεί στο χειρότερο σημείο για την Ελλάδα, αν η ευρωπαϊκή απροθυμία για
γενναιόδωρη ελάφρυνση χρέους αντισταθμιστεί με νέα δημοσιονομικά μέτρα, όπως η πρόωρη εφαρμογή του αφορολογήτου.
Το σίγουρο είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση θα συναντηθεί με το ΔΝΤ στην πίεση για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και μη
αναστρεψιμότητα όσων έχουν γίνει.|
Τέσσερα σενάρια για το ελληνικό χρέος
Τα σενάρια για το χρέος γράφονται ήδη στα γραφεία των τεχνοκρατών, αλλά χωρίς αριθμούς, εν αναμονή των πολιτικών αποφάσεων,
αναφέρει πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα βασικά χαρακτηριστικά των σεναρίων είναι τα εξής:
1. Η σύνδεση της ελάφρυνσης του χρέους με το ΑΕΠ, σε δύο παραλλαγές. H πρώτη είναι η γαλλική και προβλέπει ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης θα είναι κριτήριο για την επέκταση της ωρίμανσης των ομολόγων. Η δεύτερη είναι του ESM και ορίζει τις πληρωμές χρέους
ως ποσοστό του ΑΕΠ. Εκτιμάται ότι στο τέλος θα γίνει ένας συνδυασμός των δύο, με τρόπο ώστε να ικανοποιεί το ΔΝΤ και να του
επιτρέψει να επιστρέψει στο ελληνικό πρόγραμμα.
2. Επεκτάσεις ωριμάνσεων ώς 15 ετών. Ως το 2022, αναφέρουν οι πηγές, οι πληρωμές θα είναι ελάχιστες. Ουσιαστικά θα πληρώνονται
μόνο τόκοι. Μετά το 2022, οι πληρωμές θα αρχίσουν να αυξάνονται.
3. Πιθανή εξαγορά των οφειλών στο ΔΝΤ, περίπου 9 δισ. ευρώ.
4. Επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν η ΕΚΤ και οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες (SMP και ANFA),
αλλά σταδιακά και υπό τον όρο της επίτευξης των συμφωνημένων πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ, καθώς και της μη
αντιστροφής των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Πρόκειται για ποσό περίπου 4 δισ. ευρώ, για το οποίο η ελληνική
κυβέρνηση θα δεσμευθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για επενδύσεις. Ενδεικτικά, ο νέος Γερμανός υπουργός Οικονομικών
Ολαφ Σολτς είπε την περασμένη εβδομάδα, σε συνέντευξή του, ότι η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα εξαρτηθεί από τη συνέχιση της
μεταρρυθμιστικής πολιτικής.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ισχυρό momentum αποκτούν οι e-πλειστηριασμοί στον πρώτο μήνα εφαρμογής τους
Ισχυρό momentum αποκτούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ξεπερνώντας ήδη τους 1.300 μέχρι προχθές, ένα μήνα από τη νομοθετική
καθιέρωσή τους στις 21 Φεβρουαρίου.
Μετά από ερμηνεία συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου από τις νομικές υπηρεσίες του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, η
διακοπή των φυσικών πλειστηριασμών και η αποκλειστική διενέργεια των ηλεκτρονικών ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και κλείνει ένα
μήνα εφαρμογής την ερχόμενη Τετάρτη, οπότε έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 289 πλειστηριασμοί. Στο διάστημα αυτό, παρά τη
συνεχιζόμενη ηχηρή παρουσία συγκεκριμένων "συλλογικοτήτων", οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ανεβάζουν αισθητά ταχύτητα και οι
τραπεζίτες διαπιστώνουν ότι λειτουργούν τόσο υπέρ των ανακτήσεων οφειλών, δίνοντας ισχυρό μήνυμα σε στρατηγικούς
κακοπληρωτές, όσο και υπέρ της αύξησης των ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Από τους 318 ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στις 21 Μαρτίου (ακριβώς ένα μήνα μετά τη
νομοθετική έναρξη της αποκλειστικής διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών), οι 185 ολοκληρώθηκαν με κατακύρωση του
ακινήτου σε υπερθεματιστή, σε 96 δεν υπήρξε συμμετοχή υποψηφίων πλειοδοτών και κηρύχθηκαν άγονοι, ενώ 37 ανεστάλησαν και
κανείς δεν ματαιώθηκε.
Την αμέσως προηγούμενη Τετάρτη 14 Μαρτίου, έγιναν 335 πλειστηριασμοί, εκ των οποίων 133 κατακυρώθηκαν σε πλειοδότη, 153
απέβησαν άκαρποι, 46 ανεστάλησαν και 3 ματαιώθηκαν. Την Τετάρτη 7/3 είχαν αναρτηθεί 722 πλειστηριασμοί και ολοκληρώθηκαν 246,
άγονοι κατέληξαν 254 και 184 ανεστάλησαν, ενώ 38 ματαιώθηκαν.
Τα παραπάνω διαστήματα έθεσαν ουσιαστικά στις "ράγες" την απρόσκοπτη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, δίνοντας
ηχηρά μηνύματα με τους πρώτους πλειστηριασμούς "τρανταχτών" περιπτώσεων στρατηγικών κακοπληρωτών.
Πλέον ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί δεν γίνονται μόνο κάθε Τετάρτη, αλλά έχουν ξεκινήσει να γίνονται και Πέμπτες – Παρασκευές,
αποκτώντας σταθερή ροή που οδηγεί στην εκτίμηση ότι τον Απρίλιο οι πλειστηριασμοί θα φτάσουν τους 1.500.
Η εξομάλυνση της διαδικασίας συμβαδίζει με την εξομάλυνση της κατάστασης στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους της περιφέρειας,
οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλο οδηγούνται σε λύση της αποχής τους. Προχθές, την αποχή τους έλυσαν οι συμβολαιογράφοι της Λάρισας,
οι οποίοι είχαν ορίσει αυτή να διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο.
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Πριν από το Πάσχα εκτιμάται ότι θα λήξει η αποχή και των συμβολαιογράφων της Κέρκυρας. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κέρκυρας κ. Κ. Γιαννακούρης είχε επικαλεστεί για την απόφαση αποχής την ύπαρξη κενών
στο νόμο για τους πλειστηριασμούς. Πάντως, οι πλειστηριασμοί που ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν στην Κέρκυρα, μεταφέρθηκαν
στην Αθήνα και έγιναν κανονικά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στον Απρίλιο επίκειται ο πλειστηριασμός τεσσάρων ξενοδοχείων
στην Κέρκυρα.
Πέραν της Κέρκυρας, ο άλλος σύλλογος συμβολαιογράφων που απέχει από πλειστηριασμούς είναι αυτός της Κρήτης. Ο συγκεκριμένος
σύλλογος έχει αποφασίσει παράταση της αποχής των μελών του από πλειστηριασμούς μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, και σε αυτή
την περίπτωση η αποχή εκτιμάται ότι θα λυθεί στις 10 – 15 Ιουνίου.
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, συνεχίζει να απέχει από πλειστηριασμούς λιγότερο από το 10% των συμβολαιογράφων σε όλη τη χώρα.
Παράλληλα, πάνω από 400 συμβολαιογράφοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Σημειώνεται ότι σε σύνολο 3.000 συμβολαιογράφων σε όλη τη
χώρα, μόνο το 10% - 15% ασχολούνταν με πλειστηριασμούς.
Οι πλειστηριασμοί αποτελούν καταλύτη στην προσπάθεια των τραπεζών για τη μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και ο στόχος για μείωση των NPEs μέσω ρευστοποιήσεων ανέρχεται σε 13,5 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2019. Αυτό σημαίνει
ότι το ποσοστό της συμβολής των πλειστηριασμών στην επίτευξη του στόχου μείωσης των κόκκινων δανείων μέχρι τα τέλη του 2019
ανέρχεται σε 30%.
Πηγή: capital.gr
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Economist: Δύσκολο καλοκαίρι για τον Τσίπρα
Ένα δύσκολο καλοκαίρι προβλέπει ο Economist ότι περιμένει τον Ελληνα πρωθυπουργό, ο οποίος «βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις σε πολλαπλά
μέτωπα».
Από τη μία το αφήγημά του για οικονομική επιτυχία έχει αρχίσει να ξεφτίζει και η καθαρή έξοδος είναι ανέφικτη και από την άλλη ο κυβερνητικός
συνασπισμός με τους ΑΝΕΛ κινδυνεύει να διαλυθεί λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων στους χειρισμούς σε συγκεκριμένα εθνικά θέματα.
Το άρθρο του Economist περιγράφει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την οικονομία έως και τα προβλήματα με τις γειτονικές χώρες.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αρθρογράφοι του βρετανικού Economist, ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει βελτιώσει τις σχέσεις του με τους μεγάλους
πιστωτές της Ελλάδας, την ΕΕ και το ΔΝΤ και ένας λόγος είναι ότι η Αθήνα είναι πιθανό να ολοκληρώσει έγκαιρα και με περισσευούμενα κεφάλαια το
πρόγραμμα στήριξης τον Αύγουστο. Άλλος λόγος είναι ότι η οικονομία αναπτύσσεται, αν και πιο αργά από ό,τι είχε προβλεφθεί.
Ενδοκυβερνητικοί τριγμοί
Ωστόσο, στο εσωτερικό ο Τσίπρας βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις. Ο συνασπισμός του κόμματός του με τους ΑΝΕΛ, κινδυνεύει να διαλυθεί, λέει ο
Economist και αναφέρεται στην αντίθεση του Πάνου Καμμένου με τις προσπάθειες του Τσίπρα να επιλύσει την 25ετή διαμάχη με τα Σκόπια για το
όνομα. Το κοινό μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει επίσης διαρραγεί αναφορικά με τη διαχείριση της επιθετικότητας της Τουρκίας και τις διεκδικήσεις της
στο Αιγαίο.
Ο Economist αναφέρει πως ο Τσίπρας ήλπιζε πως η υπόθεση Novartis και η παραπομπή 10 πολιτικών προσώπων σε προανακριτική επιτροπή θα
τραβούσε λίγο την προσοχή από τα προβλήματα αυτά. Ωστόσο το σκάνδαλο δεν κατάφερε να προσφέρει στήριξη, μετά τις εξοργισμένες αντιδράσεις των
κατηγορούμενων και τις ανησυχίες για κυβερνητική επιρροή στο δικαστικό έργο.
Οι ισχυρισμοί για τη λήψη δωροδοκίας, σύμφωνα με τα μέλη της αντιπολίτευσης μιας επιτροπής όλων των κομμάτων, ενδέχεται να έχουν παραποιηθεί.
Βασίζονται σε μαρτυρίες προς τον εισαγγελέα κατά της διαφθοράς από τρεις ανώνυμους καταγγέλλοντες που τοποθετούνται σε καθεστώς προστασίας
μαρτύρων.
Ξεφτίζει το αφήγημα Τσίπρα για οικονομική επιτυχία
Αλλά και το αφήγημα του Τσίπρα για οικονομική επιτυχία έχει αρχίσει να ξεφτίζει, επισημαίνει το περιοδικό. Η οικονομία αναπτύχθηκε πέρυσι με ρυθμό
μόλις 1,4%, έναντι 2,5% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. Η εκτίμηση για την ανάπτυξη φέτος έχει ήδη υποβαθμιστεί σε περίπου 2%.
Οι ελπίδες του πρωθυπουργού για μια καθαρή έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο δείχνουν μη ρεαλιστικές. Η Ελλάδα έχει ήδη δεσμευτεί να μειώσει
το αφορολόγητο όριο και να προβεί σε νέες περικοπές συντάξεων το 2019. Μια συμφωνία με την ΕΕ για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, που
αναμένεται να κλείσει τον Ιούνιο, θα περιλαμβάνει μια σειρά από όρους για την διατήρηση των μεταρρυθμίσεων, χωρίς πισωγυρίσματα.
Κάποιοι αναλυτές προβλέπουν ότι ο κ. Τσίπρας θα μειώσει τις απώλειές του και θα πραγματοποιήσει εκλογές τον Οκτώβριο, σχεδόν ένα χρόνο πριν τη
λήξη της θητείας του. Η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων στις δημοσκοπήσεις. Το εάν η ΝΔ μπορεί να κερδίσει μια συνολική
πλειοψηφία εξαρτάται από το πόσους ψηφοφόρους μπορούν να απομακρύνουν από τον ΣΥΡΙΖΑ τα μικρότερα κόμματα.
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Ο Βάιντμαν στο τιμόνι της ΕΚΤ;
Δεν είναι μόνο οι μεταρρυθμίσεις, αλλά και τα νέα πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά που προβληματίζουν τους ιθύνοντες της
ευρωζώνης. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα διαδεχθεί τον Μάριο Ντράγκι στην ΕΚΤ.
Το "γαϊτανάκι" των αλλαγών σε κορυφαία πόστα έχει ήδη αρχίσει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικυρώνει την εκλογή του
Λουίς ντε Γκίντος σε θέση αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ακολουθώντας σχετική σύσταση
του Γιούρογκρουπ. Ο ντε Γκίντος, μέχρι πρότινος υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας στη συντηρητική κυβέρνηση του
Μαριάνο Ραχόι, δεν ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα και από τα τέλη Μαΐου διαδέχεται στην αντιπροεδρία της ΕΚΤ τον
Πορτογάλο Βίτορ Κονστάνσιο. Πολλοί ευρωβουλευτές επικρίνουν την κίνηση αυτή, επισημαίνοντας ότι κατ΄αυτόν τον
τρόπο οι υπουργοί Οικονομικών τοποθετούν έναν "δικό τους" σε σημαντικό πόστο, υπονομεύοντας ουσιαστικά την
ανεξαρτησία της ΕΚΤ.

Αλλά αυτή η εξέλιξη
θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή σκακιέρα. Πολλοί θεωρούν ότι η μετακίνηση ντε
Γκίντος στην αντιπροεδρία αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες του Γενς Βάιντμαν, σημερινού προέδρου της γερμανικής
κεντρικής τράπεζας, να αναλάβει εκείνος τα ηνία της ΕΚΤ το 2019, οπότε αποχωρεί ο Μάριο Ντράγκι. Ούτως ή άλλως ο
Βάιντμαν θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους υποψήφιους. Ήδη την άνοιξη του 2016 ο τότε υπουργός Οικονομικών
(και σημερινός πρωθυπουργός) της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, είχε δηλώσει ότι "όταν ολοκληρωθεί η θητεία του Μάριο
Ντράγκι, ο διάδοχός του θα πρέπει να είναι Γερμανός", διότι η ΕΚΤ χρειάζεται πιο έντονο "γερμανικό αποτύπωμα". Κατά
την άποψη πολλών Γερμανών η πολιτική της ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα οι παρεμβάσεις στην αγορά
ομολόγων και η πολιτική των μηδενικών επιτοκίων είχαν ως αποτέλεσμα μία αναγκαστική απαλλοτρίωση των
αποταμιευτών, αλλά και την έμμεση χρηματοδότηση υπερχρεωμένων χωρών και τραπεζών στη νότια Ευρώπη.
Ο Βάιντμαν ως "αντι-Ντράγκι";
Οι σημερινοί επικριτές της ΕΚΤ ευελπιστούν ότι ο Βάιντμαν, στην οκταετή θητεία του στο τιμόνι της Τράπεζας, θα
εξελιχθεί σε ένα είδος "αντι-Ντράγκι", ανεβάζοντας αισθητά τα επιτόκια και τερματίζοντας την παρέμβαση στην αγορά
ομολόγων, την οποία άλλωστε και ο ίδιος έχει επικρίνει δημοσίως. Ωστόσο έχει γίνει πιο διακριτικός και δεν
επαναλαμβάνει την αιχμηρή κριτική που διετύπωσε το καλοκαίρι του 2012, όταν έλεγε ότι "η χρηματοδότηση κεντρικών
τραπεζών μπορεί να προκαλέσει εθισμό, όπως ένα ναρκωτικό, και δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτόν τον κίνδυνο". Μάλιστα
τον τελευταίο καιρό άρχισε να υποστηρίζει τη χαλαρή νομισματική πολιτική της Φραγκφούρτης.
Κρίνοντας με νηφαλιότητα τις πιθανές υποψηφιότητες για την προεδρία της ΕΚΤ διαπιστώνει κανείς ότι ο Γενς Βάιντμαν
διαθέτει εξαιρετικά διαπιστευτήρια: θεωρείται κορυφαίος οικονομολόγος με σπουδές στο πανεπιστήμιο της Βόννης, έχει
διατελέσει σύμβουλος της Άγκελα Μέρκελ, είναι πολύ καλά δικτυωμένος. Και δεν έχει έρθει άραγε το πλήρωμα του
χρόνου, ώστε να αναλάβει και ένας Γερμανός το κορυφαίο αυτό αξίωμα μετά τον Ολλανδό Βιμ Ντούιζενμπεργκ, τον Γάλλο
Ζαν Κλωντ Τρισέ και τον Ιταλό Μάριο Ντράγκι; Η Γερμανία ειναι η μόνη από τις μεγάλες χώρες της ευρωζώνης, στην
οποία μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί θέση προέδρου ή αντιπροέδρου της ΕΚΤ. "Η εκπροσώπηση της Γερμανίας στην
κορυφή της ΕΚΤ είναι μάλλον πενιχρή για το οικονομικό μέγεθος της χώρας" δηλώνουν αναλυτές της UBS στο Γερμανικό
Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος που λέει ότι η Γερμανία έχει ήδη καταλάβει άλλα αξιώματα με
σημαντική επιρροή στην ευρωπαϊκή οικονομία: ο Βέρνερ Χόιερ διευθύνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο
Κλάους Ρέγκλινγκ προίσταται του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), η Έλκε Κένιγκ είναι επικεφαλής του
Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης των ευρωπαϊκών τραπεζών (SRB).
Ένας διακριτικός
υποψήφιος
\
Προς το παρόν ο Γενς Βάιντμαν κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Απαντώντας, τον περασμένο Νοέμβριο, στο ερώτημα της
γαλλικής εφημερίδας Les Echos αν θα υποβάλει υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Μάριο Ντράγκι απάντησε αινιγματικά
ότι είναι "τραπεζίτης και όχι πολιτικός". Κατά τα άλλα, πρόσθεσε, δεν έχει νόημα να εξετάζει κανείς υποψηφιότητες με
κριτήριο την εθνικότητα των πιθανων διαδόχων. Τι λέει όμως ο σημερινός κάτοχος του αξιώματος για όλα αυτά; Σε
πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο Μάριο Ντράγκι εκλήθη να απαντήσει στο ερώτημα "τί θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά
ο διάδοχός του στο τιμόνι της ΕΚΤ". Για να δώσει μία ιδιαίτερα διπλωματική απάντηση: "Έχω πολύ χρόνο ακόμη, μέχρι
να ολοκληρωθεί η θητεία μου..."
Πηγή: Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ από 01/01
Μετοχή
Απόδοση %
ΒΙΟ
5,72%
CENER
-4,05%
ΕΕΕ
3,60%
ΓΡΙΒ
-2,61%
ΚΟΡΡΕΣ
3,67%
ΑΡΑΙΓ
11,39%
ΤΕΝΕΡΓ
15,65%
ΑΝΕΜΟΣ
10,97%
ΙΝΤΕΡΚΟ
1,94%
ΑΔΜΗΕ
-4,44%
ΑΛΦΑ
-3,75%
ΑΤΤ
-15,62%
ΕΤΕ
-18,56%
ΠΕΙΡ
-11,40%
ΕΥΡΩΒ
-15,29%
ΟΤΕ
-3,57%
ΠΛΑΘ
-13,33%
ΣΑΡ
13,04%
ΤΙΤΚ
-12,01%
ΑΒΑΞ
1,57%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
1,85%
ΟΛΥΜΠ
26,25%
ΕΛΣΤΡ
-2,68%
ΦΡΛΚ
-0,70%
ΛΑΜΨΑ
-1,18%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
16,03%
ΙΑΤΡ
2,74%
ΜΙΓ
32,58%
ΣΕΛΟ
11,11%
ΜΥΤΙΛ
-1,53%
ΝΗΡ
5,09%
ΛΑΜΔΑ
-7,25%
ΙΝΛΟΤ
5,48%
ΠΕΤΡΟ
20,85%
ΕΥΔΑΠ
-6,55%
ΙΝΤΚΑ
11,90%
ΕΥΠΙΚ
-1,68%
ΜΠΕΛΑ
3,76%
ΦΦΓΚΡΠ
-12,00%
ΕΛΠΕ
3,94%
ΚΟΥΕΣ
16,49%
ΠΛΑΙΣ
5,77%
ΠΛΑΚΡ
57,96%
ΟΤΟΕΛ
6,84%
ΙΚΤΙΝ
50,90%
ΙΑΣΩ
10,43%
ΕΛΤΟΝ
22,22%
ΕΧΑΕ
-12,74%
ΚΑΡΤΖ
19,61%
ΣΠΕΙΣ
18,77%
ΟΠΑΠ
-6,24%
ΜΛΣ
1,64%
ΜΟΗ
20,54%
ΟΛΘ
14,17%
ΕΥΑΠΣ
5,78%
ΔΕΗ
36,51%
ΚΛΜ
10,28%
ΥΓΕΙΑ
57,04%
ΟΛΠ
4,65%
ΚΡΙ
22,92%
ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-1,85%
-3,19%
-11,36%
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