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Eurogroup: Εκκρεμούν 80 από τα 88 προαπαιτούμενα
Σύμφωνα με αξιωματούχο, αυτό που προέχει άμεσα είναι η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, όπου την Παρασκευή οι θεσμοί θα
ενημερώσουν τους υπουργούς. Εδώ υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι, όπως επισημαίνουν κοινοτικές πηγές στις Βρυξέλλες, σε
εκκρεμότητα βρίσκονται σχεδόν τα 80 από τα 88 προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης.
Ολα τα ανοιχτά ζητήματα σε σχέση με την Ελλάδα θα βρεθούν στο τραπέζι την Παρασκευή στη συνεδρίαση του Εurogroup στη Σόφια,
ωστόσο δεν είναι βέβαιο πως στις εν λόγω συζητήσεις θα υπάρξει μεγαλύτερη προσέγγιση με το ΔΝΤ στο θέμα του χρέους, ανέφερε χθες
στις Βρυξέλλες ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης.
Τα δυσκολότερα έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τις ιδιωτικοποιήσεις, άλλα είναι πιο εύκολα, είπε, ενώ υπενθύμισε ότι ο στόχος είναι
η ολοκλήρωση της αξιολόγησης σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το Εurogroup της 24ης Μαΐου. «Η τήρησή του είναι μεν δύσκολη, αλλά
εφικτή», τόνισε.
Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε καθοριστικής σημασίας για την προετοιμασία της τελικής συμφωνίας την έγκαιρη ολοκλήρωση της
τέταρτης αξιολόγησης, γιατί θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα άλλα εκκρεμή ζητήματα.
Στη Σόφια ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα παρουσιάσει στους ομολόγους τη στρατηγική για την ανάπτυξη. Θα είναι
η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί το τελικό κείμενο σε πολιτικό επίπεδο, δεδομένου ότι μέχρι τώρα είχε γίνει μόνο μια γενική
παρουσίαση από τη χώρα μας στο τελευταίο ΕWG.
Αναφορικά με το χρέος, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τις μέχρι τώρα προετοιμασίες που έχουν γίνει σε επίπεδο EWG και ειδικά για το
γαλλικό μηχανισμό σύνδεσης της αποπληρωμής του με την ανάπτυξη.
Ερωτηθείς σχετικά με το αν θα μπορούσε στη Σόφια να υπάρξει μια προσέγγιση ή προκαταρκτική συμφωνία με το ΔΝΤ, είπε ότι δεν θα
ήθελε να δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες γιατί δεν είναι βέβαιος. Σε κάθε περίπτωση -συνέχισε-, οι οριστικές αποφάσεις δεν θα
ληφθούν στη Σόφια αλλά προγραμματίζονται για τον Ιούνιο, γιατί μέχρι τότε θα «έχουμε απαντήσεις, μέσω της ολοκλήρωσης της
τέταρτης
αξιολόγησης,
σε
όλα
τα
ανοιχτά
ζητήματα».
Σε άλλη ερώτηση για τη μεγάλη υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος απάντησε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα υπάρξει
επανάληψή της στα επόμενα έτη, καθώς αυτό απαιτεί ακόμη πολύ τεχνική δουλειά.
Στις συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας μεταξύ των Ευρωπαίων και του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον αναφέρθηκε χθες και ο επίτροπος
Πιέρ Μοσκοβισί, υπογραμμίζοντας ότι ήταν εκτενέστατες και υπάρχουν στέρεα σημεία σύγκλισης, ωστόσο δεν έχουν φτάσει ακόμη στη
φάση των οριστικών αποφάσεων.
Την παραπάνω επισήμανση έκανε σε συνέντευξή του στο έντυπο κοινοτικής επικαιρότητας Agence Europe, ενώ, σύμφωνα με τον Γάλλο
επίτροπο, η ιδέα μίας παράτασης του προγράμματος διάσωσης είχε δώσει τροφή σε φήμες, στις οποίες, όμως, αυτές οι συζητήσεις (στην
Ουάσιγκτον) έδωσαν οριστικό τέλος και όλοι νιώθουν την υποχρέωση σεβασμού του σχετικού χρονοδιαγράμματος, ώστε εντός του
Ιουνίου ή Ιουλίου να ληφθούν αποφάσεις.
Σχετικά με τα μέτρα για το χρέος, είπε ότι τα σημεία της συζήτησης αυτής είναι γνωστά: Πώς θα διασφαλίσουμε την παρακολούθηση της
ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος του προγράμματος διάσωσης, ούτως ώστε η Ελλάδα να τηρεί τις δεσμεύσεις της, και πώς θα θέσουμε
σε εφαρμογή ένα μηχανισμό, ο οποίος θα επιτρέπει την ελάφρυνση του χρέους σε συνάρτηση με την ανάπτυξη, καθώς και το πώς θα
θέσουμε σε εφαρμογή μία στρατηγική ανάπτυξης. Δεν είμαστε στη φάση οριστικοποίησης (των αποφάσεων), αλλά εάν ο καθένας πράξει
αυτό που του αναλογεί -εάν, δηλαδή, οι Ελληνες μεταρρυθμίσουν την οικονομία τους, όπως πρέπει, και εάν οι εταίροι αποδείξουν την
αλληλεγγύη τους-, το θέμα αυτό θα κλείσει και μάλιστα με θετικό τρόπο.
Για τη μορφή του μηχανισμού που θα συνδέει την αποπληρωμή του χρέους με την ανάπτυξη και το γεγονός ότι το ΔΝΤ θέλει να είναι
αυτόματος, ώστε να ενεργοποιεί τα μέτρα ελάφρυνσης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, ο κ. Μοσκοβισί αναφέρει κατ’ αρχάς ότι
χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό σταθερό και βιώσιμο. «Εκτιμώ ότι ο αυτοματισμός είναι μία καλή βάση, αυτός δεν θα πρέπει, ωστόσο, να
εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την έκφραση πολιτικής βούλησης», τόνισε,
προσθέτοντας ότι ένα ημι-αυτόματο σύστημα είναι μάλλον η καλύτερη επιλογή.
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ΔΕΗ: Έπεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά της EDS στα Σκόπια
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της πΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, είχε σήμερα στα Σκόπια ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς της
εταιρείας εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας EDS.
Η αξία της συμφωνίας, την οποία είχε εγκρίνει το ΔΣ της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 4,8εκατ. ευρώ
Νωρίτερα, μιλώντας κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας εξαγοράς μεταξύ του επικεφαλής της ΔΕΗ και
του ιδιοκτήτη της EDS, και αντιπροέδρου της ΠΓΔΜ, Angusev Litchi, ο κ. Παναγιωτάκης τόνισε ότι η ΔΕΗ
αποκτά μια εξαιρετική επιχείρηση που σε μικρό χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να σημειώσει πολλές
επιτυχίες, ενώ διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία περνά σε καλά χέρια.
Απευθυνόμενος στους εργαζόμενους της EDS ο κ. Παναγιωτάκης παρουσίασε το προφίλ της ΔΕΗ, καθώς και το
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για
απελευθέρωση της αγοράς ρεύματος και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Εξέφρασε την ευχή οι
εργαζόμενοι της EDS να εξελιχθούν αργότερα σε στελέχη της ΔΕΗ και πρόσθεσε: «Η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποσκοπεί στην ενοποίηση της αγοράς ενέργειας. Στο ενδιάμεσο στάδιο οι περιφερειακές αγορές θα
παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Για εμάς περιφερειακή αγορά είναι τα Βαλκάνια και η Ιταλία. Η ΔΕΗ μπορεί να
βοηθήσει να δημιουργηθεί αυτή η αγορά και να λειτουργήσει ομαλά».
Στελέχη της ΔΕΗ επισημαίνουν ότι η EDS μπορεί να αποτελέσει το όχημα για διείσδυση της επιχείρησης στις
αγορές των Βαλκανίων, αλλά και για αναζήτηση ευκαιριών στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας.
Τονίζουν, επίσης, ότι η επέκταση της ΔΕΗ, εντός και εκτός Ελλάδος, σε νέες αγορές αποτελεί μονόδρομο,
προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες από τη μείωση του μεριδίου αγοράς στο εσωτερικό, κάτι που
εκτός των άλλων αποτελεί και η μνημονιακή υποχρέωση.
Επιπλέον, η EDS έχει ισχυρή παρουσία στην αγορά των Σκοπίων που απελευθερώνεται σταδιακά, με μερίδιο
άνω του 60%, κυρίως στον επιχειρηματικό και βιομηχανικό τομέα, αλλά και στη λιανική.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Οι ΑΠΕ ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) μπορούν να συντελέσουν στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, υπογράμμισε ο
εντεταλμένος σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Γιώργος Σπύρου, μιλώντας στο συνέδριο του ΣΕΒ για τις επενδύσεις και επεσήμανε
την ανάγκη να στηριχθούν οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα
να μετατραπεί σε αποκλειστικό εισαγωγέα ενέργειας. Συνέχεια…
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Σύμφωνα με τον κ. Σπύρου πολύ σύντομα το κόστος των ΑΠΕ θα είναι απολύτως ανταγωνιστικό με τα υπόλοιπα καύσιμα, ενώ την ίδια
ώρα η «επανάσταση» που συντελείται στον τομέα της ηλεκτροκίνησης (το 2024 το 16% των οχημάτων θα κινούνται με ηλεκτρισμό)
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σημαντικές επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και στην δημιουργία έργων αποθήκευσης
ενέργειας. Η Ελλάδα είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σπύρου έχει τις προϋποθέσεις να αναδείξει τις ΑΠΕ στο νέο εγχώριο καύσιμο και να
γίνει παράλληλα «η μπαταρία της Ευρώπης». Μάλιστα, τόνισε ότι δεν έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια αλλά και δεν έχουμε καλύψει τις
υποχρεώσεις μας έναντι του στόχου 20-20-20. Για να γίνει αυτό είπε ο κ. Σπύρου θα πρέπει να φθάσουμε στα 7.500 MW από αιολικά
όταν σήμερα είμαστε μόλις στα 2.500 MW. Αναφερόμενος στην εμπειρία που έχει συσσωρεύσει τα 30 χρόνια που ασχολείται με τον
κλάδο, αναφέρθηκε στην υπόσχεση που είχε λάβει παλιά ότι το 1998 θα είχε ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Κρήτης, ενώ για τα
προβλήματα των αδειοδοτήσεων σημείωσε ότι μπορεί να δουλεύουν επί σειρά ετών εκατοντάδες μηχανικοί, να επενδύονται τεράστια
κεφάλαια και ένα έργο να κωλύσει στην απόφαση ενός και μόνο δημοσίου υπαλλήλου.
Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο, ο ίδιος συνέχισε ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντλησιοταμίευση, για πλωτά
αιολικά, ενώ σε ότι αφορά στα υπεράκτια αιολικά δικαιώματα ανάπτυξης προβλέπονται μόνο για την πολιτεία και όχι για τους ιδιώτες.
Τέλος, ο κ. Σπύρου εξήγησε ότι οι ΑΠΕ μπορούν να συντελέσουν στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, βοηθώντας για
παράδειγμα στη μείωση της οριακής τιμής του συστήματος.

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

Οι Ελληνες είναι ο έκτος πιο γερασμένος λαός στον κόσμο
Βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας που θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια για να απενεργοποιηθεί αποτελεί το δημογραφικό,
σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν οι ειδικοί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
«Ο πληθυσμός γερνάει ταχύτερα από τις προβλέψεις», τόνισε η Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωγραφίας του
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Οι αιτίες αυτής της αρνητικής εξέλιξης είναι πολλές, από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τον
έλεγχο της γονιμότητας έως το μοντέλο τού «λίγα παιδιά και πιο αργά» που ακολουθούν πολλά ζευγάρια στις σύγχρονες κοινωνίες. Το
ουσιαστικό πρόβλημα, ωστόσο, εντοπίζεται στην απουσία πολιτικής, ενώ θα ήταν λάθος να αποδοθεί αυτή η κατάσταση στην
οικονομική κρίση και μόνο.
«Η ύφεση επιδείνωσε το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι σημερινό» ανέφερε η κ. Τραγάκη και συμπλήρωσε ότι τα τελευταία έξι
χρόνια «χάθηκαν» 110.000 γεννήσεις, δηλαδή περισσότερες από τις γεννήσεις ενός έτους.
Ωστόσο, το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων βαίνει μειούμενο από τη δεκαετία του 1950, όπως ανέφερε ο Αναστάσιος Λαυρέντζος,
συγγραφέας του βιβλίου «Σιωπηρή Άλωση, Το δημογραφικό και το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ελλάδας» (εκδ. Πραγματεία).
«Οδεύουμε προς το τέλος της νεοελληνικής κοινωνίας όπως την έχουμε γνωρίσει έως τώρα», σημείωσε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι,
σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, ο ελληνικός είναι ο έκτος πιο γερασμένος πληθυσμός στον κόσμο. Τα στοιχεία λένε ακόμη ότι τη
δεκαετία του '50 το λεγόμενο «φυσικό ισοζύγιο» ήταν 100.000 υπέρ των γεννήσεων, ενώ τέσσερις δεκαετίες αργότερα είχε μηδενιστεί
για να γίνει τα τελευταία χρόνια αρνητικό:
Τον περασμένο χρόνο οι γεννήσεις ήταν 38.000 λιγότερες από τους θανάτους, υπογράμμισε ο μαιευτήρας Στέφανος Χανδακάς,
σημειώνοντας ότι εάν συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί ο πληθυσμός το 2050 θα έχει μειωθεί σε 6,5 με 8 εκατομμύρια άτομα. Για να
διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα θα πρέπει οι γεννήσεις να αυξηθούν από 1,3 παιδιά σε 1,5.
Ραγδαία είναι, ωστόσο, η μείωση των γεννήσεων σε όλες τις περιοχές της χώρας: -23% στη Θεσσαλία, -21% στην Κρήτη, -16% στο
Αιγαίο και στο Ιόνιο, -24% στη Στερεά Ελλάδα. Ο κ. Χανδακάς τόνισε ότι αύξηση της γονιμότητας κατά 1% θα επιφέρει αύξηση του
ΑΕΠ κατά 2%.
Πάντως, όπως επισήμανε η κ. Τραγάκη, οι δημογραφικές αλλαγές συντελούνται δύσκολα, ενώ για να φανούν τα αποτελέσματα στην
ανάπτυξη και την οικονομία θα πρέπει να περάσει μία τριακονταετία. Αυτό και μόνο το γεγονός καθιστά απαραίτητη τη λήψη άμεσων
μέτρων.
Η κ. Τραγάκη έκανε λόγο για «άρνηση του κράτους να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις» και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της
γονιμότητας πρέπει να αποτελέσει «στρατηγική επιλογή της χώρας» όπως έχει συμβεί στην Κροατία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία τα
τελευταία χρόνια ή στη Γαλλία παλαιότερα με την ίδρυση υπουργείων Δημογραφίας ή Οικογένειας.
«Η μετανάστευση δεν λύνει το πρόβλημα» ανέφερε η Χάρις Συμεωνίδου από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, τονίζοντας πως
είναι μύθος ότι η γυναικεία απασχόληση επιδρά αρνητικά στη γονιμότητα. Η ίδια υποστήριξε πως ανά 100 κατοίκους στη χώρα μας οι
21,5 είναι ηλικιωμένοι.
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Γερμανός υπ. Οικονομίας: Απροσεξία να οδηγηθούμε σε μια εμπορική διαμάχη με τις ΗΠΑ
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Πίτερ Αλτμάιερ δήλωσε σήμερα ότι θα ήταν αμέλεια να υπάρξει μια εμπορική διαμάχη
με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από κάποιες χώρες.
Μιλώντας μερικές ημέρες πριν η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ επισκεφθεί την Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον
Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα αυτό, ο Αλτμάιερ δήλωσε: «Παραμένω πεπεισμένος ότι θα ήταν απροσεξία
να οδηγηθούμε σε μια εμπορική διαμάχη άρα πιστεύω ότι μια συναινετική λύση θα πρέπει να προηγηθεί μιας
συγκρουσιακής λύσης».
Ο Τραμπ έχει δώσει στην ΕΕ περιθώριο έως την 1η Μαΐου για να διαπραγματευθεί μόνιμες εξαιρέσεις από τους δασμούς.
Ερωτηθείς εάν οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της γερμανικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη περιλαμβάνουν το σενάριο
του λεγόμενου «σκληρού Brexit», ο Αλτμάιερ δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρξει ένα σκληρό Brexit. Όλοι
ενδιαφερόμαστε να το αποφύγουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται με τη Βρετανία σε αυτό το πνεύμα.

Ακόμα κι αν αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν επρόκειτο να οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, θα ήταν απίθανο να
υπήρχε αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη φέτος. Άρα είμαστε ασφαλείς με την πρόβλεψη για τη φετινή χρονιά».

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

Στη Cepal νέο πακέτο κόκκινων δανείων 2,5 δισ. της Αlpha
Το δεύτερο χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, αναθέτει προς διαχείριση στις αρχές Μαΐου στη Cepal
η Αlpha Bank. Με τη μεταβίβαση του νέου πακέτου το συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο της Cepal θα φθάσει τα 4
δισ. ευρώ, ενώ προοπτικά η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών προβλέπει την ανάληψη της διαχείρισης κόκκινων δανείων
ύψους 11 δισ. ευρώ.
Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν άλλα 3,7 δισ. ευρώ που ανέλαβε να διαχειριστεί για λογαριασμό της B2Holding, μετά
την πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου από την Alpha Bank στον νορβηγικό όμιλο. Η συμφωνία προβλέπει τη διαχείρισή
τους για μικρό χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα για ένα τρίμηνο, στον βαθμό που η B2Holding έχει συστήσει στην
Ελλάδα δική της εταιρεία διαχείρισης, τη B2Kapital.
H Cepal αποτελεί σύμπραξη της Centerbridge και της Alpha Bank και είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κόκκινων
δανείων που έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ήδη από τα τέλη του 2016. Εχοντας κλείσει πάνω από ένα
χρόνο λειτουργίας στην ελληνική αγορά, η Cepal υλοποιεί ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα με νέες τεχνολογικές υποδομές
και συστήματα,
ενώ ήδη το στελεχικό δυναμικό της αριθμεί περί τα 220 άτομα. Το εγχείρημα που ξεκίνησε φιλόδοξα
\
επιδιώκοντας να εισαγάγει και στη χώρα μας το ισπανικό μοντέλο διαχείρισης κόκκινων δανείων, θα κριθεί από την
αποτελεσματικότητα και την απόδοση που θα έχουν οι ρυθμίσεις για την ανάκτηση μέρους των απαιτήσεων που
μεταβιβάζονται. Να σημειωθεί ότι η Cepal, όπως και όλες οι εταιρείες διαχείρισης, λειτουργεί για λογαριασμό εκείνου που
έχει στην κατοχή του το δάνειο, δηλαδή της τράπεζας ή του fund που το έχει αγοράσει. Με αυτό το δεδομένο, το εύρος των
λύσεων που μπορεί να εφαρμόσει είναι συνάρτηση της ευελιξίας που επιτρέπει ο κάτοχος της απαίτησης και, ως εκ
τούτου, οι λύσεις που θα προτείνει στους πελάτες για τη ρύθμιση της οφειλής τους εξαρτάται από τη συμφωνία που έχει
κάνει με την τράπεζα ή το fund.
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Διπλό το ζητούμενο για το Χ.Α. από εδώ και πέρα …… Η επιστροφή
υψηλότερα των 825 – 830 μονάδων … Στην περίπτωση περαιτέρω
πιέσεων, αγωνία να μείνει ο δείκτης υψηλότερα των 800 – 810 μονάδων…
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