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Bloomberg: Η καθυστέρηση στην αξιολόγηση μπορεί να εξελιχθεί σε κινούμενη βόμβα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg σε άρθρο – ανάλυση του, πρέπει πρώτα ο Τσίπρας να πείσει τους
Ευρωπαίους ότι υλοποιεί τις υποσχέσεις που έχει δώσει για να δώσουν την επόμενη δόση στην Αθήνα, με τους
δημοσιογράφους του πρακτορείου να θυμίζουν το κλίμα σύγκρουσης της περασμένης χρονιάς που παρολίγον να
κοστίσει τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Όπως πάντα αναφέρει το Bloomberg, η επόμενη δόση του
δανείου για την Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε μία κινούμενη βόμβα εάν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δεν
πείσει τις Ευρωπαϊκές Αρχές ότι κάνει πρόοδο στις υποσχέσεις που έχει δώσει. «Όλοι έχουν συνηθίσει ότι οι
αξιολογήσεις παίρνουν περισσότερο χρόνο», είπε ο υπ. Οικονομικών της Λιθουανίας Rimantas Sadzius σε
συνέντευξη του την περασμένη Παρασκευή. «Όλοι είναι προετοιμασμένοι να απαιτήσουν ότι η συμφωνία
εφαρμόζεται 100%». Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα βιαστούν να χορηγήσουν νέα βοήθεια μέχρι ο Τσίπρας
να επιδείξει αποτελέσματα απ' την εφαρμογή των υποσχέσεων για την αποκατάσταση του συνταξιοδοτικού
συστήματος στην Ελλάδα, να επικαιροποιήσει το πλαίσιο της αγοράς εργασίας και να κλείσει τα δημοσιονομικά
κενά. Μία βραδεία προσέγγιση ήδη έχει ωθήσει το κόστος δανεισμού στα επίπεδα του περασμένου Αυγούστου
και θέτει σε κίνδυνο να επανέλθει το κλίμα σύγκρουσης της περασμένης χρονιάς που παρολίγον να κοστίσει τη
θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Οι Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί θα συζητήσουν για τις μεταρρυθμίσεις του
συνταξιοδοτικού συστήματος σήμερα στη Βουλή, λίγο πριν τις προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις
των ναυτεργατών, των δημοσιογράφων και των δικηγόρων ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Η Ελλάδα
μπορεί να λάβει 4 δισ. ευρώ μόλις οι πιστωτές της χώρας ολοκληρώσουν την αξιολόγηση, σύμφωνα με
αξιωματούχο της Ευρωζώνης ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς οι συνομιλίες είναι σε εξέλιξη. Εάν η
Ελλάδα δεν λάβει τη χρηματοδότηση μπορεί να αντιμετωπίσει μια κρίση ρευστότητας στα μέσα του έτους. Η
πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος ύψους 86 δισ ευρώ, με βάση τη συμφωνία του Αυγούστου υποτίθεται ότι
έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ως το Φεβρουάριο. Ωστόσο φαίνεται να έχει κολλήσει. Σε μία συνέντευξη του που
δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα ο επικεφαλής του ESM Klaus Regling δήλωσε στη Le Figaro ότι εκτιμά πως η
αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί "πριν από το Πάσχα". Δεν διευκρίνισε όμως εάν εννοούσε το Πάσχα των
Καθολικών (27 Μαρτίου) ή το Ορθόδοξο (1 Μαΐου). Στο μεταξύ, τα ελληνικά ομόλογα έχουν τη χειρότερη
απόδοση μεταξύ των τίτλων που παρακολουθούνται από το Bloomberg φέτος, εν μέσω αμφιβολιών για την
ικανότητα της κυβέρνησης να προωθήσει τις επίπονες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από τους πιστωτές.
Παράλληλα οι ελληνικές μετοχές έχουν χάσει περισσότερο από 15%, εν μέσω έντονων αντιδράσεων
επαγγελματικών ομάδων, όπως οι αγρότες, οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι φαρμακοποιοί και άλλοι.
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Ρέγκλινγκ: Η πρώτη αξιολόγηση μπορεί να διαρκέσει για δύο μήνες
Την εκτίμηση ότι η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος μπορεί να διαρκέσει για δύο μήνες,
εξέφρασε από το Τόκιο ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ, ο
οποίος αναγνώρισε πως η ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα θα είναι επώδυνη.
Μιλώντας στην ένωση ξένων ανταποκριτών της Ιαπωνίας ο επικεφαλής του ESM ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα
πρέπει να ολοκληρώσει την πρώτη αξιολόγηση, προτού αποφασιστεί το πώς θα αναδιαρθρώσει το χρέος της.
Όπως τόνισε, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της
πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος. «Το σχέδιο (για το ασφαλιστικό) είναι πιθανό να είναι επώδυνο,
καθώς κάποιοι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να παραιτηθούν μελλοντικών τους δικαιωμάτων», είπε.
Ο κ. Ρέγκλινγκ απέκλεισε το ενδεχόμενο ονομαστικής μείωσης του ελληνικού χρέους και περιέγραψε μια λύση
ελάφρυνσης που περιλαμβάνει επέκταση του χρόνου ωρίμανσης και αναβολή της καταβολής τόκων.
«Αυτό που μπορεί να σκεφθεί κανείς είναι η επιμήκυνση της διάρκειας και η αναβολή των τόκων», τόνισε και
προσέθεσε πως η ευρωζώνη ενδέχεται να εξετάσει μέτρα που θα βοηθήσουν την Ελλάδα μετά το 2022, όποτε
αναμένεται αύξηση των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους.
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Έκρηξη των ανεξόφλητων οφειλών βλέπει ο πρόεδρος της ΔΕΗ
Εκρηκτικές διαστάσεις έχει πάρει το θέμα των ανεξόφλητων οφειλών, της χαμηλής εισπραξιμότητας και των
ρευματοκλοπών για τη ΔΕΗ. Το πρόβλημα το περιέγραψε χθες στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης για το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Μανώλης Παναγιωτάκης με δραματικούς τόνους, κάνοντας λόγο για «αξία που μετράται σε πενταψήφια
νούμερα εκατομμυρίων».
Συνέχεια….
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Αν και ο ίδιος δεν έδωσε πιο συγκεκριμένη εικόνα για την εξέλιξη των ανεξόφλητων οφειλών, πληροφορίες από
το εσωτερικό της επιχείρησης αναφέρουν ότι στο τέλος του 2015 «έκλεισαν» πολύ πάνω από τα 2,3 δισ. ευρώ,
στα οποία βρίσκονταν στο τρίτο τρίμηνο το έτους. Η κατάσταση δείχνει να επιδεινώνεται το 2016, καθώς τα
στοιχεία για την εισπραξιμότητα τον Ιανουάριο εμφανίζουν μεγάλη υστέρηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο.
Οπως αναφέρουν στην «Κ» αρμόδια στελέχη, εάν δεν υπάρξει αντιστροφή της κατάστασης, η ΔΕΗ θα έχει
τεράστιο πρόβλημα με τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος και επισημαίνουν τη δυσκολία
της επιχείρησης να καταβάλει μέσα στο επόμενο διάστημα τη δεύτερη δόση της προκαταβολής για τη νέα
μονάδα της Πτολεμαΐδας ύψους 200 εκατ. ευρώ, αλλά και τα 150 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για τη
μετεγκατάσταση του οικισμού της Ποντοκώμης. Ο κ. Παναγιωτάκης ανέδειξε το πρόβλημα της
εισπραξιμότητας και τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ κάτω από το 34% στο ισοζύγιο καυσίμων
της ως «δύο κυρίαρχα ζητήματα που προσλαμβάνουν πλέον στρατηγικές διαστάσεις για τη ΔΕΗ», τονίζοντας
ότι επιβάλλεται επειγόντως να σημειωθεί σημαντική αν όχι θεαματική πρόοδος. Ο ίδιος προέβλεψε δραματική
εξέλιξη, στην περίπτωση που το σχέδιο για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά που προβλέπει
το μνημόνιο προχωρήσει χωρίς ρύθμιση για μια οριζόντια μετακίνηση των διαφόρων κατηγοριών
καταναλωτών. «Ενα μεγάλο μέρος της αγοράς –υψηλή τάση, αγρότες, δημόσιοι φορείς, ευάλωτοι
καταναλωτές, πελάτες με οφειλές και διακανονισμούς ή μη– που υπερβαίνει το 50%, δεν μετακινείται από τη
ΔΕΗ· εάν δεν ληφθούν μέτρα και ρυθμίσεις, η μείωση του μεριδίου μας θα προέλθει από την απώλεια πλέον
του 50% των λοιπών πελατών, αυτών που καλύπτουν σήμερα τις απώλειες από τους άλλους», τόνισε ο κ.
Παναγιωτάκης. Υπογράμμισε δε ότι το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική συνολικά έχει μειωθεί κατά 4% περίπου,
ωστόσο η μείωση στην εμπορική και βιομηχανική χρήση μέσης και χαμηλής, που είναι και οι πιο κερδοφόροι
πελάτες, αγγίζει το 20%. Σε αυτό το τοπίο, η ΔΕΗ αναζητεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα του
ηλεκτρισμού, διαβλέποντας τις νέες εξελίξεις, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η εξοικονόμηση ενέργειας,
αλλά και άλλους τομείς, όπως το φυσικό αέριο. Βασικός στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι και η
περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις ΑΠΕ.
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Ακραίο δημοσίευμα των FT: Η Ελλάδα να ανταλλάξει... χρέος με πρόσφυγες!
Συνεχίζονται τα ακραία δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου και κυρίως των Financial Times. Η Ελλάδα θα
συμφωνήσει να σφραγίσει τα βόρεια σύνορα της με την βοήθεια της Ε.Ε., διακόπτοντας την ροή μεταναστών
στην βόρεια Ευρώπη. Οι πρόσφυγες που θα καταφθάνουν στην Ελλάδα θα φιλοξενούνται στα ελληνικά νησιά,
σε καταυλισμούς προσφύγων. Σε αντάλλαγμα, η Γερμανία θα συμφωνήσει σε μια μεγάλη διαγραφή του
ελληνικού χρέους, καθώς και σε άμεση οικονομική βοήθεια για την διαχείριση της τρέχουσας κρίσης: Αυτή
είναι εν ολίγοις η πρόταση - σοκ των Financial Times.
Οπως αναφέρει ο αρθρογράφος της εφημερίδας Γκίντεον Ράχμαν, η ΕΕ έχει αντιμετωπίσει δύο μεγάλες κρίσεις
το τελευταίο εξάμηνο: Η μία αφορά το ευρώ και η άλλη το προσφυγικό. Από σύμπτωση, οι ίδιες δύο χώρες
βρίσκονται στο επίκεντρο και των δύο προβλημάτων, η Ελλάδα και η Γερμανία.
«Το περασμένο καλοκαίρι, η Γερμανία έφτασε πολύ κοντά στο να διώξει την Ελλάδα από το ευρώ, αντί να
συμφωνήσει σε νέο δάνειο δισεκατομμυρίων ευρώ προς την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, η Γερμανία παραπαίει
από το βάρος της έλευσης πάνω από 1 εκατ. προσφύγων, οι περισσότεροι εκ των οποίων πέρασαν στην Ευρώπη
μέσω της Ελλάδας. Έφτασε η ώρα να σκεφτούμε δημιουργικά πως τα δύο προβλήματα μπορούν να
συνδυαστούν σε ένα διπλωματικό πακέτο που θα βοηθάει και τις δύο χώρες. Το γενικό περίγραμμα της
συμφωνίας θα είναι απλό»:
Συνέχεια…
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Η Ελλάδα-θα συμφωνήσει να σφραγίσει τα βόρεια σύνορα της με την βοήθεια της Ε.Ε., διακόπτοντας την ροή
μεταναστών στην βόρεια Ευρώπη. Σε αντάλλαγμα, η Γερμανία θα συμφωνήσει σε μια μεγάλη διαγραφή του
ελληνικού χρέους, καθώς και σε άμεση οικονομική βοήθεια για την διαχείριση της τρέχουσας κρίσης. Οι
πρόσφυγες που θα καταφθάνουν στην Ελλάδα θα φιλοξενούνται στα ελληνικά νησιά, σε καταυλισμούς
προσφύγων υπό την διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επιστρέφουν στην Συρία (ή όπου αλλού
πηγαίνουν) μόλις αποκατασταθεί η ειρήνη.
«Το σχέδιο αυτό μπορεί να φαίνεται ακραίο» υποστηρίζει ο Ράχμαν, αλλά, συνεχίζει, «πτυχές του μπορεί να
έχουν ήδη αρχίσει διστακτικά να προωθούνται. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αξιωματούχοι της Ε.Ε. εξετάζουν
την «περίφραξη» της Ελλάδας με το κλείσιμο των συνόρων ανάμεσα στην Ελλάδα και στην ΠΓΔΜ, που είναι
το βασικό μονοπάτι προς τα βόρεια»
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το σχέδιο αυτό «φέρεται να έχει την στήριξη του Βερολίνου»....
Με μια πρώτη εκτίμηση, οποιαδήποτε ιδέα της συγκέντρωσης των προσφύγων στην Ελλάδα ακούγεται
ριψοκίνδυνη. Χωρίς καλή διαχείριση, θα μπορούσε να αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες απελπισμένους πρόσφυγες
σε μια χώρα 11 εκατομμυρίων η οποία είναι αντιμέτωπη με ανεργία 25% και ένα εθνικό χρέος που πλησιάζει το
180% του ΑΕΠ.
«Αλλά το τεράστιο χρέος της Ελλάδας μπορεί τελικά να είναι το κλειδί για την λύση του προβλήματος. Η
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έχει επιμείνει επανειλημμένα ότι τα χρέη της χώρας πνίγουν την οικονομία. Η
Γερμανία, που είναι ο μεγαλύτερος δανειστής της Ελλάδας, έχει επιμείνει επανειλημμένα ότι τα γερμανικά
δάνεια στην Αθήνα πρέπει τελικά να αποπληρωθούν. Αν οι Έλληνες εμφανίζονταν να κάνουν μια μεγάλη χάρη
στους Γερμανούς με τον περιορισμό των προσφυγικών ροών, θα ήταν πολύ πιο εύκολο για την Γερμανίδα
καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ να υποστηρίξει στους ψηφοφόρους της μια πρόταση για ελάφρυνση του ελληνικού

χρέους. Και μόλις
έκαναν την πρώτη κίνηση οι Γερμανοί, θα ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι πιστωτές της
Ελλάδας»...
Και συνεχίζει ο Ράχμαν: «Όσο ζοφερή και αν είναι η σημερινή κατάσταση στην Μέση Ανατολή, δεν είναι τόσο
χαοτική όσο στην μεταπολεμική Ευρώπη, που κάνει πιο ρεαλιστική την ιδέα ότι θα επιστρέψουν κάποια στιγμή
στο σπίτι τους οι Σύροι, Ιρακινοί και άλλοι πρόσφυγες... Φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος ότι ο πόλεμος θα
συνεχιστεί και ότι τα 'προσωρινά' προσφυγικά κέντρα θα γίνουν μόνιμα, όπως συνέβη και στην Παλαιστίνη.
Αλλά, αν σε λίγα χρόνια, υπάρχουν μικρές πιθανότητες να επιστρέψουν σπίτι τους οι Σύροι, τότε το καθεστώς
όσων ζουν στους καταυλισμούς προσφύγων της ΕΕ μπορεί να επανεξεταστεί»...
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