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Νέες καθυστερήσεις από το ΔΝΤ για μέχρι τον Ιούνιο
Νέα εμπόδια και καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις δημιουργεί εσωτερική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που
δημοσιεύτηκε χθες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου εξέτασε τις πέντε συστάσεις του Ανεξάρτητου
Γραφείου του ΔΝΤ- κάτι σαν υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων- προκειμένου να διορθώσει ό,τι πήγε στραβά και αυτό που έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, είναι η σύσταση υπ’ αριθμόν 3, η οποία αφορά στο σχεδιασμό προγραμμάτων για χώρες
που συμμετέχουν σε νομισματικές ενώσεις, όπως δηλαδή συμβαίνει με την περίπτωση της Ελλάδας. Σύμφωνα με το iefimerida,
η σύσταση που είχε απευθύνει το Ανεξάρτητο Γραφείο στη Διοίκηση του Ταμείου, αφορούσε στην παροχή συγκεκριμένων διευκρινίσεων
και οδηγιών για το πώς πρέπει να σχεδιάζονται τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε μέλη νομισματικών ενώσεων, καθώς η εμπειρία
της συμμετοχής του Ταμείου στα προγράμματα των τριών χωρών της Ευρωζώνης, έδειξε ότι τα μοντέλα του ΔΝΤ ή δεν ήταν τα πλέον
κατάλληλα ή υπήρξαν πολιτικές επιπλοκές με τα ευρωπαϊκά όργανα, οι οποίες «αλλοίωσαν» τον τεχνοκρατικό χαρακτήρα αυτών των
προγραμμάτων.
Ποια ήταν η απάντηση του Διευθυντηρίου του Ταμείου σε αυτήν τη σύσταση; Συμφώνησαν με την ανάγκη τέτοιων διευκρινίσεων, οι
οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν αφενός την ανάγκη για προγράμματα που θα είναι δίκαια αφετέρου την ανομοιογένεια των χωρώνμελών. Οι Διευθυντές του Ταμείου είχαν διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις τέτοιων
προγραμμάτων σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών, ενώ κάποιοι σημείωσαν ότι η δίκαιη εποπτεία αυτών των προγραμμάτων θα βοηθήσει
στο να διαλυθεί η εντύπωση ότι οι χώρες της Ευρωζώνης αντιμετωπίζονται διαφορετικά από το ΔΝΤ.
Το Διευθυντήριο απαντά ότι θα ολοκληρώσει τη σχετική Έκθεση για το σχεδιασμό προγραμμάτων που θα εφαρμόζονται σε μέλη
νομισματικών ενώσεων, τον Ιούνιο! Η προ μηνών δημοσίευση της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Γραφείου του ΔΝΤ είχε προκαλέσει πάταγο,
καθώς αφενός αναγνώριζε ότι τα εκείνα τα προγράμματα- το ελληνικό ήταν το πρώτο απ’ όλα- είχαν ως κύριο στόχο να δώσουν χρόνο
στους Ευρωπαίους προκειμένου να φτιάξουν «τείχη» έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί η κρίση αφετέρου παραδεχόταν ότι η περίπτωση της
Ελλάδας ήταν μοναδική και περίπλοκη, σε μια μάλλον χλιαρή ομολογία ότι τα μοντέλα που εφαρμόστηκαν δεν ήταν τα πλέον κατάλληλα.
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Αγωνία στις τράπεζες
«Κόκκινος» συναγερμός έχει σημάνει στην οικονομία και ιδιαίτερα στις τράπεζες, καθώς η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της
αξιολόγησης δοκιμάζει τις αντοχές τους. Οικονομικοί και τραπεζικοί παράγοντες χτυπούν καμπανάκι κινδύνου για ανεπανόρθωτη βλάβη
σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις παραταθούν. Με το πιο καλό σενάριο να δείχνει συμφωνία τον Μάιο οι τραπεζίτες επιχειρούν να
κάνουν τον «λογαριασμό» της ζημιάς, ενώ ως εφιάλτης αντιμετωπίζεται η εκτίμηση ότι η αξιολόγηση μπορεί να παραταθεί και πέραν του
καλοκαιριού, ώστε μια συνολική συμφωνία να υπάρξει μετά τις γερμανικές εκλογές.
Ο τραπεζικός κλάδος ισορροπεί ξανά σε τεντωμένο σκοινί και χωρίς δίχτυ ασφαλείας, καθώς βασικά οικονομικά μεγέθη επιδεινώνονται
καθημερινά. Σύμφωνα με υπολογισμούς τραπεζικών στελεχών, αν η διαπραγμάτευση οδηγηθεί προς τα τέλη Μαΐου, από τα ταμεία των
τραπεζών θα έχουν «χαθεί» περί τα 10 δισ. ευρώ, χειροτερεύοντας έτσι τη ρευστότητα. Συγκεκριμένα:
«Αέρας» οι καταθέσεις
Οι απώλειες στις καταθέσεις υπολογίζονται μέχρι σήμερα στα 3,5 με 4 δισ. ευρώ και εκφράζονται φόβοι για απόσυρση ακόμη 1 με 1,5 δισ.
μέχρι τον Μάιο κι εφόσον δεν υπάρξει άρση της αβεβαιότητας και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία και το σύστημα.
Καταθέτες, φοβούμενοι «κούρεμα», αποσύρουν χρήματα για να πληρώσουν δάνεια και άλλες υποχρεώσεις ή βάζουν τα λεφτά ξανά στα
στρώματα. Περί τα 3 δισ. εκτιμάται ότι θα φτάσει συνολικά η αύξηση των «κόκκινων» δανείων. Ηδη έχουν μείνει περί το 1,5 δισ.
απλήρωτα νέα δάνεια μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ενώ άλλα τόσα θα προστεθούν στον «κουβά» των 108 δισ. που υπολογίζονται τα
ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις τράπεζες.

Συνέχεια..
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\/ έχουν σταματήσει να πληρώνουν περιμένοντας ευνοϊκές ρυθμίσεις με το νέο θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού
Οι δανειολήπτες
μηχανισμού. Ομως, η «στάση πληρωμών» πληγώνει τα ταμεία των τραπεζών. Για δεύτερη εβδομάδα ανακοινώνεται αύξηση του
δανεισμού των τραπεζών μέσω του Εκτακτου Μηχανισμού, του ELA.
Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε για πρώτη φορά μετά από μήνες αύξηση κατά 300 εκατ. ευρώ και χθες νέο αίτημα για
επιπλέον 400 εκατ. ευρώ. Είναι εμφανές ότι η ρευστότητα των τραπεζών είναι στο «κόκκινο» και γι' αυτό αυξάνεται η εξάρτηση από τον
ELA. Μάλιστα, τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι και τον Απρίλιο και τον Μάιο θα υπάρξει αύξηση του ELA, ίσως και πάνω από 500
εκατ. μηνιαίως.
Ολα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι τράπεζες κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να μη χειροτερεύσει η κατάσταση των οικονομικών
μεγεθών τους και κυρίως να μην ανακοπεί η καλή πορεία σε έσοδα και κέρδη του 2016. Κάτι τέτοιο, όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες
αβεβαιότητας είναι δύσκολο να επιτευχθεί και γι' αυτό φαίνονται και τα πρώτα σημάδια στις καθημερινές συναλλαγές.
Η υπόθεση με την εξάντληση νωρίτερα απ' ό,τι συνήθως του ορίου για τα εμβάσματα στο εξωτερικό που έχει κάθε τράπεζα, δείχνει την
ανησυχία που επικρατεί και στους απλούς καταθέτες και στις επιχειρήσεις. Είτε δηλαδή κάποιοι βγάζουν περισσότερα χρήματα στο
εξωτερικό, είτε οι εταιρείες σπεύδουν να κάνουν τις συναλλαγές τους νωρίτερα φοβούμενες ότι δεν θα προλάβουν την εξάντληση του
ορίου. Παράλληλα, επαγγελματίες τονίζουν ότι δυσκολεύονται το τελευταίο διάστημα με ορισμένες συναλλαγές τους, όπως με την
έκδοση νέων μπλοκ επιταγών. Σε κάθε περίπτωση οι τραπεζίτες αλλά και η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι ιδιαίτερα
ανήσυχοι για τις επιπτώσεις από τη μακρόσυρτη διαπραγμάτευση και γι' αυτό ζητούν επιτακτικά να κλείσει η αξιολόγηση προτού να
είναι αργά.
Ως πρώτο, και βασικό κίνδυνο για τις τράπεζες θεωρούν, πηγές της αγοράς, το σενάριο να χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση. Το ΔΝΤ
έχει άλλωστε μιλήσει για την ανάγκη κεφαλαίων ύψους 10 δισ. Το στοίχημα είναι να αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος, καθώς δεν
αποκλείεται η ανακεφαλαιοποίηση να χρειαστεί πριν από τα stress tests που θα γίνουν το 2018.
Ο δεύτερος και πιο άμεσος κίνδυνος είναι το «σφίξιμο» των capital controls αντί για τη χαλάρωση που όλοι ανέμεναν στις αρχές του
χρόνου. Με τη ρευστότητα των τραπεζών να έχει μειωθεί δραματικά δεν αποκλείεται από την ΤτΕ, μια κίνηση - ασπίδα στο σύστημα
ώστε να μη φύγουν περισσότερες καταθέσεις. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε σε μείωση των εμβασμάτων στο εξωτερικό για
φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αλλά και σε μείωση του ορίου αναλήψεων που είναι σήμερα 420 ευρώ εβδομαδιαίως ή συνολικά 1.680
ευρώ τον μήνα.
Στο κόκκινο βασικοί δείκτες της οικονομίας
Πέρα από τις τράπεζες, όμως, γενικότερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την οικονομία. Κατ' αρχάς, ημέρα με την ημέρα χάνεται ο
στόχος για ανάπτυξη 2,7%, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση. Το γεγονός ότι χάθηκε το πρώτο τρίμηνο «προσγειώνει» τις προσδοκίες για
αύξηση του ΑΕΠ κάτω από 2%. Στα στοιχεία από την εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι η «μαύρη τρύπα» μπορεί να είναι
τεράστια και να πρέπει να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό. Το πρώτο τρίμηνο θα κρίνει εν πολλοίς τη σταθερότητα του νέου
ασφαλιστικού συστήματος.
Στον τομέα της ανεργίας, τους τελευταίους μήνες έχουν «τσιμπήσει» οι δείκτες, ειδικά οι μακροχρόνια άνεργοι που ξεπέρασαν τις 500
χιλιάδες. Στον ΟΑΕΔ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι κοντά στο 1,1 εκατ. και για εποχικούς λόγους βεβαίως επειδή δεν υπάρχουν θέσεις
στον τουρισμό. Ανησυχία προκαλεί και η συνέχιση της τάσης να είναι περισσότερα τα λουκέτα από τις εγγραφές στο Επαγγελματικό
Επιμελητήριο κάθε μήνα. Επίσης, η δαπάνη της γενικής κυβέρνησης έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2003 και των νοικοκυριών στο
2004.
Εντονη ανησυχία επικρατεί στον εμπορικό κόσμο για τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις λιανικές πωλήσεις τριμήνου. Οι πρώτες ενδείξεις
κάνουν λόγο ακόμη και για μείωση των αγορών από τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή οι καταναλωτές περιορίζουν και τις αγορές βασικών
αγαθών. Οι πωλήσεις τροφίμων υποχώρησαν 10% την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.
Υπάρχει σοβαρή επιδείνωση στο εμπορικό ισοζύγιο καθώς τον Ιανουάριο ανήλθε στα 2,336 δισ. ευρώ έναντι 1,218 δις. ευρώ τον
αντίστοιχο μήνα του 2016. Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αν εξαιρεθούν από τη μέτρηση τα πετρελαιοειδή, είναι αυξημένο κατά
988,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2016. Διαμορφώθηκε στα 2,073 δισ. ευρώ έναντι 1,084 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του
2016.
Τέλος, η αύξηση κατά 1,6 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Ιανουάριο δείχνει την «κόπωση» των φορολογούμενων που
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Και, βεβαίως, κανείς δεν ξεχνά τις δραματικές εξελίξεις γύρω από τη ΔΕΗ, η οποία κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα και λόγω των
απλήρωτων λογαριασμών ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Ολα τα παραπάνω συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την οικονομία το
οποίο πρέπει να αναστραφεί το ταχύτερο, προτού η βλάβη... καταστεί ανήκεστος.
Πηγή: Ημερησία
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μεταξύ 2-3% το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας για το 2016, εκτιμά Ευρωπαίος
αξιωματούχος
Οι πιστωτές της Ελλάδας στην ευρωζώνη εκτιμούν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα που πέτυχε η χώρα την
περασμένη χρονιά κυμαίνεται μεταξύ 2-3% του ΑΕΠ και κατά συνέπεια είναι πολύ υψηλότερο από τον στόχο
που είχε τεθεί από το πρόγραμμα διάσωσης αλλά και υψηλότερο απ' ότι προβλεπόταν μέχρι τώρα, δήλωσε ένας
αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρακτορείο Reuters. …. Συνέχεια…
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Το μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι πηγή αντιπαράθεσης μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης και
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που πιστεύει ότι για το 2016 ανερχόταν μόνο στο 0,9%.
Τα στοιχεία αυτά, που είναι καλύτερα του αναμενόμενου, μπορεί να βοηθήσουν στις συζητήσεις μεταξύ
Ελλάδας και πιστωτών για το κλείσιμο της αξιολόγησης, που μέχρι τώρα προσκρούουν στις μεταρρυθμίσεις
στο ασφαλιστικό και τα εργασιακά, εκτιμά το πρακτορείο. Με βάση τη συμφωνία με τους πιστωτές της η
Αθήνα θα έπρεπε να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% πέρσι.
Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε ότι οι ελληνικές αρχές εκτιμούν τώρα ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα
κυμανθεί γύρω στο 3,5% του ΑΕΠ, αν και τα οριστικά στοιχεία θα γίνουν γνωστά τον Απρίλιο. "Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και οι θεσμοί αποτιμούν ακόμη τα δεδομένα και μέχρι στιγμής έχουν δώσει μια πιο επιφυλακτική
εκτίμηση, μεταξύ 2-3% του ΑΕΠ", συνέχισε, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε "τεράστια
υπέρβαση"
του
στόχου.
Στις τελευταίες προβλέψεις της, τον Φεβρουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε ότι το πρωτογενές
πλεόνασμα για το 2016 θα βρίσκεται στο 2%.

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

Τρεις οι προσφορές για το 67% του ΟΛΘ





Τρεις, τελικά, προσφορές έλαβε το ΤΑΙΠΕΔ για το 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).
Οι προσφορές παρελήφθησαν σήμερα Σάββατο στην οδό Κολοκοτρώνη, όπου και η έδρα του Ταμείου, μετά
την αποστολή τους χθες το βράδυ αεροπορικώς απ το Λονδίνο, όπου και κατατέθησαν στα γραφεία της
επενδυτικής τράπεζας Morgan Stanley, η οποία λειτουργεί ως χρηματο-οικονοικός σύμβουλος στον
διαγωνισμό.
Οι προσφορές έγιναν από την Deutsche Invest Equity Partners, σε κοινοπραξία με τη θυγατρική της CMA
CGM, Terminal Link και τον όμιλο Σαββίδη, την Dubai Ports World και την ICTSI.
Μέχρι να φτάσουν σήμερα στην Αθήνα οι προσφορές, προηγήθηκε ένα θρίλερ που τροφοδοτήθηκε και από την
επιλογή του ΤΑΙΠΕΔ να προβεί χθες σε μία λιτή ανακοίνωση, η οποία δεν προσδιόριζε ούτε την ταυτότητα
ούτε τον αριθμό των δεσμευτικών προσφορών. Το ΤΑΙΠΕΔ δηλώνει τώρα πως θα προχωρήσει στον έλεγχο και
την αξιολόγηση των προσφορών που παρέλαβε.
Το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να ζητήσει βελτιωμένες προσφορές από τους υποψηφίους, αντιπαραβάλλοντας τις
παράλληλα με τη μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις που έχουν κάνει για λογαριασμό του οι δύο ανεξάρτητοι
αποτιμητές του διαγωνισμού.
Σε ανακοίνωσή του πριν λίγο, το ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει:
«Το ΤΑΙΠΕΔ παρέλαβε σήμερα τις προσφορές για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης, οι οποίες κατατέθηκαν χθες, στη Morgan Stanley, χρηματοοικονομικό σύμβουλο του Ταμείου,
στο
Λονδίνο.
Δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι:
International Container Terminal Services Inc.
The Peninsular and Oriental Stream
Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD and Terminal Link SAS.
Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών θα εκκινήσει άμεσα».
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Reuters: «Ταφόπλακα» για Ντάισελμπλουμ τα... ποτά και οι γυναίκες
«Με δηλώσεις για ποτά και γυναίκες που σύγχυσαν τους Ευρωπαίους, ο Πρόεδρος του Eurogroup περιόρισε
τις ελπίδες του να διατηρήσει τα καθήκοντά του και αύξησε την πιθανότητα να ξεκινήσει ένας γύρος δύσκολων
διαπραγματεύσεων για την κάλυψη σημαντικών οικονομικών θέσεων στην Ευρωζώνη» αναφέρει το Reuters,
 να αποχωρήσει ο Γ. Ντάισελμπλουμ από την προεδρία του Eurogroup αναλύει το Reuters.
Την πιθανότητα
Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, οι δηλώσεις του Ολλανδού στην Handelsblatt για τις χώρες του Νότου που
σπατάλησαν χρηματοδοτήσεις σε «ποτά και γυναίκες» πυροδότησε την οργή των χωρών αυτών - της
Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας.
Ετσι, το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Ντάισελμπλουμ από την προεδρία του Eurogroup είναι πιο ορατό από
ποτέ.
«Με δηλώσεις για ποτά και γυναίκες που σύγχυσαν τους Ευρωπαίους, ο Πρόεδρος του Eurogroup περιόρισε τις
ελπίδες του να διατηρήσει τα καθήκοντά του και αύξησε την πιθανότητα να ξεκινήσει ένας γύρος δύσκολων
διαπραγματεύσεων για την κάλυψη σημαντικών οικονομικών θέσεων στην Ευρωζώνη» αναφέρει το Reuters,
Ορισμένοι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης εκτιμούν ότι το θέμα θα εκτονωθεί και δεν θα επηρεάσει την
απόφαση για το ρόλο του Προέδρου του Eurogroup. Ωστόσο, άλλοι θεωρούν πως είναι καλή αφορμή ώστε
κάποιες κυβερνήσεις να πιέσουν για την αντικατάστασή του. «Έχει πολλούς εχθρούς στον Νότο και όλοι αυτοί
ανέμεναν μία δήλωση σαν αυτή, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν εναντίον του» δηλώνει στο πρακτορείο,
ένας εκ των αξιωματούχων της Ε.Ε.
Το βρετανικό δημοσίευμα εκτιμά, την ίδια ώρα, ότι τυχόν απομάκρυνσή του θα έχει σημαντικές επιπτώσεις
στις εν εξελίξεις διαπραγματεύσεις για την ελληνική αξιολόγηση, καθώς το Eurogroup θα βρεθεί «ακέφαλο»
και θα εισέλθει σε περίοδο εσωστρέφειας.
Οσο για τους αντικαταστάτες του; Τα ονόματα που «παίζουν» είναι αρκετά. Ενας εκ των πιθανών διαδόχων,
σύμφωνα με το Reuters, θα μπορούσε να είναι ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών, Λούις ντε Γκίντος. Αρκετές
πιθανότητες παράλληλα, συγκεντρώνει και ο Πορτογάλος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ), Βίτορ Κονστάντσιο.
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Τραπεζικός Δείκτης: Πλήρως αρνητική η διαγραμματική εικόνα, με
ανάγκη επιστροφής υψηλότερα των 700 – 720 μονάδων …. Επόμενες
ισχυρές στηρίξεις στις 670 και αισθητά χαμηλότερα στις 620
μονάδες (κλείσιμο Παρασκευής οι 679 μονάδες)..
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