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Το Eurogroup αποφάσισε: Ενισχυμένη εποπτεία μετά το μνημόνιο .. Τον Ιούνιο οι αποφάσεις
για το χρέος
Ο επικεφαλής του Eurogroup μετά τη λήξη της άτυπης συνεδρίασης δήλωσε ότι τον Ιούνιο θα αποφασιστούν όλα τα στοιχεία για να
διευκολυνθεί η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα.
«Η Αθήνα παραμένει δεσμευμένη στο πρόγραμμα και είχαμε ενημέρωση από τους θεσμούς αναφορικά με την τέταρτη αξιολόγηση. Οι
Θεσμοί επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 14 Μαίου για να εξεταστούν τα θέματα και να προχωρήσει η διαδικασία για το Staff Level
Agreement» τόνισε.
Αναφορικά με την παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο στάθηκε στο ότι δείχνει την «ιδιοκτησία» της
χώρας για την μεταρρυθμιστική πορεία μετά το πρόγραμμα. Χαρακτήρισε την «ιδιοκτησία» του προγράμματος σημαντική όπως φάνηκε
και στις άλλες χώρες.
Σύμφωνα με τον Μάριο Σεντένο συζητήθηκε το μεταμνημονιακό νομοθετικό πλαίσιο αλλά και το θέμα του χρέους. Ως προς αυτό δήλωσε
ότι «η τελική απόφαση θα ληφθεί αν χρειάζεται στο τέλος του προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί πλήρως το
πρόγραμμα».
Σύμφωνα με τον Πορτογάλο υπουργό συζητήθηκε το πώς θα μπορέσει το Eurogroup να βοηθήσει περαιτέρω την Ελλάδα στις
μεταρρυθμίσεις μετά το πρόγραμμα. Σημειώσαμε την απόφαση της χώρας να μην ζητήσει προληπτική γραμμή ενώ για την
μεταμνημονιακή εποχή εξετάστηκε το θέμα της ενισχυμένης εποπτείας, όπως αυτή προτάθηκε από την Κομισιόν.
Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και επί τη βάση επιτυχημένης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης στόχος είναι να κλείσουν όλα τα θέματα τον
Ιούνιο.
Ικανοποίηση από Ρέγκλινγκ
Την ικανοποίησή του για την αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία και είναι ελληνκής «ιδιοκτησίας» εξέφρασε ο Κλάους Ρέγκλινγκ, στη
συνέντευξη μετά το πέρας του Eurogroup. «Είναι προς το συμφέρον όλων η Ελλάδα να επανέλθει σε μονοπάτι βιώσιμης ανάπτυξης»,
τόνισε, ότι προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποπληρωθούν τα δάνεια.
Επίσης ανέφερε ότι θα έχουμε την εκταμίευση μεγάλης δόσης στο τέλος της τέταρτης αξιολόγησης, η οποία θα βοηθήσει την Ελλάδα να
χτίσει το «μαξιλάρι ρευστότητας».
Κερέ: Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων
Η κορυφαία προτεραιότητα για την Ελλάδα θα πρέπει να είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Μπενουά
Κερέ της ΕΚΤ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup.
Μοσκοβισί: Οι μεταρρυθμίσεις να συνεχιστούν και μετά τον Αύγουστο
Την προσοχή στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου έστρεψε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, δηλώνοντας μετά το τέλος της
συνεδρίασης ότι στις 21 Ιουνίου πρέπει να λάβουμε αποφάσεις "που θα μας φέρουν στο τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο". Τόνισε
ακόμη ότι στη σημερινή συνεδρίαση δεν συζητήθηκε το θέμα του χρέους, "καθώς διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω δουλειά".
Πρόσθεσε ακόμη ότι "ακούσαμε με ενδιαφέρον τη στρατηγική της κυβέρνησης από τον Ευκλείδη, μένουν μεταρρυθμίσεις που πρέπει να
επιδιωχθούν
μετά
το
πρόγραμμα,
για
να
βελτιωθούν
οι
χρηματοδοτικές
συνθήκες.
Αυτή η στρατηγική, υπογράμμισε ότι πρέπει να σχεδιαστεί από την ελληνική κυβέρνηση, για τους Έλληνες πολίτες, και να έχει η
κυβέρνηση την κυριότητα. "Είμαστε σε σωστό δρόμο. Το τέλος του προγράμματος θα είναι μια σημαντική στιγμή για την ευρωζώνη και
την Ευρώπη, θα είναι η τελευταία σελίδα στην ιστορία της κρίσης της ευρωζώνης. Ήρθαμε κοντά στο Grexit, το αποφύγαμε και μαζί
χτίσαμε
ένα
success
story
για
την
Ελλάδα".
Ωστόσο, πρόσθεσε, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων πρέπει να συνεχίσει και μετά τον Αύγουστο, "για αυτό θέλουμε έναν μηχανισμό που
να υποστηρίζει αυτή την εφαρμογή, και για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη οι αγορές". Σημείωσε ότι συζητήθηκε αυτός ο μηχανισμός αλλά
διευκρίνισε ότι «ο μηχανισμός εποπτείας δεν πρέπει να μοιάζει με παράταση του προγράμματος. Αυτό δεν είναι στην ατζέντα.
Συμφωνούμε όλοι ότι το τέλος είναι στις 21 Ιουνίου».
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FT: Γιατί η Γερμανία δεν είναι έτοιμη να αποδεσμεύσει την Ελλάδα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο αρθρογράφος των Financial Times, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους
οποίους η Γερμανία δεν είναι έτοιμη να αποδεσμεύσει την Ελλάδα, ενόψει του επικείμενου τέλους του
προγράμματος το τέλος του καλοκαιριού.
Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα των FT: «η πιο υπερχρεωμένη χώρα της προετοιμάζεται να βγει από το
μνημόνιο έπειτα από οκτώ χρόνια χρηματοδότησης, μια πρωτόγνωρη οικονομική κηδεμονία και μια οικονομία
που υπέστη τη χειρότερη ύφεση από κάθε άλλη χώρα στους σύγχρονους καιρούς. Η σημαντική αυτή στιγμή
αναμένεται να γίνει στις 20 Αυγούστου».
Ωστόσο, το να «αφήσουν» την Ελλάδα εγκυμονεί κινδύνους, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, για τις
κυβερνήσεις των χωρών της ευρωζώνης, θέτοντας παράλληλα το ακόλουθο δίλημμα.
«Εχοντας κρατήσει την Αθήνα υπό αυστηρό έλεγχο από το 2010, πώς μπορούν οι πρωτεύουσες της ευρωζώνης
να εξασφαλίσουν ότι οι Έλληνες - οι οποίοι τους χρωστάνε πάνω από 200 δισ. ευρώ σε χρήματα
φορολογουμένων - θα συνεχίσουν να τους αποπληρώνουν για τις επόμενες έξι δεκαετίες;», γράφει ο
δημοσιογράφος.
«Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η απάντηση είναι μια γενναιόδωρη δόση ελάφρυνσης του χρέους για να
βοηθήσει την Ελλάδα να παραμείνει σε μια υγιή οικονομική βάση και να διασφαλίσει ότι οι πιστωτές δεν θα
σκληρύνουν τη στάση τους όταν θα έρθει η επόμενη κρίση.
Αλλά οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης με επικεφαλής τη Γερμανία εμφανίζονται διστακτικές κι αυτό γιατί
μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους θα σημάνει μικρότερη επιστροφή χρημάτων για τους φορολογούμενούς τους»,
συμπληρώνει.
Στη συνέχεια του δημοσιεύματος γίνεται αναφορά και στις διαφωνίες γύρω από το πώς οι πιστωτές θα
κρατήσουν «σφιγμένο το λουρί» μετά την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα.
Το διακύβευμα είναι ένας «δυναμικός» μηχανισμός ελάφρυνσης του χρέους που θα συνδέει τις πληρωμές με την
οικονομική ανάπτυξη. Σε κακές περιόδους ο λογαριασμός θα μειώνεται και σε περιόδους ανάπτυξης, οι
Έλληνες θα πληρώνουν περισσότερα.
«Το Βερολίνο και οι βόρειοι σύμμαχοι του Βερολίνου που παραμένουν ακόμα "τραυματισμένοι" από τους
χειρισμούς ΣΥΡΙΖΑ το 2015 επιθυμούν ο μηχανισμός να συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις. Ειδικότερα,
ο νέος Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Ολαφ Σολτς, επιμένει ότι η Bundestag θα πρέπει να αποφασίζει κάθε
χρόνο για την ελάφρυνση του χρέους. Οι πολέμιοι επιθυμούν μια αποτελεσματική ρήτρα διακοπής που θα
διακόπτει την ελάφρυνση αν η Ελλάδα δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που θα έχει μετά τη
λήξη του προγράμματος και στους δημοσιονομικούς στόχους», αναφέρεται επίσης.
Από την άλλη πλευρά η Γαλλία και το ΔΝΤ, καταλήγει το δημοσίευμα, πιέζουν για ένα αυτόματο σύστημα που
δεν θα αφήνει περιθώρια για παρεμβάσεις πολιτικού τύπου από το Βερολίνου. Αλλωστε, όπως τονίζουν, αυτός
είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να καθησυχαστούν οι επενδυτές ότι η Ε.Ε. βλέπει στα σοβαρά τη βοήθεια προς
την Ελλάδα.
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Reuters: Με «καθαρή» έξοδο τέλος η πρόσβαση στη φθηνή χρηματοδότηση από την ΕΚΤ
Στην πιθανότητα να χάσει η Ελλάδα την πρόσβαση στο φθηνό χρήμα της ΕΚΤ με μια «καθαρή» έξοδο
αναφέρεται δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.
To πρακτορείo αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι πιθανό να χάσει την πρόσβαση στη φθηνότερη χρηματοδότηση της
EKT με μία «καθαρή» έξοδο από το πρόγραμμα, καθώς το waiver θα ανακληθεί.
Κατά τις ίδιες πηγές, οι ελληνικές τράπεζες δανείζονται αυτή τη στιγμή από την ΕΚΤ ποσό 4,5-5 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, εφόσον η Ελλάδα χάσει την πρόσβαση στη φθηνή χρηματοδότηση της
ΕΚΤ, θα αναγκαστεί να στραφεί εκ νέου στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA).
Τονίζεται επίσης ότι η Ελλάδα ελπίζει να πραγματοποιήσει μια «καθαρή» έξοδο από το πρόγραμμα τον
Αύγουστο, επιστρέφοντας στις αγορές χωρίς προληπτική γραμμή στήριξης.
Όπως παρατηρεί το Reuters, μια τέτοια έξοδος θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη στη χώρα, αλλά θα απέκλειε την
Ελλάδα από τη δυνατότητα να εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις της ΕΚΤ για την ελάχιστη δυνατή πιστοληπτική
αξιολόγηση.
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Στο χρηματιστήριο ενέργειας με 20% η EBRD
Το «παρών» στη μετοχική σύνθεση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ) θα δίνει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», με το ποσοστό της
τράπεζας να έχει «κλειδώσει» στο 20%. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην ΕΧΕ θα συμμετέχει επίσης
και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με μερίδιο 10%. Έτσι, η συμμετοχή ιδιωτών θα συμπληρωθεί
από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), το οποίο θα κατέχει το 21%.
Η παρουσία της EBRD αναμφισβήτητα αυξάνει το «ειδικό βάρος» του ελληνικού ενεργειακού χρηματιστηρίου,
τη στιγμή που η συμμετοχή και του ΧΑΚ αποτυπώνει την προοπτική να αποτελέσει «κέντρο» των ενεργειακών
αγορών της ευρύτερης περιοχής. Όσον αφορά το υπόλοιπο 49% του μετοχικού κεφαλαίο της ΕΧΕ, θα ανήκει
σε φορείς του Δημοσίου, πιθανότατα αποκλειστικά σε πρώτη φάση στον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), ο οποίος έχει αναλάβει τη δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σε συνεργασία με
το ΧΑΑ. To επενδυτικό σχέδιο για τη λειτουργία της νέας εταιρείας αναμένεται να κατατεθεί σύντομα από τον
ΛΑΓΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έγκριση.

Συνέχεια…
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Οι ενεργειακές αγορές
Στην ΕΧΕ θα εισφερθούν ο κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας και οι σχετικές αρμοδιότητες, ύστερα από απόσχιση
από τον (ΛΑΓΗΕ). Η εταιρεία θα αναλάβει τη λειτουργία των τριών από τις τέσσερις ενεργειακές αγορές που
προβλέπεται να δημιουργηθούν με βάση το Μοντέλο-Στόχο (Target Model), δηλαδή την προημερήσια, στην
ενδοημερήσια και την προθεσμιακή αγορά. Η τέταρτη αγορά, δηλαδή η αγορά εξισορρόπησης, θα λειτουργεί
υπό την ευθύνη του ΑΔΜΗΕ. Επίσης, θα συσταθεί μία θυγατρική της ΕΧΕ, η οποία θα αναλάβει την
εκκαθάριση, τον διακανονισμό και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Όλες οι ενδείξεις
συγκλίνουν στο γεγονός ότι το Χρηματιστήριο δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν από τα τέλη του πρώτου
εξαμήνου του 2019. Μάλιστα, ο ΑΔΜΗΕ δεν αναμένεται να είναι έτοιμος πριν από τον Μάιο του 2019, για την
έναρξη της αγοράς εξισορρόπησης. Έτσι, με δεδομένο πως η λειτουργία όλων των αγορών θα ξεκινήσει
παράλληλα, πρακτικά η αναδιάρθρωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να πάρει
«σάρκα και οστά» νωρίτερα.
Η εν λόγω αναδιάρθρωση σημαίνει πως θα αποτελέσει παρελθόν το σημερινό μοντέλο αγοραπωλησιών μεταξύ
παραγωγών ρεύματος, traders και προμηθευτών (mandatory pool), δίνοντας τη θέση του στις τέσσερις
παραπάνω διακριτές αγορές. Σε αυτές θα παίρνουν μέρος όλοι οι ενεργειακοί φορείς, δηλαδή
ηλεκτροπαραγωγοί, προμηθευτές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ρεύματος. Επίσης,
δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν και οι βιομηχανίες με υψηλές καταναλώσεις, ώστε να προμηθεύονται
ενέργεια απευθείας από τις αγορές για την κάλυψη των αναγκών τους.
Σύγκλιση τιμών στα μέλη της Ε.Ε.
Σκοπός του «Μοντέλου Στόχου» είναι να διαμορφωθεί μία κοινή αρχιτεκτονική σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Έτσι, σε συνδυασμό
με το διασυνοριακό εμπόριο, θα επέλθει σύγκλιση τιμών σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. Όλες οι

χώρες έχουν δεσμευτεί για τη σύζευξη των αγορών τους σε πρώτη φάση με ένα τουλάχιστον όμορο κράτος.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η προημερήσια αγορά θα συζευχθεί με την Ιταλία και αργότερα με τη
Βουλγαρία, ώστε να ακολουθήσουν άλλες χώρες στη συνέχεια, ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητάς τους. Σε
κάθε περίπτωση, η ενίσχυση του ανταγωνισμού αναμένεται να επιφέρει μείωση του κόστους ρεύματος για τους
προμηθευτές, ώστε να προσφέρουν φθηνότερα τιμολόγια στους οικιακούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
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Bild: Η Bundesbank κέρδισε 3,4 δισ. ευρώ από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα
Η Bundesbank κέρδισε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, σύμφωνα με τη
γερμανική εφημερίδα «Bild». Να τι αναφέρει επακριβώς το σχετικό άρθρο:
«Τα δισεκατομμύρια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από την αρχή της οικονομικής κρίσης σημαίνουν όχι μόνο
τεράστιους κινδύνους για τη Γερμανία, αλλά και κέρδη από τόκους.
Πώς γίνεται αυτό; Για να πάρουν νέα χρήματα, οι χώρες μπορούν να εκδώσουν τα λεγόμενα κρατικά ομόλογα
(παρόμοια με τις μετοχές των εταιρειών). Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα δεν τα ήθελε κανείς από το 2010 και
μετά.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), για να βοηθήσει την Ελλάδα, συνέχισε να αγοράζει ελληνικά
κρατικά ομόλογα. Για αυτά τα μερίδια υπάρχει μια συμφωνημένη απόδοση, η οποία μοιράζεται μεταξύ όλων
των ευρωπαϊκών
κεντρικών τραπεζών. Έτσι η Bundesbank έφτασε να κερδίσει περίπου 3,4 δισεκατομμύρια
\
ευρώ από το 2010.
Αυτό προκύπτει από την απάντηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε ερώτημα των Πρασίνων, η οποία είναι
στη διάθεση της “Bild”. Αλλά: Αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν τώρα μόνον εν μέρει (!) να χρησιμοποιηθούν
για μια νέα μεγάλη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Όπως ακριβώς και τα 27 δισ. ευρώ, τα οποία θα
παραμείνουν από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης».
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από 01/01
Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από 01/01
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
ΦΦΓΚΡΠ

Απόδοση %
-4,65%
15,28%
11,52%
11,92%
15,58%
-0,76%
39,79%
2,90%
-6,55%
9,07%
-0,31%
9,59%
-3,99%
-2,61%
1,92%
1,61%
10,72%
3,74%
-6,67%
2,61%
0,98%
11,07%
-4,59%
16,33%
-13,47%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

4,17%
3,24%
7,82%
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