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Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι θα παραιτηθεί της δόσης εάν δεν ρυθμιστεί το χρέος
Την πληροφορία ότι θα παραιτηθεί από την επόμενη καταβολή δόσης τον Ιούλιο, εάν οι δανειστές δεν
καταλήξουν σε συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους, διαψεύδει με δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του πρακτορείου Reuters, ο κ. Τζανακόπουλος είπε «αυτό δεν είναι αλήθεια.
θα υπάρξει λύση στις 15 Ιουνίου».
Με τη δήλωση αυτή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά ουσιαστικά στο δημοσίευμα της γερμανικής
εφημερίδας Bild, η οποία αναφέρει ότι «η Αθήνα προτίθεται εν ανάγκη να παραιτηθεί από την επόμενη δόση των
7 δισ. ευρώ, εάν δεν γίνει ελάφρυνση του χρέους της».
Μάλιστα ο αρθρογράφος σημειώνει ότι «για τον λόγο αυτό η ελληνική κυβέρνηση έχει βάλει χρήματα στην
άκρη, μην πληρώνοντας λογαριασμούς, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες».
Η γερμανική εφημερίδα γράφει, επίσης, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της,
χωρίς να πρέπει να πάρει νέο δάνειο.
Υπογραμμίζει δε ότι η Αθήνα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που ψηφίστηκαν
μόνον εάν γίνει ελάφρυνση του χρέους, κάτι το οποίο όμως αποκλείουν ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως η Γερμανία.
Τσακαλώτος: Η Bild διαστρέβλωσε αυτά που είπα
Tην ίδια ώρα, σε διάψευση δημοσιεύματος της γερμανικής Bild που ανέφερε ότι η Ελλάδα θα αρνηθεί την
επόμενη δόση εάν δεν γίνει ελάφρυνση του χρέους προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
"Η Bild διαστρέβλωσε αυτά που είπα εχθές. Ποτέ δεν δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα αποπληρώσει το χρέος τον
Ιούλιο. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα", δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Οικονομικών.
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Citi: Μικρές οι πιθανότητες να μην εκταμιευτεί η δόση
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Citi σε ένα από τα συχνά της σχόλια για τη χώρα μας, εξαιρετικά
περιορισμένος είναι ο κίνδυνος να μην εκταμιευτεί η επόμενη δόση. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Citi, κάτι
τέτοιο δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και για αυτό είναι μικρές οι πιθανότητες να συμβεί. Ωστόσο όπως
αναφέρουν οι αναλυτές της Citi, αυτό μπορεί να συμβεί αν δεν υπάρξει πολύ πρόοδος στο θέμα του χρέους,
αφήνοντας έτσι την αβεβαιότητα για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο QE. Ο οίκος σχολιάζει την
αδύναμη επίδοση της χώρας στον τομέα των καταθέσεων η οποία εκτιμά ότι αντανακλά τη δημοσιονομική
στενότητα και τα capital controls καθώς και την περιορισμένη ακόμα καταναλωτική εμπιστοσύνη. Αυτό
περιορίζει σημαντικά την εγχώρια ρευστότητα και μειώνει τα περιθώρια οικονομικού rebound σε
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

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

I

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

\/

Focus: Η «καλή είδηση» για την Ελλάδα
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Focus Online υπάρχει και μια καλή είδηση. Ποια είναι αυτή; «Πιθανότατα η
Ελλάδα δεν θα χρειαστεί όλο το πακέτο βοήθειας».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδικού, από το τρίτο πακέτο βοήθειας ύψους 86 δις ευρώ, έχουν
εκταμιευτεί από τον ESM μόλις 31,7 δις ευρώ. «Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2018, μετά
από ακριβώς τρία χρόνια. Ενώ διανύουμε το δεύτερο μισό της συνολικής διάρκειας, δεν έχουν εκταμιευτεί ούτε
τα μισά χρήματα. Κατά τους εναπομείναντες 14 μήνες οι πληρωμές προς την Αθήνα δεν πρόκειται να
αυξηθούν».
Πιθανότατα, σύμφωνα με κύκλους του ESM που επικαλείται το Focus Online, «η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να
κάνει χρήση του συνολικού πακέτου βοήθειας. Ασαφές παραμένει μόνον πόσα χρήματα θα περισσέψουν στο
τέλος».
Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό ούτε από τα δυο πρώτα πακέτα βοήθειας είχε εκταμιευτεί το σύνολο των
χρημάτων που προβλεπόταν. Από το πρώτο πακέτο ύψους 110 δις ευρώ είχαν εκταμιευτεί μόλις 73 δις ενώ από
το δεύτερο ύψους 163,6 δις δόθηκαν τελικά τα 142,7 δις ευρώ.
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Goldman Sachs: Βλέπει σύννεφα πάνω από το πετρέλαιο…
Όπως ανακοινώθηκε, σε υποβάθμιση των εκτιμήσεων για το πετρέλαιο to 2017 προχώρησε η Goldman Sachs.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Goldman Sachs, η μέση τιμή για το WTI αργό πετρέλαιο το
2017 θα είναι τα 52,39 δολάρια το βαρέλι έναντι 54,80 δολαρίων πριν, ενώ το brent αναμένεται να διαμορφωθεί
στα 55,39 δολάρια από τα 56,76 δολάρια προηγουμένως.
Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της GS, τα πετρελαϊκά παράγωγα για το 2018 και το 2019, πρέπει να μείνουν
στα 50 δολάρια ή και χαμηλότερα ώστε να αποθαρρυνθεί η περαιτέρω στροφή προς το σχιστολιθικό πετρέλαιο.
Να σημειωθεί ότι η υποβάθμιση των τιμών για το μαύρο χρυσό από την GS έρχεται στη σκιά της απόφασης του
OPEC την προηγούμενη εβδομάδα να επεκτείνει τις περικοπές παραγωγής για 9 μήνες αλλά να τη διατηρήσει
στο ίδιο επίπεδο.
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Χάνσον: Πόσο γρήγορα μπορεί να μειωθεί η στήριξη της ΕΚΤ στην οικονομία
Οι προοπτικές για την οικονομία της Ευρωζώνης έχουν βελτιωθεί και το ερώτημα τώρα είναι πόσο γρήγορα
μπορεί να μειωθεί η στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς να υπονομευθεί η ανάπτυξη, δήλωσε
ο Αρντο Χάνσον, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, σε εφημερίδα της Εσθονίας. «Οι γεωπολιτικοί
κίνδυνοι δεν έχουν ακόμη εξαφανιστεί. Μιλάμε για το βασικό σενάριο, το οποίο έχει ασφαλώς βελτιωθεί, αλλά
ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει», δήλωσε στην εφημερίδα Postimees. «Τώρα, το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα
μπορεί να μειωθεί η στήριξη που προσφέρει η κεντρική τράπεζα στην οικονομία, ώστε να διατηρηθεί μία
θετική οικονομική πορεία», πρόσθεσε ο Χάνσον, που είναι επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα συνεδριάσει στις 8 Ιουνίου και οι αγορές αναμένουν μικρή μόνο αλλαγή
στο μήνυμα της πολιτικής της. «Όλοι σκεπτόμαστε για το πώς και πότε θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τη
μετάβαση (από τη στήριξη) και πώς θα την επικοινωνήσουμε. Αυτό πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά»,
σημείωσε ο Χάνσον.
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Συνεργασία ΟΠΑΠ – ΟΤΕ για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών των
πρακτορείων
Τον όμιλο ΟΤΕ επέξελε ο όμιλος ΟΠΑΠ ως στρατηγικό συνεργάτη για την αναβάθμιση των
τηλεπικοινωνιακών υποδομών των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή είναι συνεπής με το Όραμα 2020 του ΟΠΑΠ και
τις στρατηγικές προτεραιότητές του για την επένδυση στο δίκτυο, την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων
ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων και την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών
παγκόσμιων προδιαγραφών.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Όμιλος ΟΤΕ, συνεργάτης επιλογής για την υλοποίηση σύνθετων ICT
(Information and Communications Technology) έργων, θα δημιουργήσει νέες δικτυακές υποδομές για τα
πρακτορεία του ΟΠΑΠ, προσφέροντας υψηλή διαθεσιμότητα, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία και
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.
Συνέχεια…
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Οι νέες υποδομές, που αξιοποιούν τα δίκτυα νέας γενιάς(New Generation Access) του Ομίλου ΟΤΕ, θα παίξουν
σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας στον ΟΠΑΠ να εισάγει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα παιχνίδια Play
(VLTs) και οι συσκευές αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs), καθώς και να βελτιώσει την
ποιότητα και την απόδοση των υφιστάμενων προϊόντων του.
Επιπλέον, οι νέες τηλεπικοινωνιακές υποδομές θα προσφέρουν στον ΟΠΑΠ, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να
εμπλουτίσει μελλοντικά το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παρέχει, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω την
παικτική εμπειρία των πελατών του.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κ. Damian Cope, σχολιάζοντας τη συμφωνία, δήλωσε: "Είμαι στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τη στρατηγική συνεργασία μας με τον Όμιλο ΟΤΕ, η οποία εντάσσεται στα
ευρύτερα σχέδια μας για την επένδυση στο δίκτυο των πρακτορείων μας και την αναβάθμιση των
τηλεπικοινωνιακών υποδομών τους. Είναι ένα σημαντικό έργο για εμάς, καθώς θέτει τα τεχνολογικά θεμέλια
για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας μας. Αυτό θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή νέων
προϊόντων και υπηρεσιών,καθώς και τη βελτίωση των υπαρχόντων. Επιλέξαμε ως συνεργάτη μας τον ΟΤΕ,
έναν κορυφαίο όμιλο,με εξειδίκευση στον κλάδο, και λύσεις που μπορούν να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο
υλοποίησης και απρόσκοπτη λειτουργία για το δίκτυο των πρακτορείων του ΟΠΑΠ – τη ραχοκοκαλιά των
δραστηριοτήτων μας".
"Ο Όμιλος ΟΤΕ, με τις προηγμένες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις ICT που διαθέτει, μπορεί να συμβάλλει
στη δυναμική μετάβαση κάθε επιχείρησης στη νέα ψηφιακή εποχή. Η στρατηγική μας συνεργασία με τον
ΟΠΑΠ επιβεβαιώνει ότι ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει την τεχνογνωσία και αξιοπιστία για την υλοποίηση μεγάλων
και σύνθετων έργων υψηλής τεχνολογίας που ανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,
αλλά και της χώρας.",
δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ.
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Γουάτσα Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις η ελληνική οικονομία να επιτύχει εντυπωσιακούς
ρυθμούς ανάπτυξης…
Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη της τράπεζας Eurobank της οποίας είναι
και από τους βασικούς μετόχους, την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της Ελλάδας και της δυνατότητες
επιστροφής σε ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Fairfax
\ Financial Holdings, Πρεμ Γουάτσα.
Επίσης, ο Γουάτσα υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο και ότι πλέον
υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την επιστροφή της σε θετική πορεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο γνωστός
επενδυτής εκτίμησε πως η Ελλάδα μπορεί να πετύχει πολύ υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, από αυτούς που
εκτιμώνται, κάνοντας μάλιστα αναφορά στην περίπτωση της Ιρλανδίας και την αυτοτροφοδοτούμενη
δυναμική που δημιούργησε η έξοδός της από την κρίση. Στην κατεύθυνση αυτή, κομβικό σημείο θα έχει το
ζήτημα των ξένων άμεσων επενδύσεων.
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Χ.Α.: Η παλινδρόμηση της αγοράς κοντά στα τρέχοντα επίπεδα, το
πιθανότερο σενάριο όχι μόνο για τις επόμενες συνεδριάσεις, αλλά
πιθανόν για τους επόμενους μήνες…
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