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Citi: Η Ν.Δ θα μπορέσει να πείσει τους πιστωτές για τη μείωση των στόχων για τα
πλεονάσματα
Τις εκτιμήσεις της ΤτΕ για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019 σχολιάζει η Citigroup σε νέο της σημείωμα προς
τους πελάτες της, εκτιμώντας πως η Ν.Δ θα μπορέσει να πείσει τους πιστωτές να χαλαρώσουν τους
δημοσιονομικούς στόχους για τα επόμενα έτη.
Όπως επισημαίνει, σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, το πλεόνασμα αναμένεται να μειωθεί στο
2,9% του ΑΕΠ, από 4,3% το 2018 και κάτω από το στόχο 3,5% που συμφωνήθηκε με τους διεθνείς πιστωτές,
μετά τα δύο από τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Παράλληλα εκτιμά ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ
θα κινηθεί φέτος στο 1,9% και στον ίδιο ρυθμό με το 2018, με κύριο "μοχλό" την εγχώρια ζήτηση παρά την
επιβράδυνση των εξαγωγών. Όπως τονίζει η Citi, η ΤτΕ υπογράμμισε και πάλι πως τα υψηλά επίπεδα μη
εξυπηρετούμενων δανείων αποτελούν σημαντικό βαρίδι για τον τραπεζικό κλάδο, παρά τις πρόσφατες μειώσεις
(ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 45,2% στο πρώτο τρίμηνο του έτους).
Η αμερικάνικη τράπεζα επισημαίνει πως αν και τα προεκλογικά μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιθανό να ενισχύσουν
την ανάπτυξη στο β' εξάμηνο του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε πρόσφατα ότι το δημοσιονομικό
κόστος αυτών των μέτρων θα κυμανθεί γύρω στο 1% του ΑΕΠ το 2019 και μετά. Αυτό αναμένεται να μειώσει
το περιθώριο ελιγμών της επόμενης κυβέρνησης, της οποίας - όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις – θα ηγηθεί το
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, έτσι ώστε να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που
έχει κάνει για φορολογικές περικοπές.
Ωστόσο, όπως εκτιμά η Citi, η πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις στάση της Ν.Δ μπορεί τελικά να πείσει τους
πιστωτές της Ελλάδας να μειώσουν τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% του ΑΕΠ (ο οποίος έχει
συμφωνηθεί να τηρηθεί μέχρι το 2022). Παρά το υψηλό ποσοστό του χρέους προς το ΑΕΠ (181,8% του ΑΕΠ το
2018), η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους της Ελλάδας εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την
εποικοδομητική σχέση με τους επίσημους πιστωτές της (κυρίως τα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης) οι οποίοι
ακόμη κατέχουν το 80% περίπου του συνολικού χρέους της χώρας, όπως προσθέτει η αμερικάνικη τράπεζα.
Πηγή: capital.gr)
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Τεταμένες οι διαπραγματεύσεις για την επένδυση στο Ελληνικό
Η επιμονή του υπουργείου Πολιτισμού για επιπλέον της υφιστάμενης νομοθεσίας ρυθμίσεις, ώστε να εγκρίνει υποχρεωτικά
όλες τις μελέτες που θα κατατίθενται στο πλαίσιο της κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου στην ανάπτυξη του
παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό, έχει μπλοκάρει την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά
το Πάρκο.
Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση του Κεντρικού
Συμβουλίου Διοίκησης (ΚΣΔ) της κυβέρνησης (συμμετέχουν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων), όλοι οι γενικοί
γραμματείς, εκτός της γενικής γραμματέως του υπουργείου Πολιτισμού, Μαρίας Βλαζάκη, έδωσαν το «πράσινο φως» σε
ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές τους για να προχωρήσει η ΚΥΑ. Άλλωστε τις τελευταίες μέρες έχει επιταχυνθεί η προσπάθεια
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να υπογραφεί τουλάχιστον μία από τις τρεις ΚΥΑ, με παράλληλες κινήσεις φορέων, όπως
το Κτηματολόγιο, για να κλείσουν άμεσα τις εκκρεμότητες. Από την πλευρά του υπουργείου Πολιτισμού ζητείται να
συμπεριληφθεί στην ΚΥΑ ρητά ότι όλες οι μελέτες (κτηρίων ή και οποιεσδήποτε άλλες, π.χ. της φύτευσης) που αφορούν
το Πάρκο και ανεξάρτητα από το αν η περιοχή μελέτης γειτνιάζει με κάποιο μνημείο ή αρχαία, θα περνούν πρώτα από το
υπουργείο Πολιτισμού. Σε αυτό, που είναι πέρα από την υφιστάμενη νομοθεσία και δεν προβλέπεται, αντιδρά ο επενδυτής,
καθώς μια τέτοια διαδικασία θα σημαίνει μεγάλες καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση του έργου.
Χθες, τουλάχιστον δύο φορές, η Lamda αποφάσισε να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις που εξελίσσονταν παράλληλα
με τη συνεδρίαση του ΚΣΔ με αντικείμενο τις απαιτήσεις του υπουργείου Πολιτισμού. Παρέμειναν, καθώς οι υπόλοιποι
κυβερνητικοί παράγοντες προσπαθούσαν να βρουν μια διατύπωση που να ικανοποιεί επενδυτή και την κ. Βλαζάκη. Αυτό
δεν στάθηκε δυνατό, τουλάχιστον μέχρι αργά το απόγευμα, ωστόσο η κυβέρνηση επιθυμεί διακαώς να υπογράψει την
πρώτη ΚΥΑ και γι’ αυτό η προσπάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα.
Το ζητούμενο, μεταξύ άλλων, είναι η απόφαση του ΚΣΔ να είναι ομόφωνη και να μην καταγραφεί στο κείμενο η διαφωνία
του υπουργείου Πολιτισμού. Σε αντίθετη περίπτωση ο κίνδυνος είναι νέες προσφυγές στη Δικαιοσύνη, που θα
καθυστερήσουν περαιτέρω το έργο.
Όπως εκτιμάται η αντίδραση του επενδυτή, εφόσον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στο παρά πέντε της θητείας της, υπογράψει τη
μία ΚΥΑ, θα καθοριστεί από την τελική διατύπωση του κειμένου.
Ήδη η Lamda έχει διαμηνύσει με σαφήνεια στην κυβέρνηση ότι αν δεν επιλυθούν οι εκκρεμότητες με τρόπο συναινετικό
διακυβεύεται η ασφαλής έναρξη του έργου.
«Αγκάθι»
τα
ψηλά
κτήρια
Πολύ δε περισσότερο όταν μία από τις αιτίες της επιμονής του υπουργείου Πολιτισμού φαίνεται να είναι η διαφωνία του με
τα ψηλά κτήρια. Έχοντας τη δυνατότητα να «βλέπει» τις μελέτες, θα προσπαθήσει να μπλοκάρει τα ψηλά κτήρια που
προβλέπονται στην ανάπτυξη του παλαιού αεροδρομίου, παρά το γεγονός ότι έχουν περιληφθεί στο Master Plan του έργου
και με αυτό ο επενδυτής έχει κάνει τον σχεδιασμό του.
Στην περιοχή του Πάρκου συνολική έκτασης 2.000.569 τ.μ. επιτρέπεται η κατασκευή ενός υψηλού κτηρίου ειδικής
αρχιτεκτονικής σχεδίασης, σε εγγύτητα με τις εξόδους του Πάρκου προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και με μέγιστο
επιτρεπόμενο ύψος 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας, το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει ως τοπόσημο.
Μέγιστο μέγεθος μόνιμων κτηρίων
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων για τα μόνιμα κτήρια που επιτρέπεται να ανεγερθούν εντός του
Μητροπολιτικού Πάρκου έχει οριστεί σε δύο και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων σε δέκα μέτρα. Η μέγιστη
επιτρεπόμενη δόμηση στο Πάρκο είναι 351.390 τ.μ., ενώ η κάλυψη των, πάσης φύσεως, μόνιμων κτηρίων εντός του
Μητροπολιτικού Πάρκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιφανείας αυτού.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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Μια γερασμένη Ελλάδα: Το 22% των κατοίκων είναι άνω των 65 ετών
Η Ελλάδα είναι πλέον γερασμένη καθώς το 22% σχεδόν των κατοίκων της είναι πλέον άνω των 65 ετών και το ποσοστό των 85+ εγγίζει
το 3,5% (μόλις 0,04% το 1951). Ταυτόχρονα για πρώτη φορά στη δημογραφική ιστορία μας, ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 0-14
ετών από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπολείπεται αυτού των 65 ετών και άνω (το 2018 οι 65 ετών και άνω είναι κατά 800.000
περισσότεροι από τα άτομα 0-14 ετών).
Πρόκειται για στοιχεία έρευνας του Βύρωνα Κοτζαμάνη, καθηγητή Δημογραφίας και Δ/ντή του Εργαστηρίου Δημογραφικών και
Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δημοσιευθήκαν στο 35ο τεύχος των «Δημογραφικών Νέων» με τίτλο
«Ελλάδα, δημογραφικές εξελίξεις και δημογραφικές προκλήσεις» που εκδίδεται από το ΕΔΚΑ. Έχουμε ταυτόχρονα, αναφέρεται στην
δημοσίευση αυτή, μια υπερ-συγκέντρωση του πληθυσμού σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο τμήμα της συνολικής επιφάνειας της χώρας
μας καθώς σχεδόν 3 στους 4 κατοίκους ζουν πλέον στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης και σε μια δεκάδα μεγάλων
αστικών κέντρων (και την άμεση περιφέρειά τους), οι δε τάσεις εξόδου από τα αστικά κέντρα την περίοδο της κρίσης, ακόμη και αν
ενισχυθούν με κάποια μέτρα (ενίσχυση π.χ. νέων για εγκατάσταση και δραστηριοποίησή τους στον ύπαιθρο χώρο), δεν πρόκειται να
αλλάξουν ριζικά τον πληθυσμιακό χάρτη της Ελλάδας άμεσα τις επόμενες δεκαετίες.
Ειδική αναφορά ο κ. Κοτζαμάνης κάνει στις αλλαγές της δομής των νοικοκυριών και των οικογενειών μας, που, όπως αναφέρει έχουν
αλλάξει ριζικά καθώς:
«Η μείωση της γαμηλιότητας και της γεννητικότητας/γονιμότητας, η αύξηση των εκτός γάμου γεννήσεων και των διαζυγίων και η
ανάδειξη νέων μορφών συμβίωσης (βλ. σύμφωνα συμβίωσης) συρρίκνωσαν όχι μόνον τον αριθμό των πολυμελών και των διευρυμένων
νοικοκυριών αλλά και αυτόν των πολυτέκνων οικογενειών καθώς οι τρίτες και τέταρτες γεννήσεις από το 15% και 25% του συνόλου
των γεννήσεων στις αρχές της δεκαετίας του '50, αποτελούν σήμερα αντίστοιχα το 10% και 8%. Η μικρή σε μέγεθος πυρηνική
οικογένεια που προκύπτει από γάμο είναι μεν κυρίαρχη ακόμη, το ποσοστό όμως των ζευγαριών που συμβιώνουν χωρίς γάμο αυξάνεται
σταθερά, όπως αυξάνεται τόσο το ποσοστό των παιδιών που ζει με γονείς που δεν έχουν ποτέ παντρευτεί όσο και οι συμβιώσεις με
σύμφωνο οι οποίες ξεπερνούν πλέον τις 4.000 (μια συμβίωση σχεδόν ανά 10 πρώτους γάμους)». Αυξάνεται επίσης, αναφέρει ο ίδιος, τόσο
το πλήθος των μονογονεϊκών οικογενειών που αποτελούνται συνήθως από γυναίκες (απόρροια της αύξησης των διαζυγίων και των
εκτός γάμου γεννήσεων που από 2% το 1990 εγγίζουν πλέον το 10%) όσο και ο αριθμός των άτεκνων ατόμων (πάνω από το 20% σχεδόν
των γυναικών που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 δεν θα αποκτήσουν ένα παιδί). Τέλος τις τελευταίες δεκαετίες, αναφέρει
ο ίδιος, αυξάνεται και η μέση ηλικία όσων γυναικών αποκτούν ένα πρώτο παιδί (άνω των 31 ετών το 2018 έναντι 26 ετών στα τέλη της
δεκαετίας του '80 και 29 ετών την δεκαετία του 1950) ενώ ταυτόχρονα άλλαξε ριζικά και η κατανομή των γεννήσεων ανά ηλικία της
μητέρας καθώς, ενώ τέσσερις δεκαετίες πριν 1 στις 2 γεννήσεις προέρχονταν από μητέρες μεγαλύτερες των 30 ετών, σήμερα, το αυτό
ισχύει για 2 στις 3 γεννήσεις.
Επομένως, διαπιστώνει ο κ. Κοτζαμάνης, οι οικογενειακές δομές μας σήμερα διαφοροποιούνται σημαντικά αυτών του πρόσφατου
παρελθόντος, και κατ' επέκταση, τα νέα οικογενειακά πρότυπα που αναδύονται δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνονται υπόψη στον
σχεδιασμό και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων στη διαμόρφωση της όποιας δημογραφικής πολιτικής.
Όσον αφορά το μέλλον, ο καθ. της Δημογραφία και Δ/ντής του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του
Παν. Θεσσαλίας αναφέρει ότι:
• Το 2035 το ποσοστό των > 65 ετών και των >85 ετών στον συνολικό πληθυσμό αναμένεται να κυμανθεί γύρω από το 27,5% για τους
πρώτους και το 4,3% για τους δεύτερους, ενώ τα ποσοστά των νέων (0- 14 και 0-18 ετών) αντίστοιχα θα κυμανθούν από 11,0% έως
12,4% και από 15,8% έως 14,2%.
• Το 2050 το ποσοστό των > 65 ετών και των >85 ετών στον συνολικό πληθυσμό (22% και 3,5% το 2019) αναμένεται να κυμανθεί από
33,1% έως 30,3% για τους πρώτους και 6,5%-4,9% για τους δεύτερους, ενώ τα ποσοστά των νέων (0- 14 ετών και 0-18 ετών) από
14,8% έως 12,0% για τους πρώτους και από 19% έως 15,4% για την δεύτερη ομάδα αντίστοιχα. Η συρρίκνωση του συνολικού
πληθυσμού που καταγράφεται σε όλα τα σενάρια των δημογραφικών προβολών και η συνεχιζόμενη γήρανσή του, επισημαίνει ο κ.
Κοτζαμάνης, αναμένεται να επηρεάσουν και τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας ο οποίος θα φθίνει συνεχώς, για να αναφέρει ότι «το 2035
το ποσοστό των 15-64 στο συνολικό πληθυσμό (65% το 2015) θα μειωθεί στο 60% έως 61% το 2035 και θα κυμανθεί γύρω από το 55%
2050. Η μείωση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας επιταχύνεται σε όλα τα σενάρια δημογραφικών προβολών μετά το 2030, η
επιτάχυνση δε αυτή οφείλεται κυρίως σε δυο λόγους: στην προοδευτική είσοδο στην ομάδα του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας των
ολιγοπληθών γενεών >2010 και στην προοδευτική έξοδο από την ομάδα αυτή των πολυπληθέστερων γενεών της εικοσαετίας 1955 -1975.
Η προαναφερθείσα μείωση θα επηρεάσει προφανώς και τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (4,6 εκατ. σήμερα), ο οποίος ενδέχεται το 2035
να υπολείπεται, (ευνοϊκότερο/ δυσμενέστερο σενάριο) κατά 0,5-1 εκατ., το δε 2050 κατά 1,1 -1,7 εκατ.». Συμπερασματικά, τονίζει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κοτζαμάνης «οι επιπτώσεις των αλλαγών που έχουν ήδη γίνει -αλλά και αυτών που αναμένονται-, είναι πολλαπλές, και
έχουν αρχίσει ήδη να μας προβληματίζουν. Αρχίζουμε, έστω και καθυστερημένα, να καταλαβαίνουμε ότι η Δημογραφία αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον μας, παράγοντα που δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να υποτιμούμε.Το "δημογραφικό" είναι
σήμερα μια από τις μεγάλες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και οι έχοντες την ευθύνη σχεδιασμού και λήψης
αποφάσεων σε πλήθος πεδίων σε εθνικό και περιφερειακό-τοπικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να παραμένουν θεατές των δημογραφικών
μας εξελίξεων και να μην έχουν σαφή εικόνα για τις επερχόμενες αλλαγές και για τις επιπτώσεις τους.Εξ ου και η αναγκαιότητα της
διαμόρφωσης μιας συνεκτικής δημογραφικής πολιτικής, που απαιτεί -εκτός των άλλων- και την ενίσχυση της δημογραφικής έρευνας
καθώς, αν η γνώση αναδεικνύει προβλήματα, η αγνοία δεν μπορεί να τα λύσει».
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Ο Πειραιάς καλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας στην ανατολική Μεσόγειο
Το βραβείο του καλύτερου λιμένος κρουαζιέρας για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου απέσπασε το
λιμάνι του Πειραιά από την MedCruise σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα. Το βραβείο
παρέλαβε η Manager Στρατηγικού Σχεδιασμού & Μάρκετινγκ ΟΛΠ Α.Ε., Θεοδώρα Ρήγα.
Η MedCruise είναι η Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου, Μαύρης Θάλασσας, Αδριατικής και Ερυθράς
Θ-άλασσας με μέλη 130 λιμάνια και 32 εταιρείες από τη βιομηχανία της κρουαζιέρας από 21 χώρες και τρεις
ηπείρους.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το πρώτο πεντάμηνο 2019 ο τομέας κρουαζιέρας για το λιμάνι του
Πειραιά παρουσίασε αύξηση περίπου 14% σε σχέση με το 2018, ενώ ιδιαίτερη άνοδο 24% σημείωσε το

homeporting (αφίξεις-αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά) που αποτελεί και στρατηγικό στόχο της
Διοίκησης της ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. κάπτεν Φου Τσενγκιου σημείωσε ότι «ο Πειραιάς αποτελεί ένα
σύγχρονο και ασφαλές λιμάνι και προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO. Το
μεγάλο έργο της Νότιας Επέκτασης του οποίου ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, θα ισχυροποιήσει ακόμη
περισσότερο τη θέση του Πειραιά ως μεγάλο λιμάνι homeport της Μεσογείου».

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

Νομικά μέτρα κατά 3 εταιριών για τις γεωτρήσεις στην ΑΟΖ παίρνει η Κύπρος
Κύπρος έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά τριών εταιρειών που εμπλέκονται στις γεωτρητικές
δραστηριότητες της Τουρκίας στα δυτικά του νησιού, για παραβίαση της υφαλοκρηπίδας της, ανέφερε σήμερα
υψηλόβαθμος
αξιωματούχος
του
Υπουργείου
Εξωτερικών.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, οι εταιρείες αυτές δεν έχουν κατονομαστεί. Αυτό που
αναφέρθηκε είναι πως δεν είναι τουρκικές.
"Εχουμε ήδη ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά εταιρειών που συνεργάζονται με την Ανώνυμη Εταιρεία
\ Τουρκίας (TPAO)", είπε ο αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών.
Πετρελαίων
Είπε ακόμη πως "είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το ίδιο με το Γιαβούζ".

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