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Reuters: Ο κορωνοϊός μπλοκάρει τις ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα
Ελλάδα θα συγκεντρώσει μόνο ένα μέρος του ποσού που αρχικά ανέμενε από τις ιδιωτικοποιήσεις φέτος, καθώς η ύφεση
που έχει προκαλέσει η πανδημία του κοροναϊού την αναγκάζει να «παγώσει» προγραμματισμένες πωλήσεις περιουσιακών
στοιχείων προκειμένου να αποφύγει τις χαμηλές προσφορές.
Η Αθήνα αναμένει ότι τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις θα διαμορφωθούν μεταξύ 350 και 400 εκατ. ευρώ φέτος, ανέφερε
σε σημερινές του δηλώσεις στο Reuters ο επικεφαλής του Ταμείου ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), Άρης Ξενόφος, ποσά που
βρίσκονται πολύ κάτω από τα 2,4 δισ. ευρώ του αρχικού στόχου.
Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι σημαντικές για την Ελλάδα, η οποία έχει διασωθεί τρεις φορές και βγαίνει από δεκαετή κρίση
χρέους, καθώς επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις για να επανεκκινήσει την οικονομία της και να μειώσει το δημόσιο
χρέος, που είναι ένα από τα υψηλότερα στη ζώνη του ευρώ.
Η Ελλάδα προσδοκά να ολοκληρώσει τη μακροχρόνια μίσθωση του πρώην αεροδρομίου της στην Αθήνα, γνωστό ως
project Ελληνικό, για 300 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους όπως αναμενόταν αρχικά.
Τα σχέδια για τη μετατροπή του εγκαταλελειμμένου οικόπεδου, που φιλοξένησε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις το 2004, σε
ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα της Ευρώπης, έχουν θαφτεί εδώ και χρόνια στη γραφειοκρατία. Ωστόσο,
αποφάσισε να καθυστερήσει τις προσφορές για τρία έργα, προκειμένου να αποφευχθεί η χαμηλότερη αποτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας της αγοράς και της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης που
προκλήθηκε από την κρίση του κοροναϊού. Η Ελλάδα ήλπιζε να λάβει δεσμευτικές προσφορές για ένα μερίδιο της τάξης του
30% στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της, για τον πλήρη έλεγχο του δικτύου φυσικού αερίου ΔΕΠΑ Υποδομών και για την
πλειοψηφική συμμετοχή στον προμηθευτή φυσικού αερίου ΔΕΠΑ Εμπορίας. «Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ρίσκο στην
αγορά που αναπόφευκτα αντανακλάται στις προσφορές που θα λάβουμε», δήλωσε ο Ξενόφος, προσθέτοντας ότι και τα
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης παρεμποδίζουν επίσης τη διαδικασία, η οποία συνήθως περιλαμβάνει επισκέψεις
στους χώρους και συναντήσεις.
«Δεν θα βιαστούμε για κανέναν λόγο να κάνουμε ενέργειες που θα είχαν ως αποτέλεσμα προσφορές πολύ χαμηλότερες από
τις τιμές που στοχεύουμε«.
«Δίνουμε περισσότερο χρόνο»
Τα μέτρα περιορισμού που επέβαλε η Ελλάδα για να ελέγξει την εξάπλωση του κοροναϊού περιλαμβάνουν την καθήλωση
των αεροπλάνων και το «πάγωμα» της οικονομικής δραστηριότητας, ανατρέποντας τις προσδοκίες για ισχυρή ανάπτυξη
καθώς πλέον η Αθήνα προβλέπει βαθιά ύφεση που θα κυμανθεί από 4,7% έως 8,9% φέτος.
Ο Ξενόφος είπε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για τις προσφορές για το «Ελληνικό», καθώς η υπηρεσία
εξετάζει την κατάσταση κάθε μήνα.
Εννέα επενδυτές έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση για την πώληση και αναμένεται η υποβολή τελικών προσφορών το
δεύτερο τρίμηνο του έτους.
Εννέα ξένοι επενδυτές εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την ΔΕΠΑ Υποδομών και άλλοι εννέα ξένοι και εγχώριοι επενδυτές
για την ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσει ποιοι επενδυτές πληρούν τις προϋποθέσεις για τη δεύτερη φάση και των δύο πωλήσεων έως
τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ξενόφος.
Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει επισκέψεις στους χώρους, τη διαδικασία ελέγχου (due diligence) και την υποβολή
δεσμευτικών προσφορών από τους υποψήφιους επενδυτές, διαδικασίες που συνήθως διαρκούν έξι έως οκτώ μήνες. «Το
ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ακόμα ισχυρό… για όλα τα περιουσιακά στοιχεία», είπε. «Θα δώσουμε περισσότερο χρόνο
ώστε τα πράγματα να επανέλθουν στο φυσιολογικό».
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ΔΝΤ: Τα έργα δημοσίων επενδύσεων θα τονώσουν την ανάπτυξη
Τα κράτη σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την πανδημία του νέου κορωνοϊού ως μία καλή ευκαιρία για να
στραφούν σε επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές και άλλα έργα που επωφελούνται από τα χαμηλά επιτόκια, τονίζει σε
σημερινή του έκθεση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουν τα επιδόματα ανεργίας και τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να
αναζωογονήσουν την οικονομική ανάπτυξη μόλις αρχίσει να μειώνεται η έκταση της πανδημίας, τονίζει το παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην εξαμηνιαία του έκθεση Fiscal Monitor.
«Η πανδημία της COVID-19 του 2020 ενίσχυσε την υπόθεση για δράσεις δημοσιονομικής πολιτικής και επέτεινε τον
επείγοντα χαρακτήρα τους», τονίζει το ΔΝΤ, αναφερόμενο στην νόσο που έχει προκαλέσει περισσότερα από 3,6
εκατομμύρια κρούσματα σε όλο τον κόσμο.
«Τα μακροπρόθεσμα χαμηλά επιτόκια αποτελούν μια ευκαιρία για ποιοτικές δημόσιες επενδύσεις σε όλο τον κόσμο για την
τόνωση της ανάπτυξης», τονίζει το ΔΝΤ, που τον περασμένο μήνα, προέβλεψε πως η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί
κατά 3% στη διάρκεια του 2020 ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Προειδοποιούσε, όμως παράλληλα ότι οι προβλέψεις του
χαρακτηρίζονται από «ακραία αβεβαιότητα» και πως τα αποτελέσματα ενδέχεται να είναι πολύ χειρότερα.
Περιγράφοντας τους τρόπους με τους οποίους οι χώρες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν γενικότερα την ύφεση και τις
περιόδους ισχνών αγελάδων στην οικονομική ανάπτυξη, το ΔΝΤ τονίζει πως είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν επενδύσεις
στα συστήματα υγείας, τις υποδομές, τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την εκπαίδευση και την
έρευνα ώστε να βελτιωθεί η αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία ακολούθησε ως επί το πλείστον πτωτική τάση.
Σημειώνοντας ότι μία μετριοπάθεια στη συσσώρευση κεφαλαίων κατά την τελευταία δεκαετία είχε επιβραδύνει την
οικονομική ανάπτυξη, οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ αναφέρουν επιπλεον πως ο εκσυγχρονισμός των παρωχημένων υποδομών
στις προηγμένες οικονομίες και η αντιμετώπιση των αναγκών σε υποδομές και άλλων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στις
αναπτυσσόμενες χώρες, επίσης αποτελούν ζωτικής σημασίας επιλογές στις οποίες θα πέπει να δωθεί άμεσα προτεραιότητα.
Οι βουλευτές και οι Κεντρικές Τράπεζες παγκοσμίως έχουν δρομολογήσει πρωτόγνωρες πρωτοβουλίες στην προσπάθεια
να μετριασθούν οι επιπτώσεις από την οικονομική ζημία που προκαλεί ο κορωνοϊός, λόγω κυρίως των περιοριστικών
μέτρων που εφαρμόζονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσμών. Μία απο τις σημαντικότερες συνέπειες είανι η ανεργία
που έχει αυξηθεί σε πολλές χώρες.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κογκρέσο έχει ήδη διαθέσει σχεδόν 3 τρισ. δολάρια ως αρωγή σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Κι
άλλα πακέτα βοήθειας έχουν τεθεί σε ισχύ από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ωστόσο ως επί το πλείστον έχει δοθεί
έμφαση στην άμεση ανάγκη να μπουν τα χρήματα στις τσέπες των πολιτών κι όχι να διατεθούν σε μεγάλης κλίμακας
δημόσιες επενδύσεις .
Οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ σημειώνουν πως τέτοιοι τύποι επενδυτικών δαπανών στην περίπτωση προηγούμενων κρίσεων
και υλοποιήθηκαν πολύ αργά, αλλά και δεν είχαν σαφείς στόχους, προσθέτοντας ότι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν ως
αποτέλεσμα την τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων μέσα από την προσδοκία για υψηλότερο
πληθωρισμό και χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια.
«Προκειμένου να μειωθούν οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή και να καθοδηγηθούν οι προσδοκίες, οι υπεύθυνοι για τη
χάραξη των πολιτικών θα πρέπει να ενεργήσουν τάχιστα προκειμένου να δημιουργήσουν έναν 'αγωγό' από ήδη
κοστολογημένα επενδυτικά έργα εκτιμημένων επενδυτικών έργα, που θα μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως μόλις η
υγειονομική κρίση υποχωρήσει και να σχεδιάσουν προαιρετικά μέτρα που θα μπορούν να τεθούν σε κίνηση γρήγορα»,
υπογραμμίζει το ΔΝΤ.
Η πανδημία του κορωνοϊoύ βυθίζει και την ευρωπαϊκή οικονομία το 2020 και ακόμη περισσότερο την ελληνική, σύμφωνα
με τις εαρινές προβλέψεις που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ποντάρει σε μια δυναμική ανάκαμψη
το 2021, χωρίς να αναπληρώνονται οι φετινές απώλειες. Στην Ελλάδα η βουτιά της οικονομίας θα είναι η μεγαλύτερη στην
Ευρώπη αφού το ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει 9,7% φέτος έναντι υποχώρησης 7,7% στην Ευρωζώνη και 7,4% στο
σύνολο της ΕΕ.
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Σκέρτσος: Πιθανή η απαλλαγή από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς στόχους
και το 2021
Ελλάδα θα μπορούσε να απαλλαχθεί από την υποχρέωση να επιτύχει αυστηρούς δημοσιονομικούς στόχους, που συνδέονται με όρους
προηγούμενων προγραμμάτων διάσωσης, το 2021, σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, Ακη Σκέρτσο, που μίλησε στο
CNBC.
Στο δημοσίευμα υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα, που έχει διασωθεί τρεις φορές, συμφώνησε το 2018 να επιτύχει πρωτογενή πλεονάσματα
3,5% του ΑΕΠ έως το 2022.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα περιορίζουν την ικανότητα της κυβέρνησης να αυξήσει τις δαπάνες, αλλά
συμφωνήθηκαν με τους διεθνείς πιστωτές ως αντάλλαγμα για πιο ήπιους όρους αποπληρωμής του χρέους της χώρας.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η πανδημία του κοροναϊού έχει αλλάξει εντελώς το οικονομικό τοπίο στην Ελλάδα, καθώς και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ως αποτέλεσμα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ αποφάσισαν στα τέλη Μαρτίου να άρουν τους δημοσιονομικούς στόχους για
κάθε κράτος-μέλος για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, δίνοντας έτσι περισσότερο περιθώριο για την αντιμετώπιση του άνευ
προηγουμένου οικονομικού σοκ.
Ο Ακης Σκέρτσος, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, δήλωσε στο CNBC, ότι «πιθανότατα αυτό θα συνεχιστεί και το 2021. Δεν έχει
ακόμη αποφασιστεί, αλλά καθώς εξελίσσεται η κρίση, αυτά είναι τα σημάδια, καθώς όλοι παραδέχονται ότι το 2021 θα είναι επίσης μία
δύσκολη χρονιά».
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πληγεί ήδη σοβαρά από την πανδημία του κορονοϊού, με το ΑΕΠ της να συρρικνώνεται κατά
3,5% το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΕ, μάλιστα, είναι ακόμη πιο δυσοίωνες, καθώς εκτιμάται ότι η οικονομία των 27 μελών θα μπορούσε να
μειωθεί έως και 7,4% φέτος.
Το πλήγμα για την Ελλάδα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) υπολόγισε τον
Απρίλιο ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα μπορούσε να συρρικνωθεί έως και 10% φέτος.
Το CNBC αναφέρει ότι η Ελλάδα έλαβε σκληρά μέτρα λιτότητας πριν από μια δεκαετία περίπου, όταν το χρέος της αυξήθηκε σε
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να κλείσει η πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς αγορές. Έκτοτε, όμως, η Αθήνα ανέκαμψε,
μετά από τρία προγράμματα διάσωσης τα οποία έληξαν το 2018.
Η ελληνική οικονομία, όπως σημειώνει το CNBC, αναπτύσσεται από το 2018 και μετά. Το ΑΕΠ της χώρας ενισχύθηκε κατά 1,9% το
2019 και το ποσοστό της ανεργίας υποχώρησε στο 17,3%, πολύ χαμηλότερα από το 27,5% που άγγιξε το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Eurostat.
«Κινούμαστε πολύ προσεκτικά όσον αφορά τις δαπάνες ώστε να αποφύγουμε την αύξηση του χρέους και του ελλείμματος», δήλωσε ο
Άκης Σκέρτσος στο CNBC, το οποίο σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη, περίπου στο 180% του ΑΕΠ.
Στήριξη από την ΕΚΤ
Το CNBC κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην ένταξη της Ελλάδας στα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) για να αμβλύνει το οικονομικό σοκ που έχει προκαλέσει η πανδημία στο μπλοκ, στο πλαίσιο των οποίων ξεκίνησε να αγοράζει και
πάλι ελληνικά ομόλογα.
Όπως σημειώνει, η απόφαση αυτή ικανοποίησε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία εδώ καιρό επιδιώκει την ένταξή της στο πρόγραμμα
αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ.
Ο κ. Σκέρτσος τόνισε ότι η Ελλάδα «θα ήθελε η ΕΚΤ να συνεχίσει έτσι» και το 2021, ενώ υποβάθμισε τον κίνδυνο να χάσει η χώρα τη
στήριξη της κεντρικής τράπεζας.
«Διαθέτουμε ένα σημαντικό απόθεμα μετρητών που είναι σχεδόν μοναδικό… και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι αγορές θα
αξιολογήσουν θετικά την ικανότητα της Ελλάδας να εξυπηρετήσει το χρέος της», σημείωσε ο Άκης Σκέρτσος.

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

III

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

Ημερήσια Νέα

Χειρότερη του Περλ Χάρμπορ η κρίση του κορωνοϊού λέει τώρα ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η κρίση του κορωνοϊού είναι «χειρότερη» από

την αιφνιδιαστική επίθεση της Ιαπωνίας το 1941 κατά της στρατιωτικής βάσης Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη.
«Είναι χειρότερο από το Περλ Χάρμπορ», είπε από το Οβάλ Γραφείο, μιλώντας για την αεροπορική επίθεση
που σκότωσε περισσότερους από 2.400 Αμερικανούς και ώθησε τις ΗΠΑ να εισέλθουν στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο.
«Είναι χειρότερο από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου», είπε, αναφερόμενος στις επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου 2001, που σκότωσαν σχεδόν 3.000 ανθρώπους.
«Δεν έχει ξαναϋπάρξει μια επίθεση τέτοιου χαρακτήρα. Και δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί», πρόσθεσε.
Ο μεγιστάνας πρόεδρος εξήγησε επίσης γιατί τελικά ανακάλεσε την απόφασή του να διαλύσει την ειδική
επιχειρησιακή ομάδα του Λευκού Οίκου που έχει συγκροτηθεί για να αντιμετωπίσει την πανδημία σε
ομοσπονδιακό επίπεδο.
«Δεν συνειδηποίησα πόσο δημοφιλής ήταν η ομάδα κρίσης», είπε, προσθέτοντας ότι «δύο ή τρία» άτομα θα
μπορούσαν να προστεθούν σε αυτή. «Την εκτιμά πολύ το κοινό», ανέφερε.
Χθες, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είχε δηλώσει ότι αυτή η Task Force επρόκειτο να διαλυθεί εντός των
επόμενων εβδομάδων και η δουλειά της θα ανατεθεί στα υπουργεία, σε μια πιο «παραδοσιακή» μορφή.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν το φράγμα των 70.000 θανάτων που σχετίζονται με τον ιό και ενδέχεται να
φτάσουν τις 100.000 πριν από τις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με πολλά επιδημιολογικά μοντέλα.
Παράλληλα ανέφερε ότι δεν φόρεσε μάσκα κατά τη διάρκεια της χθεσινής του επίσκεψης στο εργοστάσιο
αεροναυπηγικής Honeywell International Inc στο Φοίνιξ, που κατασκευάζει προστατευτικές μάσκες
προσώπου, αφού συμβουλεύτηκε τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, λέγοντας πως δοκίμασε μια.
Ο Τραμπ φόρεσε προστατευτικά γυαλιά στην επίσκεψή του στο εργοστάσιο αλλά δεν φόρεσε μάσκα, αν και οι
εργαζόμενοι εκεί φορούσαν και διακρινόταν μια πινακίδα που έγραφε: «Προσοχή: Απαιτείται Μάσκα
Προσώπου σε αυτό το Τμήμα».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
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X.A.: Συνεχίζει να προβληματίζει το Χ.Α., με ανάγκη άμεσης αντίδρασης
και επιστροφής υψηλότερα των 620 – 630 μονάδων για να μην μπει ο ΓΔ
σε ένα νέο πτωτικό trend….
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