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Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% για την Ελλάδα το 2019 και 2,3% το 2020 …. Σημαντική
αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για την ευρωπαϊκή οικονομία
Σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεων για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας προχώρησε η Κομισιόν.
Βασικοί λόγοι όπως σημειώνει είναι οι μεγάλες γεωπολιτικές αβεβαιότητες, όπως η απειλή του προστατευτισμού
στο εμπόριο, η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, αλλά και το brexit.
Αναφορικά με τη χώρα μας, η ανάπτυξη της οικονομίας θα συνεχιστεί φέτος και του χρόνου, μάλιστα η Κομισιόν
αναθεωρεί προς το καλύτερο τις προβλέψεις για το ΑΕΠ σε σχέση με τις προηγούμενες του Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα, το ελληνικό ΑΕΠ, το οποίο εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,0% το 2018, θα σημειώσει
περαιτέρω αύξηση το 2019 στο 2,2% και το 2020 κατά 2,3%. Το Νοέμβριο η Κομισιόν προέβλεπε ότι το ΑΕΠ
θα αυξηθεί στη χώρα μας 2,0% φέτος και του χρόνου.
Όπως σημειώνει η Κομισιόν, η θετική αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στην καλύτερη του αναμενομένου πορεία
των εξαγωγών και στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης που ευνοήθηκε από την σημαντική αύξηση της
απασχόλησης.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η Κομισιόν, ηΗ επιβράδυνση φαίνεται ότι πλήττει περισσότερο τις μεγάλες
οικονομίες της ευρωζώνης, όπως την ιταλική και τη γερμανική, ενώ οι μικρότερες οικονομίες θα συνεχίσουν να
αναπτύσσονται ικανοποιητικά.
Σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις της Επιτροπή το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα αυξηθεί φέτος 1,3% και του
χρόνου 1,6%. Το Νοέμβριο προέβλεπε αύξηση του ΑΕΠ 1,9% το 2019 και 1,7% το 2020.
Πάντως, η αναθεώρηση των προβλέψεων της Κομισιόν προς το χειρότερο είναι πιο έντονη για φέτος και
μικρότερη για του χρόνου.
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ΣΕΒ: Η Ελλάδα δείχνει μεγάλες αντοχές
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ΣΕΒ στα πάντα πολύ ενδιαφέροντα οικονομικά του δελτία. Η Ελλάδα εμφανίζει
αξιοσημείωτες αντοχές και μπορεί σχετικά εύκολα να βγει από τη μιζέρια.
Ειδικότερα, στο οικονομικό δελτίο με τίτλο: "Υλικές συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής στην Ελλάδα και
αλλού…" o ΣΕΒ σχολιάζει πως σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, How’s life? 2017 (Μάιος 2018), η Ελλάδα
βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο σημείο όσον αφορά στις υλικές συνθήκες διαβίωσης.
Όταν ερωτάται πόσο ικανοποιημένος είναι από τη ζωή του, με άριστα το 10, ο μέσος Έλληνας βαθμολογεί τη
ζωή του με 6,2, μια από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στις χώρες του ΟΟΣΑ. Αυτό είναι ένδειξη άμετρης
απαισιοδοξίας, όχι χωρίς βάση εάν αναλογισθεί κανείς τι έχει συμβεί στη χώρα την τελευταία 10ετία. Από τα
ψηλά της εφήμερης ευημερίας με δανεικά, οι Έλληνες βρέθηκαν ξαφνικά στα χαμηλά της συνεχούς
εξοικονόμησης πόρων για την εξυπηρέτηση του χρέους.
Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα έχει το επίπεδο ποιότητας ζωής που, αν και σχετικά χαμηλό, διαθέτουν χώρες με
υψηλότερες υλικές υποδομές απ’ ό,τι η Ελλάδα, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, το Ισραήλ, η Κορέα, και,
οριακά, ακόμη και οι ΗΠΑ. Όπως συμβαίνει και με χώρες, όπως η Δανία και η Φινλανδία, που έχουν πολύ
υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής απ’ ό,τι θα δικαιολογούσαν οι υλικές συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού.
Χώρες πρωταθλήτριες, και στις υλικές ανέσεις και την ποιότητα της ζωής, είναι η Νορβηγία, η Σουηδία, ο
Καναδάς και η Ελβετία.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει ο ΣΕΒ, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά, και η κοινωνία
προσβλέπει σε καλύτερες μέρες, όπως καταγράφεται στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Σε κάθε
περίπτωση, ο μέσος Έλληνας (και σε παρένθεση ο μέσος πολίτης στις χώρες του ΟΟΣΑ) έχει €14,4 χιλ. το χρόνο
καθαρό διαθέσιμο εισόδημα (€25,9 χιλ.) και ζει σε νοικοκυριό με περιουσιακά στοιχεία αξίας κοντά στα €125
χιλ. (€280 χιλ.).
Στις ηλικίες 15-64 ετών, έχει πιθανότητα 53,5% να έχει δουλειά (67,7%), με ακαθάριστο εισόδημα λίγο πάνω
από €21,3 χιλ. (€37,5 χιλ.). Το 2018, το 14% του εργατικού δυναμικού παρέμενε στην ανεργία για 1 χρόνο ή
περισσότερο (1,7%).
Το μέσο ελληνικό σπίτι διαθέτει 1,2 δωμάτια ανά άτομο (1,9), και το 99,5% των σπιτιών διαθέτει εσωτερική
τουαλέτα (97,9%). Κατά μέσο όρο, το ελληνικό νοικοκυριό ξοδεύει το 1/4 του ακαθάριστου διαθέσιμου
εισοδήματός του σε ενοίκιο και έξοδα συντήρησης του σπιτιού του (1/5), πέραν των πληρωμών εξυπηρέτησης
τυχόν στεγαστικού δανείου.
Στον τομέα της υγείας, τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα ζήσουν πάνω από 81 χρόνια (80,1) και 3 στους 4
ενήλικες δηλώνουν ότι είναι καλά και πολύ καλά στην υγεία τους (2,7 στους 4). Πάνω από 7 στους 10 έχουν
τελειώσει τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7,5 στους 10), αλλά το επίπεδο των βασικών τους γνώσεων
υπολείπεται των άλλων Ευρωπαίων, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στους 15ρηδες μαθητές στην κατανόηση
κειμένου, καθώς και μαθηματικών και επιστημονικών εννοιών. Το 82% δηλώνει ότι μπορεί να βασίζεται στη
βοήθεια συγγενών και φίλων σε μια δύσκολη στιγμή (89%).
Στις εθνικές εκλογές ψηφίζουν οι 2 στους 3 (2,1 στους 3) και κάτι παραπάνω δηλώνει ότι επηρεάζει την
κυβερνητική πολιτική που ασκείται, σε παγκόσμια αποκλειστικότητα μιας και σε άλλες χώρες το τελευταίο
συμβαίνει σε πολύ μικρότερο βαθμό (1 στους 3)!
Συνέχεια…
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Ο αέρας που αναπνέει, όσον αφορά την περιεκτικότητα του σε αιωρούμενα μικροσωματίδια (ΡΜ2,5), είναι
κατά 75% χειρότερος (39%), με βάση το όριο των 10 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο που θέτει ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όσον αφορά, όμως, στην ποιότητα του νερού που πίνει, 7 στους 10 δηλώνουν
ικανοποιημένοι (8 στους 10).
Οι θάνατοι από εγκληματικές ενέργειες ανέρχονται σε 1 ανά 100.000 πληθυσμού (3,6 ανά 100.000), ενώ κοντά
στους 2 στους 3 δηλώνουν ότι αισθάνονται ασφαλείς να περπατούν μόνοι τη νύχτα στην περιοχή που διαμένουν
(2,1 στους 3). H χώρα μας έχει το χαμηλότερο ποσοστό αλκοολισμού και αυτοκτονιών στις χώρες του ΟΟΣΑ,
όχι μικρό επίτευγμα που φανερώνει τους ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς της ελληνικής οικογένειας και
κοινωνίας.
Η Ελλάδα, έχει λοιπόν επιδείξει αξιοσημείωτες αντοχές, και μπορεί σχετικά εύκολα να βγει από τη μιζέρια.
Αρκεί οι Έλληνες να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, και η χώρα να επιστρέψει σε ισχυρούς ρυθμούς
επενδύσεων και ανάπτυξης, αυτή τη φορά χωρίς δανεικά, με βάση την εργατικότητα, την αποταμίευση και την
αριστεία.
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Die Welt: Η Ελλάδα κυρίαρχη των ωκεανών
«Σύμφωνα με την "Top 10 λίστα ιδιοκτησίας πλοίων" / "Top 10 Ship Owning List" των μεγάλων εθνών της
ναυτιλίας, η οποία δημοσιεύεται από την εταιρεία Vesselsvalue του Λονδίνου και βρίσκεται στη διάθεση της
γερμανικής εφημερίδας «Die Welt», η αξία των πλοίων των Ελλήνων εφοπλιστών ξεπερνά για πρώτη φορά το
φράγμα των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται γενικώς για την πρώτη φορά που μια χώρα διαθέτει
τόσο μεγάλης αξίας φορτηγά πλοία. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες
αύξησαν για άλλη μια φορά το ποσό της αξίας των πλοίων τους κατά 5,5 δισ. δολάρια (4,8 δισ. ευρώ). Η
διαφορά με τις επόμενες χώρες Ιαπωνία και Κίνα ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από 10%.
«Οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν σταμάτησαν ποτέ να αναζητούν ευκαιρίες στη ναυτιλιακή αγορά, παρά τις
οικονομικές δυσκολίες της χώρας τους» λέει ο Court Smith, αναλυτής της Value Vessels. Και (οι Έλληνες
εφοπλιστές) έχουν διαίσθηση για τις τάσεις: Πέρυσι επένδυσαν 9 δισ. δολάρια για συμφωνίες δεξαμενόπλοιων
που μπορούν να μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Αυτός ο ναυτιλιακός τομέας θα αποκτήσει
ακόμα μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια, εάν οι χώρες παραγωγής όπως οι ΗΠΑ και τα Αραβικά
Εμιράτα αυξήσουν τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) όπως ανακοινώθηκε. Οι ναυλώσεις
δεξαμενοπλοίων για LNG έχουν πενταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Και καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν
διαθέτει όπως η Ελλάδα δεξαμενόπλοια LNG αξίας αξίας άνω των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων», όπως
σημειώνει η «Welt».
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Λιγνίτες: Κούρσα για έναν ο διαγωνισμός της ΔΕΗ
Μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, καλείται η Μυτιληναίος να υποβάλει βελτιωμένη προσφορά στο διαγωνισμό για τη
λιγνιτική αποεπένδυση της ΔΕΗ, μια διαδικασία που ήδη κατά το ήμισυ έχει αποτύχει, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία έγκυρη προσφορά
για την εταιρεία της Μεγαλόπολης. Υπό την έννοια αυτή η πίεση που ασκείται στη ΔΕΗ καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη, αφού
ενδεχόμενο πλήρες ναυάγιο στο διαγωνισμό, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, καθώς έχει ήδη διαφανεί η πρόθεση της Ε.Ε. να ανοίξει
άμεσα θέμα πώλησης υδροηλεκτρικών, με απρόβλεπτες για τη ΔΕΗ συνέπειες.
Στον αντίποδα, ο πωλητής πιθανόν να κληθεί να συμβιβάσει τα θέλω του ως προς το τίμημα, με τη σκληρή πραγματικότητα της αγοράς
και των νέων δεδομένων
που έχουν προκύψει για τη ρυπογόνο λιγνιτική παραγωγή και οδήγησαν στο να μην καταθέσουν προσφορά ή

έγκυρη προσφορά οι 4 από τους 5 συμμετέχοντες. Επίσημη και έγκυρη πληροφόρηση ως προς το ύψος της προσφοράς της Μυτιληναίος
για τη Μελίτη δεν υπάρχει παρά μόνο από πηγές που δεν πρόσκεινται στη ΔΕΗ ή τη Μυτιληναίος. Το ίδιο ισχύει και για τον αποτιμητή
που έχει οριστεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού και ο οποίος κλήθηκε να προσδιορίσει το εύλογο εύρος του τιμήματος για τα πωλούμενα
πάγια.
Μια έμμεση εικόνα, είχε δώσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης κατά την κοπή της πίτας της
επιχείρησης στις αρχές της εβδομάδας, καλώντας τους επενδυτές να προσφέρουν τίμημα που να οδηγεί σε απόσβεση της επένδυσης σε
διάστημα 10 έως 12 ετών.
Θρίλερ
Ο χθεσινός διαγωνισμός πάντως εξελίχθηκε αναπάντεχα, καθώς όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν στο ότι δεν θα κατατεθεί καμία
προσφορά. Παρά τις πιέσεις αλλά και την προφανή ανάγκη της ΔΕΗ και της κυβέρνησης το εγχείρημα της λιγνιτικής αποεπένδυσης να
στεφθεί από επιτυχία, όλες οι πληροφορίες ήθελαν τους επενδυτές να απέχουν, καθώς δεν είχαν εκπληρωθεί οι όροι που είχαν θέσει για
να καταστούν οι πωλούμενες μονάδες βιώσιμες.
Εκείνο που συνέβη ήταν πράγματι τα δύο από τα τρία σχήματα (Seven Energy – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και όμιλος Κοπελούζου – China Energy)
να μην προσέλθουν με προσφορά στο πλαίσιο του προτεινόμενου συμφώνου πώλησης (SPA) από τη ΔΕΗ. Μόνον το σχήμα υπό την
τσέχικη εταιρεία επέλεξε να καταθέσει μια ενδεικτική πρόταση υπό εναλλακτικό SPA, που περιλάμβανε μηχανισμό επιμερισμού ζημιών
και άλλες αιρέσεις που συνιστούσε "μη προσφορά". Αυτό άλλωστε τόνισε και με επίσημη ανακοίνωσή της η ίδια η κοινοπραξία, ότι
δηλαδή δεν κατέθεσε δεσμευτική προσφορά παρά μόνο μια εναλλακτική πρόταση με όρους που καθιστούν την επένδυση βιώσιμη. Στον
αντίποδα, η Μυτιληναίος κατέθεσε προσφορά χωρίς αιρέσεις, μόνο για το ένα εργοστάσιο, της Μελίτης.
Πάντως, τα πράγματα περιέπλεξε χθες το απόγευμα διαρροή της ΔΕΗ, σύμφωνα με την οποία "ζητήθηκε βελτίωση των προσφορών",
ωστόσο λίγη ώρα αργότερα πηγές της επιχείρησης επιβεβαίωναν ότι η HSBC (σύμβουλος του διαγωνισμού) έστειλε mail μόνο στη
Μυτιληναίος ζητώντας βελτίωση της προσφοράς της.
Δίλημμα
Πλέον το ζητούμενο μέχρι αύριο το μεσημέρι είναι να διαπιστωθεί εάν ο διαγωνισμός μπορεί να ολοκληρωθεί τουλάχιστον στο σκέλος
της πώλησης της Μελίτης. Μια τέτοια εξέλιξη πιθανόν να άμβλυνε τις πιέσεις που ασκούνται από τις Βρυξέλλες στη ΔΕΗ, να
δημιουργούσε συνθήκες για βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της επιχείρησης καθώς και για διορθωτικές παρεμβάσεις στα δομικά
μέτρα ανοίγματος της αγοράς που βρίσκονται σε ισχύ (δημοπρασίες ΝΟΜΕ). Και βέβαια θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν το τίμημα που
προσφέρεται βρίσκεται εντός των εύλογων ορίων και εάν η ολοκλήρωση της συναλλαγής δημιουργεί αξία και οφέλη για τον πωλητή,
δηλαδή τη ΔΕΗ.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο διαγωνισμός θα κηρυχθεί στο σύνολό του άγονος και θα ξεκινήσει η προσπάθεια από πλευράς ΔΕΗ να
επαναληφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο αυτό είναι ένα από τα σενάρια που προωθεί η ΔΕΗ, αφού η τελική απόφαση για
την επόμενη \ημέρα θα ληφθεί από την Κομισιόν και αφού προηγουμένως αποτιμηθούν οι αιτίες του ναυαγίου, καταρτιστεί η έκθεση του
trustee του διαγωνισμού και συνεκτιμηθούν τα νέα δεδομένα.
(Πηγή: capital.gr)
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