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Ενέχυρο στον ESM το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων
Την υπογραφή του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων, προκειμένου να έχουν νομική ισχύ οι εγγυήσεις σε όρους
δημόσιας περιουσίας οι οποίες έχουν αναληφθεί από το 2015 για την αποπληρωμή του δανείου των 86 δισ. ευρώ,
απαιτούν οι δανειστές.
Στη βάση αυτή το υπουργείο Οικονομικών έχει καταρτίσει διάταξη νόμου στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο
για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, με την οποία θα προβλέπεται η επέκταση της Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης του 2015 προκειμένου να περιληφθεί στα συμβαλλόμενα μέρη και το
Υπερταμείο.
Το 2015, κατά την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης των 86 δισ. ευρώ με τον ESM, η
ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την παροχή εγγυήσεων εξόφλησης της χρηματοδοτικής συνδρομής «από
οποιοδήποτε μέρος του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων ενδέχεται να απαιτήσει ο ESM κατά τη διακριτική
του ευχέρεια».
Η σύμβαση της 19ης Αυγούστου 2015 ανέφερε για το ζήτημα της ενεχυρίασης του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων
στον ESM ότι:
Μπορεί να συμπεριληφθεί ως συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση (ή σε άλλες συμφωνίες με τον ESM)
οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ενδέχεται να απαιτήσει ο ESM κατά τη διακριτική του
ευχέρεια.
Μπορεί να συμπεριληφθούν στη σύμβαση υποχρεώσεις του δικαιούχου κράτους-μέλους, του Ταμείου
Ιδιωτικοποιήσεων και/ή των μερών του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων που ενδέχεται να απαιτήσει ο ESM κατά τη
διακριτική του ευχέρεια για την εξόφληση της χρηματοδοτικής συνδρομής από το δικαιούχο κράτος-μέλος ή για
λογαριασμό του, που προκύπτει από ή συνδέεται με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου
Ιδιωτικοποιήσεων ή άλλα έσοδα, καθώς και για την παροχή άλλων εγγυήσεων, δεσμεύσεων ή την ανάληψη
άλλων υποχρεώσεων ή την παροχή άλλων δικαιωμάτων που ο ESM κρίνει αναγκαία για την υποστήριξη της
θέσης του ή για την εφαρμογή της δήλωσης της Συνόδου Κορυφής της ζώνης του ευρώ.
Να παρασχεθεί στον ESM εγγύηση για την υποχρέωση του δικαιούχου κράτους-μέλους να εξοφλήσει τη
χρηματοδοτική συνδρομή από οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ενδέχεται να απαιτήσει ο ESM
κατά τη διακριτική του ευχέρεια».
Για όλα τα παραπάνω η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να μπει και η υπογραφή του Υπερταμείου στη
δανειακή σύμβαση ώστε να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος και να αναλάβει τις εν λόγω υποχρεώσεις σε μορφή
και ουσία ικανοποιητική για τον ESM.
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ΕΛΠΕ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εισέλθουν νέοι «παίκτες» για εξαγορά του πλειοψηφικού
πακέτου
Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να εισέλθουν νέοι "παίκτες" στα σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την
εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ, ανέφεραν κύκλοι της διοίκησης στο περιθώριο της γενικής
συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε χθες.
Σημειώνεται ότι η προκήρυξη για την πώληση των μετοχών επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τέτοιου είδους
εξελίξεις, μετά το στάδιο της προεπιλογής και μέχρι 30 ημέρες πριν την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών.
Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι το φθινόπωρο θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η εικόνα σε σχέση με τις προσφορές
και τους ενδιαφερόμενους καθώς και ότι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι η συνέχιση
της παραγωγικής δραστηριότητας των διυλιστηρίων, που σχετίζεται βέβαια τόσο με τη βούληση των μετόχων,
όσο και με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΕΛΠΕ, Ευστάθιο Τσοτσορό, ως το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί
η προεπιλογή με βάση τα κριτήρια συμμετοχής (νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις) που
περιγράφει η προκήρυξη και θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση του διαγωνισμού που περιλαμβάνει την
πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε πληροφορίες για τη δραστηριότητα της εταιρίας και την υποβολή
δεσμευτικών προσφορών.
Όπως είναι γνωστό, στις 30 Μαΐου εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αγορά των μετοχών πέντε επενδυτικά
σχήματα, που είναι τα: Alrai Group Holdings Limited, Carbon Asset Μanagement DWC-LLC και Alshaheen
Group S.A. (σε κοινοπραξία), Gupta Family Group Alliance, Glencore Energy UK LTD και Vitol Holding B.V.
Σε σχέση με τη δραστηριοποίηση του ομίλου στο φυσικό αέριο, οι πηγές των ΕΛΠΕ ανέφεραν ότι αποτελεί
στρατηγική επιλογή, αλλά οι αποφάσεις σε σχέση με τη συμμετοχή στη ΔΕΠΑ θα ληφθούν όταν γίνουν γνωστές
όλες οι παράμετροι του θέματος.
Η απόφαση του ομίλου, υπό το ισχύον ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι να δραστηριοποιηθεί σε όλο το φάσμα
της αγοράς (εισαγωγή, προμήθεια και λιανική) και με εταιρικό σχήμα στο οποίο θα διασφαλίζεται ο έλεγχος με
το 51 % των μετοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος αναμένει να ξεκαθαριστούν τα δεδομένα σε σχέση με την
αποκρατικοποίηση του εμπορικού σκέλους της ΔΕΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΠΕ ελέγχουν το 35% των
μετοχών της ΔΕΠΑ (το υπόλοιπο 65% ανήκει στο Δημόσιο), συνεπώς η απόφαση που θα ληφθεί μπορεί να είναι
είτε αύξηση της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ προκειμένου να φθάσει.

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

II

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

Ημερήσια Νέα

--

Ελληνας εκπρόσωπος ΔΝΤ: Πιθανότατα τον Ιούλιο η συμφωνία για το ελληνικό χρέος
«Το ΔΝΤ θα παραμείνει στην εικόνα και δεν θα αφήσει την Ελλάδα να διαπραγματευθεί μόνη της την απομείωση του χρέους».
Αυτή είναι μία ανάμεσα σε πολλές απαντήσεις που ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, έστειλε γραπτά στους βουλευτές
κρατώντας την υπόσχεση που τους είχε δώσει πριν λίγες εβδομάδες όταν είχε εμφανιστεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για να μιλήσει για το ΔΝΤ.
«Το ΔΝΤ δεν είναι αυτόνομος οργανισμός. Υπάρχει χάριν των μελών του. Συνεπώς δεν αποχωρεί από την εικόνα αφήνοντας την Ελλάδα να
διαπραγματευτεί τα της απομείωσης του χρέους από μια ασθενέστερη αφετηρία. Μια χώρα βρίσκεται σε αδύναμη θέση όταν δεν αξιοποιεί όλους τους
τρόπους και τα δυνατότητες που έχει σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Και βέβαια τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει και συναποδεχθεί οι
οποίες δεσμεύουν όλους τους εμπλεκόμενους. Η Ελλάδα έκανε, κάνει και θα κάνει ότι είναι δυνατό για να εξασφαλίσει τα όσα οι εταίροι της συμβατικά
αποδέχτηκαν. Δεν γίνεται να ζητάς και μείωση συντάξεων και να γράφεις κατά της λιτότητας».
Ο κ. Ψαλιδόπουλος αφήνει αιχμές για μέλη του ταμείου που σε προσωπικές τους αναρτήσεις στο internet καταδικάζουν την λιτότητα ενώ την ίδια ώρα
επιμένουν όσον αφορά την Ελλάδα στην μείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου.
«Το προσωπικό του Ταμείου έχει τις συγκεκριμένες απόψεις περί συντάξεων και αφορολόγητου στην Ελλάδα λόγω της απόκλισης που το ίδιο
διαπιστώνει με άλλα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά και φορολογικά συστήματα. Στις απόψεις αυτές ασκείται κριτική μια και πολλές φορές συγκρίνονται
ανόμοια πράγματα. Οι κατά καιρούς αναρτήσεις απόψεων του προσωπικού σε μπλογκ όπου καταδικάζεται η λιτότητα είναι σαφώς αντιφατικές προς τα
παραπάνω αιτήματα».
«Η μαγική λέξη για την ελληνική οικονομία είναι η ανάπτυξη»
Όσον αφορά το πως θα προχωρήσει η ελληνική οικονομία από τον Αύγουστο και μετά ο κ. Ψαλιδόπουλος αναφέρει ότι η μαγική λέξη είναι η ανάπτυξη.
«Σχετικά με τα μελλούμενα στην Ελλάδα, όντως από τον μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξης εξαρτώνται τα πάντα. Η μείωση της ανεργίας και η επίτευξη των
συμφωνηθέντων πλεονασμάτων, από την μέλλουσα ανάπτυξη θα προκύψουν. Η δημιουργία υπερπλεονασμάτων τα δυο τελευταία χρόνια είναι, κατά τη
γνώμη πολλών αναλυτών, περισσότερο αποτέλεσμα αλλαγών που έχουν επέλθει στο σύστημα πληρωμών (χρήση πλαστικού χρήματος) και φορολογικών
ελέγχων. Υπάρχουν όμως, όπως είναι γνωστό, ρήτρες επιστροφής του υπέρ το συμφωνημένο ποσοστό πλεονάσματος στην κοινωνία, η οποία αμβλύνει εν
μέρει τις εισοδηματικές ανισότητες».
«Το πρόγραμμα του 2010 έγινε υπό πίεση και υπό περιορισμούς»
Ο κ.Ψαλιδόπουλος αρνείται να αναφέρει τι διαφορετικό θα μπορούσε να είχε γίνει το 2010, παραδέχεται ότι το πρόγραμμα καταρτίστηκε υπό
περιορισμούς και με πίεση χρόνου και τονίζει πως αυτό μπορεί να το γράψει κάποια στιγμή στο μέλλον ως ακαδημαϊκή δημοσίευση.
«Το 2010 επικράτησε κατάσταση πανικού από το ενδεχόμενο ξεσπάσματος κρίσης στην Ευρωζώνη, μια και δεν υπήρχαν τότε ευρωπαϊκοί θεσμοί
αντιμετώπισης τους . Τα ελληνικά προγράμματα καταρτίστηκαν υπό περιορισμούς και πίεση χρόνου, γεγονός που δεν επέτρεψε τονσυνυπολογισμό η την
παραμετροποίηση όλων των πιθανών δεδομένων. Όντως όταν πρωτοήρθε το Ταμείο το 2010 υπήρχε η αισιοδοξία ότι με την γενναιόδωρη οικονομική
βοήθεια που δόθηκε θα μπορούσε η χώρα σύντομα να επανέλθει στην κανονικότητα. Αυτό δεν προέκυψε, εξ ου και το δεύτερο και, αργότερα, το τρίτο
πρόγραμμα. Το τι θα μπορούσε να είχε κάνει η χωρα εναλλακτικά το 2010 είναι ένα μεγάλο, ανεξερεύνητο θέμα, αλλά υποθετικό, και για τον ιστορικό του
μέλλοντος. Παραδέχομαι ότι ως οικονομολόγος έχω άποψη σχετικά με αυτό που πιθανά θα καταγράψω στο μέλλον σε κάποια ακαδημαϊκή δημοσίευση».
«Το ΔΝΤ δανείζει την Ελλάδα με επιτόκιο 4,8%»
Όσον αφορά το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται η Ελλάδα από το ΔΝΤ ο κ. Ψαλιδόπουλος αναφέρει ότι είναι περίπου στα 4,8% ενώ υπάρχουν και φτωχές
χώρες τις οποίες το ΔΝΤ δανείζει με επιτόκιο σχεδόν μηδέν.
«Τα επιτόκια δανεισμού του ΔΝΤ ποικίλουν. Χώρες πολύ φτωχές δανείζονται με 0% αλλά χώρες που έχουν δανειστεί ένα πολλαπλάσιο του κεφαλαίου
συμμετοχής τους, δανείζονται με υψηλοτέρα και κλιμακούμενα επιτόκια , εξ ου και το περίπου 4,8% που ισχύει για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή».
«Τα δάνεια του ΔΝΤ δεν μπορούν να ενταχθούν στην μείωση του χρέους»
Ο κ. Ψαλιδόπουλος αναφέρει όμως ότι η μείωση του χρέους που ζητάει το ΔΝΤ από τα ευρωπαϊκά κράτη για την περίπτωση της Ελλάδος εξαιρεί τα
δάνεια που έδωσε το ίδιο το ταμείο στην Ελλάδα.
«Η συζητούμενη απομείωση του χρέους εξαιρεί τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου προς την Ελλάδα. Τυχούσα συμπερίληψη τους είναι εξαιρετικά
δύσκολη μια και θα ξεσήκωνε παρόμοια αιτήματα από φτωχότερα κράτη μέλη του ΔΝΤ που θα διεκδικούσαν ίση μεταχείριση».
«Το ΔΝΤ κάνει πάντα λάθη είναι αναπόφευκτο»
Ως προς τα λάθη που έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας ο κ. Ψαλιδόπουλος αναφέρει πως τα λάθη του ΔΝΤ
είναι περίπου αναπόφευκτα και πως πως «το κυριότερο ήταν η υποεκτίμηση της περιστολής των δημοσίων δαπανών στο εθνικό εισόδημα το οποίο
συρρικνώθηκε πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Το σφάλμα αναγνωρίστηκε από το Ταμείο. Σφάλματα τέτοιου τύπου (υπολογισμών, εκτίμησης)
είναι περίπου αναπόφευκτα στα εφαρμοσμένα οικονομικά, όπου επιχειρείται με τεχνικά μοντέλα η πρόβλεψη μελλουσών εξελίξεων».
«Υπάρχουν κίνδυνοι να ξαναέχουμε κρίση»
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ταμείο αναφέρει ακόμη πως υπάρχουν κίνδυνοι επανεμφάνισης κρίσεων όχι τόσο ισχυρών όμως όσο αυτή του 2008.
«Κίνδυνοι επανεμφάνισης περιφερειακής η παγκόσμιας κρίσης, ίσως όχι τόσο δριμείας όπως το 2008, αλλά αρκετά σοβαρής, υπάρχουν, και ήδη κάποιες
χώρες (πχ Αργεντινή) νοιώθουν την κατάσταση αυτή να πλησιάζει. Αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο η μοίρα της ελεύθερης οικονομίας, η πρόοδος μέσα
από κρίσεις».
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Γερμανικός Τύπος: Η Ελλάδα ελπίζει σε γρήγορη λύση στο θέμα του χρέους
Στη διαφαινόμενη έξοδο -εκτός απροόπτου- του ΔΝΤ από το τρέχον πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας αναφέρεται η Hannoversche
Allgemeine Zeitung υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα ελπίζει σε γρήγορη λύση στο θέμα του χρέους».
«Το ΔΝΤ βρίσκεται προφανώς λίγο πριν την έξοδο από το πρόγραμμα βοήθειας για την Ελλάδα. Οικονομικά και πολιτικά αυτό θα ήταν
διαχειρίσιμο. Για τον πρωθυπουργό Τσίπρα ωστόσο μια συμφωνία στο ζήτημα του χρέους θα ισοδυναμούσε με σωτήρια επέμβαση».
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, «Είναι μια τελική ευθεία μετ' εμποδίων. Στις 20 Αυγούστου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα βοήθειας για
την Ελλάδα. Έχοντας επιβιώσει οκτώ και πλέον χρόνια με τη βοήθεια διεθνών δανείων, η χώρα θα κληθεί να αναχρηματοδοτηθεί μόνη
της από τις χρηματαγορές. Ωστόσο σημαντικά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά: Θα λάβει η Ελλάδα την ελάφρυνση χρέους που της
έχουν υποσχεθεί επανειλημμένως; Και θα παραμείνει το ΔΝΤ στη διαδικασία διάσωσης της Ελλάδας;» [...] «Στην Αθήνα ελπίζουν ότι
στη συνάντηση των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στις 21 Ιουνίου θα αποφασιστεί επιτέλους η ελάφρυνση χρέους που έχουν
υποσχεθεί στην Ελλάδα
εδώ και τόσο καιρό. Αυτό περιμένει και ο επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο. Προς συζήτηση

βρίσκονται το πάγωμα καταβολής τόκων ή κεφαλαίων και μεγαλύτεροι χρόνοι αποπληρωμής υφιστάμενων δανείων καθώς και η
εξαγορά παλαιότερων δανείων του ΔΝΤ, για τα οποία η Ελλάδα πληρώνει επιτόκια περίπου 3,5% από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας ESM, ο οποίος όμως χρεώνει μόνο 0,8%.
Για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα μια συμφωνία στο συνεχώς αναβαλλόμενο ζήτημα του χρέους θα ήταν μια μεγάλη πολιτική
επιτυχία. Μάλιστα ο Τσίπρας που έχει δηλώσει την αντιπάθειά του στις γραβάτες, υποσχέθηκε ότι εάν λυθεί το ζήτημα του χρέους θα
φορέσει γραβάτα».
Ελληνική αισιοδοξία
Με τίτλο «Η Ελλάδα θέλει να ξεπεράσει τις προσδοκίες», η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt δημοσιεύει άρθρο το οποίο αναφέρεται
στα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για το προσεχές μέλλον: «Η Ελλάδα επιδιώκει να ξεπεράσει κατά πολύ τους στόχους που έχουν
θέσει οι διεθνείς δανειστές στα επίμαχα οικονομικά ζητήματα. Αυτή τη χρονιά η απειλούμενη με χρεοκοπία χώρα μέλος της ΕΕ
σχεδιάζει να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65% επί του ΑΕΠ. Οι δανειστές ζητούν πλεόνασμα ύψους 3,5%.
Την επόμενη χρονιά το [...] λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα υπολογίζεται στο 3,96%, το 2020 στο 4,15% και το 2021 στο 4,53%.
Μάλιστα για το 2022 η Ελλάδα υπολογίζει το πλεόνασμά της να φτάσει μέχρι και 5,19%. 'Μπορούμε να το πετύχουμε', δήλωσε την
Τετάρτη υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων».
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Μέρκελ: Με την Ελλάδα διαπραγματευθήκαμε πολύ σκληρά και στο τέλος κάναμε καλή
συμφωνία
Η Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε πως «με την Ελλάδα διαπραγματευθήκαμε πολύ σκληρά και στο τέλος
καταλήξαμε σε καλή συμφωνία». Πρόσθεσε –σε ερώτηση σχετικά με την Ιταλία που απηύθυνε Γερμανός
βουλευτής\στην Bundestag- ότι «για το σκοπό αυτό θα συναντήσω επίσης τη νέα ιταλική κυβέρνηση έτσι ώστε
να μιλάμε ο ένας στον άλλο και θα πούμε ότι η Ε.Ε βασίζεται στο σεβασμό των κανόνων απ’ όλους. Σε αυτό το
πνεύμα, θα αναφέρω αργότερα τι έχει επιτευχθεί».

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

IV

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

Στόχος πάντα για το ΓΔ οι αντιστάσεις στις 790 – 800 μονάδες. Αν
δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό, τουλάχιστον ο δείκτης να επιστρέψει
υψηλότερα των 780 μονάδων…
Relative Strength Index (45.6455)
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