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Μεγάλος στόχος μια συμφωνία μέχρι 28/11
Σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Οικονομικών που ενημέρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες, να υπάρξει συμφωνία
για τη δεύτερη αξιολόγηση σε επίπεδο θεσμών έως τις 28 Νοεμβρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί το EuroWorking
Group που θα προετοιμάσει το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, θέτει ως στόχο η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα
με την ίδια πηγή, η επίτευξη αυτού του στόχου θα σηματοδοτήσει και την έναρξη μίας εμπεριστατωμένης
συζήτησης για την ελάφρυνση του χρέους, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία ενός «καθαρού διαδρόμου
εξόδου» για την Ελλάδα. Αυτός ο «διάδρομος», όπως τον ονομάζει η ελληνική πλευρά, θα περιλαμβάνει τα
βασικά βήματα που θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην έξοδο από το μνημόνιο στα μέσα του 2018, και
συγκεκριμένα, τη συμφωνία για το χρέος, τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, την
έξοδο στις αγορές και, τέλος, την έξοδο από το μνημόνιο.
Η ίδια πηγή τόνισε πως παρά τις διαφωνίες και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του
Eurogroup για το τι χρειάζεται να γίνει για τη βιωσιμότητα του χρέους, το κλίμα είναι πολύ καλό, και πως όλες
οι πλευρές συμμερίζονται αυτά τα βήματα και το χρονοδιάγραμμα.
Καταλήγοντας, η πηγή του υπουργειου Οικονομικών διευκρίνισε πως τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό
χρέος που θα παρουσιαστούν στο επόμενο Eurogroup θα είναι «πιο φιλόδοξα» από ό,τι αναμενόταν και πως η
επιδίωξη της ελληνικής πλευράς, αλλά και άλλων πλευρών, όπως φάνηκε χθες από τις δηλώσεις του προέδρου
του Eurogroup και του Επιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί, είναι η επικείμενη συζήτηση να πηγαίνει πιο μακριά και να
περιλαμβάνει τα πρωτογενή πλεονάσματα για την περίοδο μετά το 2018.
Σε ότι αφορά στα μέτρα μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αυτά θα αφορούν έναν
συνδυασμό από σταθερά επιτόκια, περιόδους χάριτος και ωριμάνσεις που συνδέονται με τη βιωσιμότητα του
χρέους και τα πρωτογενή πλεονάσματα.
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Tageszeitung: «Ο Σόιμπλε απομονώνεται ολοένα περισσότερο»
Εκτενή είναι πλέον τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου για τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και συγκεκριμένα για
την ευρωπαϊκή δυσαρέσκεια και την αυξανόμενη απομόνωσή του, όπως σχολιάζει η Deutsche Welle.

Συνέχεια…

Συνέχεια…
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Μερίδα του/ γερμανικού τύπου επανέρχεται στο θέμα του ελληνικού χρέους με αφορμή νέες δηλώσεις του γερμανού
υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις
Βρυξέλλες. «Ο Σόιμπλε θέλει να συζητήσει για νέα ελάφρυνση χρέους για την Αθήνα μόνο από το 2018», γράφει η
εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit στην ηλεκτρονική της έκδοση. Όπως συμπληρώνει, «ο γερμανός υπουργός Οικονομικών
δεν βλέπει καμία αναγκαιότητα να διεξαχθούν συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης χρέους
για την Ελλάδα πριν από το 2018». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Β. Σόιμπλε χαρακτήρισε «εντελώς άσκοπο» να
εικοτολογεί κανείς για μεσοπρόθεσμα μέτρα σε αυτό το ζήτημα.
«Ο Σόιμπλε απομονώνεται ολοένα περισσότερο»
Η Tageszeitung του Βερολίνου εκτιμά ότι «ο Σόιμπλε απομονώνεται ολοένα περισσότερο», παρατηρώντας ότι «εντός του
Eurogroup το κάλεσμα για ελάφρυνση χρέους για την Ελλάδα γίνεται πιο ηχηρό». Ο ανταποκριτής της εφημερίδας στις
Βρυξέλλες επισημαίνει ότι «στο μεταξύ δεν είναι μόνο το ΔΝΤ αυτό που ζητά αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Και οι
περισσότεροι υπουργοί Οικονομικών είναι της άποψης ότι το ζήτημα των ελαφρύνσεων πρέπει να έρθει στην ημερήσια
διάταξη». Η TAZ γράφει ότι ο γερμανός υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να έχει και τα δύο -το όχι στην αναδιάρθρωση
και το ναι στη συμμετοχή του ΔΝΤ- προειδοποιούν τώρα διπλωμάτες άλλων χωρών της ευρωζώνης. 'Το ένα δεν γίνεται
χωρίς το άλλο', λέει ευρωπαίος διπλωμάτης».
Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η ηλεκτρονική έκδοση της Rheinische Post με αφορμή τις δηλώσεις του γερμανού υπουργού
στο σημερινό Eurogroup των Βρυξελλών. Με τίτλο «Η πίεση στον Σόιμπλε από το Eurogroup εντείνεται», η εφημερίδα
του Ντύσελντορφ επισημαίνει ότι «το πρόβλημα της συμφωνίας (σ.σ. στο Eurogroup) του Μαΐου έγκειται στο ότι το ύψος
των ελαφρύνσεων για την Αθήνα είναι ασαφές. Το ΔΝΤ είχε δώσει την προοπτική να αποφασίσει σχετικά με τη συμμετοχή
του στο πρόγραμμα βοήθειας έως το τέλος της χρονιάς, ωστόσο σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να αποφασίσει
σχετικά με την πιθανή ελάφρυνση χρέους μόνο στη βάση υποθέσεων».
«Οξύνεται η διαμάχη Βερολίνου και ΔΝΤ»
Η Süddeutsche Zeitung χαρακτηρίζει την απομείωση του ελληνικού χρέους ζήτημα που προκαλεί τριβές και επιχειρεί μια
ανάλυση. «Το ΔΝΤ διστάζει να συμμετάσχει στο τρίτο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα, προκαλώντας ιδιαίτερο
εκνευρισμό στον γερμανό υπουργό Οικονομικών», γράφει η εφημερίδα του Μονάχου. Όπως παρατηρεί, «ο Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε παραμένει σκληρός: Γι' αυτόν δεν υπάρχει τίποτα προς συζήτηση σε ό,τι αφορά την Ελλάδα». Η SZ σημειώνει ότι
εάν όλα προχωρήσουν βάσει σχεδίου η δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός
Δεκεμβρίου. «Ωστόσο, στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα σχετικά με την ύπαρξη
συμφωνίας που προβλέπει συμμετοχή του Ταμείου στο τρέχον πρόγραμμα. Αντιθέτως: Το ΔΝΤ θέτει δικούς του όρους και
αυτοί δεν αρέσουν καθόλου στη γερμανική κυβέρνηση», σχολιάζει το δημοσίευμα, εκτιμώντας ότι «όπως φαίνεται, η
διαμάχη μεταξύ Βερολίνου και ΔΝΤ οξύνεται και πάλι αισθητά».
«Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών δέχεται ολοένα εντονότερες πιέσεις. Επειδή κανείς από τους ευρωπαίους ομολόγους
του δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τη συμμετοχή του ΔΝΤ όσο αυτός. Το γερμανικό κοινοβούλιο την είχε θέσει ως όρο
προκειμένου να εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα. (...) Τι θα γίνει όμως εάν το ΔΝΤ δεν συμμετάσχει στο
τρέχον πρόγραμμα;» διερωτάται η εφημερίδα του Μονάχου για να προβεί στην εξής εκτίμηση: «Τότε ο Σόιμπλε θα είχε
ένα τεράστιο εσωπολιτικό πρόβλημα. Υπάρχουν βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης (σ.σ. CDU/CSU) που θα
ανακήρυσσαν τότε άκυρη την απόφαση για το τρίτο ελληνικό πακέτο και θα ήθελα να διεξαχθεί νέα ψηφοφορία». Η SZ
παρατηρεί ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θέλει να μην επιτρέψει το ζήτημα του ελληνικού χρέους να έρθει στην επιφάνεια
μέχρι τις γερμανικές εκλογές, ωστόσο η στάση του προκαλεί αντιδράσεις. «Αυτό που ζητά ο Σόιμπλε απλά δεν γίνεται'
δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης. 'Θέλει συμμετοχή του ΔΝΤ, αλλά δεν θέλει να αποδεχθεί τους όρους του».
Πενιχρά τα αποτελέσματα της ελληνογερμανικής συνεργασίας
Στη Frankfurter Allgemeine Zeitung ξεχωρίζει μια ανταπόκριση για την ελληνογερμανική συνεργασία σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης με αφορμή τη συνάντηση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Ναύπλιο στο διάστημα 3-5 Νοεμβρίου.
Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων η εφημερίδα της Φρανκφούρτης, «έλληνες δήμαρχοι συναντούν γερμανούς δημάρχους και
θέλουν να μάθουν από αυτούς. Θέμα εκεί αποτελούν συγκεκριμένα προβλήματα όπως η αποκομιδή των απορριμμάτων». Η
FAZ στηλιτεύει τη στάση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι προβάλλει αντιστάσεις απέναντι στο συγκεκριμένο
εγχείρημα. Όπως σημειώνει «στο ξεκίνημα υπήρξε μια διαδήλωση εναντίον της διάσκεψης και δήθεν αποικιακών
επιδιώξεων εκ μέρους του Βερολίνου». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «από όσους δεν είχαν καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ οι
διαδηλώσεις χαρακτηρίστηκαν προσπάθεια των εξασθενημένων αριστερών να κερδίσουν με αντιγερμανικές φράσεις λίγη
ενότητα και δημοτικότητα».
Το εγχείρημα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια με τη συμφωνία της γερμανίδας
καγκελαρίου Μέρκελ και του τότε έλληνα πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, υπενθυμίζει η εφημερίδα. Πάντως, όπως
παρατηρεί, «ο αριθμός των ολοκληρωμένων πρότζεκτ που προέκυψαν από τις εργασίες στο πλαίσιο των ελληνογερμανικών
επαφών παραμένει προς το παρόν περιορισμένος».
Deutsche Welle
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Αναθεωρεί προς το καλύτερο τις εκτιμήσεις της για την πορεία του ΑΕΠ η Eurobank
Αναθεωρεί προς το καλύτερο τις εκτιμήσεις της για την πορεία του ΑΕΠ η Eurobank. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε
σχετική μελέτη: «Σε κυκλικά προσαρμοσμένους όρους, η μέση εκτίμηση των οικονομετρικών μας υποδειγμάτων
υποδηλώνει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας κατά περίπου 0,2% το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το
δεύτερο τρίμηνο, με τον αντίστοιχο ρυθμό ετήσιας μεταβολής (δηλ. σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2015) να
διαμορφώνεται σε περίπου +0,4%. Οι δε βραχυπρόθεσμες (προκαταρτικές) προβλέψεις των εν λόγω υποδειγμάτων
υποδηλώνουν διατήρηση μικρού θετικού ρυθμού ανάπτυξης και το τέταρτο τρίμηνο του 2016, με τον αντίστοιχο ρυθμό
μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το σύνολο του έτους να διαμορφώνεται μεταξύ -0,3% και 0,0%».
Σημειώνεται ότι η προγενέστερη πρόβλεψη της Eurobank για το 2016 ήταν -0,5% (Σεπτ. 2016). Επιπροσθέτως, η
στατιστική επίδραση βάσης (carryover) στον πραγματικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται ελαφρώς
θετική (περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες) το επόμενο έτος, έναντι αρνητικής επίδρασης (περίπου -0,4 ποσοστιαίες
μονάδες) το 2016.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την Eurobank, εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του υφιστάμενου
προγράμματος προσαρμογής και η επανεκκίνηση της χρηματοδότησης του ελληνικού Δημοσίου από τους πιστωτές του
επίσημου τομέα έχουν συμβάλει στη σταδιακή ομαλοποίηση του εγχώριου οικονομικού κλίματος (υψηλό 19 μηνών τον
Οκτώβριο 2016) μετά τις δραματικές εξελίξεις της καλοκαιρινής περιόδου του 2015.
Κατά συνέπεια, η επιτυχής ολοκλήρωση και της δεύτερης αξιολόγησης χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, η οποία θα
μπορούσε να πυροδοτήσει σειρά θετικών εξελίξεων το αμέσως επόμενο διάστημα (όπως, π.χ. ένταξη της Ελλάδας στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ από τις αρχές του επόμενου έτους), κρίνεται αναγκαία συνθήκη για τη
συνέχιση της σταδιακής ανάκαμψης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα τρίμηνα, σύμφωνα με την
μελέτη της Eurobank.
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Ποιες εκκρεμότητες μένουν στις αποκρατικοποιήσεις…



Από το πακέτο των εταιριών και υποδομών που διαχειρίστηκε το ΤΑΙΠΕΔ, το συνολικό τίμημα είναι 1,688 δις
ευρώ. Ειδικότερα:
 Παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος για την οργάνωση ιπποδρομιακού στοιχήματος για 20
χρόνια: 40,5 εκατ. Ευρώ
 Παραχώρηση του δικαιώματος της χρήσης, διαχείρισης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και
εκμετάλλευσης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που
βρίσκονται μέσα στα αεροδρόμια για 40+10 χρόνια: 1,234 δισ. ευρώ εφάπαξ + 22,9 εκατ. ευρώ ετήσιο
εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον πληθωρισμό, καθώς και κυμαινόμενη
μεταβλητή αμοιβή που υπολογίζεται κατά έτος 28,6% των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων
των αεροδρομίων. Συνολικά το ύψος των παραπάνω εσόδων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 δις ευρώ.
Συνέχεια..
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Πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ: 368,5 εκατ. ευρώ για το συνολικό ποσοστό του 67%.
(22 ευρώ ανά μετοχή). Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ.
ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση
Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ),
αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. Ευρώ
Πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ / Εν αναμονή έγκρισης από το Ελεγκτικό
Συνέδριο: 45 εκατ. Ευρώ
Από το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων, το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στα 1,147 δις ευρώ, εκ των οποίων
915 εκατ. ευρώ προέρχονται από το project του Ελληνικού (το σύνολο της επένδυσης υπολογίζεται ότι θα
φτάσει στα 8 δις ευρώ) και άλλα 400 από τον Αστέρα Βουλιαγμένης (μόνο τα 95 εκατ. ευρώ πάνε στο
ΤΑΙΠΕΔ και τα υπόλοιπα στην Εθνική Τράπεζα).

Ποιες είναι οι εκκρεμότητες;
 Πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΘ: Αναμένονται δεσμευτικές προσφορές τον
Ιανουάριο του 2016
 Πώληση του 66% (31% του ΤΑΙΠΕΔ και 35% των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ,
στην κρατική Εταιρεία Πετρελαίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (“SOCAR”). Τίμημα 188 εκατ.
ευρώ αναλογεί στο ΤΑΙΠΕΔ: Παράταση έως τέλη Νοεμβρίου των συνομιλιών μεταξύ ελληνικού
δημοσίου και SOCAR-SNAM για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης
 Πώληση
 του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.: Αναμένονται δεσμευτικές προσφορές
τον Δεκέμβριο. Δύο ενδιαφερόμενοι, η ιταλική Ferrovie και η τσέχικη Skoda
 Παράταση της διάρκειας της Σύμβασης Παραχώρησης για άλλα 20 χρόνια (έως το 2046) του
«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση εντός του έτους
 Μακροχρόνια παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του
αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός και των επί του αυτοκινητοδρόμου τριών Κάθετων Αξόνων:
Ξεκίνησε ο διαδικασία διαβούλευσης - έως τις 20/12/2016. Ακολουθεί η δημοσίευση τευχών
διαγωνισμού - αρχές 2017. Στόχος καταληκτικής ημερομηνίας δεσμευτικών προσφορών - Νοέμβριος
2017
 Μακροχρόνια (40ετής) παραχώρηση της μαρίνας Πύλου: Ο διαγωνισμός για την επιλογή του
Προτιμητέου Επενδυτή βρίσκεται στην τελική του φάση και αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών
προσφορών στις αρχές του 2017

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

\

IV

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

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Warren Buffett has a record amount of cash right now. He recently
exceeded $84 BILLION
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