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Εθνική Τράπεζα: Μικρή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης το πρώτο τρίμηνο
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2019 με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,3% σε ετήσια βάση, σε σχέση με 1,5% το 4ο τρίμηνο του 2018.
Η οικονομική δραστηριότητα υποστηρίχθηκε από την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, η οποία συνεισέφερε 3,1 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο
του 2019. Η εν λόγω αύξηση αντιστάθμισε την έντονα αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΑΕΠ από τις καθαρές εξαγωγές (-1,8 ποσοστιαίες μονάδες), λόγω επιτάχυνσης της
δαπάνης για εισαγωγές στο 9,5% ετησίως την ίδια περίοδο (από 3,0%, κατά μέσο όρο, το 2018), αναφέρεται σε οικονομική ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας
Η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει σε θετική τροχιά και οι επενδύσεις ανακάμπτουν με τη βοήθεια και της επιτάχυνσης των δημοσίων επενδύσεων
Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 0,8%, σε ετήσια βάση, το πρώτο τρίμηνο του 2019, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα την τελευταία διετία. Στην επίδοση αυτή
συνετέλεσαν: η υγιής αύξηση της απασχόλησης κατά 2,2% ετησίως το πρώτο τρίμηνο του 2019, ρυθμός αντίστοιχος με το 2018, καθώς και η ανάκαμψη των ωριαίων αμοιβών
μέσω νέων κλαδικών συμβάσεων σε πιο ανταγωνιστικούς τομείς και η επέκτασή τους σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, σε συνδυασμό με τη νομοθέτηση της αύξησης του
εθνικού κατώτατου μισθού κατά 11% και την κατάργηση του υποκατώτατου από το Φεβρουάριο του 2019. Επίσης, η ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, που
υποστηρίζεται από τις θετικές μακροοικονομικές τάσεις και την προσδοκία ήπιας υποχώρησης της δημοσιονομικής πίεσης.
Η επίδραση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησής της να ανέρχεται στο 1,5% στο σύνολο
του έτους (από 0,8% το 1ο τρίμηνο του 2019), καθώς αναμένεται να λάβει περαιτέρω ώθηση από τη νέα δέσμη δημοσιονομικών μέτρων άμεσης εφαρμογής που νομοθετήθηκαν
το Μάιο, τα οποία - σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα μέτρα του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 - υπερβαίνουν το 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η καταναλωτική
εμπιστοσύνη δείχνει σημάδια περαιτέρω ενίσχυσης το 2ο τρίμηνο του 2019, ενώ ή εμπειρία καταδεικνύει πως η διεξαγωγή εθνικών εκλογών επιδρά θετικά στην καταναλωτική
ψυχολογία.
Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανέκαμψαν, σημειώνοντας αύξηση 7,9% το πρώτο τρίμηνο του 2019, μετά από ένα απογοητευτικό 2018. Η επίδοση αυτή βασίστηκε, κυρίως,
στην αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας (εκτός κατοικιών) κατά 10,9% ετησίως (έναντι υποχώρησης 22,0% το 2018), που σχετίζεται, κυρίως, με την επιτάχυνση των
δημοσίων επενδύσεων (56,6% ετησίως στις εκταμιεύσεις το πρώτο τρίμηνο του 2019) αλλά και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε τουρισμό και υποδομές μεταφορών από
ιδιώτες (αεροδρόμια, αποθήκευση, λιμάνια). Παράλληλα, ενισχύθηκαν κατά 19,0% ετησίως και οι επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό (κυρίως εμπορικά πλοία και οδικές
μεταφορές), ενώ μικρότερη θετική συνεισφορά είχαν οι επενδύσεις σε κατοικίες και λοιπές επενδύσεις σε εξοπλισμό. Η επενδυτική επίδοση του πρώτου τριμήνου συμβαδίζει με
την ετήσια εκτίμηση της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ για διψήφιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, που υποστηρίζονται, επίσης, από το ενισχυμένο ποσοστό
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού σε ορισμένους κλάδους - οι οποίοι θα επωφεληθούν και από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης - ενώ και η επιτάχυνση του καθαρού
ρυθμού χορήγησης πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις το πρώτο 4μηνο του 2019 (+2,6% ετησίως, υψηλό εννέα ετών) επιβεβαιώνει τη θετική τάση. Ωστόσο, η μεταβλητότητα στο
εξωτερικό περιβάλλον συνεχίζει να δημιουργεί αβεβαιότητα, ενώ ο εκλογικός κύκλος ασκεί, συνήθως, μικτές επιδράσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις και, συχνά, συνοδεύεται από
επιβράδυνση της υλοποίησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για ορισμένους μήνες.
Η αυξημένη εγχώρια ζήτηση διογκώνει τις εισαγωγές, ενώ οι εξαγωγές επιβραδύνονται λόγω της εξασθένησης της ζήτησης για ελληνικά προϊόντα σε βασικές εξαγωγικές αγορές
Η αρνητική επίδραση των καθαρών εξαγωγών στο ΑΕΠ αντανακλά την αύξηση των εισαγωγών κατά 9,5% το πρώτο τρίμηνο του 2019, η οποία αφαίρεσε 3,2 ποσοστιαίες
μονάδες από το ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, η αύξηση των εισαγωγών αφορά, κυρίως, κεφαλαιουχικά αγαθά, μεταφορικό εξοπλισμό, καύσιμα, πρώτες ύλες, καθώς και
διαρκή καταναλωτικά αγαθά, και είναι, εν πολλοίς, αναμενόμενη κατά την περίοδο ανάκαμψης που διανύουμε, δεδομένων των χρόνιων περιορισμών της εγχώριας παραγωγής που επιτάθηκαν από την παρατεταμένη αποεπένδυση - και άλλων χαρακτηριστικών της οικονομίας. Η αρνητική επίδραση ενισχύθηκε, σε ετήσια βάση, και από τη σημαντική
συρρίκνωση των εισαγωγών το πρώτο τρίμηνο του 2018 (-7,5% ετησίως). Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές έδειξαν τα πρώτα σημάδια αποδυνάμωσης, επιβαρυνόμενες από την
εξασθένηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη το 4ο τρίμηνο του 2018 και το 1ο τρίμηνο του 2019, η οποία άρχισε να επιδρά στη δυναμική των παραγγελιών για
εξαγωγές. Συγκεκριμένα, η αύξηση των συνολικών εξαγωγών επιβραδύνθηκε στο 4,0% ετησίως το 1ο τρίμηνο του 2019, από 8,7% το 2018, καθώς οι εξαγωγές αγαθών
συρρικνώθηκαν οριακά, κατά 0,7% ετησίως, για πρώτη φορά από το 4ο τρίμηνο του 2016, αντισταθμίζοντας τη θετική πορεία των εξαγωγών υπηρεσιών, που ενισχύθηκαν κατά
8,7% ετησίως, αποτυπώνοντας τις ισχυρές επιδόσεις του τουρισμού και της ναυτιλίας την ίδια περίοδο. Δεδομένου ότι η αρνητική επίδραση των καθαρών εξαγωγών
υπερτονίστηκε από την εξαιρετικά υψηλή θετική συνεισφορά τους το 1ο τρίμηνο του 2018, η αρνητική επίδραση θα είναι πολύ πιο ήπια στο σύνολο του 2019 και αναμένεται να
διαμορφωθεί στις -0,6 ποσοστιαίες μονάδες, κατά μέσο όρο.
Οι επιδόσεις του επιχειρηματικού τομέα εμφανίζουν αυξημένο ποσοστό εξάρτησης από τις εξαγωγές
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του ΑΕΠ από το σκέλος της παραγωγής και της αμοιβής των παραγωγικών συντελεστών αποτύπωσαν σημαντική επιβράδυνση στη
δημιουργία ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας εγχωρίως, στο 0,3% ετησίως το 1ο τρίμηνο του 2019 από 1,9% κατά μέσο όρο τη διετία 2017-18, και μια συρρίκνωση της μικτής
κερδοφορίας (όπως προσεγγίζεται εθνικολογιστικά από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και το μικτό εισόδημα της οικονομίας) κατά 0,3% σε ετήσια βάση. Η εν λόγω
συρρίκνωση είναι η πρώτη από το 3ο τρίμηνο του 2016 και δεν μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς από την ενδεχόμενη αύξηση της ενδιάμεσης κατανάλωσης και τη σχετιζόμενη
συσσώρευση αποθεμάτων την ίδια περίοδο. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μεταβολές στη συνολική εταιρική κερδοφορία εμφανίζουν αυξημένο βαθμό συσχέτισης με την πορεία της
προστιθέμενης αξίας σε βασικούς εξαγωγικούς κλάδους, όπως ο βιομηχανικός, η προστιθέμενη αξία του οποίου αντιστοιχεί σε σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής
προστιθέμενης αξίας στην οικονομία (11,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας το 1ο τρίμηνο του 2019). Φαίνεται ότι οι επικερδείς εξαγωγικές δραστηριότητες
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για τη συνολική εταιρική κερδοφορία, με τη δυνατότητα υποκατάστασής τους από την εσωτερική ζήτηση να παραμένει ακόμη περιορισμένη.
Συνεκτιμώντας τις ανωτέρω τάσεις, η διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ εκτιμά ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2019 θα διαμορφωθεί στο 1,8% ετησίως,
περίπου - ανάλογος με το 2018 - με τα περιθώρια θετικής έκπληξης να συναρτώνται από την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την υποχώρηση των
ασφαλίστρων κινδύνου της οικονομίας τους επόμενους μήνες, την πλήρη ενσωμάτωση της επίδρασης από τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, καθώς και την υπεραπόδοση του
τουρισμού έναντι της τρέχουσας εκτίμησης για σταθεροποίηση των εισπράξεων. Η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης φαίνεται να παρέχει επαρκές περιθώριο απορρόφησης,
βραχυπροθέσμα, μιας περαιτέρω επιβράδυνσης των εξαγωγών αγαθών, με την αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ από τις αυξανόμενες εισαγωγές να συνεχίζεται μέχρι το τέλος του
έτους.
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Η ΔΕΗ χάνει ρευστότητα 200 έως 250 εκατ. ευρώ
Στον αέρα» θα μείνει κατά τα φαινόμενα η καταβολή στη ΔΕΗ ενός ποσού 200-250 εκατ. ευρώ για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
(ΥΚΩ) του 2011, στερώντας την εταιρεία από μια σημαντική ταμειακή «ανάσα». Την ίδια στιγμή, στην έκθεση της τρίτης αξιολόγησης
της ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας, η Κομισιόν θέτει ως αναγκαία την αύξηση των τιμολογίων, τόσο για τη βελτίωση της
οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης όσο όμως και για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, η θέση αυτή της Κομισιόν φαίνεται πως επηρέασε τη μετοχή της ΔΕΗ, η οποία χθες έπεσε κατά 8,16%.
Όσον αφορά τα ΥΚΩ του 2011, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι δεν θα κατατεθεί σήμερα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας τροπολογία η οποία θα άνοιγε τον δρόμο για την εισροή του εν λόγω ποσού στα ταμεία της επιχείρησης. Έτσι, παρ' όλο που η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει αναγνωρίσει πως η ΔΕΗ δεν έχει ανακτήσει τις ΥΚΩ της συγκεκριμένης χρονιάς, με την
απουσία σχετικής νομοθετικής ρύθμισης από το ΥΠΕΝ είναι σχεδόν απίθανο να «ξεκλειδωθεί» η καταβολή τους.
Με την αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών ΥΚΩ σε ετήσια βάση αντισταθμίζεται η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους
καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών με ίδια τιμολόγια με αυτά του διασυνδεδεμένου συστήματος, καθώς και η φθηνότερη
χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Ωστόσο, το πρόβλημα με την
αποζημίωση της ΔΕΗ για το 2011 προέκυψε από το γεγονός ότι στη νομοθετική ρύθμιση που είχαν καθορισθεί τα ποσά προς την
επιχείρηση για το χρονικό διάστημα 2008 - 2011, δεν είχε περιληφθεί το αντάλλαγμα για το συγκεκριμένο έτος.
Διεκδικήσεις
Εδώ και μερικούς μήνες η ΡΑΕ έχει αναγνωρίσει το σχετικό «κενό», προσδιορίζοντάς το πάντως σύμφωνα με πληροφορίες στα 200-250
εκατ. ευρώ, έναντι των 681,7 εκατ. που διεκδικούσε η ΔΕΗ. Έτσι, μετά τη σχετική ενημέρωση από την Αρχή στο ΥΠΕΝ, το υπουργείο
είχε δρομολογήσει νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή τους - πιθανότατα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το σχέδιο αυτό, ωστόσο,
φαίνεται πως θα ναυαγήσει με την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών, καθώς αν δεν υποβληθεί σήμερα η σχετική τροπολογία, τότε θα
μείνει «μετέωρη» η καταβολή του.
Σύμφωνα πάντως με υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης, ακόμη και χωρίς τη νομοθέτηση του ΥΠΕΝ, η ΡΑΕ μπορεί να πάρει την
απόφαση για την καταβολή του ανταλλάγματος. Όπως συμπληρώνουν, ο λόγος είναι πως σύμφωνα με αξιόπιστες νομικές ερμηνείες δεν
είναι απαραίτητο να προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση που να δίνει το «πράσινο φως» για την απόδοση των ποσών για το 2011. Παρ' όλα
αυτά, συγκεντρώνει πολύ μικρές πιθανότητες το ενδεχόμενο η Αρχή να προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση.
Τιμολογιακή
πολιτική
Μνεία στην πληρωμή ΥΚΩ προηγούμενων ετών γίνεται και στην έκθεση της τρίτης αξιολόγησης, στην οποία ωστόσο κεντρικό σημείο
της Κομισιόν στις αναφορές της για τη ΔΕΗ αποτελεί η ανάγκη αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης, με την
αύξηση των τιμολογίων για τη βελτίωση της ανάκτησης κόστους. Σύμφωνα μάλιστα με τις Βρυξέλλες, η αύξηση των ανταγωνιστικών
χρεώσεων από τη ΔΕΗ θα δράσει θετικά και στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την αύξηση των
πολύ αναγκαίων επενδύσεων στον τομέα. Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης πως θα χρειαστούν περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές, ειδικά στην περίπτωση των λεγόμενων «τελικών πελατών» (δηλαδή καταναλωτών που έχουν αλλάξει
προμηθευτή ή έχουν παύσει να ηλεκτροδοτούνται), οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 20% το 2018.
Στον αντίποδα, πάντως, της τροπολογίας για τα ΥΚΩ του 2011, κατατέθηκε χθες από το ΥΠΕΝ στη Βουλή η τροπολογία που διατηρεί
«ζωντανή» την προοπτική για τη ΔΕΗ να διεκδικήσει αποζημιώσεις για την υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα V», μέσω
του Μόνιμου Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος. Όπως έχει ήδη γράψει η «Ν», με την τροπολογία θεσπίζεται ο Μηχανισμός πριν από την
έναρξη ισχύος του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα σηματοδοτούσε τον
αποκλεισμό της «Πτολεμαΐδα V» από τις δημοπρασίες. Επομένως, θα ανοίξει τον δρόμο ώστε, αν επίσης οι πρώτοι διαγωνισμοί για την
παροχή υπηρεσιών επάρκειας γίνουν εντός του έτους και η μονάδα υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, τότε
να λάβει αποζημιώσεις από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία.
Στην τροπολογία προβλέπεται η παράταση λειτουργίας των ατμοηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ στην Κρήτη και μετά την 1η
Ιανουαρίου 2020, χωρίς τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων τους, ενώ συμπληρώνεται το νομικό καθεστώς που διέπει τα μέλη της
Ολομέλειας και το προσωπικό της γραμματείας της ΡΑΕ με τον περιορισμό της αστικής και της ποινικής ευθύνης τους. Παράλληλα,
προβλέπεται ότι η επιλογή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού θα γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων και κατάρτιση των
προσωρινών πινάκων από τη ΡΑΕ, πάντα υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, το οποίο ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί της
διαδικασίας.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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Πράσινο φως από το ΣτΕ για την επέκταση του λιμανιού και την πώληση του 67% του
ΟΛΠ
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας ανοίγει το δρόμο, ανατρέποντας την απόφαση της Επιτροπής
Αναστολών, για την επέκταση του λιμανιού του Πειραιά και την πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου
της ΟΛΠ Α.Ε. στην Cosco.
Η απόφαση του δικαστηρίου, που ελήφθη σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου κατά πλειοψηφία,
ουσιαστικά οδηγεί στην επέκταση του λιμανιού για τον ελλιμενισμό κρουαζερόπλοιων του ΟΛΠ,
προϋπολογισμού 136.283.800 ευρώ (συν ΦΠΑ), και την πώληση του ποσοστού του ΟΛΠ για έναντι 1,5 δισ.
ευρώ.
Το δικαστήριο με πρόεδρο την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας
Διομήδη Κυριλλόπουλο, με την υπ΄ αριθμ. 1028/2019 απόφασή της δικαίωσε τον ΟΛΠ κρίνοντας ότι δεν
δεσμεύεται από τις κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των διαγωνισμών, προμηθειών. Αντίθετα, η επιτροπή
Αναστολών (382-383/2019 αποφάσεις) είχε κρίνει ότι δεν υπήρξε επαρκής δημοσιότητα στην πρόκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία κατέληξε, τον Απρίλιο του 2016, στην υπογραφή της σύμβασης
αγοραπωλησίας με την Cosco.
Η Ολομέλεια στην επίμαχη απόφασή της, κατ΄ αρχάς, αναφέρει ότι "το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και
εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης
του λιμένα Πειραιώς που παραχωρήθηκε στην ΟΛΠ ΑΕ με την από 13.2.2002 σύμβαση, και το οποίο
αποτελούσε το βασικό περιουσιακό της δικαίωμα, επιχειρήθηκε να εκχωρηθεί με την από 5.3.2014 πρόσκληση
του ΤΑΙΠΕΔ με μια ενιαία και αδιαίρετη διαδικασία (πώληση μετοχών και τροποποίηση, κατόπιν
αναδιαπραγμάτευσης, της σύμβασης παραχώρησης) σε ιδιώτη επενδυτή".
Παράλληλα, η πλειοψηφούσα άποψη της Ολομέλειας, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του ΣτΕ, μεταξύ
των άλλων, έκρινε:
"Στην πρόσκληση αυτή προβλέφθηκε ότι η σύμβαση παραχώρησης θα αποτελέσει αντικείμενο
αναδιαπραγμάτευσης, και ενδεχομένως τροποποίησης, με σκοπό (μεταξύ άλλων θεμάτων):
(i) να εισαχθούν περισσότερο λεπτομερείς παράμετροι και προδιαγραφές σχετικά με τις τρέχουσες υποχρεώσεις
του ΟΛΠ να παρέχει, φιλοξενεί ή/και υποστηρίζει μια πλήρη σειρά από λιμενικές υπηρεσίες και
δραστηριότητες εντός του Λιμένος Πειραιώς,
(ii) να διατηρηθεί η θέση και ο ρόλος του λιμένος Πειραιώς και η κεφαλαιώδης εθνική σημασία του ως κύριου
θαλάσσιου λιμένα που συνδέει την ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά του Αιγαίου,
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(iii) να ενθαρρυνθεί η επένδυση προκειμένου να βοηθηθεί η αναζωογόνηση των περιοχών / δραστηριοτήτων
κατασκευής και επισκευής πλοίων,
(iv) να στηριχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη των διάφορων λειτουργιών και δραστηριοτήτων εντός του Λιμένος
Πειραιώς,
(v) να προσδιοριστεί λεπτομερώς η κατάλληλη διαδικασία για τον καθορισμό και την έγκριση από το Ελληνικό
Δημόσιο των τιμολογίων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ακτοπλοΐας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές,
κοινωνικές και δημογραφικές παραμέτρους,
(vi) να προκύψουν κατάλληλα κίνητρα και μηχανισμοί αναπροσδιορισμού που να καθορίζουν τα επίπεδα των
χρηματικών ανταλλαγμάτων παραχώρησης καταβλητέα από τον ΟΛΠ στο Ελληνικό Δημόσιο, και
(vii) να συμφωνηθούν συγκεκριμένες επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά".
Ακόμη, η απόφαση αναφέρει ότι "λαμβανομένων δε υπόψη:
α) ότι στην ανωτέρω πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, περίληψη δε αυτής
δημοσιεύθηκε στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εφημερίδες
Καθημερινή και International New York Times, υπήρχε ρητή εξαγγελία περί αναδιαπραγμάτευσης και
τροποποίησης της εν λόγω σύμβασης, η οποία αποτέλεσε θεμελιώδη όρο για την εκδήλωση επενδυτικού
ενδιαφέροντος προς απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ ΑΕ. Και
Συνέχεια…
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β) ότι η δυνητική αγορά στην οποία απευθύνθηκε η εν λόγω πρόσκληση, ενόψει των απαιτήσεων του οικείου
εγχειρήματος, συνετίθετο από ειδικό επενδυτικό κοινό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον σχετικό
τομέα, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εξέφραζαν την πρόθεση να λάβουν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία για
την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ ΑΕ ευλόγως είχαν σαφή επίγνωση
ότι η ανωτέρω από 13.2.2002 σύμβαση παραχώρησης θα αποτελούσε (όπως εξάλλου οριζόταν ρητώς στην από
5.3.2014 πρόσκληση) αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης, ήτοι αντικείμενο διαβουλεύσεων με σκοπό τη σύναψη
νέας σύμβασης παραχώρησης, με πλήρη μεταβολή της φύσης του παραχωρηθέντος στην ΟΛΠ ΑΕ
αποκλειστικού δικαιώματος δια της προβλέψεως σε αυτήν όρων και δικαιωμάτων του παραχωρησιούχου
ριζικώς διαφόρων των οριζομένων στην από 13.2.2002 σύμβαση, ανταποκρινομένων δε στον χαρακτήρα της
ΟΛΠ ΑΕ ως ανώνυμης εταιρείας με αμιγώς, πλέον, ιδιωτικό και επιχειρηματικό χαρακτήρα, προκειμένου να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής λιμενικών υπηρεσιών στον λιμένα Πειραιώς", δέχεται την
αίτηση του ΟΛΠ.

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



«Φρένο» στην ανάπτυξη της Γερμανίας προβλέπει η Bundesbank
Η Bundesbank αναθεώρησε σήμερα επί τα χείρω τις προβλέψεις της για τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της
Γερμανίας, λέγοντας ότι οι βιομηχανικοί όμιλοι στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης θα υποστούν
πλήγμα από την αδύναμη ζήτηση κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους.
Η Γερμανία, έχοντας αποτελέσει την ατμομηχανή ανάπτυξης της Ευρώπης για χρόνια, αποτελεί πλέον το
μεγαλύτερο βαρίδι για το μπλοκ, γεγονός που απειλεί να εκτροχιάσει τη μακρά και παρατεταμένη ανάκαμψη
της ευρωζώνης ύστερα από χρόνια κρίσης καθώς ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος επιτείνει τα προβλήματά
της.
Η Bundesbank αναμένει τώρα ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,6% για το 2019, πολύ χαμηλότερα από το 1,6% που
προέβλεπε τον Δεκέμβριο και αναμένει ότι η ανάπτυξη θα ανακάμψει μόλις στο 1,2% την επόμενη χρονιά,
κάτω από την προηγούμενη εκτίμηση για 1,6%.
«Η γερμανική οικονομία επί του παρόντος βιώνει μια σημαντική επιβράδυνση», ανέφερε η κεντρική τράπεζα
στην εξαμηνιαία επικαιροποίηση των προβλέψεών της. «Αυτό οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση στη
βιομηχανία, όπου αρχίζει να γίνεται εμφανής ο αντίκτυπος από την αναιμική αύξηση των εξαγωγών».
Ο πληθωρισμός φέτος αναμένεται και πάλι να διαμορφωθεί στο 1,4%, αλλά δεδομένης της αδύναμης
ανάπτυξης, η αύξησή του θα είναι πολύ πιο βραδεία σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
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«Τα μαύρα χάλι της τουρκικής λίρας»

Οι traders της τουρκικής λίρας που επιστρέφουν μετά τις διακοπές του Ραμαζανιού θα πρέπει να ρίξουν μια ματιά στον
καθρέφτη οπισθοπορείας, μέχρι να δουν την καλύτερη επίδοση του τουρκικού νομίσματος σε μια πενταετία. Ακόμα
μεγαλύτερη πολιτική αναστάτωση, σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μακρά αναμονή πριν σημειωθούν κέρδη που θα
μπορούν να συγκριθούν με εκείνη την περίοδο. Σύμφωνα με το Bloomberg, η λίρα έπεσε για δεύτερη μέρα την Παρασκευή
μετά από κέρδη 10 ημερών, κι αυτή η πτώση είναι η μεγαλύτερη από το Μάιο του 2014. Οι Τούρκοι traders απείχαν από
αυτό, λόγω των τριήμερων διακοπών.
Ενώ αυτοί απείχαν, οι ανησυχίες για τις αναδυόμενες αγορές επανεμφανίστηκαν, με το Μεξικό να έχει υποβαθμιστεί από
την Fitch Ratings και την πολιτική ένταση να επανέρχεται ενόψει της επαναληπτικής εκλογής στην δημαρχία της
Κωνσταντινούπολης, στις 23 Ιουνίου. Η λίρα ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος ανάμεσα στα νομίσματα των αναπτυσσόμενων
οικονομιών την Παρασκευή, καθώς εξασθένησε κατά 1,5% ενώ η διαπραγμάτευση την έριξε κατά 1,2% στις 5,8497 ανά
δολάριο στις 10:42 π.μ. στην Κωνσταντινούπολη.
Όπως γράφει το δημοσίευμα του Bloomberg …..
"Ενώ το φιλικό περιβάλλον αγοράς φαίνεται να είναι ευνοϊκό για την τουρκική λίρα με μια πρώτη ματιά, οι traders θα
πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί με τις μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις τους σε λίρες, κατά τις επόμενες εβδομάδες",
δήλωσε ο Ipek Ozkardeskaya, ανώτερος αναλυτής της αγοράς στο London Capital Group.
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