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Επικοινωνία Λιου - Τσακαλώτου για μεταρρυθμίσεις
Τις αμερικανικές θέσεις ως προς την πορεία του ελληνικού προγράμματος αλλά και τις κινήσεις που πρέπει να
γίνουν εξέφρασε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο Αμερικανός ομόλογός του, Τζακ Λιού.
O Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, μιλώντας τηλεφωνικά με τον κ. Τσακαλώτο τόνισε πως η ελάφρυνση του
χρέους είναι θέμα αρχής για τη χώρα του και τόνισε πως το ΔΝΤ πρέπει "να παραμείνει στο σκηνικό" καθώς
παίζει σημαντικό ρόλο στις μεταρρυθμίσεις.
Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως ο κ. Λιού επαίνεσε τον ομόλογό του για τις
μεταρρυθμίσεις που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα μέχρι σήμερα αλλά υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της συνέχισης
των μεταρρυθμίσεων και της συνεργασίας της Ελλάδας με τους διεθνείς εταίρους.
"Δείχνοντας" όμως και προς την Ευρώπη ο κ. Λιου τόνισε τη σημασία που έχει το γεγονός να τηρήσει και η
διεθνής κοινότητα τη δέσμευσή της και να θέσει το ελληνικό χρέος σε βιώσιμη πορεία μέσω της ελάφρυνσής
του, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα τηρεί τις δεσμεύσεις της.
Ο κ. Λιου πρόσθεσε ότι το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την
οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και σημείωσε το σημαντικό ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για
τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων.

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

Σημαντικές διαφωνίες Κυβέρνησης – δανειστών για τα δημοσιονομικά μεγέθη της περιόδου
2016-2018
Πόλεμος επιχειρημάτων για τα δημοσιονομικά μεγέθη της περιόδου 2016-2018 αναμένεται μεταξύ κυβέρνησης
και θεσμών από την προσεχή Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, οπότε τα στελέχη των ΔΝΤ,ΕΕ, ΕΚΤ και ESM θα
αρχίσουν να καταφθάνουν στην Αθήνα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN Greece, oι θεσμοί και κυρίως το ΔΝΤ είναι αμετακίνητοι στη θέση πως το
2016 θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα έως και 1,8 δισ. ευρώ για να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα
0,50% του ΑΕΠ, αλλά και πως την περίοδο 2017- 2018 θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα 3,7 δισ. ευρώ
,ώστε στο τέλος του 2018 το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέλθει στο 3,5% του ΑΕΠ.
Συνέχεια…
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/ παρεμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό. Το
Στις σχετικές
δε δημοσιονομικό κενό που εντοπίζει το ΔΝΤ σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με μη προσδιορισμένες παρεμβάσεις της
κυβέρνησης σε σχέση με τις περικοπές αμυντικών δαπανών, με παρεμβάσεις στη φορολογία που έχουν καθυστερήσει ,
όπως η φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια, αλλά και με πρόσθετες δαπάνες που αναφύονται από το παράλληλο
πρόγραμμα α της κυβέρνησης.
Από την πλευρά της η κυβέρνηση προσπαθεί να απόδραματοποιήσει την κατάσταση, υποστηρίζοντας πως είναι υπό
έλεγχο. Όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη, η επίδραση της πορείας του προϋπολογισμού του 2015 στο 2016 (carry
over) θα περιορίσει το δημοσιονομικό κενό. Ενδεικτικά από το υπουργείο Οικονομικών διέρρευσε πως τα φορολογικά
έσοδα το 2015 ανήλθαν στα 44,6 δισ. ευρώ, επίδοση κατά 40 εκατ. ευρώ καλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη του 2014
(44,2 δισ. ευρώ). Αισθητή αύξηση κατέγραψαν τα φορολογικά έσοδα το Δεκέμβριο ανερχόμενα σε 5,6 δισ. ευρώ, έναντι 5
δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2014, καταγράφοντας αύξηση 12,2%.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015 αύξηση έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού παρατηρήθηκε
στο φόρο εισοδήματος, στους φόρους στην περιουσία, στους λοιπούς φόρους συναλλαγών και στους λοιπούς ειδικούς
φόρους κατανάλωσης. Αισθητή βελτίωση σημείωσαν το Δεκέμβριο έναντι του 11μηνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015 τα
έσοδα από το ΦΠΑ πετρελαιοειδών και τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, καθώς τα νοικοκυριά προχώρησαν στην
προμήθεια καυσίμων.
Σε κάθε περίπτωση οι μη προσδιορισμένες παρεμβάσεις σε εξοικονομήσεις που έχουν προβλεφθεί στο Προϋπολογισμό
2016 ασκούν πίεση στην κυβέρνηση. Άγνωστο παραμένει και το πώς θα αντιμετωπίσουν οι θεσμοί τα πρόσθετα έσοδα
994,6 εκατ. ευρώ που θα εμφανίσει ο Προϋπολογισμός 2015, από την κατανομή των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων
(Special Drawing Rights - SDRs) του ΔΝΤ που ενεγράφησαν στο προϋπολογισμό στις 23 Δεκεμβρίου και τα οποία
συμβάλουν στη μείωση του ελλείμματος 2015, αυξάνοντας ωστόσο ισόποσα το χρέος.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εισροές από ξένους, εισροές από έλληνες το 2015…
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του χρηματιστηρίου, αγοραστές, με εισροές 606,97 εκατ. ευρώ ήταν το 2015
οι ξένοι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς δεν είχαν περιορισμούς στις συναλλαγές τους λόγω των
κεφαλαιακών ελέγχων που τέθηκαν σε ισχύ στις 29 Ιουνίου 2015. Σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία, οι
εγχώριοι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις τίτλων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 συνολικής αξίας
613,1 εκατ. ευρώ.
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανήλθε τον Δεκέμβριο
του 2015 στο 64,2% έναντι 59,2% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση της
τάξεως του 8,4%, κάτι πάντως το οποίο συνδέεται και με τις εξελίξεις στις τράπεζες, τις ΑΜΚ, την πτώση των
αξιών τους κτλ.
Σημειώνεται ότι συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στη
συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 60,3%,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3,8% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Δεκέμβριο 2015 τα κυριότερα στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα
εξής, όπως σημειώνεται στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Χρηματιστηρίου Αθηνών:
• Ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών με συνολικά αντληθέντα κεφάλαια αξίας
9,40 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, αντλήθηκαν 2,60 δισ. ευρώ από την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας
Πειραιώς, 2,04 δισ. ευρώ από την Eurobank, 2,20 δισ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα και 2,56 δισ. από την
Alpha Bank.
• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα 39,22 δισ. ευρώ, αυξημένη σημαντικά κατά 13,8% σε
σχέση με τον Νοέμβριο του 2015. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση
αγγίζει το 9,0%,
• Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν
περισσότερες από τις εκροές και η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της
ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 64,2% έναντι 59,2% στο τέλος του Νοεμβρίου 2015.
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Μ. Σάλλας: Επιστροφή στην ανάπτυξη το β΄εξάμηνο
Επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά το Β' εξάμηνο του έτους, υπό όρους, προβλέπει ο
πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας. Προϋπόθεση για την επιστροφή της χώρας σε ανάπτυξη
αποτελούν, όπως επισημαίνει ο κ.Σάλλας σε σχετική του δήλωση, η ταχεία ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η
αποφασιστική υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Συγκεκριμένα,
με αφορμή εκτιμήσεις διάφορων οικονομολόγων και αναλυτών που μιλούν για αρνητική εξέλιξη του ΑΕΠ το
2016, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας, ερωτώμενος από δημοσιογράφους, έκανε την
ακόλουθη δήλωση: «Με μεγάλη έκπληξη παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα μια σειρά ανακοινώσεων από
ξένους αναλυτές στις οποίες γίνεται προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα αρνητικό υφεσιακό περιβάλλον για την
ελληνική οικονομία και για το 2016. Οι προβλέψεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις δικές μας
εκτιμήσεις, αλλά και το κλίμα που εισπράττουμε από τον επιχειρηματικό κόσμο και ξένους επενδυτές.
Ανάλογες ή ακόμα και πιο ακραίες προβλέψεις είχαν γίνει από τους ίδιους ειδικούς κατά το πρόσφατο
παρελθόν, οι οποίες και διαψεύσθηκαν πανηγυρικά». Όπως επισημαίνει ο κ.Σάλλας, «η ελληνική οικονομία
έχει ακόμα να επιλύσει πολλά από τα διαρθρωτικά της προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι εφόσον υπάρξει
σύντομα ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η κυβέρνηση προχωρήσει αποφασιστικά στην υλοποίηση του
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και στο νέο αναπτυξιακό νόμο, η οικονομία θα αντιδράσει θετικά
επιστρέφοντας σε αναπτυξιακή τροχιά κατά το β’ εξάμηνο του έτους. Θα έχουμε δηλαδή για το 2016 θετικό
πρόσημο ανάπτυξης. Βασικοί άξονες της οικονομικής ανάκαμψης θα είναι οι ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στον
τουρισμό, η επιτάχυνση των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η βελτίωση της ρευστότητας
και η τόνωση των επενδύσεων σε έργα υποδομών.».

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

ΟΛΠ: Μοναδικός διεκδικητής ο κινεζικός όμιλος της Cosco – Βελτιωμένη προσφορά ζητάει
το ΤΑΙΠΕΔ
Ο κινεζικός όμιλος της Cosco είναι ο μοναδικός διεκδικητής για το 67% του ΟΛΠ, όπως διαπιστώθηκε κατά
την αποσφράγιση από το ΤΑΙΠΕΔ των οικονομικών προσφορών. Όπως ανακοινώθηκε από το Ταμείο, κατά τη
σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης της
μοναδικής δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς για τη διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε., την οποία κατέθεσε η εταιρεία Cosco Group (Hong Kong) Limited.
Συνέχεια….
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Σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας, ζητήθηκε η υποβολή βελτιωτικής προσφοράς, η οποία θα
αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, που προγραμματίζεται για την
ερχόμενη εβδομάδα. «Στόχος μας είναι να πετύχουμε το υψηλότερο τίμημα, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης
συνεχίζεται» τόνισαν σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης
του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, όπου παρουσία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ
και των ξένων εμπειρογνωμόνων, έγινε το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της μεγάλης κινεζικής
εταιρείας.
Έως ότου δοθεί η τελική πρόταση της κινεζικής πλευράς, η διαπραγμάτευση των εμπλεκόμενων πλευρών
συνεχίζεται ενώ το ΤΑΙΠΕΔ έως τότε δεν μπορεί να ανακοινώσει το ύψος του τιμήματος.
Εκτιμάται ότι το ποσό του τιμήματος που έχει καταθέσει η Cosco για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών του ΟΛΠ είναι μεγαλύτερο από το ύψος της αποτιμήσεων της επιχείρησης που έχουν ήδη παραδοθεί
στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων από τους δύο ανεξάρτητους αποτιμητές Kantor και American Appraisal
Hellas.
Το απόγευμα το ΤΑΙΠΕΔ σε ανακοίνωσή του ανέφερε τα εξής:
«Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης
της μοναδικής δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε., την οποία κατέθεσε η εταιρεία Cosco Group (Hong Kong) Limited.
Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διαδικασίας, ζητήθηκε η υποβολή βελτιωτικής προσφοράς, η οποία θα
αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, που προγραμματίζεται για την
ερχόμενη εβδομάδα.»
Να σημειωθεί ότι το μεσημέρι οι μετοχές του ΟΛΠ τέθηκαν με απόφαση του Χρηματιστηρίου, και κατόπιν
αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε αναστολή διαπραγμάτευσης, μετά από σχετική αίτηση που είχε
υποβάλλει ο ΟΛΠ για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού, έως ότου υπάρξει ενημέρωση από τον κύριο
μέτοχο που είναι το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με το περιεχόμενο της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
Η χρηματιστηριακή αξία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ανέρχεται σήμερα στα 364 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή
της μετοχής της εταιρείας πριν την αναστολή διαπραγμάτευσης, σημείωνε άνοδο 1,46% και η τιμή της
διαμορφωνόταν στα 14,56 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΛΠ από αύριο και μετά από απόφαση του ΧΑΑ αναμένεται να τεθεί εκ νέου σε
διαπραγμάτευση.
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