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Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μετά την έξοδο από τα Μνημόνια
Σύμφωνα με τα όσα γράφουν οι FT σε δημοσίευμα τους, στο τέλος των ελληνικών μνημονίων το 2018 αλλά και στα πιθανά προβλήματα
που μπορεί να προκύψουν την επομένη των πρoγραμμάτων στήριξης επικεντρώνεται σημερινό άρθρο των Financial Times.
Όπως αναφέρουν οι αρθρογράφοι των FT, στις Βρυξέλλες «υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν η έξοδος από τα μνημόνια θα είναι όσο
απρόσκοπτη επιθυμεί ο Αλέξης Τσίπρας».
«Η ελληνική βουλή αυτήν την εβδομάδα ψήφισε το τελευταίο “βουνό” σαρωτικών μεταρρυθμίσεων — που αφορούν τα πάντα, από
αγορές ενέργειας μέχρι τα εργατικά σωματεία — ώστε να ξεκλειδώσει την τελευταία δόση του πακέτου διάσωσης» επισημαίνει το
δημοσίευμα.
«Καταρχήν υπάρχει το ζήτημα της δίκης του πρώην επικεφαλής του ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου, καθώς και η εκκρεμής δίκη τριών
πρώην αξιωματούχων της Ευρωζώνης που εργάστηκαν ένα ως στελέχη στο ΤΑΙΠΕΔ που εμπνέουν ανησυχία στην ΕΕ για το κράτος
δικαίου στην Ελλάδα.
Επιπλέον Ελλάδας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ευαίσθητες συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους», επισημαίνει το
δημοσίευμα, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η απουσία γερμανικής κυβέρνησης μπορεί να καθυστερήσει και αυτή τη διαδικασία που
αναμενόταν να ξεκινήσει την άνοιξη.
«Χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς η ευρωζώνη σκοπεύει να αναδιαρθρώσει το ελληνικό χρέος, το ΔΝΤ μπορεί να
δρομολογήσει την δική του ήσυχη έξοδο από την Ελλάδα και την Ευρώπη» σηματοδοτώντας το τέλος μιας ακόμη εποχής μνημονίων,
καταλήγει ο αρθρογράφος.
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Μεγάλου: Εντός του 2018 μηδενίζουμε τον ELA
Πιστωτική επέκταση 1% προβλέπεται για την τράπεζα Πειραιώς το 2018, σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Bloomberg. Τα
νέα δάνεια θα κατευθυνθούν κυρίως σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους, ενώ η φετινή χρονιά θα είναι η πρώτη με πιστωτική επέκταση
μετά το ξεκίνημα της κρίσης.
Σύμφωνα με email της τράπεζας που έλαβε το πρακτορείο, η Πειραιώς οδεύει προς δείκτη δανείων/καταθέσεων στο 100%, ενώ στα τέλη
του 2017 τα κόκκινα δάνεια (NPL) ήταν κάτω των 20 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 20,1 δισ. ευρώ.
«Εχουμε πετύχει σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Αυτό συμβαδίζει με τις προσδοκίες μιας και είμαστε
καλά τοποθετημένοι ώστε να εξαλείψουμε πλήρως τον ELA το 2018», τονίζει ο Χρ. Μεγάλου.
«Η ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, η σταδιακή άρση των capital controls και η περαιτέρω πρόσβαση στις
χρηματαγορές θα είναι οι βασικοί μακροοικονομικοί οδηγοί για το 2018», συμπληρώνει.
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Ο νέος οδικός χάρτης των ιδιωτικοποιήσεων …. Όλα όσα προβλέπονται
Τον οδικό χάρτη των ιδιωτικοποιήσεων - αξιοποιήσεων δημόσιας περιουσίας έδωσε στη δημοσιότητα ΤΑΙΠΕΔ
όπως αυτός προκύπτει από το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development
Plan - ADP) που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).
Ειδικότερα, για το ΔΕΣΦΑ δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ γενικότερα για
τις αποκρατικοποιήσεις στον χώρο της ενέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ) αναμένονται οι εισηγήσεις των
συμβούλων για την αξιοποίηση των ποσοστών που ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ.
Στο ADP αναφέρεται πως τα 10 περιφερειακά λιμάνια (Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας,
Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Καβάλας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου) θα μεταφερθούν στο Υπερταμείο αφού
όμως ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιοποίησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων κάθε λιμανιού.
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης συμβούλων
για το διαγωνισμό αξιοποίησης του λιμένα Μυκόνου. Στο ΤΑΙΠΕΔ έχει περιέλθει όλος ο Λιμένας με τρεις
διακριτές δραστηριότητες (Επιβατηγός ναυτιλία, Κρουαζιέρα και Μαρίνα) και εξετάζεται ο βέλτιστος τρόπος
παραχώρησης είτε ως σύνολο, είτε ως παραχώρηση κάθε μίας δραστηριότητα ξεχωριστά.
Μακρύς είναι ο δρόμος για την έναρξη εργασιών στην εμβληματική επένδυση του Ελληνικού και για το
οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής. Τα επόμενα βήματα είναι τα εξής:
* Γνωμοδότηση ΚΣΔΑΔΠ επί του σχεδίου ΠΔ του ΣΟΑ (Υπουργεία-- /ΓΓ Δημ. Περιουσίας/Γρ. Ελληνικού)
* Υπογραφή και διαβίβαση από προτείνοντες υπουργούς του σχεδίου ΠΔ του ΣΟΑΣΟΑ στο ΣτΕ για
επεξεργασία (Υπουργεία/Γρ. Ελληνικού/ΓΓΚ/ΣτΕ)
* Έγκριση σχεδίου ΠΔ του ΣΟΑ από το ΣτΕ (ΣτΕ)
* Αναμόρφωση νομοθετικού πλαισίου και διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο
Ελληνικό (ΥΠΟΙΚ/ΕΕΕΠ/Βουλή)
* Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) για τη χωροθέτηση και την πολεοδόμηση των περιοχών
ανάπτυξης και πολεοδόμησης καθώς και για τη γενική διάταξη του Μητροπολιτικού
Πάρκου (ΥΠΟΙΚ/ΥΠΕΝ/ΥΠΠΟΑ)
* Σύσταση Φορέα Διαχείρισης των Ελεύθερων και Δημόσιων Χώρων και Εγκαταστάσεων (Υπουργείο
Εσωτερικών/Βουλή)
* Ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων από την έκταση
(ΕΜΟΕ/Υπουργεία/Δημόσιοι Φορείς/ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.)
* Διανομή δικαιωμάτων κυριότητας μεταξύ ΕΔ και ΤΑΙΠΕΔ επί της έκτασης (ΥΠΟΙΚ/ΤΑΙΠΕΔ/Επενδυτής)
* Μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνικό ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.)
* Οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής (ΤΑΙΠΕΔ)
Για το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, οι εκκρεμότητες περιλαμβάνουν:
* την λήψη εγκρίσεων για τη χρονική επέκταση της ΣΑΑ από τις Ευρωπαϊκές Αρχές
* την έγκριση από Ευρωπαϊκές Αρχές καιΟργανισμούς
* Κύρωση της Σύμβασης Παράτασης της ΣΑΑ από το ελληνικό κοινοβούλιο
* Οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής
Όταν ολοκληρωθεί η επέκταση της σύμβασης παραχώρησης, θα ξεκινήσει η πώληση του 30% των μετοχών του
ΔΑΑ από το δημόσιο το οποίο σήμερα ελέγχει το 55%.
Συνέχεια….

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

-

Για την ΕΕΣΣΤΥ, ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών ορίζεται η 14η Φεβρουαρίου.
Για την ΕΥΔΑΠ δρομολογείται η πώληση του 11%. Μεταξύ άλλων το ΑDP προβλέπει:
Αξιολόγηση από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης και επιλογή
βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης (ΤΑΙΠΕΔ)
* Αναθεώρηση και χρονική επέκταση της υφιστάμενης Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της εταιρείας. (ΕΔ/ΕΥΔΑΠ)
* Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας (ΕΓΥ)
* Οι ΕΥΔΑΠ /ΕΓΥ θα προσδιορίσουν την τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ.
* ΕΔ/ΕΥΔΑΠ θα προσδιορίσουν το κόστος παροχής υπηρεσιών ύδατος.
Τέλος για την ΕΥΑΘ, πωλείται τι 24% από το 74% που ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ. Εκεί τα βήματα θα έχουν ως
εξής: * Αξιολόγηση από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης και
επιλογή βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης (ΤΑΙΠΕΔ)
* Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας (ΕΓΥ)
* Οι ΕΥΑΘ /ΕΓΥ θα προσδιορίσουν την τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ.
* ΕΔ/ΕΥΑΘ θα προσδιορίσουν το κόστος παροχής υπηρεσιών ύδατος.
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Με 7,65% η Intralot στο Καζίνο της Πάρνηθας
H Intralot είναι ο δεύτερος μέτοχος της εταιρείας Karenia Enterprises Company που απέκτησε προχθές το
30% της Athens Resort Casino, η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 51% του Καζίνο της Πάρνηθας (το 49%
ανήκει στο δημόσιο). Οπως ανακοίνωσε η Intralot απέκτησε το 50% της karenia καταβάλλοντας 6,75 εκατ.
ευρώ. Το άλλο 50% της karenia ανήκει στον όμιλο Λασκαρίδη. Η Karenia απέκτησε το 30% της Athens
Resort
Casino
από
την
Ελλάκτωρ
έναντι
13,5
εκατ
ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το υπόλοιπο 70% της Athens Resort Casino ανήκει στην εταιρεία Regency Entertainment
που μεταξύ άλλων διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Hyatt και το Καζίνο Θεσσαλονίκης. Στη Regency Entertainment
μετέχουν ο όμιλος Λασκαρίδη, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η BC Partners και το fund Avenue Capital.
H Karenia δηλαδή με το 30% της Athens Resort ελέγχει ουσιαστικά το 15,3% του Καζίνο της Πάρνηθας και
κατ΄επέκταση η Intralot to 7,65%. Πρόκειται για μία κίνηση του ομίλου Intralot που έχει άμεση σχέση με τη
μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας από το Βουνό σε κάποιο άλλη περιοχή στα Βόρεια Προάστια της
Αττικής και τις προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομικές του επιδόσεις στο μέλλον. Επειδή όμως η
μετεγκατάστσση θα απαιτήσει επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ η Regency Entertainment απέκτησε
άλλον ένα ισχυρό εταίρο που θα συνδράμει στο επενδυτικό πρόγραμμα. Με ενισχυμένο ποσοστό στην Athens
Resort Casino είναι πλέον και ο όμιλος Λασκαρίδη.
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Il Messaggero: Καθοριστικό στοιχείο η ελληνική θεραπεία για να διορθωθούν τα γεράκια της
ΕΕ
Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας αναφέρεται, σε
πρωτοσέλιδη ανάλυσή της, η ιταλική εφημερίδα Il Messaggero. Το άρθρο γνώμης έχει τίτλο «η ελληνική
θεραπεία ως καθοριστικό στοιχείο για να διορθωθούν τα γεράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και υπογράφεται
από τον Ιταλό οικονομολόγο Τζούλιο Σαπέλλι. «Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για να
μπορέσει να καταλάβει, κανείς, ποιo θα είναι το μέλλον της Ευρώπης», σημειώνει ο Ιταλός καθηγητής και
σχολιαστής, και στην συνέχεια προσθέτει: «Oι σχέσεις της Ελλάδας με τις χρηματαγορές είναι θετικές: το
σπρέντ έπεσε στο πιο χαμηλό επίπεδο από το 2010 μέχρι σήμερα, και βάσει αυτών των στοιχείων μπορούμε να
είμαστε αισιόδοξοι,
όπως ακριβώς και ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ

Μοσκοβισί. Μπορούμε και να προβλέψουμε ότι μετά τον ερχόμενο Αύγουστο, η Ελλάδα θα μπορέσει να τα
καταφέρει αυτόνομα, χωρίς την ανάγκη διεθνών διασώσεων». Παράλληλα, υπενθυμίζει την θεαματική μείωση
της σχέσης ελλείμματος- AΕΠ. Ο Τζούλιο Σαπέλλι, στο ίδιο άρθρο, τονίζει ότι οι πολιτικές που επέβαλαν οι
δανειστές από το 2010 προκάλεσαν την απώλεια του 1/3 του ΑΕΠ, ότι μισό εκατομμύριο Έλληνες
αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, και παρά τη μείωση των τελευταίων δυο ετών, η ανεργία
είναι γύρω στο 21%. Ο Ιταλός αναλυτής αναφέρει ότι την τελευταία περίοδο σημειώνει θεαματική ανάπτυξη ο
τουρισμός και η παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών και ελαιόλαδου. Εξηγεί ότι τομείς όπως των μεταφορών
και της χημικής βιομηχανίας δεν υπέστησαν κάμψη, αλλά ότι τα μέτρα των δανειστών επέβαλαν ένα ευρύτερο,
υψηλό κοινωνικό κόστος. «Ο κύριος στόχος του Αλέξη Τσίπρα, σήμερα, είναι να πετύχει μια αναδιάρθρωση
του χρέους, με δεκαετή ορίζοντα λήξης, ώστε να εφαρμοσθούν επεκτατικές οικονομικές πολιτικές, χωρίς
φορολογικές επιβαρύνσεις και χωρίς περιοριστικούς νόμους για την απασχόληση, ιδίως στο δημόσιο τομέα. »
Αν η ελληνική κυβέρνηση πετύχει τον στόχο αυτό, είναι σαφές ότι θα μπορέσει να διαφανεί μια οδός που να
είναι εναλλακτική στη λιτότητα, όπως συμβαίνει με την Πορτογαλία. Σε μια άκρως πολιτισμένη χώρα (πολύ
συχνά ξεχασμένη), η οποία θα μπορούσε να παίξει, μαζί με την Ελλάδα, έναν υποδειγματικό ρόλο για να
ανανεωθεί ριζικά η Ευρωπαϊκή Ένωση», καταλήγει η ανάλυση της Il Messaggero.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

The S&P 500 has closed ABOVE its 200-day moving average for 386
straight days. That's the second longest streak ever.
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