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Αποπληρωμή ΔΝΤ μέσω των πρόσφατων εκδόσεων ομολόγων
Τη δέσμευση να εξοφλήσει μέρος του δανείου του ΔΝΤ, ύψους 2,7 δισ. ευρώ, με κονδύλια από τις πρόσφατες
εκδόσεις ελληνικών ομολόγων και όχι από το «μαξιλάρι» ασφαλείας, ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, η
κυβέρνηση, προκειμένου να αποφύγει πιθανές αντιδράσεις από κράτη-μέλη και να κυλήσει γρήγορα και ομαλά η
διαδικασία έγκρισης της προεξόφλησης, όπως και έγινε. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η επιλογή αυτή, για μη
χρήση του «μαξιλαριού», αποτυπώθηκε και στην εισήγηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)
στα εθνικά Κοινοβούλια, των οποίων απαιτείτο η έγκριση, όπως π.χ. το γερμανικό. Ετσι, δεν διατυπώθηκαν
αντιρρήσεις. Tα διοικητικά συμβούλια των EFSF/ESM ενέκριναν τη Δευτέρα την προεξόφληση αυτή του
δανείου του ΔΝΤ, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες έγκρισης. Αυτός είναι και ο λόγος
για τον οποίο το υπολογιζόμενο από τον ESM όφελος από την προεξόφληση περιορίζεται στα 33 εκατ. ευρώ,
καθώς η σύγκριση του επιτοκίου του ΔΝΤ γίνεται με το επιτόκιο των πρόσφατων εκδόσεων του Δημοσίου. Αν η
σύγκριση γινόταν με το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους (εφόσον θα χρησιμοποιείτο το μαξιλάρι) το
όφελος θα ήταν διπλάσιο, κοντά στα 70 εκατ. ευρώ, αναφέρουν πηγές της αγοράς ομολόγων.
Πάντως, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι στην πραγματικότητα η διαφορά είναι θεωρητική. Ολα τα ποσά, τόσο το
«μαξιλάρι» όσο και αυτά των εκδόσεων του ελληνικού Δημοσίου, ή των πρωτογενών πλεονασμάτων, αποτελούν
τα διαθέσιμα του ελληνικού Δημοσίου, που ανέρχονται συνολικά σε 34 δισ. ευρώ. Το «μαξιλάρι» είναι ένας
ειδικός λογαριασμός, 15,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δισ. ευρώ είναι του ΕSM και τα υπόλοιπα από εκδόσεις.
Επιπλέον, το ελληνικό Δημόσιο έχει και άλλα περίπου 19 δισ. ευρώ αποθέματα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Σημειώνεται, πάντως, ότι η αρχική κατανόηση Ελλάδας και θεσμών ήταν να χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο,
αρχής γενομένης από φέτος, 2 δισ. ευρώ από το μαξιλάρι ασφαλείας. Με την τακτική που ακολουθήθηκε για το
ΔΝΤ, τα 2 δισ. φέτος δεν ξοδεύτηκαν. Την επιστολή του ESM με την οποία θα δίνεται και επισήμως πράσινο
φως για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου του ΔΝΤ, περιμένει τώρα, από μέρα σε μέρα, το
υπουργείο Οικονομικών, για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, της υποβολής αιτήματος στο ΔΝΤ.
Το αίτημα στο ΔΝΤ αναμένεται να γίνει γρήγορα δεκτό, καθώς ήδη έχει υπάρξει και από την πλευρά του
Ταμείου θετική ανταπόκριση. Υπολογίζεται ότι το δάνειο, 2,7 δισ. θα πληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου, ίσως
και νωρίτερα. Για την ελληνική πλευρά, η σημαντικότερη θετική συνέπεια είναι η μείωση του χρέους κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έως το 2060, όπως έχει υπολογιστεί από τον ESM.
Σχολιάζοντας την απόφαση του ESM o επικεφαλής του Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε ότι «θα είναι επωφελής τόσο
για την Ελλάδα, όσο και για τον ESM. Θα οδηγήσει σε εξοικονομήσεις, καθώς η Ελλάδα μπορεί τώρα να
χρηματοδοτήσει τις ανάγκες στην αγορά σε χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τη δόση που θα εξοφλήσει στο
ΔΝΤ. Αυτό θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα χρέους της Ελλάδας και θα εισπραχθεί θετικά από τις
χρηματοοικονομικές αγορές». Με την απόφασή του ο ESM επιτρέπει στην Ελλάδα να ξεπληρώσει μέρος του
δανείου του ΔΝΤ, χωρίς να απαιτεί αντίστοιχη προεξόφληση μέρους του δικού του δανείου (waiver). Το
τελευταίο θα ήταν αδύνατον, καθώς η Ελλάδα θα έπρεπε τότε να πληρώσει στον ESM 52,2 δισ. ευρώ.
I
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ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Επένδυση ύψους 280 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει
1.000 νέες θέσεις εργασίας
Στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου Ρεθύμνου» που προωθεί η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προχώρησε
πρόσφατα με απόφασή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης.
Ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου αποτελεί μία μεγάλη πρότυπη πράσινη επένδυση. Το συνολικό ύψος της αναμένεται να φτάσει τα 280 εκατ. ευρώ και
κατά την περίοδο κατασκευής του έργου θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγχώρια προστιθέμενη
αξία της επένδυσης υπερβαίνει το 60% κι αναμένεται να φτάσει τα 170 εκατ. ευρώ.
Η υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού ελλείμματος της Κρήτης. Παράλληλα, θα επιφέρει
μια σειρά από συνοδευτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και στην Κρήτη γενικότερα, καθώς θα αποδίδει στους επωφελούμενους δήμους Ρεθύμνου,
Αμαρίου, Σητείας και στις κοινότητές τους, αλλά και στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), συνολικά 4,6 εκατ. ευρώ ετησίως, κατά την
εικοσιπεντάχρονη περίοδο της σύμβασης.
Αναφερόμενος στην επένδυση του Υβριδικού Σταθμού Αμαρίου ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος Περιστέρης, δήλωσε: «Η εταιρεία
μας συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην καθαρή ενέργεια, προωθώντας σημαντικές επενδύσεις και στην αποθήκευση ενέργειας, η υλοποίηση των οποίων
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την μέγιστη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ και την επίτευξη των εθνικών μας ενεργειακών στόχων. Η επένδυση που
προωθούμε στην Κρήτη ήδη από το 2011 είναι ένα πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα και ταυτόχρονα αποτελεί το μεγαλύτερο υβριδικό έργο
στην Ευρώπη. Συνδυάζει την παραγωγή καθαρής ενέργειας και την αποθήκευση κι έρχεται να απαντήσει αποτελεσματικά κι οικονομικά στο υπαρκτό
πρόβλημα του ενεργειακού ελλείμματος που αντιμετωπίζει, όπως είναι γνωστό εδώ και χρόνια, η Κρήτη. Αν, μάλιστα, μας είχε επιτραπεί να
προχωρήσουμε εγκαίρως στην υλοποίηση της επένδυσης, είναι βέβαιο ότι η Κρήτη θα είχε ήδη διασφαλισμένη ηλεκτρική επάρκεια».
Αναλυτικότερα, ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου βασίζεται στην ενεργειακή αξιοποίηση του Φράγματος Ποταμών και συνδυάζει την παραγωγή αιολικής
ενέργειας με την αποθήκευσή της μέσω αντλησιοταμίευσης. Αποτελεί συνδυασμό αιολικού πάρκου εγκαταστημένης ισχύος 89,1 ΜW, υδροηλεκτρικού
έως 93 ΜW και συγκροτήματος αντλιών δυναμικότητας 140 ΜW. Το έργο εξασφαλίζει πλήρη ευελιξία και ασφάλεια εφοδιασμού, τόσο στην παρούσα
φάση όσο και μετά τη διασύνδεση της Κρήτης, παρέχοντας υψηλής ποιότητας επικουρικές υπηρεσίες και δυνατότητα μαζικής αποθήκευσης
ανανεώσιμης ενέργειας. Το όφελός του, βάση αντίστοιχων μελετών, υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ, προστατεύοντας το νησί από κινδύνους μπλακάουτ.
Επίσης, μπορεί πλήρως να υποκαταστήσει τις αεριοστροβιλικές μονάδες της Κρήτης, οι οποίες από 1/1/2020 μπαίνουν σε καθεστώς περιορισμένης
λειτουργίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για το εν λόγω έργο ήδη από το 2011. Μάλιστα, κατά τη διαβούλευση
της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το έργο έλαβε περί τις 90 θετικές γνωμοδοτήσεις από τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης. Ο φάκελος της
μελέτης παραπέμφθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), τον Νοέμβριο του 2018, το οποίο αποφάσισε την έγκρισή
της και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που προσφάτως υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός.
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«Στροφή» στο ζήτημα του ελληνικού χρέους
Ο γερμανικός Τύπος για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους προς το ΔΝΤ και τα μηνύματα που εκπέμπει η εξέλιξη αλλά
και τις προσπάθειες αναστροφής του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.
«Την ημέρα του ‘όχι' οι Έλληνες περίμεναν φέτος ένα ‘ναι'», γράφει χαρακτηριστικά η Handelsblatt αναφερόμενη στο
«πράσινο φως» του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ESM για πρόωρη αποπληρωμή των δανείων προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο.
«[…] Με την πρόωρη αποπληρωμή η χώρα εξοικονομεί επιτοκιακά κόστη περίπου 33 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικότερο
είναι όμως το μήνυμα προς τις χρηματαγορές: με την εξόφληση η Ελλάδα δρομολογεί μια στροφή στο ζήτημα του χρέους.
Για πρώτη φορά από την απαρχή της κρίσης αναμένεται να υπάρξει φέτος οργανική μείωση (καθαρή και όχι τεχνικής
φύσης μείωση) του ποσοστού του κρατικού χρέους».
Συνέχεια…
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Μακρύς ακόμη ο δρόμος εξόδου από τα χρέη
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «[…] στο πλαίσιο πρόωρης αποπληρωμής των δανείων του ΔΝΤ ο μηχανισμός
σταθερότητας ESM και ο προκάτοχός του EFSF έχουν -ως οι μεγαλύτεροι πιστωτές της Ελλάδας- το δικαίωμα να
ζητήσουν από την Αθήνα να επιστρέψει αναλογικό τμήμα και των δικών τους δανείων που κυμαίνονται στα 52,2 δις ευρώ.
Με το λεγόμενο waiver […] ο μηχανισμός σταθερότητας παραιτείται από τέτοιες αξιώσεις. Την πρόωρη εξόφληση έπρεπε
να εγκρίνει και η γερμανική Βουλή, το οποίο έκανε ήδη στις 7 Οκτωβρίου». Σύμφωνα ωστόσο με την ΗΒ, «ο δρόμος
εξόδου της Ελλάδας από τον βούρκο του χρέους είναι μακρύς και επαχθής. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Κομισιόν το
ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ θα υποχωρήσει μόλις το 2050 κάτω από το φράγμα του 100%. Οι Έλληνες θα
επωμίζονται πολύ καιρό ακόμη την επιστροφή των δανείων συνολικού ύψους 289 δις ευρώ που έλαβε η Αθήνα μεταξύ
2010 και 2018. Η εξόφληση έχει ορίζοντα μισού αιώνα. Οι τελευταίες δόσεις θα καταβληθούν το 2070».
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FAZ: Κλίμα αισιοδοξίας στην Ελλάδα
«Η Ελλάδα στο κατώφλι ανοδικής τροχιάς» είναι ο τίτλος εκτενούς δημοσιεύματος στην Frankfurter
Allgemeine Zeitung που αναφέρεται στη διαφαινόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. «Την ώρα που
στην υπόλοιπη Ευρώπη επιδεινώνεται το οικονομικό κλίμα, οι Έλληνες είναι αισιόδοξοι. Μετά από πολυετή
ύφεση η νέα, φιλικά διακείμενη προς την οικονομία κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
εργάζεται με συνέπεια ώστε να βγάλει τη χώρα οριστικά από την κρίση. Γι΄ αυτό και η Ελλάδα παρουσιάζει
ένα αισθητά καλύτερο οικονομικό κλίμα».
Όπως σημειώνει η εφημερίδα, «[…] μια σειρά ειδήσεων από το χώρο της οικονομίας στηρίζουν τις ελπίδες για
ανοδική τροχιά. Ο νέος πρωθυπουργός κάνει ό,τι μπορεί για να αναπληρώσει όσο το δυνατόν ταχύτερα μέρος
των απωλειών που υπέστησαν τα εισοδήματα των πολιτών και που τα τελευταία χρόνια ξεπέρασαν το 25%. Ο
επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Ελλάδας Νίκος Μαγγίνας κάνει λόγο για έναν συνδυασμό
παραγόντων: ‘Η Ελλάδα επωφελείται από τις μεγάλες μακροοικονομικές διορθώσεις των περασμένων ετών,
από την δυναμική βελτίωση του οικονομικού κλίματος που επέφερε η εκλογή μιας φιλικής προς τις αγορές
κυβέρνησης με σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλλά και από την νέα επεκτατική πολιτική της ΕΚΤ που
θα διαρκέσει τουλάχιστον δυο χρόνια ακόμη».
Ωστόσο, σύμφωνα με την FAZ, «[…] το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν αντικατοπτρίζει με ιδανικό τρόπο τις
εξελίξεις αυτές. Διότι είναι μικρό, διαθέτει περιορισμένη ρευστότητα και βάλλεται από τα σκάνδαλα του
παρελθόντος όπως την παραποίηση ισολογισμών στην άλλοτε επιχείρηση πρότυπο Folli Follie. Σύμφωνα με τον
Μαγγίνα, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του χρηματιστηρίου συνιστά από μόνο του σημαντικό
μεταρρυθμιστικό στόχο για τη νέα κυβέρνηση». Όπως παρατηρεί η εφημερίδα, παρά το γενικότερο θετικό
κλίμα υπάρχουν επιβαρυντικοί για την οικονομία παράγοντες -όπως η μη λειτουργική δημόσια διοίκηση και οι
καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης- τους οποίους η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Παράλληλα υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που οδηγούν τους ειδικούς εν τέλει σε πιο
νηφάλιες εκτιμήσεις. Κυριότεροι είναι η επαπειλούμενη ύφεση στην Ευρωζώνη αλλά και τυχόν κωλυσιεργία
στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα.
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Λαγκάρντ: Η Γερμανία δεν κατέβαλε τις αναγκαίες προσπάθειες δημοσιονομικής
ανάκαμψης
Οι χώρες με δημοσιονομικό πλεόνασμα, ανάμεσά τους η Γερμανία, "δεν κατέβαλαν πραγματικά τις αναγκαίες
προσπάθειες" για δημοσιονομική ανάκαμψη ώστε να σταθεροποιήσουν έναν ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, η
οποία είναι εύθραυστη, δήλωσε σήμερα στο δίκτυο RTL η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία αναλαμβάνει την
Παρασκευή τα καθήκοντά της ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Οι πολιτικές ανάκαμψης ήταν "καλά συντονισμένες κατά το διάστημα αμέσως μετά την κρίση", αλλά "οι
χώρες, και κυρίως αυτές που έχουν δημοσιονομικό χώρο, δεν κατέβαλαν πραγματικά τις αναγκαίες
προσπάθειες, αναφερόμαστε προφανώς στις χώρες που έχουν χρονίως δημοσιονομικό πλεόνασμα, όπως η
Ολλανδία, η Γερμανία και ορισμένες άλλες στον κόσμο", δήλωσε η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Deutsche Bank: Στα 832εκ ευρώ οι ζημίες στο 3Q
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η τράπεζα, ζημιές για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο κατέγραψε η Deutsche Bank
AG καθώς ο τραπεζικός όμιλος συνεχίζει την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του, όπως μεταδίδουν ξένα
ειδησεογραφικά πρακτορεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, καταγράφηκαν ζημιές μετά φόρων
για το τελευταίο τρίμηνο ήταν 832 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη 229 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
\ τα έσοδα υποχώρησαν 15% στα 5,26 δισ. ευρώ. Σημειώνεται πως κατά το δεύτερο τρίμηνο είχανε
Παράλληλα,
καταγραφεί ζημίες 3,15δις ευρώ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της FactSet, οι αναλυτές περίμεναν η τράπεζα να
κλείσει το γ΄ τρίμηνο με ζημιές της τάξης των 772 εκατ. ευρώ και με έσοδα κοντά στα 5,53 δισ. ευρώ.
Η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει κάνει "σημαντική πρόοδο στην αναδιάρθρωση της με βάση τους
βασικούς στόχους" που ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούλιο. Η Deutsche Bank ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων,
περικοπές 18.000 θέσεων εργασίας και την έξοδο της από τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης και πώλησης
μετοχών.
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Οι βαρετές συνεδριάσεις (με χαμηλούς τζίρους) το πιθανότερο είναι να
συνεχιστούνε για εβδομάδες …. Θετική πάντως η κεντρική τάση, με μεγάλο
στόχο την προσέγγιση και επόμενη φορά διάσπαση των αντιστάσεων στις
890 – 900 μονάδες…..
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