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Κομισιόν: Σε ύφεση η Ελλάδα το 2016 ….
H ελληνική οικονομία θα είναι η μόνη μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης που θα συρρικνωθεί φέτος, εκτιμά η Κομισιόν, προσθέτοντας
ωστόσο, ότι η πτώση θα είναι μικρότερη από ότι προβλεπόταν αρχικά. Το ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποχωρήσει κατά 0,7% το 2016, ενώ η
οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 1,7% και των 28 χωρών της ΕΕ κατά 1,9%,
«Ανθεκτική» εμφανίζεται η ελληνική οικονομία στην επιβολή των ελέγχων κεφαλαίου, αναφέρει για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις για τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, η ελληνική οικονομία οδηγείται από μηδενική ανάπτυξη το 2015, σε ύφεση (-0,7% του ΑΕΠ)
το 2016 και το 2017 αναμένεται να εισέλθει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης της ταξης του 2,7%.
Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα φτάσει το 1,6% του κοινοτικού ΑΕΠ το 2015 και θα ενισχυθεί στο 1,7% του ΑΕΠ το 2016 και στο 1,9%
του ΑΕΠ το 2017. Για την ΕΕ οι εκτιμήσεις είναι σταθερή ανάπτυξη στο 1,9% του ΑΕΠ το 2015 και το 2016 και στο 2% του ΑΕΠ το
2017.
Παράλληλα, στην Ελλάδα η ανεργία από 25,1% το 2015 θα διαμορφωθει στο 24% το 2016 και προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο
22,8% το 2017. Στην Ευρωζώνη οι εκτιμήσεις για την ανεργία είναι 11%, 10,5% και 10,2% και στην ΕΕ 9,5%, 9% και 8,7% για το 2015,
2016 και 2017, αντίστοιχα.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα στη Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το -7,6% του ΑΕΠ το 2015 και να μειωθεί και πάλι στο -3,4% του ΑΕΠ το
2016 και στο -2,1% του ΑΕΠ το 2017. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας εκτιμάται να διαμορφωθεί στο 179% του ΑΕΠ το 2015, ενώ
αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2016 στο 185% του ΑΕΠ και να ξεκινήσει πτωτική του τάση από το 2017 και μετά (181,8%) και
μετά.
Ο αποπληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το -1,1% το 2015 θα εξελιχθεί σε πληθωρισμό το 2016 στο 0,5% και στο 0,8% το
2017. Τέλος, οι επενδύσεις αναμένεται να συρρικνωθούν περαιτέρω το 2015 (-8,4%), και το 2016 (-3,7%) για να αυξηθούν κατά 12,8% το
2017.
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Mειώθηκε κατά 300 εκατ. ευρώ η έκτακτη ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες
Σε μείωση του ανώτατου ποσού δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης
Ρευστότητας (ELA) κατά 300 εκατ. ευρώ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι το ανώτατο όριο
δανεισμού για τις επόμενες δύο εβδομάδες διαμορφώνεται πλέον στα 71,5 δισ. ευρώ. Το σχετικό αίτημα
διατύπωσε χθες προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά τη βελτίωση της
ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
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ΔΕΗ: Δεν πωλείται καμία μονάδα -Διάψευση σεναρίων περί αναβίωσης της «μικρής ΔΕΗ»
Τη θέση της Επιχειρήσης ότι καμία μονάδα δεν πωλείται και ότι είναι ευπρόσδεκτοι επενδυτές που θα συμπράξουν σε
κοινά εταιρικά σχήματα για την κατασκευή της Φλώρινας ή την αναβάθμιση του σταθμού στο Αμύνταιο, επαναλαμβάνει η
ΔΕΗ.
Διευκρινίζοντας τις δηλώσεις του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μ. Παναγιωτάκη στο Athens Energy Forum
2016, από το γραφείο Τύπου της ΔΕΗ επισημαίνεται:
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ στη συζήτηση με τους δημοσιογράφους επανέλαβε τη θέση της Επιχείρησης ότι, πρώτον, καμιά
μονάδα δεν πωλείται και δεύτερον,είναι ευπρόσδεκτοι σοβαροί επενδυτές, οι οποίοι συμπράττοντας με τη ΔΕΗ σε κοινά
εταιρικά σχήματα, θα επενδύσουν εκατοντάδες εκατ. ευρώ για την κατασκευή της δεύτερης μονάδας στη Φλώρινα, και –
ενδεχομένως- για την αναβάθμιση του λιγνιτικού σταθμού του Αμυνταίου.
Είναι προφανές ότι η θέση αυτή η οποία βέβαια έχει ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό, δεν έχει καμιά σχέση με το
σενάριο της «Μικρής ΔΕΗ, το οποίο περιλάμβανε την πώληση ενός πακέτου μονάδων – λιγνιτικών, φυσικού αερίου και
υδροηλεκτρικών- ισχύος ίσης με το 30% του συνόλου της ΔΕΗ, και τηνυποχρεωτική μεταφορά σ’ αυτή του 30% των
πελατών της Επιχείρησης.
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Πεκίνο προς Αθήνα: Τελειώνετε με τον ΟΛΠ
Την έγκριση το συντομότερο δυνατόν της εξαγοράς του ΟΛΠ από την Cosco ζητά από την ελληνική κυβέρνηση το Πεκίνο. Ο πρέσβης
της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Zou Xiaoli, μιλώντας ενώπιων του υπουργού ναυτιλίας Θ. Δρίτσα και του
αντιπροέδρου της Βουλής Αν. Στ. Κουράκη, τόνισε πως «η κινεζική πλευρά ευελπιστεί ότι τα σχετικά κείμενα θα περάσουν από το
Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βουλή το συντομότερο δυνατό, ώστε να προχώρηση ομαλά το πλέον σημαντικό έργο συνεργασίας των δυο
χωρών».
Από το βήμα της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων, υπογράμμισε πως η Cosco «με πράξεις εξέφρασε την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη
της στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδα» επισημαίνοντας πως μετά την ανάδειξή της σε προτιμητέο επενδυτή για το λιμάνι του
Πειραιά θα καταφθάσουν στις αρχές του Ιουνίου στην Αθήνα πλήθος κινεζικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων κινεζικών
τραπεζών, για να συμμετέχουν στην διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια. Συνέδεσε έτσι εμμέσως πλην σαφώς την ολοκλήρωση της
εξαγοράς του Πειραιά με τις περεταίρω κινεζικές επενδύσεις, σχολιάζουν διπλωματικές πηγές.
Πολιτικοί παρατηρητές επισημαίνουν στην «Κ» πως οι δημόσιες παραινέσεις του κινέζου πρέσβη, που έγιναν την Τετάρτη το μεσημέρι
στα πλαίσια παρουσίασης από τα ΕΛΤΑ αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων για το έτος θαλάσσιας συνεργασίας των δυο χωρών,
έρχονται σε μια περίοδο που εξακολουθούν να διατυπώνονται ανοιχτά αντιρρήσεις κατά της ιδιωτικοποίησης από μέλη της κυβέρνησης,
φορείς του Πειραιά συνδικαλιστές αλλά και ενώ μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΠ επιχειρούν να καθυστερήσουν την
υλοποίηση της εξαγοράς μέσω αμφιβόλου νομιμότητας αποφάσεις για επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης παραχώρησης. «Ο πρέσβης
είπε στη διπλωματική γλώσσα “τελειώνετε” με τον Πειραιά» σχολιάζει στην «Κ» πηγή παρούσα στην εκδήλωση με γνώση των
κινεζικών προβληματισμών. Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ εχει κρατήσει άνω του ενάμιση έτους και πριν
από αυτή η έγκριση της επένδυσης στο δυτικό τμήμα του λιμανιού, άλλο τόσο.
Αποκτά έτσι ίσως πρόσθετη σημασία και η ομιλία του υπουργού ναυτιλίας Θ Δρίτσα στην ίδια εκδήλωση και μετά τις δηλώσεις του
πρέσβη, κυρίως στο σημείο της όπου αναφέρθηκε στην ανάγκη σεβασμού των εργατικών σχέσεων, του περιβάλλοντος και της ύπαρξης
κοινωνικού μερίσματος.
Η «Κ» είναι σε θέση να γνωρίζει πως ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα απεύθυνε χθες πρόσκληση στον
υπουργό ναυτιλίας να συναντηθούν, ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα, την οποία και ο Θ. Δρίτσας αποδέχτηκε.
Καθίσταται σαφές για μια ακόμη φορά πως η ομαλή και ταχεία ολοκλήρωση της εξαγοράς της διαχειρίστριας του λιμανιού του Πειραιά
ΟΛΠ ΑΕ από την Cocso αποτελεί καθοριστικό παράγοντα γα την εξέλιξη των ελληνοκινεζικών οικονομικών σχέσεων. Υπό την
προοπτική αυτή πάντως πλήθος κινεζικών ομίλων έρχονται στην Αθήνα με την ευκαιρία των Ποσειδωνίων εξηγεί στην «Κ» ο
διοργανωτή της έκθεσης Θεόδωρος Βώκος, Εκτελεστικός Διευθυντής των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε.
Καθημερινή
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To 73% των Ελλήνων παραμένει υπέρ της παραμονής της χώρας στο ευρώ
To 73% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της παραμονής της χώρας στο ευρώ, αλλά τέσσερεις στους δέκα νέους
ηλικίας από 18 έως 24 ετών πιστεύει πως η Ελλάδα μπορεί εναλλακτικά να στραφεί στην Ρωσία.
Επιπλέον μόνον μια μειοψηφία θεωρεί πια εφικτή την οικονομική σύγκλιση του οικονομικού επιπέδου της
χώρας με την Ευρώπη. Παράλληλα το 71,5% πιστεύει πως η Ελλάδα είναι μια μοντέρνα χώρα, και το 71,3%
ότι
η
χώρα
έχει
να
προσφέρει
στη
υπόλοιπη
Ευρώπη.
Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα μεγάλης δημοσκόπησης με τίτλο «Τι πιστεύουν οι Έλληνες», του νέου
οργανισμού έρευνας και ανάλυσης «διαΝΕΟσις» που ξεκίνησε επισήμως την λειτουργία του χθες Τέταρτη με
μια μεγάλη εκδήλωση στο μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς, παρουσία εκατοντάδων εκπροσώπων του
επιχειρηματικού, τραπεζικού, πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου.
Μεταξύ των ευρημάτων των επιστημόνων της «διαΝΕΟσις» που βασίστηκαν σε έρευνα που διενεργήθηκε από
την GPO, μέσω ερωτηματολογίου, τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο του 2015 σε 2.500 και 1.000 άτομα, είναι πως
το 46,2% των πολιτών πιστεύουν πως η Ελλάδα βγήκε ζημιωμένη από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση στα θέματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Όμως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί πως
εκτός ευρώ ή Ε.Ε. η κατάσταση στην Ελλάδα θα χειροτερεύσει.
Ιδιαίτερη σημασία εχει επίσης πως κατά τον επιστημονικό σύμβουλο της έρευνας και αναπληρωτή καθηγητή
στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Γεράσιμο Μοσχονά εχει αρχίσει να
διαμορφώνεται ένα ισχυρό αν και μειοψηφικό αντιευρωπαϊκό ρεύμα που υπολογίζεται πως υποστηρίζεται από
το 17% έως και 23% του πληθυσμού. Κομματικά φέρεται να προέρχεται σε ποσοστό 37% από την άκρα
αριστερά, 7% από της αριστερά, 10% από την άκρα δεξιά, 14% από την κεντροαριστερά και 12% από το
κέντρο όπως προκύπτει από τις σχετικές απαντήσεις των ερωτηθέντων.
Το νεοϊδρυθέν think tank φιλοδοξεί να διαδραματίσει ρόλο καταλύτη στην αναβάθμιση του δημοσίου διαλόγου
και της επικοινωνίας μεταξύ των κέντρων λήψης αποφάσεων, των πολιτών και των ειδικών κατά τα πρότυπα,
μεγάλων ξένων ανεξάρτητων think tanks και κυρίως να προτείνει λύσεις. Εχει δρομολογήσει έτσι ήδη δέκα
μεγαλες θεματικές έρευνες για το 2016, η πρώτη εκ των οποίων, «Τι πιστεύουν οι Έλληνες», είναι αυτή που
παρουσιάστηκε χθες ακροθιγώς ενώ αναλυτικά τα αποτελέσματά της θα δημοσιοποιηθούν στις 10η
Φεβρουαρίου στο site της διαΝΕΟσις www.dianeosis.org, αλλά και από μια νέα ενημερωτική εκπομπή της
τηλεόρασης του ΣΚΑΪ που θα μεταδίδεται από την επόμενη Τετάρτη και κάθε 15 μέρες με τίτλο «Η Ελλάδα
στον καθρέφτη» με τον Κωνσταντίνο Ζούλα και τη Νίκη Λυμπεράκη.
Η πρωτοβουλία ίδρυσης της «διαΝΕΟσις» όπως και η χρηματοδότηση της λειτουργίας της για τα πρώτα τρία
χρόνια ανήκει στον πρώην πρόεδρο του ΣΕΒ Δημήτρη Δασκαλόπουλο.
Όπως σημείωσε ο ίδιος, στόχος είναι η τροφοδότηση του δημόσιου διαλόγου με τεκμηριωμένα στοιχεία, η
εκπόνηση μελετών βάθους και προοπτικής, και η διατύπωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων
ικανών να συμβάλλουν στην υπέρβαση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Η
«διαΝΕΟσις» είναι ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, και όπως τονίστηκε από τον Διευθυντή της
κ.Διονύση Νικολάου δεν έχει την παραμικρή σχέση ούτε με κομματικούς ούτε βέβαια με επιχειρηματικούς
φορείς.
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Το κινεζικό νόμισμα στο στόχαστρο κερδοσκόπων
Η οικονομική επιβράδυνση στην Κίνα είναι εμφανής, με τους αναλυτές να αναρωτιούνται αν η κυβέρνηση της χώρας θα
επιτρέψει περαιτέρω μείωση της αξίας του γουάν. Διεθνή hedge funds έχουν ήδη αρχίσει να «στοιχηματίζουν».
Η κινεζική οικονομία είχε ένα επεισοδιακό ξεκίνημα το 2016. Χρειάστηκε να επανειλημμένα να ανασταλούν οι συναλλαγές
στις χρηματαγορές της χώρας προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα πανικού και μαζικές πωλήσεις. Την ίδια ώρα το
εθνικό νόμισμα της Κίνας, το γουάν, έχει υποχωρήσει σε χαμηλό πενταετίας έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Επίσημες
μετρήσεις στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας έδειξαν ότι ο γιγάντιος βιομηχανικός τομέας υποχώρησε στα χαμηλότερα
επίπεδα των τελευταίων 13 και πλέον χρόνων, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες για την εξέλιξη της
οικονομίας.

Από την πλευρά της η Κεντρική Τράπεζας της Κίνας χρησιμοποιεί τα μεγάλα νομισματικά της αποθέματα για να στηρίξει
το γουάν. Πάντως, το κεντρικό ερώτημα που αφορά τον προσανατολισμό της κινεζικής οικονομίας εξακολουθεί να
πλανάται στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, πολλοί διαχειριστές αμερικανικών hedge funds έχουν
τοποθετήσει τα χρήματά τους ποντάροντας σε κατακόρυφη πτώση της αξίας του γουάν. Για παράδειγμα, ο Κάιλ Μπας
από την Hayman Capital Management έχει επενδύσει το 85% των κεφαλαίων του «σε συναλλαγές που αναμένεται να
αποδώσουν εάν το γουάν και το δολάριο του Χονγκ Κονγκ υποτιμηθούν τα επόμενα τρία χρόνια», σημειώνει η
αμερικανική εφημερίδα. Ο εκπρόσωπος του συγκεκριμένου hedge fund εκτιμά ότι το κινεζικό νόμισμα θα χάσει σε
διάστημα τριών ετών έως και το 40% της σημερινής του αξίας.
Και ο Σόρος «στοιχηματίζει» κατά του γουάν
Στον «χορό» των εκτιμήσεων μπήκε και ο θρυλικός μεγαλοεπενδυτής Τζορτζ Σόρος, ο οποίος είχε θησαυρίσει
στοιχηματίζοντας κατά της βρετανικής στερλίνας το 1992. Όπως αποκάλυψε προ δύο εβδομάδων από το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, τώρα στοιχηματίζει ξανά κατά του γουάν και άλλων ασιατικών νομισμάτων. Στόχος του
Σόρος και των επενδυτών που προβαίνουν σε κερδοσκοπικές επενδύσεις είναι να προσελκύσουν όσο το δυνατόν
περισσότερους ενδιαφερόμενους. Εξάλλου όσο περισσότερα τα «στοιχήματα» τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται στο
νόμισμα. Ενδεικτικό των πιέσεων αυτών είναι το γεγονός ότι στη διάρκεια των περασμένων έξι μηνών τα συναλλαγματικά
αποθέματα της Κίνας συρρικνώθηκαν κατά 500 ολόκληρα δισεκατομμύρια δολάρια!
Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας διαθέτει ακόμη «αέρα» 3.300 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Εάν εξακολουθήσει
να πουλά τα αποθέματα αυτά, θα εξασθενήσει το δολάριο ενισχύοντας παράλληλα το γουάν. Με αυτόν τον τρόπο, αυτοί
που παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις στην Κίνα, ισχυροί κερδοσκόποι όπως ο Τζορτζ Σόρος θα κρατηθούν μακριά.
«Κήρυξη πολέμου κατά του νομίσματος της Κίνας; Χαχα!», ήταν ο γεμάτος αυτοπεποίθηση πρωτοσέλιδος τίτλος της
κινεζικής εφημερίδας People ‘s Daily, επίσημου οργάνου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας.
Αλλαγή στρατηγικής από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας
«Οι περισσότεροι παίκτες των χρηματαγορών θεωρούν ότι η Κίνα θα υποτιμήσει περαιτέρω το νόμισμά της», δήλωσε στο
Νταβός ο Γκάρυ Κον, πρόεδρος της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Goldman Sachs, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «οι
περισσότεροι από εμάς εκτιμούμε ότι η υποτίμηση θα είναι πολύ αργή και μεθοδική, για μεγάλη χρονική περίοδο». Με την
κινεζική οικονομική ανάπτυξη να περιορίζεται πέρσι σε ποσοστό 6,9%, που συνιστά χαμηλό 25ετίας, ορισμένοι αναλυτές
θεωρούν ότι η περαιτέρω εξασθένηση του γουάν θα ήταν προς το συμφέρον της Κίνας, δεδομένου ότι θα έκανε φθηνότερες
τις εξαγωγές
\ τονώνοντας παράλληλα την οικονομία.
Πάντως, η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας φαίνεται να ακολουθεί πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Σύμφωνα με τον Φανγκ
Σίνγκαϊ, επικεφαλής τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, που ανήκει στα υψηλά κλιμάκια της Κεντρικής Επιτροπής
του Κομμουνιστικού Κόμματος, η χώρα επιχειρεί να υιοθετήσει μια συνολικότερη προσέγγιση των συναλλαγματικών
ισοτιμιών του γουάν. Από την αυστηρή προσήλωση στο αμερικανικό δολάριο, επιδιώκει να εστιάσει στη συναλλαγματική
ισοτιμία του γουάν με περισσότερα εθνικά νομίσματα -με έμφαση σε αυτά των κύριων εμπορικών εταίρων, δηλαδή ΗΠΑ,
Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας- επιχειρώντας έτσι να αλλάξει τα δεδομένα δημιουργώντας νέες ισορροπίες.
Αντρέας Μπέκερ / Άρης Καλτιριμτζής
Deutsche Welle
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