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Επιμένει στην προληπτική γραμμή πίστωσης ο Στουρνάρας
Στην πρόταση για προληπτική γραμμή ρευστότητας επιμένει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Γιάννης
Στουρνάρας, διατηρώντας ανοιχτή την κόντρα με την κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της επόμενης ημέρας
του ελληνικού προγράμματος.
Το μέτρο αυτό θα μειώσει το κόστος δανεισμού και θα διατηρήσει το waiver για τις ελληνικές τράπεζες, είπε από
το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
"Εθελοντικά παραδώσαμε μέρος της κυριαρχίας μας στην Ευρωζώνη και την ΕΚΤ τα προηγούμενα χρόνια",
είπε ο Κεντρικός Τραπεζίτης και υπενθύμισε τους κανονισμούς της Ευρωζώνης που δεσμεύουν την Ελλάδα σε
καθεστώς ισχυρής εποπτείας έως ότου αποπληρωθεί το 75% του χρέους. "Δεν το θεωρώ πρόβλημα. Έχουμε
πάρει το μάθημά μας από το παρελθόν και δεν μας παίρνει να κάνουμε βήματα πίσω".
"Είναι όλα ψέματα, λυπάμαι για τη χώρα"
Την αγανάκτησή του για την εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis εξέφρασε ο Γ. Στουρνάρας καταγγέλλοντας
πως είναι "όλα ψέματα τριών άγνωστων μαρτύρων, λυπάμαι για τη χώρα"
"Να μειωθεί ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα"
Αναφερόμενος στον στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% έως το 2022, είπε πως "θα ήταν καλύτερο να
κάνουμε μία ανταλλαγή. Να μειώσουμε τον στόχο για τα πρωτογενή πλεονάσματα και τον δημοσιονομικό χώρο
που θα δημιουργηθεί να τον καλύψουμε με περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις".

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

Μυτιληναίος: Νέα επένδυση 300εκ ευρώ
Σε μία δεύτερη κίνηση που ταράζει τα νερά στο ενεργειακό σκηνικό της χώρας προχώρησε ο Ομιλος
Μυτιληναίου. Ειδικότερα, ο Γενικός Διευθυντής της Protergia, του ενεργειακού βραχίονα της Μυτιληναίος,
Ντίνος Μπερνουμπή, εξήγγειλε στo Delphi Economic Forum, την κατασκευή της πρώτης νέας μεγάλης
ιδιωτικής επένδυσης στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής: Χθες η Μυτιληναίος κατέθεσε αίτηση στη ΡΑΕ για
λήψη άδειας παραγωγής σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 650 MW και τόπο
κατασκευής το Ενεργειακό Κέντρο της εταιρείας στον Αγ. Νικόλαο. … Συνέχεια…
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/ τα σχετικά ρεπορτάζ το ύψος της επένδυσης θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ ο σταθμός θα έχει
Σύμφωνα με
αεριοστρόβιλο υπερσύγχρονης τεχνολογίας class, με θερμική απόδοση μεγαλύτερη από 63%. Η απόδοση αυτή
καθιστά το νέο εργοστάσιο τον πλέον αποδοτικό σταθμό συνδυασμένου κύκλου στην Ευρώπη.
Το έργο θα κατασκευαστεί από τον τομέα έργων EPC - ΜΕΤΚΑ η οποία έχει αναλάβει δεκάδες ανάλογα έργα
σε όλο τον κόσμο και εγγυάται την έγκαιρη και άρτια σε ποιότητα ταχεία κατασκευή της νέας μονάδας, η οποία
θα είναι έτοιμη να λειτουργεί το 2020.
Η κατασκευή της νέας μονάδας ισχύος 650 MW συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου αποτελεί τη δεύτερη
μεγάλη κίνηση της Μυτιληναίος, στην ενεργειακή σκακιέρα. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο επικεφαλής της
Μυτιληναίος, Ε. Μυτιληναίος, είχε αποκαλύψει ότι θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα σε 3 σημαντικές
κινήσεις.
Η πρώτη αφορούσε στην πρόταση για αναβάθμιση του ΑΗΣ Αμύνταιου, που αποτελεί και τη μόνη βιώσιμη
πρόταση που συνδυάζει την ουσιαστική στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας, διασφαλίζει τη μη πώληση της
μονάδας και την παραμονή κατά 100% στη ΔΕΗ και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη συνέχιση της τηλεθέρμανσης
και της υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών.
Η δεύτερη μεγάλη κίνηση της Μυτιληναίος είναι η κατασκευή της νέας μονάδας που θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι το 2020 , όταν και θα λειτουργεί η νέα μονάδα. Η τρίτη κίνηση ενεργειακού σχεδιασμού θα ανακοινωθεί
πριν το καλοκαίρι.
Το συνολικό ύψος των επενδύσεων για τις 3 θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων των 3 σταθμών
ενέργειας σε λειτουργία ύψους 1200 MW και των 200 MW αιολικών, η Μυτιληναίος έχει ήδη επενδύσει 1 δισ.
ευρώ. Με τις νέες κινήσεις, το σύνολο των ενεργειακών επενδύσεων θα φτάσει, εάν δεν ξεπεράσει, τα 2 δισ
ευρώ.
Με δεδομένη την εξαιρετικά υψηλή απόδοσή του (63%) αλλά και την ολοένα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των
τιμών του φυσικού αερίου, η νέα μονάδα αναμένεται να αποτελέσει μονάδα βάσης για το ηλεκτρικό σύστημα
της χώρας σε τρία χρόνια όταν και θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
Η κίνηση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τις μονάδες φυσικού αερίου, που αναμένεται ότι θα αποτελέσουν τα
επόμενα χρόνια γέφυρα για την ενεργειακή μετάβαση σε ένα νέο σύστημα που θα στηρίζεται περισσότερο στις
ΑΠΕ.
Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται 50 GW νέων μονάδων συνδυασμένου κύκλου, που θα
βοηθήσουν ώστε μετά το 2030 το ενεργειακό σύστημα να μπορέσει να υποδεχθεί περισσότερα ΑΠΕ αλλά και
μπαταρίες αποθήκευσης υψηλής ισχύος.
Στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού με τη νέα μονάδα η Μυτιληναίος θα αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ της
πάνω από τα 2.000 MW καθώς ήδη διαθέτει 1200 μεγαβάτ μονάδων φυσικού αερίου και 200 MW ΑΠΕ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κρίσεις στην ευρωζώνη και στο μέλλον αλλά όχι τόσο ισχυρές όσο η πρώτη
Κοινή συνέντευξη στο Spiegel παραχώρησαν ο Κλέμενς Φουστ, διευθυντής του Ινστιτούτου Ifo του Μονάχου και ο
Χάινερ Φλάσμπεκ, επικεφαλής οικονομολόγος στην οργάνωση Unctad του ΟΗΕ και πρώην Γ.Γ. του
γερμανικού υπ. Οικονομικών επί Όσκαρ Λαφοντέν. Ένα από τα θέματα ήταν η κρίση στην ευρωζώνη και η
πιθανότητα επανάληψής της. Στην ερώτηση εάν θα το ευρώ έχει πλέον σωθεί ο Κλέμενς Φουστ απαντά: «Θα
ζήσουμε και στο μέλλον κρίσεις στην ευρωζώνη, αλλά πιθανώς δεν θα είναι τόσο ισχυρές όσο η πρώτη.
… Συνέχεια…
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Η καθιέρωση του ευρώ οδήγησε σε μια μαζική ροή κεφαλαίων και μια έκρηξη υπερχρέωσης των χωρών της
περιφέρειας. Υπήρξε ένας κεντρικός καταλύτης της κρίσης αλλά και ένα μοναδικό γεγονός. Φοβάμαι ωστόσο
ότι έχουμε λίγες αντιστάσεις έναντι μιας νέας κρίσης. Και αυτό γιατί η ΕΚΤ δεν μπορεί να μειώσει και άλλο
τα επιτόκια. Και το δημόσιο χρέος στις περισσότερες χώρες είναι τόσο υψηλό ώστε αυτές δεν θα ήταν σε θέση
να αντιδράσουν λαμβάνοντας δημοσιονομικά μέτρα». Από την πλευρά του ο Χάινερ Φλάσμπεκ εκτιμά ότι: «Η
κρίση απέχει πολύ από το να έχει ξεπεραστεί, μιλάμε απλώς με ωραία λόγια για αυτήν».
Αναφορικά με το κατά πόσο το ελληνικό δημόσιο χρέος ήταν αυτό που έδωσε την αφορμή για το ξέσπασμα της
ευρωκρίσης αναφέρει: «Η χρηματοπιστωτική κρίση έφερε την ευρωκρίση. Η Ελλάδα την επιδείνωσε. Αλλά θα
φτάναμε στην κρίση με τον έναν ή άλλον τρόπο. Ούτε η Ισπανία ή η Γαλλία ή η Ιταλία θα μπορούσαν με τα
δικά τους ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών σε αντίθεση με τη Γερμανία να επιβιώσουν για πολλές
δεκαετίες». Από την πλευρά του ο Κλέμενς Φουστ απαντά: « (...) Υπάρχουν δύο λόγοι, για τους οποίους η
Ελλάδα δημιούργησε ένα τόσο μεγάλο δημόσιο χρέος και η Ισπανία μια φούσκα ακινήτων. Πρώτον η
λανθασμένη τραπεζική νομοθεσία, κατά την οποία κάποιες τράπεζες θεωρούνταν πολύ μεγάλες για να
πτωχεύσουν. Όταν είναι σαφές ότι οι τράπεζες θα διασωθούν, τότε μπορούν να χρηματοδοτούν κάθε ανοησία.
Δεύτερον, έλειπε η αξιοπιστία της ρήτρας no-bailout, η οποία αποκλείει τη διάσωση μιας χώρας από άλλες».

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

Γερμανία: Η Deutsche Bank προχωρά στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο μετοχών της
μονάδας διαχείρισης περιουσίας
H Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι προχωρά στην εισαγωγή της μονάδας της για τη διαχείριση περιουσίας
(DWS) στο χρηματιστήριο, σχεδόν ένα έτος μετά την εξαγγελία του σχεδίου αυτού, σε μία προσπάθεια να
ανακτήσει τη στήριξη των επενδυτών μετά από χρόνια σκανδάλων και αναδιάρθρωσης.
Η κίνηση αυτή θα βοηθούσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Τζον Κράιαν να ενισχύσει τον
προϋπολογισμό της και να καθησυχάσει τους φόβους των μετόχων για τον ρυθμό ανάκαμψής της μετά από την
καταγραφή ζημιών για τρίτο συνεχόμενο έτος, ανοίγοντας πιθανόν τον δρόμο στην καταβολή μερίσματος.
Η Deutsche, που είχε εξαγγείλει τον Μάρτιο του 2017 ότι θα εισαγάγει πακέτο μετοχών της DWS στο πλαίσιο
της ευρύτερης αναδιάρθρωσής της μετά τις δαπανηρές αγωγές και σκάνδαλα, αναμένεται να πουλήσει το 25%
των υφιστάμενων μετοχών έναντι 1,5 έως 2 δισ. ευρώ, δήλωσαν πηγές με γνώση του θέματος την περασμένη
εβδομάδα. Η γερμανική τράπεζα δεν ανακοίνωσε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά δήλωσε ότι θα
συντονίσει την πρώτη δημόσια προσφορά. Αυτή είναι πιθανό να λάβει χώρα στην εβδομάδα που αρχίζει στις 19
Μαρτίου, δήλωσαν οι πηγές, προσθέτοντας ότι έχει επισπευσθεί για να προληφθεί ενδεχόμενη διόρθωση της
αγοράς. Η DWS ήταν η πιο επικερδής μονάδα της Deutsche πέρυσι, με προ φόρων κέρδη 725 εκατ. ευρώ και
έσοδα 2,5 δισ. ευρώ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις να καταστεί στρατηγικός
ενεργειακός κόμβος
Η Ελλάδα πληροί όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να καταστεί στρατηγικός κόμβος -ενεργειακός,
διαμετακομιστικός και αποθηκευτικός- στη ΝΑ Ευρώπη, εξαιτίας της στρατηγικής θέσης που κατέχει
γεωγραφικά, αλλά και των σημαντικών υποδομών που έχει αναπτύξει», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος
των ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την ομιλία του στο 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με
 «Γεωπολιτική του Ενεργειακού τομέα».
αντικείμενο την
«Οι πρόσφατες ανακαλύψεις εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη Λεκάνη της Ανατολικής
Μεσογείου και η βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης να προχωρήσει με ταχύτερα βήματα στην ουσιαστική
έρευνα και αξιοποίηση του πιθανού δυναμικού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη χώρα μας, διαμορφώνουν
μια νέα πραγματικότητα στην οποία τα ΕΛΠΕ φιλοδοξούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο»,
πρόσθεσε ο κ. Στεργιούλης.
«Ήδη, έχουν αποκτήσει -μέσω διεθνών διαγωνισμών- τα δικαιώματα έρευνας στις περιοχές, του Πατραϊκού
Κόλπου ως διαχειριστής κοινοπραξίας με την Edison, της Δ. Κέρκυρας σε κοινοπραξία με τη γαλλική Total &
την ιταλική Edison, καθώς και στις χερσαίες περιοχές Άρτας- Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου, ενώ στις 5
Μαρτίου ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε ύστερα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος
από την Κοινοπραξία ΕΛΠΕ, Total και ExxonMobil για τις δύο θαλάσσιες περιοχές, δυτικά και νοτιοδυτικά
της Κρήτης».
Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ εξέφρασε τέλος τη βεβαιότητα ότι ο τομέας της Ενέργειας, μπορεί και
πρέπει να αποτελέσει την ατμομηχανή και τον βασικό πυλώνα για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και βάση
συνεργασίας για τους λαούς της περιοχής, προσφέροντας προστιθέμενη αξία, σημαντικές ευκαιρίες για
απασχόληση, γεωπολιτική σταθερότητα, αλλά και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού
της ΕΕ.
«Η στρατηγική θέση της Ελλάδας, της δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στις ροές
ενεργειακών προϊόντων και εναλλακτικές οδεύσεις προς την Ευρώπη» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η
καθαρή έξοδος από τα μνημόνια, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η αίσθηση της πολιτικής
σταθερότητας, θα αποτιμηθούν θετικά σε μια αγορά όπου το κόστος χρήματος είναι σημαντικός παράγοντας.
Επισήμανε ωστόσο, ότι απαιτείται μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα στις διαδικασίες που αφορούν
το θεσμικό πλαίσιο (αδειοδοτήσεις, προκηρύξεις, νομοθετήσεις) στον ενεργειακό κλάδο.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

IV

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Before February, the S&P 500 was up 15 STRAIGHT months on a
total return basis. That was a record for the stock market

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

V

