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Παραμένουν οι θεσμοί στην Αθήνα
Στην Αθήνα φαίνεται πως θα παραμείνουν, τουλάχιστον για ένα ακόμα 24ωρο, τα κλιμάκια των θεσμών, παρά
τις προγενέστερες πληροφορίες που ήθελαν τις αποστολές της τετραμερούς να αναχωρούν εντός της Τρίτης.
Μιλώντας στις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος του επιτρόπου Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί, δήλωσε με νόημα πως η
Κομισιόν ποτέ δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για την ημερομηνία αναχώρησης των κλιμακίων από την
Αθήνα.
Προσέθεσε πως και οι τέσσερις θεσμοί παραμένουν στην ελληνική πρωτεύουσα «ώστε να συνεχιστεί η πρόοδος
προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης».
Ερωτηθείσα εάν κάποια στελέχη των θεσμών τουλάχιστον θα επιστρέψουν στις Βρυξέλλες για το Eur-working
Group της Πέμπτης, η εκπρόσωπος αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας απλώς ότι έχει ήδη πει ό,τι ήταν να πει επί
του θέματος. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, στη χθεσινοβραδινή μαραθώνια συνάντηση του
οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς υπήρξε κλίμα σύγκλισης σε αρκετά μέτωπα, όπως το φορολογικό και το
ασφαλιστικό, αν και ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία επί των αριθμών. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να
υπάρξει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο έως το Eurogroup της 20ης Μαρτίου, αν και θεωρείται πιθανότερο οι
διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν έως τη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου.
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Moody's: Μικρό το ενδεχόμενο αποχώρησης χώρας από την Ευρωζώνη -Εξαίρεση η Ελλάδα
Η πιθανότητα αποχώρησης από το ευρώ άλλης χώρας μέλους, πλην της Ελλάδας, παραμένει πολύ μικρή αλλά
μπορεί να αυξηθεί εξαιτίας της ανόδου των αντιευρωπαϊκών κομμάτων. Ειδικότερα, την επισήμανση αυτή (που
φυσικά δημιουργεί προβληματισμό για την Ελλάδα) κάνει η Moodys' Investor Service σε σημερινή της έκθεση,
μία μόλις μέρα μετά την προειδοποίηση από τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης ότι η αβεβαιότητα στην
οικονομία και οι καθυστερήσεις στο κλείσιμο της αξιολόγησης βλάπτουν τις ελληνικές τράπεζες. «Εκτός από την
Ελλάδα, η Moody's πιστεύει ότι το ενδεχόμενο κάποια άλλη χώρα να να εγκαταλείψει την ευρωζώνη παραμένει
πολύ χαμηλό», είπε ο Chief Credit Officer της Moody's Colin Ellis. «Ωστόσο, αυτή η πιθανότητα μπορεί να
αυξηθεί τους επόμενους μήνες, ανάλογα με το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών» πρόσθεσε.
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Εθνική Τράπεζα: Πούλησε τη θυγατρική της στην Αφρική
Την υπογραφή σύμβασης πώλησης του 99,81% των μετοχών της ΕΤΕ που κατέχει άμεσα ή έμμεσα στη θυγατρική
εταιρεία της, South African Bank of Athens ("SABA") στην AFGRI Holdings (PTY) Ltd, ανακοίνωσε η πρώτη.
Όπως επισημαίνει η τράπεζα, η συναλλαγή αποτελεί μέρος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και ολοκληρώνεται
σύμφωνα με τις σχετικές Δεσμεύσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η μεταβίβαση των μετοχών και ολοκλήρωση της συναλλαγής (closing) αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του
δεύτερου εξαμήνου του 2017, ενώ υπόκειται στις συνήθεις κανονιστικές και λοιπές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων από:
(i) την Κεντρική Τράπεζα της Νοτίου Αφρικής (SARB), (ii) το Υπουργείο Οικονομικών της Νοτίου Αφρικής και (iii) την
Επιτροπή Ανταγωνισμού της Νοτίου Αφρικής.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Proforma Δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το τρίτο τρίμηνο του 2016 θα αυξηθεί κατά
5 μονάδες βάσης ενώ η ρευστότητα της Τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί κατά €55εκ.
Η εταιρεία Investec Bank Ltd ("Investec”) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ αναφορικά με τη
Συναλλαγή, ενώ οι εταιρείες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ("Freshfields”) και Edward Nathan Sonnenbergs
Incorporated ("ENSafrica”) ενήργησαν ως διεθνείς και τοπικοί νομικοί σύμβουλοι αντίστοιχα.
Η SABA ιδρύθηκε το 1947, δραστηριοποιείται στη Νότια Αφρική και παρέχει ολοκληρωμένες επιχειρηματικές τραπεζικές
λύσεις σε μεσαίου μεγέθους τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις συναλλακτικής τραπεζικής στην
ευρύτερη αγορά.
Η AFGRI αποτελεί ηγετική εταιρεία παροχής αγροτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και επεξεργασίας
τροφίμων, η οποία δραστηριοποιείται στη Νότια Αφρική, σε 14 λοιπές χώρες της Αφρικής, στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο
Βασίλειο και τη Δυτική Αυστραλία.
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Ante portas η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων
Η ΕΕ α λα καρτ γίνεται ένα όλο και πιο ρεαλιστικό σχήμα συνεργασίας για να μην καταρρεύσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Το επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ στις Βερσαλλίες Ολάντ, Μέρκελ, Τζεντιλόνι και Ραχόι.
«Θα πρέπει να φανταστούμε το μελλοντικό σχήμα της ΕΕ ως έναν κατάλογο εστιατορίου, όπου ο καθένας παραγγέλνει
αυτό που του αρέσει γευστικά και του είναι εύπεπτο». Με αυτήν την παρομοίωση κοινοτικός διπλωμάτης επιχείρησε να
περιγράψει το αποτέλεσμα της μίνι συνόδου των 4 ισχυρότερων χωρών της ΕΕ χθες το βράδυ στις Βερσαλλίες. Με άλλα
λόγια, οι χώρες μέλη της ΕΕ θα μπορούν να επιλέγουν τα πεδία πολιτικής στα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν πιο στενά
με άλλες χώρες δημιουργώντας κάτι σαν συνασπισμούς προθύμων που θα τρέχουν με διαφορετική ταχύτητα, αλλά που δεν
θα μπορούν οι μεν να αναχαιτίσουν την ταχύτητα των δε.
«Διαφοροποιημένη Ευρώπη»
Αυτό που κάποτε σήκωνε κύματα οργής, η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, σήμερα εμφανίζεται ως απαραίτητο μοντέλο συνεργασίας
των 27 για να βγει η Ένωση από την εσωστρέφειά της και να μην καταρρεύσει. «Ομοιότητα δεν σημαίνει ομοιομορφία» δήλωσε ο
οικοδεσπότης της συνάντησης γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, στην κοινή συνέντευξη τύπου. «Για αυτό και συνηγορώ υπέρ της
δημιουργίας νέων μορφών συνεργασίας, αυτό που αποκαλούμε διαφοροποιημένη συνεργασία της Ευρώπης, η οποία θα επιτρέπει σε
ορισμένες χώρες να προχωρούν πιο γρήγορα και πιο μακριά σε τομείς, όπως η άμυνα, το κοινό νόμισμα, με την εμβάθυνση της
οικονομικής και νομισματικής ένωσης, ή ο πολιτισμός».
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Το Brexit και η άρνηση ορισμένων χωρών της ΕΕ να εφαρμόσουν αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για την μετεγκατάσταση
προσφύγων ήταν το κερασάκι που οδήγησε στην βεβαιότητα, ότι η Ευρώπη των 27 δεν θα μπορούσε να συνεχίσει έτσι χωρίς να τεθεί σε
κίνδυνο η ίδια η ύπαρξή της ως ένα κατεξοχήν εγχείρημα ειρήνης.
Αντιστάσεις από τις χώρες του Βίζεγκραντ
«Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να αποδεχτούμε ότι ορισμένες χώρες μπορούν να κινηθούν πιο γρήγορα από άλλες», τόνισε και η
καγκελάριος Μέρκελ. «Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για όλους, κανείς δεν θα πρέπει να
αισθάνεται αποκλεισμένος. Αλλά δεν θα πρέπει κάθε χώρα να εξαναγκάζεται να συμμετέχει σε κάθε εγχείρημα».
Μέρκελ και Ολάντ θα εκμεταλλευτούν τη Σύνοδο Κορυφής της Ρώμης τέλος Μαρτίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τη
σύναψη των ιδρυτικών συμφωνιών της ΕΕ, ως αφορμή για να ξεκινήσει επ΄αυτού πραγματικός διάλογος που θα πρέπει να ολοκληρωθεί
ως τέλος του χρόνου. Σθεναρή αντίσταση προβάλλεται από τις λεγόμενες χώρες του Βίζεγκραντ, την Πολωνία, τη Τσεχία, την Ουγγαρία
και τη Σλοβακία.
Κυρίως η Πολωνία, διά της πρωθυπουργού Μπεάτα Σίντλο, η οποία δεν είχε προσκληθεί στις Βερσαλλίες αν και η χώρα της είναι η 5η
σε μέγεθος πληθυσμιακά της Ευρώπης, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι δεν χρειάζονται μια λιγότερη ή περισσότερη, αλλά μια καλύτερη
Ευρώπη. Η Πολωνία βρίσκεται στο στόχαστρο όχι μόνο διότι η κυβέρνησή της παραβιάζει βασικούς κανόνες κράτους δικαίου, αλλά και
επειδή θέλει να μπλοκάρει την επανεκλογή του πολωνού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος προέρχεται από την πολωνική αντιπολίτευση, στο
αξίωμα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Deutsche Welle
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Μοσκοβισί: Η αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ είναι βασικό στοιχείο του προγράμματος
Η αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ είναι και θα παραμείνει βασικό στοιχείο του ελληνικού προγράμματος. Οι συζητήσεις όσον αφορά τα
επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος στήριξης της
σταθερότητας για την Ελλάδα, με στόχο την άμεση επανέναρξη της διαδικασίας για τη διασφάλιση ολοκλήρωσης της
αποκρατικοποίησης του 66% του ΔΕΣΦΑ με πλήρη διαχωρισμό της ιδιοκτησίας, με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση» απαντά ο
Επίτροπος Μοσκοβισί, στην ερώτηση που υπέβαλε η Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του Ε.Λ.Κ. Μαρία Σπυράκη, για την πορεία της
αποκρατικοποίησης του ΔΕΣΦΑ.
Ο Επίτροπος επισημαίνει επίσης ότι «δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ούτε καταγραφεί επισήμως από καμία πλευρά» το ναυάγιο των
διαπραγματεύσεων με την κρατική εταιρεία πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν SOCAR.
Η απάντηση του κ. Μοσκοβισί «είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς οι συζητήσεις της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των πιστωτών
βρίσκονται σε εξέλιξη και γύρω από την πορεία της αποκρατικοποίησης του ΔΕΣΦΑ υπάρχει ιδιαίτερα θολό τοπίο», υπογραμμίζει η
ευρωβουλευτής.
Ολόκληρη η ερώτηση της Μ. Σπυράκη:
«Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Τετάρτη 30/10/2016 ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα
οι συζητήσεις ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τις εταιρίες SOCAR και Snam για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ
(Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου).
Πρόσφατα, η ελληνική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε εισηγηθεί, και η ελληνική Βουλή
είχε ψηφίσει, τροπολογία με την οποία μεταβλήθηκαν όροι της συμφωνίας ανάμεσα στην κρατική αζερική εταιρεία φυσικού αερίου
Socar και το ελληνικό Δημόσιο για την αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ.
1. Τί συνιστά η Επιτροπή ύστερα από το ναυάγιο της αποκρατικοποίησης, μίας υποχρέωσης ανειλημμένης στο πλαίσιο του τρίτου
ελληνικού Προγράμματος;
2. Πότε εκτιμά η Επιτροπή ότι η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την αποκρατικοποίηση
του ΔΕΣΦΑ, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σε συγκεκριμένο ετήσιο στόχο για τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις;»
Ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου Μοσκοβισί:
«Μετά από διαδικασία διαγωνισμού που διοργανώθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2013 σύμβαση πώλησης μετοχών και συμφωνία
μετόχων για την πώληση του 66 % των μετοχών στον ΔΕΣΦΑ, τον μόνο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της
Ελλάδας και φυσικό μονοπώλιο, έναντι ανταλλάγματος ύψους 400 εκατομμυρίων EUR, στην κρατική εταιρεία πετρελαίου της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (SOCAR). Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της συναλλαγής, δεδομένου ότι δεν
πληρούνταν όλες οι απαραίτητες κανονιστικές προϋποθέσεις.
Μετά από πολλές παρατάσεις της προθεσμίας και αρκετούς γύρους συζητήσεων, τόσο η SOCAR, όσο και η Ελληνική Δημοκρατία,
ανακοίνωσαν δημοσίως την αποτυχία και επικείμενη εγκατάλειψη της συναλλαγής κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2016. Αυτό δεν
έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ούτε καταγραφεί επισήμως από καμία πλευρά.
Η αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑ είναι και θα παραμείνει βασικό στοιχείο του ελληνικού προγράμματος. Οι συζητήσεις όσον αφορά τα
επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος στήριξης της
σταθερότητας για την Ελλάδα, με στόχο την άμεση επανέναρξη της διαδικασίας και τη διασφάλιση ολοκλήρωσης της
αποκρατικοποίησης του 66% του ΔΕΣΦΑ με πλήρη διαχωρισμό της ιδιοκτησίας, με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση».
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Αυτές είναι οι 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου (λίστα)
Στην κορυφή βρίσκεται το ΑΕΠ, με 129.726 δολάρια κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ 15 από τις 30 πλουσιότερες
χώρες στον κόσμο είναι ευρωπαϊκές.
H Ελλάδα, βρίσκεται στην 51η θέση της λίστας, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 26.809 δολάρια.
Μερικές από τις μικρότερες, σε έκταση, χώρες του κόσμου εξακολουθούν να κυριαρχούν στην κορυφή της
λίστας με τα πλουσιότερα κράτη του πλανήτη.
Αυτό δείχνει ανάλυση του Global Finance Magazine, που δημοσίευσε κατάταξη με βάση στοιχεία του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου. Σε αυτή οι χώρες αξιολογούνται σύμφωνα με το ΑΕΠ τους, με βάση την κατά κεφαλήν
αγοραστική δύναμη.
Στην κορυφή βρίσκεται το Κατάρ με 129.726 δολάρια κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ 15 από τις 30 πλουσιότερες
 είναι ευρωπαϊκές.
χώρες στον κόσμο
H Ελλάδα, βρίσκεται στην 51η θέση της λίστας, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 26.809 δολάρια.
Οι 30 πλουσιότερες χώρες και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε δολάρια
30. Ιαπωνία (38.893)
29. Φινλανδία (41.812)
28. Γαλλία (42.384)
27. Μ. Βρετανία (42.513)
26. Ομάν (43.737)
25. Βέλγιο (44.881)
24. Καναδάς (46.239)
23. Δανία (46.602)
22. Ταϊβάν (47.790)
21. Αυστρία (47.856)
20. Ισλανδία (48.070)
19. Γερμανία (48.189)
18. Αυστραλία (48.806)
17. Σουηδία (49.678)
16. Μπαχρέιν (50.302)
15. Ολλανδία (50.846)
14. Σ. Αραβία (54.078)
13. ΗΠΑ (57.293)
12. Χονγκ Κονγκ (58.094)
11. Ελβετία (59.375)
10. Σαν Μαρίνο (64.443)
9. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (67.696)
\ (69.296)
8. Νορβηγία
7. Ιρλανδία (69.374)
6. Κουβέιτ (71.263)
5. Μπρουνέι (79.710)
4. Σιγκαπούρη (87.802)
3. Μακάο (96.147)
2. Λουξεμβούργο (101.936)
1. Κατάρ (129.726)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV

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

Σ

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Απόδοση των μετοχών του ΓΔ από 01/01/17
Μετοχή
ΒΙΟ
ΕΕΕ
ΠΑΠ
ΠΛΑΘ
ΟΛΥΜΠ
ΜΕΤΚ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΑΒΑΞ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΑΛΦΑ
ΑΤΤ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΠΛΑΚΡ
ΟΤΟΕΛ
ΕΥΠΙΚ
ΙΝΛΟΤ
ΠΕΤΡΟ
ΙΚΤΙΝ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΙΑΤΡ
ΣΕΛΟ
ΜΥΤΙΛ
ΛΑΜΔΑ
ΦΛΕΞΟ
ΙΝΤΚΑ
ΧΑΚΟΡ
ΜΠΕΛΑ
ΦΦΓΚΡΠ
ΕΛΠΕ
ΚΥΡΜ
ΚΟΥΕΣ
ΜΙΓ
ΟΠΑΠ
ΜΛΣ
ΠΕΙΡ
ΕΥΔΑΠ
ΜΟΗ
ΟΛΘ
ΕΥΑΠΣ
ΔΕΗ
ΥΓΕΙΑ
ΣΕΝΤΡ
ΟΛΠ
ΚΡΙ
ΠΡΟΦ
ΡΕΒΟΙΛ
ΓΡΙΒ
ΙΑΣΩ
ΦΡΛΚ
ΕΛΤΟΝ
ΕΧΑΕ
ΑΣΚΟ
ΚΟΡΡΕΣ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΜΟΣ
ΟΤΕ
ΕΠΙΛΚ

Απόδοση από 01/01
44.80%
9.18%
-17.09%
8.26%
36.36%
8.62%
-6.31%
-0.76%
16.28%
2.75%
-8.42%
48.28%
-0.81%
-2.64%
3.76%
-1.60%
21.83%
13.86%
3.82%
10.26%
-2.63%
0.00%
-10.24%
12.03%
-3.33%
25.42%
20.81%
35.39%
-10.62%
-2.81%
2.71%
19.17%
21.24%
10.67%
2.02%
3.70%
-11.96%
-5.56%
14.27%
8.21%
1.44%
-5.19%
60.81%
4%
-3.08%
-1.55%
7.91%
3%
3.13%
30.53%
9.07%
15.94%
-5.93%
8.57%
1.91%
4.58%
-0.71%
30.14%
-2.58%
33.78%

V

