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Euroworking Group: Ζητούμενο η πρόοδος προς την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
Η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αθήνας και θεσμών και η επίτευξη προόδου προς την
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης ως το Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου είναι το ζητούμενο του
Euroworking Group που θα συνεδριάσει στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι επαφές που είχε χθες ο υπουργός οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος στο
Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του, Μισέλ Σαπέν και σήμερα το πρωί με τον Επίτροπο οικονομικών υποθέσεων,
Πιερ Μοσκοβισί στις Βρυξέλλες. Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι παραμένει
δεσμευμένη στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι αυτό εξαρτάται από όλες τις εμπλεκόμενες
πλευρές.
Εξάλλου, πηγές της ευρωζώνης εκτιμούν ότι εφόσον η Αθήνα προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή των
προαπαιτούμενων, η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι εφικτή εντός του Φεβρουαρίου.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) αναμένεται να συνεδριάσουν εντός
του Ιανουαρίου για να ξεκινήσει η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος που
αποφασίστηκαν στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου.

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

Τον Μάρτιο η κατάθεση των προσφορών για τον ΟΛΘ
Στις αρχές Μαρτίου αναμένεται η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές
για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς έως το τέλος του Ιανουαρίου τα τελικά κείμενα της σύμβασης
παραχώρησης εκτιμάται ότι θα έχουν δοθεί στους «μνηστήρες».
Συνέχεια…
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Τα παραπάνω
χρονοδιαγράμματα για τη διαδικασία αξιοποίησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης
επιβεβαιώθηκαν σήμερα, στην Αθήνα, στη διάρκεια συνάντησης του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, με εκπροσώπους του διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, με τη
συμμετοχή του γενικού γραμματέα Λιμένων, Χρήστου Λαμπρίδη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, στη συνάντηση «συζητήθηκε η πορεία της διαδικασίας για την
αξιοποίηση του λιμανιού, πορεία, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, προχωρεί με τους προβλεπόμενους ρυθμούς».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΛΘ ΑΕ),
Κωνσταντίνος Μέλλιος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Στη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώσαμε ότι υπάρχει
ετοιμότητα για να ολοκληρωθούν τα ζητήματα των συμβάσεων το συντομότερο δυνατό και με βάση τον
προγραμματισμό, ώστε στη συνέχεια να οριστεί η τελική ημερομηνία κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών.
Οι συμβάσεις αναμένεται να αναρτηθούν έως το τέλος Ιανουαρίου και μετά από την ανάρτησή τους οι
επενδυτές θα έχουν περιθώριο τεσσάρων-πέντε εβδομάδων για να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές, κάτι
που σημαίνει ότι αυτές αναμένονται γύρω στις αρχές Μαρτίου».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το ενδιαφέρον τουλάχιστον πέντε από τους οκτώ επενδυτές,
που είχαν εμφανιστεί επισήμως ως ενδιαφερόμενοι για το 67% του ΟΛΘ, παραμένει ενεργό. Ανάμεσά τους
περιλαμβάνονται διεθνείς εταιρείες-κολοσσοί, στελέχη των οποίων έχουν επανειλημμένα επισκεφτεί το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια του 2016.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο χρυσός θα συνεχίσει να λάμπει
Σύμφωνα με 26 αναλυτές της αγοράς πολυτίμων μετάλλων, από τη Σιγκαπούρη έως τη Νέα Υόρκη, που
συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg και φέτος ο χρυσός θα εξακολουθήσει τις υψηλές πτήσεις του και θα
κυμανθεί στα 1.300 με 1.350 δολάρια, ενώ κάποιοι από αυτούς έκαναν λόγο για 1.600 δολάρια ανά ουγγιά.
Μπορεί κάτι τέτοιο να συνιστά υπερβολή, ωστόσο, το σίγουρο λοιπόν είναι ότι ο χρυσός, φαίνεται ότι και το
2017 θα κάνει και πάλι την έκπληξη. Δηλαδή, θα εξακολουθήσει να κινείται ανοδικά και να ενισχυθεί έως και
12%-13%, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη του από το 2010 έως σήμερα.
Να σημειωθεί ότι ο χρυσός ολοκλήρωσε το 2016 με άνοδο 8,5% για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια
σημαντικών απωλειών, υπερβαίνοντας και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, αλλά και ισοφαρίζοντας τις ζημίες
του λόγω κραδασμών είτε από το βρετανικό δημοψήφισμα είτε από τις αμερικανικές εκλογές είτε από την
ενίσχυση του δολαρίου.
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Τέλος στο αποπληθωριστικό σερί για την χώρα
Το σερί των 45 μηνών έβαλε η ελληνική οικονομία τον Δεκέμβριο του 2016 , καθώς ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή
διαμορφώθηκε στο 0% έναντι πτώσης 0,2% τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή, του μηνός Δεκεμβρίου 2016, έχει ως εξής:
Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του μηνός Δεκεμβρίου 2016, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του
Δεκεμβρίου 2015 δεν προκύπτει μεταβολή έναντι μείωσης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το
2014 (Πίνακας 2).
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2016 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2016, παρουσίασε αύξηση 1,0%, έναντι αύξησης 0,1%,
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους
Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2016 - Δεκεμβρίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου
2015 - Δεκεμβρίου 2015 παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 1,7%, που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο
δωδεκάμηνο
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 1,0% τον μήνα Δεκέμβριο 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του
Νοεμβρίου
2016,
προήλθε
κυρίως
από
τις
ακόλουθες
μεταβολές
των
δεικτών:
Από
τις
αυξήσεις
των
δεικτών:
• Κατά 0,3% της ομάδας Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα νωπά ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο,
νωπά λαχανικά και στις πατάτες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στα νωπά φρούτα.
• Κατά 0,3% της ομάδας Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα τσιγάρα. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε
από
τη
μείωση
των
τιμών
στα
αλκοολούχα
ποτά
(μη
σερβιριζόμενα).
• Κατά 12,1% της ομάδας Ένδυση και υπόδηση, λόγω επαναφοράς των τιμών στα προ του χειμερινού δεκαημέρου εκπτώσεων
επίπεδα.
• Κατά 0,7% της ομάδας Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο.
• Κατά 0,5% της ομάδας Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω επαναφοράς κυρίως των τιμών στα υφαντουργικά
προϊόντα οικιακής χρήσης στα προ χειμερινού δεκαημέρου εκπτώσεων επίπεδα και αύξησης των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος
της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.
• Κατά 0,8% της ομάδας Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη). Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
Η μηδενική μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον μήνα Δεκέμβριο 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του
Δεκεμβρίου
2015,
προήλθε
κυρίως
από
τις
ακόλουθες
μεταβολές:
1. Από τις μειώσεις των δεικτών:
• Κατά 0,8% της ομάδας Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα νωπά ψάρια, κρέατα γενικά,
γαλακτοκομικά και αυγά, ψωμί και δημητριακά και στα αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί. Μέρος της μείωσης αυτής
αντισταθμίστηκε
από
την
αύξηση
των
τιμών
στα
νωπά
φρούτα,
ελαιόλαδο
και
στις
πατάτες.
•
Κατά 1,2% της ομάδας Ένδυση και Υπόδηση, λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
• Κατά 2,8% της ομάδας Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα υφαντουργικά
προϊόντα οικιακής χρήσης, μεγάλες οικιακές συσκευές ηλεκτρικές ή μη, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού και στις οικιακές
υπηρεσίες-υπηρεσίες
οικιακής
μέριμνας.
• Κατά 0,1% της ομάδας Υγεία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στην αποκλειστική νοσοκόμα και στις παραϊατρικές υπηρεσίες.
Μέρος
της μείωσης
αυτής
αντισταθμίστηκε από
την αύξηση των
τιμών
στα
φαρμακευτικά
προϊόντα.
• Κατά 1,5% της ομάδας Αναψυχή - Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον οπτικοακουστικό
εξοπλισμό-υπολογιστές. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στην εισφορά ΕΡΤ-συνδρομητική
τηλεόραση.
•
Κατά 0,4% της ομάδας Εκπαίδευση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Κατά 1,8% της ομάδας Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα είδη ατομικής φροντίδας και στα
ασφάλιστρα
οχημάτων.
2.
Από
τις
αυξήσεις
των
δεικτών:
• Κατά 2,0% της ομάδας Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα)
και
στα
τσιγάρα.
• Κατά 1,8% της ομάδας Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε
από
τη
μείωση
κυρίως
των
τιμών
στον
ηλεκτρισμό.
• Κατά 1,2% της ομάδας Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), εγκαταστάσεις διοδίων
και παρκόμετρα, οδικές μεταφορές επιβατών και στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στις τιμές αγοράς αυτοκινήτων και στις συνδυασμένες μεταφορές επιβατών.
•
Κατά 0,7% της ομάδας Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
• Κατά 1,3% της ομάδας Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία.
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Σε νέα επίπεδα ρεκόρ η πτώση της τουρκικής λίρας έναντι δολαρίου και ευρώ
Συνεχίζεται η καθοδική πορεία της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου και του ευρώ, στη χρηματαγορά.
Την Τετάρτη, η ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ διαμορφώθηκε στις 3,88 τουρκικές λίρες που είναι νέο επίπεδο
ρεκόρ και του ευρώ στις 4,10 τουρκικές λίρες.
Το ευρώ χθες για πρώτη φορά στην ιστορία είχε ξεπεράσει οριακά τις 4 λίρες. Μάλιστα η άνοδος του
συνεχίστηκε παρά την παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας που εξασφάλισε στην αγορά
ρευστότητα 1,5 δισεκ. δολαρίων.

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

Παγκόσμια Τράπεζα: Προβλέπει μικρή επιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης στο 2,7% το
2017
Ελαφρά επιτάχυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ), καθώς
η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου και των πρώτων υλών χαλαρώνει τις πιέσεις στις οικονομίες των
αναδυόμενων αγορών που εξάγουν πρώτες ύλες και τερματίζονται οι επώδυνες υφέσεις στη Βραζιλία και τη
Ρωσία.
Στην έκθεσή της για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, η ΠΤ αναμένει ότι η αύξηση του πραγματικού
παγκόσμιου ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) θα αυξηθεί στο 2,7% φέτος από 2,3% το 2016, που ήταν
το χαμηλότερο επίπεδο μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Ο ρυθμός ανάπτυξης για τις αναπτυγμένες
οικονομίες αναμένεται να αυξηθεί στο 1,8% το 2017 από 1,6% το 2016, ενώ για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες
θα αυξηθεί στο 4,2% από 3,4%, αντίστοιχα. «Μετά από χρόνια απογοητευτικής παγκόσμιας ανάπτυξης,
είμαστε ενθαρρυμένοι που βλέπουμε ισχυρότερες οικονομικές προοπτικές στον ορίζοντα», ανέφερε σε δήλωσή
\
του ο Πρόεδρος
της Παγκόσμιας Τράπεζας Τζιμ Γιονγκ Κιμ. «Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιηθεί αυτή η
δυναμική και να αυξηθούν οι επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπους», πρόσθεσε.
Οι προβλέψεις της ΠΤ, ωστόσο, περιβάλλονται από σημαντική αβεβαιότητα, καθώς δεν έχουν ενσωματωθεί σε
αυτές οι συνέπειες από διάφορες πολιτικές που έχει προτείνει ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ. Προτάσεις που αναμένεται να περιλαμβάνουν μία μεγαλύτερη δημοσιονομική στήριξη μέσω μείωσης
των φόρων και αύξησης των δαπανών για επενδύσεις υποδομών καθώς και μία περισσότερο προστατευτική
στάση αναφορικά με το εμπόριο.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
U.S. small-business optimism index surges by most since 1980.
(Bloomberg)

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

V

