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Προσήλωση στο πρόγραμμα προσαρμογής ζητάει ο Ντράγκι
Προσήλωση στο νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και ανάληψη της κυριότητάς του ζητάει από
την Ελλάδα ο Μάριο Ντράγκι, μετά την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Προσήλωση
στο νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και ανάληψη της κυριότητάς του ζητάει από την Ελλάδα ο
Μάριο Ντράγκι, μετά την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Αυτοί οι δύο παράγοντες,
αναφέρει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι καθοριστικοί για την ενίσχυση της
εμπιστοσύνης των καταθετών και των επενδυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε απαντητική επιστολή του
προς τους ευρωβουλευτές Δημήτρη Παπαδημούλη και Στέλιο Κούλογλου, ο κ. Ντράγκι σημειώνει επίσης ότι
υπάρχουν τρία κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από την
ΕΚΤ. Πρόκειται για την επαναφορά της παρέκκλισης για να γίνονται αποδεκτοί οι τίτλοι αυτοί από την
κεντρική τράπεζα, σε συνδυασμό με σθεναρή δέσμευση και συμμόρφωση προς ένα πρόγραμμα οικονομικής
προσαρμογής. Ο κεντρικός τραπεζίτης υπογραμμίζει επίσης ότι το Ευρωσύστημα και η Τράπεζα της Ελλάδος
εξακολουθούν να παρέχουν στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, ώστε αυτές να χρηματοδοτούν με τη σειρά τους την
πραγματική οικονομία.
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Αξιωματούχος ευρωζώνης: «Φιλόδοξο» το μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης για το
ασφαλιστικό
«Φιλόδοξο» χαρακτήρισε σήμερα από τις Βρυξέλλες ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης, το
μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.
Ο ίδιος αξιωματούχος της ευρωζώνης ανέφερε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί η πρόταση των
ελληνικών Αρχών, καθώς αυτό θα γίνει μέσα από τις διεξοδικές συζητήσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες
εβδομάδες. Ως εκ τούτου ο αξιωματούχος της ευρωζώνης επεσήμανε ότι δεν αναμένεται υιοθέτηση
συγκεκριμένων αποφάσεων ούτε στο αυριανό Eurogroup, αλλά ούτε και σ’ αυτό του Φεβρουαρίου που
συγκαλείται σε τρεις εβδομάδες από σήμερα.
Όσον αφορά την πρώτη αξιολόγηση, σύμφωνα με τον ίδιο παράγοντα της ευρωζώνης, αναμένεται να ξεκινήσει
στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την έλευση των κλιμακίων των θεσμών στην Αθήνα. Εκτός από το
ασφαλιστικό παραμένουν ανοιχτά και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η αναδιάρθρωση της δημόσιας
διοίκησης, το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, η οριστικοποίηση των δημοσιονομικών στόχων για το 2016, αλλά και η
μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
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Νέα εμπόδια στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ
Νέα σύννεφα στην ολοκλήρωση της συμφωνίας ΔΕΣΦΑ-Socar φέρνει ο συνδυασμός χαμηλής ζήτησης φυσικού
αερίου στην εγχώρια αγορά και χαμηλών τιμών στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ΤΑΙΠΕΔ
και Socar συμφώνησαν να παρατείνουν για ένα εξάμηνο τη συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) που υπέγραψαν
τον Αύγουστο του 2013 και έληγε στις 21 Δεκεμβρίου 2015. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του αδιεξόδου που
προέκυψε στις διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους αγοραστές του 17% που θα πρέπει να παραχωρήσει η
Socar, προκειμένου να δώσει το «πράσινο φως» ολοκλήρωσης της συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού. Συζητήσεις διεξάγονται με την ιταλική Snam και την κοινοπραξία της βελγικής Fluxys και της
ισπανικής Enagas. Προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι συμφωνίες μεταξύ Socar και Ευρωπαίων επενδυτών
είναι ο καθορισμός των νέων τιμολογίων χρήσης του συστήματος φυσικού αερίου. Η σχετική διαδικασία
καθυστερεί γιατί τα στοιχεία κοστολογίου που έχει καταθέσει ο ΔΕΣΦΑ στη ΡΑΕ οδηγούν σε αυξήσεις της
τάξης του 40% στα τέλη δικτύου, κάτι που δεν επιθυμεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Η αύξηση αυτή προκύπτει από τον κανονισμό τιμολόγησης που έχει εγκρίνει η ΡΑΕ, βασική
παράμετρος του οποίου είναι η ζήτηση του φυσικού αερίου, η οποία υποχώρησε σημαντικά την τελευταία
τριετία. Η Socar έχει συναρτήσει την προσφορά των 400 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ με
απόδοση κεφαλαίων της τάξης του 11%, την οποία δεν μπορεί να εγγυηθεί ο ΔΕΣΦΑ χωρίς αύξηση των τελών.
Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης θα κληθεί να πάρει αποφάσεις, αφού χωρίς
προσδιορισμό των τιμολογίων δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αζέρων και
Ευρωπαίων επενδυτών για το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλουν προκειμένου να εξαγοράσουν το 17% του
ΔΕΣΦΑ. Αρνητικά, πάντως, επηρεάζει την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ και η εξέλιξη των
τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν υποχωρήσει κατά 50% τους τελευταίους 18
μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Socar έκλεισε τη συμφωνία για εξαγορά του ΔΕΣΦΑ με τιμές φυσικού αερίου
στα 400 δολάρια το μεγαμπιτιγιού όταν σήμερα κυμαίνονται κάτω από τα 200 δολάρια το μεγαμπιτιγιού. Οι
χαμηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν μειώσει σημαντικά τα έσοδα της Socar, η οποία έχει ήδη
ανακοινώσει πρόγραμμα περικοπής δαπανών προκειμένου να περιορίσει τις πιέσεις που δέχεται.
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ΕΚΤ: Οι επιπτώσεις της «βουτιάς» στις τιμές του πετρελαίου δεν είναι προσωρινές
Οι επιπτώσεις από την πτώση των τιμών του πετρελαίου για τον πληθωρισμό δεν θα είναι προσωρινές,
υποστηρίζει ο Πίτερ Πράετ, επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ. «Η επίπτωση στον πληθωρισμό δεν είναι
αμελητέα ή προσωρινή, είπε σε άρθρο του στην γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung. Ο Πράετ που
είναι στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πρόσθεσε ότι η ΕΚΤ διατηρεί τον στόχο
της για πληθωρισμό κοντά στο 2%.
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Κρίση χειρότερη από την Lehman Brothers περιμένει η RBS
H RBS συμβουλεύει τους πελάτες της να προετοιμαστούν για μια «κατακλυσμική χρονιά» και μια παγκόσμια
κρίση αποπληθωρισμού, προειδοποιώντας ότι οι μεγάλες χρηματαγορές θα μπορούσαν να καταγράψουν πτώση
κατά ένα πέμπτο και το πετρέλαιο να φτάσει στα 16 δολάρια το βαρέλι.
Το ενημερωτικό σημείωμα της Royal Bank of Scotland, κάνει λόγο για προειδοποιητικά σημάδια των αγορών
που ταυτίζονται με αυτά που υπήρχαν λίγο πριν την κρίση της Lehman το 2008.
«Πουλήστε τα πάντα εκτός από ομόλογα υψηλής αξίας. Είναι ζήτημα επιστροφής κεφαλαίου και όχι απόδοσης
κεφαλαίου. Σε μια αίθουσα γεμάτη κόσμο, οι έξοδοι κινδύνου είναι μικρές».
Σύμφωνα με την RBS, οι κόκκινες σημαίες των τραπεζών για το 2016 – η πτώση του πετρελαίου, η αστάθεια
στην Κίνα, η συρρίκνωση του παγκόσμιου εμπορίου, το αυξανόμενο χρέος, τα αδύναμα εταιρικά δάνεια και ο
αποπληθωρισμός – έχουν ήδη υψωθεί μόλις την πρώτη εβδομάδα διαπραγμάτευσης, στις αρχές του νέου έτους.
«Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να φοβούνται», αναφέρεται στο σημείωμα.
Η Morgan Stanley έχει ήδη προειδοποιήσει για την πτώση του πετρελαίου έως και τα 20 δολάρια το βαρέλι.
Σύμφωνα με την RBS, αν η τιμή του πέσει κάτω από τα 30 δολάρια τότε τα 16 δολάρια θα αρχίσουν τα
διαφαίνονται στον ορίζοντα.
Ο κόσμος βρίσκεται σε μια παγκόσμια ύφεση, αναφέρει το σημείωμα και η RBS συγκρίνει τη διάθεση στην
αγορά με εκείνη του 2008, πριν την κατάρρευση της Lehman Brothers και την έναρξη της παγκόσμιας
οικονομικής
κρίσης.
Τουλάχιστον τότε, οι αναδυόμενες αγορές ήταν εκεί για να «σώσουν» τον κόσμο από την ολοκληρωτική
κατάρρευση.
Η Κίνα δεν μπορεί αυτή τη φορά, πόσο μάλλον οποιαδήποτε άλλη μεγάλη αναδυόμενη αγορά. Η RBS
παραμένει «βαθιά προβληματισμένη» και προειδοποιεί ότι χωρίς να επιτρέπει μια μαζική υποτίμηση του
νομίσματός της – κατά περίπου 20% - η Κίνα δεν μπορεί να βοηθήσει.
Η RBS πιστεύει ότι η Κίνα υπέστη μια μαζική εκροή κεφαλαίων το Δεκέμβριο - ίσως έως και 170 δις $ - με
πολλά από αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν κατ 'ευθείαν στο δολάριο. Ένα διάγραμμα που δείχνει τις κινεζικές
εκροές το 2015 «είναι σίγουρα το πιο σημαντικό διάγραμμα στον κόσμο».
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Ποιοι ηγέτες κρατών θα βρεθούν στη σύνοδο του Νταβός
Πώς τελικά η προγραμματισμένη παρουσία της Βόρειας Κορέας ακυρώθηκε μετά την ανακοίνωση για την
πυρηνική δοκιμή.
Πάνω από 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα βρίσκονται την επόμενη εβδομάδα στο Νταβός, σε ένα από
τα σημαντικότερα κέντρα χειμερινών αθλημάτων της Ελβετίας, για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις
επιπτώσεις της «τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης», ανακοίνωσε σήμερα από τη Γενεύη το Διεθνές
Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum, WEF).
Πέραν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, στο χιονοδρομικό κέντρο αυτό αναμένονται περίπου 2.500
ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και διαμορφωτές γνώμης για το 46ο ετήσιο φόρουμ, το οποίο προβλέπεται ότι
θα διεξαχθεί από
 την 20ή ως την 23η Ιανουαρίου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα λάβουν μέρος αναμένεται ότι θα βρίσκονται ο πρόεδρος
Μαουρίτσιο Μάκρι (Αργεντινή), ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό (Καναδάς), ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (Ελλάδα), ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν (ΗΠΑ), ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον (Βρετανία), ο
πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς (Γαλλία), ο πρόεδρος Γιοάχιμ Γκάουκ (Γερμανία) και ο πρωθυπουργός
Μπενιαμίν Νετανιάχου (Ισραήλ).
Σύμφωνα με τον Κλάους Σβαμπ, πρόεδρο και ιδρυτή του WEF, ο όρος «τέταρτη βιομηχανική επανάσταση
αναφέρεται στην συγχώνευση των τεχνολογιών», ειδικά στον ψηφιακό κόσμο, η οποία «έχει πολύ σημαντικές
επιπτώσεις στα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά συστήματα».
«Ο στόχος της συνάντησής μας φέτος είναι να αποκτήσουμε ένα κοινό σύστημα αντίληψης» για αυτή την
«βιομηχανική επανάσταση», είπε ο Σβαμπ.
Ο 77χρονος ιδρυτής του WEF έχει δηλώσει ότι τον ανησυχούν ιδιαίτερα οι συνέπειες που θα έχει σε ό,τι αφορά
την ανεργία αυτή η «βιομηχανική επανάσταση», όπως επίσης και στη λεγόμενη μεσαία τάξη.
Το WEF ανέφερε επίσης σήμερα ότι απέσυρε την πρόσκληση την οποία είχε στείλει στη Βόρεια Κορέα μετά τις
πυρηνικές δοκιμές στις οποίες προχώρησε η Πιονγκγιάνγκ.
Ένας εκπρόσωπος του WEF σημείωσε σε δήλωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν μπορούσαμε να
διατηρήσουμε σε ισχύ την πρόσκληση που είχαμε υποβάλει την περασμένη χρονιά» για το Φόρουμ του 2016,
στα τέλη Ιανουαρίου.
Η Βόρεια Κορέα είχε αποδεχθεί την πρόσκληση και είχε γνωστοποιήσει στις αρχές του Ιανουαρίου ότι στο
WEF επρόκειτο να λάβει μέρος ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, κάτι που είχε να συμβεί 18 χρόνια.
Αλλά, λιγότερες από 24 ώρες αργότερα, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε με «επιτυχία» την πρώτη
της δοκιμή μιας βόμβας υδρογόνου, πυροδοτώντας ένα κύμα σφοδρών επικρίσεων σε διεθνές επίπεδο.
«Έπειτα από αυτή τη δοκιμή… πληροφορήσαμε τη Βόρεια Κορέα ότι η συμμετοχή της στο Νταβός θα
εξαρτηθεί από την επιβολή ή την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.
Η απόφαση να προσκληθεί η Βόρεια Κορέα είχε ληφθεί λόγω των «θετικών ενδείξεων που έστελνε η χώρα»,
καθώς το \Φόρουμ του Νταβός διαβεβαιώνει ότι θέλει να είναι «ένας αμερόληπτος και ουδέτερος οργανισμός
αφοσιωμένος στον διάλογο και τις προσπάθειες συμφιλίωσης».
Σε ό,τι αφορά την αμερικανική παρουσία, το WEF ανέφερε πως η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα είναι η
μεγαλύτερη που έχει μεταβεί ποτέ στο Νταβός.
Πέραν του Τζο Μπάιντεν, θα συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι, ο Άστον
Κάρτερ (Άμυνας), η Σίλβια Μάθιους Μπέργουελ (Υγείας), ο Μάικλ Φρόμαν (Εμπορίου), ο Τζέικομπ Λου
(Οικονομικών), η Πένι Πρίτσκερ (Εμπορίου), η Λορέτα Λιντς (Δικαιοσύνης), πολλοί κυβερνήτες, γερουσιαστές
και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.
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