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Κομισιόν: Πρώτα διευκρινίσεις για το Ασφαλιστικό και μετά το κουαρτέτο στην Αθήνα
Εν αναμονή των επιπλέον δημοσιονομικών στοιχείων που ζήτησε το Eurogroup της Πέμπτης από τις ελληνικές
αρχές τελούν οι εκπρόσωποι των θεσμών, έτσι ώστε να μεταβούν στην Αθήνα «σύντομα», σύμφωνα με την
εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανίκα Μπράιντχαρντ.
«Οι τεχνικές συζητήσεις είναι σε εξέλιξη έτσι ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για την πρώτη αξιολόγηση»
δήλωσε η Α. Μπράντχαρντ, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση του Τύπου στις Βρυξέλλες, ενώ προσέθεσε ότι οι
επικεφαλής της αποστολής των θεσμών θα είναι «σύντομα στην Αθήνα, μόλις έχουν στα χέρια τους τις
απαραίτητες πληροφορίες».
Ερωτηθείσα συγκεκριμένα για το ασφαλιστικό, ανέφερε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της πρώτης αξιολόγησης,
ωστόσο αρνήθηκε να σχολιάσει «μεμονωμένες πολιτικές». «Η αξιολόγηση της ελληνικής πρότασης για τη
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη και το αποτέλεσμα θα δημοσιευθεί μόλις
ολοκληρωθεί η ενδελεχής έρευνα», δήλωσε η αρμόδια για τα Οικονομικά εκπρόσωπος της Επιτροπής.
Η ίδια εκπρόσωπος δεν επιβεβαίωσε συνάντηση του επιτρόπου Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί με τον Έλληνα
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Νταβός, όπου θα μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, χωρίς
ωστόσο να αποκλείσει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ δε θέλησε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο
για διορισμούς από την ελληνική κυβέρνηση.
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Ευ. Τσακαλώτος: Να ξεκαθαρίσει το ΔΝΤ τη στάση του με την Ελλάδα
Η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει διαπραγμάτευση μέσω «διαρροών» και δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση
ότι το ΔΝΤ έχει εκφράσει ενστάσεις για την πρόταση της κυβέρνησης ως προς το ασφαλιστικό, ανέφερε κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Οικονομικών, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Ο υπουργός Οικονομικών
κάλεσε το ΔΝΤ να ξεκαθαρίσει τη θέση του ζητώντας να γίνει σαφές από την πλευρά του Ταμείου, αν οι
διαρροές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες είναι επίσημες και προέρχονται από το
ΔΝΤ ή πρόκειται για δημοσιογραφικές διαρροές.
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Λ. Κατσέλη: Ισχυρότερη τράπεζα της Ελλάδος η Εθνική
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης της θυγατρικής της στην Τουρκία, της Finansbank, η Εθνική
Τράπεζα θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και
ρευστότητας και στόχος θα είναι να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και
της κοινωνικής συνοχής, επισήμανε η πρόεδρος της τράπεζας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στην έκτακτη γενική
συνέλευση των μετόχων της. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας προσφέρει σημαντική ρευστότητα ύψους 3,5 δισ.
ευρώ, η οποία θα διοχετευθεί προς τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών και θωρακίζει
τη φερεγγυότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ΕΤΕ θα μπορέσει να:
- Προχωρήσει με την αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ, κίνηση που θα
αποφέρει ωφέλειες ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
- Δρομολογήσει την αποπληρωμή «ακριβών» Pillar 2 bonds (μη καλυμμένες ομολογίες που φέρουν την εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου) και να αποδεσμευτεί σταδιακά από τον ELA, γεγονός που θα εξασφαλίσει σημαντική
ευελιξία και ενισχυμένη κερδοφορία για την ΕΤΕ (περίπου 100 εκατ. ευρώ άμεσο όφελος σε ετήσια βάση).
- Αποπληρώσει σημαντικό ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα,
επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της διοίκησης στο κατατεθειμένο και εγκεκριμένο capital plan.
- Βελτιώσει τους βασικούς χρηματοοικονομικούς της δείκτες.
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Τη λήψη περαιτέρω μέτρων από την ΕΚΤ λόγω πετρελαίου προβλέπει το 60% και πλέον των
οικονομολόγων
Τη λήψη περαιτέρω μέτρων στήριξης της οικονομίας φέτος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
προβλέπει πάνω από το 60% των οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το πρακτορείο Bloomberg, καθώς η νέα
βουτιά των τιμών του πετρελαίου κάνει πιο δύσκολη την επίτευξη του στόχου της για τον πληθωρισμό. Το 57%
αυτών των οικονομολόγων δηλώνουν ότι ο Ντράγκι θα αυξήσει τις μηνιαίες αγορές ομολόγων από το σημερινό
ύψος των 60 δις. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 53% προβλέπει και άλλη μείωση του επιτοκίου καταθέσεων. Το 45%
θεωρεί ότι τα νέα μέτρα θα ανακοινωθούν στη μεθεπόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 10 Μαρτίου, ενώ ένα
ποσοστό επίσης 45% προβλέπει ότι θα ληφθούν τον Ιούνιο και το υπόλοιπο 10% τον Σεπτέμβριο.
Συνέχεια…
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Από την έναρξη του προγράμματος αγορών ομολόγων της ΕΚΤ πριν από 10 μήνες, ο πληθωρισμός της
Ευρωζώνης έχει αυξηθεί ελάχιστα και το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο της
ΕΚΤ, που είναι λίγο κάτω από το 2%, έχει μετατεθεί χρονικά δύο φορές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα
συνεδριάσει την ερχόμενη Πέμπτη στη Φραγκφούρτη, έχοντας ήδη εμφανισθεί διχασμένο (στη συνεδρίαση του
Δεκεμβρίου) όσον αφορά την κατάλληλη πολιτική.
«Εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα σημερινά συμπιεσμένα επίπεδα, η ΕΚΤ πιθανότατα δεν θα
καθίσει απλώς να περιμένει και να ελπίζει για το καλύτερο», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής για την Ευρώπη
της εταιρείας Nordea Markets στην Κοπεγχάγη, προσθέτοντας: «Θα μπορούσαμε να δούμε μεγαλύτερη
χαλάρωση ακόμη και τον Μάρτιο». Η ΕΚΤ θα ανακοινώσει την Πέμπτη αναθεωρημένες προβλέψεις για την
ανάπτυξη και τον πληθωρισμό και οι όποιες αναθεωρήσεις προς τα κάτω θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη
δικαιολογία για επιπλέον μέτρα. Σε μία άλλη έρευνα, οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει
όλα τα επιτόκιά της αμετάβλητα αυτή την εβδομάδα.
Στις 3 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, μείωσε το επιτόκιο καταθέσεων στο -0,3%,
επέκτεινε τις αγορές ομολόγων τουλάχιστον έως τον Μάρτιο του 2017 και δεσμεύθηκε να επανεπενδύει τα
κεφάλαια των ομολόγων που λήγουν, για να εμποδίσει την εδραίωση ενός πολύ χαμηλού πληθωρισμού. Η
πτώση κατά 42% των τιμών του αργού έκτοτε, σε κάτω από τα 28 δολάρια το βαρέλι σήμερα, δημιουργεί
αμφιβολίες όσον αφορά την πιο πρόσφατη πρόβλεψη της ΕΚΤ για επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 1% φέτος
και στο 1,6% το 2017. Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης ανήλθε στο 0,2% τον Δεκέμβριο, χαμηλότερα από το
προβλεπόμενο, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα γίνει αρνητικός τους ερχόμενους μήνες, πριν αυξηθεί στο
δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Η αύξηση των μηνιαίων αγορών ομολόγων και μία μεγαλύτερη μείωση του επιτοκίου καταθέσεων
συζητήθηκαν ήδη στη συνεδρίαση των αξιωματούχων της ΕΚΤ τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα πρακτικά
της συνεδρίασης που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Στην ίδια συνεδρίαση, ορισμένοι
αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας υποστήριξαν ότι δεν βλέπουν λόγο για τη λήψη μέτρων, με λίγους από
αυτούς να θεωρούν ότι η ΕΚΤ πρέπει να εστιάσει στο επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων.
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FAZ: Από το Grexit στο Schexit;
Όπως αναμεταδίδει ηDeutsche Welle, σε άρθρο του στην Frankfurter Allgemeine Zeitung ο ανταποκριτής της
γερμανικής εφημερίδας στην Αθήνα κάνει λεπτομερή αναφορά στη δυσαρέσκεια έναντι της Ελλάδας
αναφορικά με τον ελλιπή τρόπο φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η δυσαρέσκεια διατυπώθηκε, όπως
υπενθυμίζει, από τον Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής της Κ.Ο. του Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωβουλή, ο
οποίος πρότεινε μάλιστα την προσωρινή έξοδο της χώρας από τη ζώνη του Σένγκεν και στη συνέχεια από τον
Μάρκους Ζέντερ, υπουργό Οικονομικών της Βαυαρίας, ο οποίος από την πλευρά του ανέφερε ότι το τρίτο
πρόγραμμα θα έπρεπε να είχε συνδεθεί και με τον όρο διαφύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. «Αλλά
όταν ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίκο είπε ότι έφτασε η ώρα να βγει η Ελλάδα από το Σένγκεν (…)
ανησύχησε η Αθήνα, γιατί επανήλθε στη μνήμη ότι το καλοκαίρι του 2015 παραλίγο να επέλθει ένα Grexit και
ότι τέτοιες συζητήσεις μπορεί να έχουν απρόβλεπτη δυναμική, τη στιγμή μάλιστα που η νέα λέξη Schexit
γεννήθηκε πολύ γρήγορα». Ο Γερμανός αρθρογράφος υπενθυμίζει επίσης τις αιτιάσεις του επικεφαλής της
Frontex Φαμπρίτσε Λετζέρι ότι η Αθήνα καθυστερεί την ενεργοποίηση μεθοριακών φυλάκων από άλλες
χώρες-μέλη της ΕΕ και συνεχίζει: «Οι συζητήσεις περί Schexit έφεραν αποτελέσματα. Πριν από την επίσκεψη
Παυλόπουλου σήμερα στο Βερολίνο, ευρωπαίος διπλωμάτης ανέφερε ότι οι Έλληνες αντελήφθησαν πως δεν
πρόκειται να αποφύγουν το καθήκον και την υποχρέωση ταυτοποίησης των προσφύγων. Γνωρίζουν ότι
βρίσκονται υπό παρακολούθηση κι έτσι τώρα εργάζονται καλύτερα».
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Οι 62 πλουσιότεροι άνθρωποι έχουν πλούτο ισάξιο με το μισό πληθυσμό της Γης
Οι 62 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη το 2015 κατείχαν τόσο πλούτο όσο ο μισός πληθυσμός της Γης περίπου 3,5 δισεκατομμύρια
άνθρωποι - σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε μια διεθνής ΜΚΟ την

Κυριακή.
Η έρευνα που έγινε από την Oxfam, αναφέρει ακόμα ότι το 1% του πληθυσμού, ελέγχει περισσότερο πλούτο απ'
ότι όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός μαζί.
Στην ανάλογη έκθεση που πραγματοποιήθηκε πριν ένα χρόνο, 80 άνθρωποι κατείχαν πλούτο ανάλογο με αυτό
του 50% του πληθυσμού της Γης, ενώ το 2010 το ποσοστό ήταν 85 άνθρωποι και το 2010 388.
Ο πλούτος των 62 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο έχει αυξηθεί κατά 44% από το 2010, ενώ ο πλούτος
των φτωχότερων 3,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων μειώθηκε κατά 41%, επισημαίνεται στην έκθεση που
δημοσιοποίησε λίγες μέρες πριν την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της
Ελβετίας.
Σχεδόν οι μισοί υπερ-πλούσιοι είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 17 από την Ευρώπη και οι υπόλοιποι από
χώρες που περιλαμβάνουν την Κίνα, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Ιαπωνία και τη Σαουδική Αραβία.
Περίπου 7,6 τρισεκατομμύρια δολάρια από προσωπικό πλούτο βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους, και
αν πληρωνόταν φόρος στο εισόδημα που παράγει αυτός ο πλούτος, ένα ποσό της τάξης των 190 δις δολαρίων θα
ήταν διαθέσιμα σε κυβερνήσεις σε ετήσια βάση, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γκέιμπριελ Ζάκμαν, λέκτορα
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.
«Η εξουσία και τα προνόμια χρησιμοποιούνται για να διαστρεβλώνεται το οικονομικό σύστημα και να αυξηθεί
το οικονομικό χάσμα μεταξύ των πολύ πλουσίων και των υπολοίπων», τονίζεται στην έκθεση που καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι «ο αγώνας κατά της φτώχειας δεν θα κερδηθεί πριν την αντιμετώπιση της κρίσης
ανισότητας που επικρατεί στον κόσμο».
«Υπάρχουν αδιάψευστα στοιχεία ότι στον κόσμο επικρατεί ανισότητα», είπε ο ερευνητής της Oxfam America,
Νικ Γκαλάσο.
«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε εκατοντάδες εκατομμυρίων ανθρώπων να πεινάνε όταν οι πόροι
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να τους βοηθήσουν απορροφώνται από αυτούς στην κορυφή»,
επισήμανε από την πλευρά της η διευθύντρια της Oxfam International, Γουίνι Μπιάνιμα.
«Οι πολυεθνικές
εταιρείες και οι πλούσιοι ελίτ παίζουν με διαφορετικούς όρους παιχνιδιού από όλους τους
\
άλλους, αρνούμενοι να πληρώσουν τους φόρους που χρειάζεται η κοινωνία για να λειτουργήσει. Το γεγονός ότι
188 από τις 201 κορυφαίες επιχειρήσεις έχουν παρουσία σε τουλάχιστον έναν φορολογικό παράδεισο δείχνει ότι
έχει έρθει η ώρα για πράξη», πρόσθεσε.
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