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Τσακαλώτος: Αν το ΔΝΤ θέλει να καθυστερήσει την αξιολόγηση έχουμε σοβαρό πρόβλημα
Σύμφωνα με τα όσα είπε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος, το ΔΝΤ δεν έδειξε στο τελευταίο Eurogroup ότι επείγεται για την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, κάτι που αντιθέτως εξέφρασαν οι υπόλοιποι τρεις θεσμοί. Σε συνέχεια των χθεσινών δηλώσεων του
ο υπουργός Οικονομικών επανέλαβε πως αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το
ασφαλιστικό σε εύλογο χρονικό διάστημα, τότε δεν θα πετύχει το πρόγραμμα συνολικά. «Θεωρούμε πως ο
χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης είναι σημαντικός για την επιτυχία του προγράμματος. Από τις επαφές μου
στην Ευρώπη διαπίστωσα πως και άλλοι συνάδελφοι μου το συμμερίζονται αυτό», ανέφερε ο υπουργός.
Ερωτηθείς από τους βουλευτές του ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη και Δημήτρη Σταμάτη για τον ρόλο και τη θέση του
ΔΝΤ στο πρόγραμμα ο υπουργός απήντησε τα εξής: «Εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα να μετέχει το ΔΝΤ στο
πρόγραμμα, αλλά έχουμε πρόβλημα εάν το ΔΝΤ θέλει να καθυστερήσει τη διαδικασία», ανέφερε ο υπουργός
απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών. Σε σχέση με τις διαρροές για το ασφαλιστικό ερωτηθείς από τον βουλευτή
του Ποταμιού Χάρη Θεοχάρη για το τι δέχονται ή απορρίπτουν οι θεσμοί συνολικά και το ΔΝΤ ειδικά ο
υπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη πληροφορηθεί επισήμως τις θέσεις των πιστωτών. Μάλιστα,
κ. Τσακαλώτος επικαλέσθηκε την απάντηση που έδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην οποία
εκπρόσωπος του Ταμείου ανέφερε πως «το ΔΝΤ αξιολογεί ακόμη την ελληνική πρόταση».
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Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για την πώληση και του υπόλοιπου 10% του ΟΤΕ
Τη δέσμευση της κυβέρνησης για την άμεση πώληση του 10% του ΟΤΕ φέρνει στο φως η δημοσιοποίηση της
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου) για τα προαπαιτούμενα που οδήγησαν
στην τελευταία υπό-δόση ύψους 1 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση του 1 δισ. κατέστη τελικά εφικτή χάρη στην
έγγραφη δέσμευση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, με επιστολή του στις 21 Δεκεμβρίου
προς τον Επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί, με την οποία επιβεβαιώνει «τη δέσμευση της κυβέρνησης να μεταφέρει στο
ΤΑΙΠΕΔ το υπόλοιπο πακέτο των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ». Η επιστολή μνημονεύεται ρητά
στην έκθεση. Σημειώνεται επίσης ότι οι δανειστές αναμένουν να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες νομικές κινήσεις και
συνεννοήσεις με την Deutsche Telekom ώστε η μεταβίβαση του 10% να γίνει πριν από την ολοκλήρωση της
πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος.
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Στο 3,4% υποβάθμισε το ΔΝΤ την πρόβλεψη του για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας
οικονομίας το 2016
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) υποβάθμισε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, για τρίτη φορά σε λιγότερο από
ένα έτος, αναφέροντας ως λόγους την απότομη επιβράδυνση του κινεζικού εμπορίου και τις χαμηλές τιμές πρώτων υλών που πλήττουν
τη Βραζιλία και άλλες αναδυόμενες αγορές.
Το Ταμείο προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,4% το 2016 και 3,6% το 2017, λιγότερο κατά 0,2 της
ποσοστιαίας μονάδας και για τα δύο χρόνια σε σχέση με τις περασμένες εκτιμήσεις του Οκτωβρίου. Οι αρμόδιοι για την άσκηση των
πολιτικών πρέπει να εξετάσουν τρόπους για την ενίσχυση της βραχυπρόθεσμης ζήτησης, σημειώνει το ΔΝΤ.
Στην Ευρώπη, οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θα στηρίξουν την ιδιωτική κατανάλωση, σύμφωνα με το ΔΝΤ, το οποίο αναθεώρησε
προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης το 2016 στο 1,7% από 1,6%, ενώ εκτιμά ότι και το 2017 θα
διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός.
Το Ταμείο διατήρησε την προηγούμενη πρόβλεψή του για ρυθμό ανάπτυξης 6,3% της Κίνας φέτος και 6% το επόμενο έτος, που είναι
όμως σημαντικά μειωμένος από το 6,9% το 2015 και 7,3% το 2014. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, μία πιο απότομη επιβράδυνση της κινεζικής
οικονομίας παραμένει ένας κίνδυνος για την παγκόσμια ανάπτυξη και οι ασθενέστερες του αναμενόμενου εισαγωγές και εξαγωγές της
Κίνας επιβαρύνουν πολύ τις άλλες αναδυόμενες αγορές και τις χώρες που εξάγουν πρώτες ύλες. «Δεν βλέπουμε μία μεγάλη μεταβολή στα
βασικά δεδομένα της Κίνας σε σχέση με αυτά που βλέπαμε πριν από έξι μήνες, αλλά οι αγορές τρομάζουν πολύ από μικρά γεγονότα που
δυσκολεύονται να εξηγήσουν», δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Ταμείου, Μορίς Όμπστφελντ.

Η συνέχιση της αναταραχής στις αγορές θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, αν οδηγήσει σε μεγάλη
αποστροφή κινδύνου και υποτιμήσεις νομισμάτων στις αναδυόμενες αγορές, αναφέρει το ΔΝΤ στην έκθεσή του. Οι άλλοι κίνδυνοι, όπως
σημειώνει, περιλαμβάνουν μία περαιτέρω ανατίμηση του δολαρίου και μία κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.
Για τις ΗΠΑ, το ΔΝΤ σημειώνει ότι οι προοπτικές επιτάχυνσης της ανάπτυξης υποχωρούν, καθώς η ισχύς του δολαρίου επηρεάζει τον
μεταποιητικό τομέα και οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου περικόπτουν τις ενεργειακές επενδύσεις. Το ΔΝΤ αναμένει τώρα ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 2,6% τόσο για το 2016 όσο και για το 2017, κατά 0,2 της ποσοστιαίας
μονάδας χαμηλότερος και για τα δύο χρόνια σε σχέση με την πρόβλεψη του Οκτωβρίου.
Η Βραζιλία θα παραμείνει σε ύφεση το 2016, με την παραγωγή της να προβλέπεται να μειωθεί κατά 3,5%, μία επιδείνωση κατά 2,5
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την πρόβλεψη του Οκτωβρίου, ενώ δεν προβλέπεται να σημειώσει ουσιαστική ανάπτυξη το 2017,
καθώς η οικονομία της δυσκολεύεται με τη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα. Ο Όμπστφελντ σημείωσε ότι το Ταμείο ενθαρρύνει τη
διατήρηση χαλαρών νομισματικών πολιτικών σε ορισμένες χώρες, όπως στην Ιαπωνία και την Ευρώπη.
Οι αναθεωρημένες προβλέψεις του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία έρχονται σε μία περίοδο που οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές
αγορές έχουν αναστατωθεί από τις ανησυχίες για την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας και την κατάρρευση των τιμών του
πετρελαίου
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Η EgonZehnder, σύμβουλος για τον νέο CEO της Πειραιώς
Μέσω διεθνούς διαγωνισμού και με τη συνδρομή εξειδικευμένου ξένου συμβούλου θα πραγματοποιηθεί η
επιλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Πειραιώς. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που
ελληνική τράπεζα επιλέγει μια τέτοια ανοιχτή διαδικασία για την πλήρωση της πλέον επιτελικής διοικητικής
θέσης. H EgonZehnder, που θα αξιολογήσει τους υποψηφίους, είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως
εταιρείες αναζήτησης επιτελικών στελεχών για επιχειρήσεις και διαθέτει παρουσία σε 41 χώρες. Η αλλαγή στη
διοικητική πυραμίδα της Πειραιώς είναι αποτέλεσμα της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου
κ. Ανθιμου Θωμόπουλου την προηγούμενη Παρασκευή. Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα
Πειραιώς, ο διεθνής συμβουλευτικός οίκος EgonZehnder θα συνδράμει στην επιλογή του νέου διευθύνοντος
συμβούλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Ο νέος διευθύνων σύμβουλος που θα αναδειχθεί το αμέσως
προσεχές διάστημα από την παραπάνω διαδικασία θα είναι επικεφαλής του ομίλου Πειραιώς για την
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και των μεσοπρόθεσμων στόχων του. Αύριο, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου
2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα ορίσει ένα μέλος του ως εντεταλμένο σύμβουλο (Interim
CEO), ο οποίος θα είναι παράλληλα επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής μέχρι την ανάδειξη του νέου
διευθύνοντος συμβούλου (CEO). Η Εκτελεστική Επιτροπή του ομίλου, που αποτελείται από 6 ανώτερους
γενικούς διευθυντές με την προσθήκη και του Interim CEO, έχει την ευθύνη για την ομαλή και αδιάλειπτη
λειτουργία της τράπεζας, με προσήλωση στους πελάτες και στους μετόχους της». Σύμφωνα με πηγές της
τράπεζας, η διαδικασία για την επιλογή νέου διευθύνοντος συμβούλου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου ένα
μήνα, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που προβλέπει ο νέος νόμος.
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Στο 20% βλέπει την πιθανότητα παγκόσμιας ύφεσης το 2016 η Morgan Stanley
Η πιθανότητα παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης φέτος ανέρχεται στο 20% σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο,
ανέφερε σήμερα η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley. Οι οικονομολόγοι της επενδυτικής
τράπεζας ανέφεραν ότι η υποτονική καταναλωτική ζήτηση στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία και η αδυναμία στις
αναδυόμενες αγορές λόγω των ανησυχιών για την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των
εμπορευμάτων, καθώς και οι εκροές κεφαλαίων από την Κίνα περιλαμβάνονται στους βασικούς κινδύνους. Μια
παγκόσμια ύφεση γενικώς ορίζεται ως ανάπτυξη χαμηλότερη περίπου του 2,5% που απαιτείται προκειμένου η
παγκόσμια οικονομία να συμβαδίζει με την αύξηση του πληθυσμού. «Το 2,5% φαίνεται να είναι η επικίνδυνη
ζώνη για την παγκόσμια ύφεση, διότι ιστορικά αυτό είναι το πραγματικό ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ όπου
βλέπεις το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να είναι αρνητικό», δήλωσε η Έλγκα Μπαρτς, μία από τους επικεφαλής του
τμήματος οικονομικών της Morgan Stanley. «Το βασικό μας σενάριο προβλέπει μέτρια ανάκαμψη στο 3,3%.
Αλλά οι κίνδυνοι υποεκτιμήθηκαν και φαίνεται να έχουν αυξηθεί πρόσφατα»
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Πανάκριβη η διάσωση των πορτογαλικών τραπεζών
12 δισ. ευρώ στοίχισε μέχρι στιγμής στο πορτογαλικό δημόσιο η διάσωση των τραπεζών. Η εποπτική αρχή
γνώριζε για την προβληματική διαχείριση αλλά και τις κατηγορίες για φορολογικές απάτες, χωρίς ωστόσο να
παρέμβει. Συνολικά τέσσερις τράπεζες αναγκάστηκε να διασώσει το πορτογαλικό δημόσιο την τελευταία
δεκαετία. Πιο πρόσφατη ήταν η σωτηρία της BΑNIF με κόστος περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η τράπεζα
 πλήθος δάνεια χωρίς να διασφαλίσει εγγυήσεις, ενώ παράλληλα κατηγορείται και για
είχε χορηγήσει
κερδοσκοπία. Ο καθηγητής Οικονομικών Φρανσίσκο Λούσια από το Πανεπιστήμιο Λισαβόνας ISEG θεωρεί
ότι η υπόθεση της τράπεζας BANIF μοιάζει με πολλές άλλες πορτογαλικών τραπεζών: «Όλες οι ευρωπαϊκές
τράπεζες -και οι πορτογαλικές- ήταν πριν την κρίση επιπόλαιες και υιοθέτησαν κερδοσκοπική τακτική».
Παράνομες δραστηριότητες, επικίνδυνες σχέσεις
Παρά το γεγονός ότι πολλά πήγαιναν στραβά στις εν λόγω τράπεζες, δεν υπήρχε προφανώς έλεγχος. Η Τράπεζα
της Πορτογαλίας, που εποπτεύει τις τράπεζες της χώρας, απέτυχε, εκτιμά ο πορτογάλος καθηγητής και
αναφέρει το παράδειγμα της τράπεζας BPN, η οποία βρέθηκε αναμεμειγμένη ακόμα σε υποθέσεις ξεπλύματος
μαύρου χρήματος και φορολογικής απάτης. Η χρεοκοπία της το 2008 στοίχισε το πορτογαλικό δημόσιο περίπου
πέντε δισεκατομμύρια ευρώ. Ο σήμερα αντιπρόεδρος της ΕΚΤ και τότε διοικητής της Τράπεζας της
Πορτογαλίας υποστηρίζει ότι τότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να παρέμβει.
Παράλληλα ο καθηγητής Λούσια επικρίνει τις υπερβολικά στενές σχέσεις πολιτικής και οικονομίας, που έχουν
παράδοση στην Πορτογαλία: «Οι τραπεζίτες περνούν στην πολιτική και οι πολιτικοί στις τράπεζες, χωρίς να
κάνει κάτι κανείς για αυτό». Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ενδείξεις, η Τράπεζα της Πορτογαλίας δεν πήρε
στην ουσία κανένα μέτρο και έτσι το πορτογαλικό δημόσιο επωμίστηκε το 2014 το κόστος για τη διάσωση της
Espirito Santο καταβάλλοντας περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ.
Αδύναμη ή αδιάφορη εποπτική αρχή;
Η εποπτική αρχή, δηλαδή η Τράπεζα της Πορτογαλίας, αποτελεί μέρος του προβλήματος, λέει ο πορτογάλος
καθηγητής, μιας και δίνει υπερβολικά μεγάλες ελευθερίες στις τράπεζες. Πρόκειται για ένα πρόβλημα
νοοτροπίας, προσθέτει ο Φρανσίσκο Λούσια: «Η Τράπεζα της Πορτογαλίας θα μπορούσε, αν ήθελε, να
αντικαταστήσει την ηγεσία μιας ιδιωτικής τράπεζας. Προφανώς όμως δεν το επεδίωξε ποτέ».
Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι τραπεζίτες που θεωρούν ότι οι τράπεζες θα έπρεπε να διαθέτουν ανεξάρτητο
επενδυτικό τμήμα. Όμως ούτε οι τράπεζες ούτε οι πολιτικοί της χώρας είχαν συμφέρον από μια τέτοια
απόφαση. Καλές σχέσεις σημαίνουν επωφελή… συνεργασία και για τις δύο πλευρές. Παράδειγμα η τράπεζα
BPN, η οποία πούλησε στον μετέπειτα πρόεδρο της χώρας Καβάκο Σίλβα σε καλή τιμή προνομιούχες μετοχές,
την εποχή\ που δεν κατείχε πολιτικό αξίωμα. Λίγο αργότερο ο πορτογάλος πολιτικός πούλησε τις μετοχές με
σημαντικό κέρδος.
Ας σημειωθεί ότι τίμημα που πληρώνει ακόμα και σήμερα το πορτογαλικό δημόσιο για τη διάσωση των
τραπεζών δεν αποκλείεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον, μιας και το κράτος έχει αναλάβει
εγγυήσεις για τις προβληματικές τράπεζες, που ξεπερνούν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση λοιπόν
που χρειαστεί οι πορτογάλοι φορολογούμενοι θα βάλουν για μια ακόμα φορά το χέρι στην τσέπη.
Γόχεν Φάγκετ / Στέφανος Γεωργακόπουλος
Deutsche Welle
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