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Διαβεβαιώσεις Λαγκάρντ σε Σόιμπλε: Το ΔΝΤ παραμένει πλήρως δεσμευμένο στις συζητήσεις
για την Ελλάδα
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ
διαβεβαίωσε τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο Νταβός ότι το ΔΝΤ σχεδιάζει να συνεχίσει τις
εποικοδομητικές συνομιλίες με την Ελλάδα και ότι παραμένει πλήρως εμπλεκόμενο.
ΟΙ διαβεβαιώσεις ήρθαν μετά τη νέα συνέντευξη Σόιμπλε από το Νταβός όπου ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
προχώρησε χθες ένα βήμα παραπέρα.
Ενώ δήλωνε ότι η μη συμμετοχή του ΔΝΤ θα οδηγούσε σε νέο πρόγραμμα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας το
οποίο θα χρειαζόταν να εγκριθεί από τη γερμανική Βουλή, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είπε στο Bloomberg ότι «αν το ΔΝΤ δεν
συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα, δεν θα συνιστούσα να πάμε στη γερμανική Βουλή ένα νέο πρόγραμμα».
Οπως εξήγησε ο Γερμανός υπουργός, για να μη συμμετέχει το ΔΝΤ σημαίνει ότι οι Ελληνες δεν έχουν υλοποιήσει τις
δεσμεύσεις τους, συνεπώς το γερμανικό κοινοβούλιο δεν θα ενέκρινε μια νέα συμφωνία.
«Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρωζώνη που η ΕΚΤ να θεωρεί ότι το δημόσιο χρέος της δεν είναι βιώσιμο» δήλωσε από την
πλευρά του ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, ο οποίος υπεραμύνθηκε της πολιτικής της
ΕΚΤ για τα χαμηλά επιτόκια. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ειδικά όσον αφορά στην περίπτωση της Ελλάδας, «η χώρα βρίσκεται
σε πρόγραμμα και στην παρούσα φάση διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των πιστωτών της».
Χθες ήταν εμφανές στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ότι οι ζυμώσεις ήταν έντονες προκειμένου να παραμείνει το ΔΝΤ στο
ελληνικό πρόγραμμα. Μια εβδομάδα πριν το Eurogroup, στόχος είναι να υπάρξει ένας κοινός τόπος μεταξύ των ευρωπαϊκών
θεσμών, της Γερμανίας και του ΔΝΤ, προκειμένου να επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα άμεσα και να υπάρξει συμφωνία
τεχνικού περιεχομένου για τη δεύτερη αξιολόγηση στο Eurogroup του Φεβρουαρίου.
Μιλώντας στο «Εθνος», κοινοτικές πηγές ανέφεραν ότι αν το ΔΝΤ δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα και χρειαστεί καινούργιο,
«θα είναι δύσκολο και θα πάρει χρόνο -ενδεχομένως και μέχρι τα τέλη του 2017- διότι απαιτείται η επικύρωσή του από
εθνικά κοινοβούλια της Ευρωζώνης». Οι ίδιες πηγές, πάντως, ανέφεραν ότι η συνέχιση του ίδιου προγράμματος -με μια
νομική τροποποίηση στο κείμενο της συμφωνίας- χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ με χρηματοδότηση δεν είναι ρεαλιστική.
«Χρειάζεται πολιτική απόφαση» τόνισε με νόημα πηγή των Βρυξελλών.
«Τον Μάρτιο πραγματοποιούνται οι ολλανδικές εκλογές και οι εξελίξεις μπορεί να δυσκολέψουν τις διαδικασίες. Η
Ολλανδία αναμένεται να βρεθεί σε πολιτική αβεβαιότητα για δημιουργία κυβέρνησης περίπου τρεις μήνες, και η ολλανδική
Βουλή επιθυμεί τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. Μετά ακολουθούν και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις και
η κατάσταση γίνεται περίπλοκη» είπε στο «Εθνος» πηγή από τις Βρυξέλλες.
Στο μεταξύ, σε δημοσίευμά της η γερμανική οικονομική εφημερίδα «Handelsblatt» παρουσίαζε το Plan B του Βερολίνου για
την Ελλάδα, εξηγώντας ότι μολονότι ο Β. Σόιμπλε διατείνεται ότι το ΔΝΤ θα παραμείνει, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το
Ταμείο θα εγκαταλείψει τελικώς το ελληνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αναλυτές στο Βερολίνο δεν
αποκλείουν να πρόκειται απλώς για κινήσεις τακτικής του Γερμανού υπουργού. Αφενός για να διαμηνύσει στην ελληνική
κυβέρνηση ότι χωρίς το ΔΝΤ τα μέτρα θα είναι πολύ πιο αυστηρά και αφετέρου για να ασκήσει πιέσεις στο ίδιο το Ταμείο
προκειμένου να λάβει άμεσα τις αποφάσεις του.
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Νέα επιστολή Τσακαλώτου στους θεσμούς με πρόταση - πακέτο για το κλείσιμο της
αξιολόγησης
Νέα επιστολή προς τους θεσμούς πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup ετοιμάζεται να αποστείλει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, καταθέτοντας τη συνολική πρόταση της κυβέρνησης για μια συμφωνία-πακέτο που θα κλειδώσει τη δεύτερη αξιολόγηση
και τις αυξημένες εγγυήσεις της ελληνικής πλευράς για την περίοδο μετά το 2018, σε συνδυασμό με τον καθορισμό των μεσοπρόθεσμων
μέτρων για το χρέος. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», η επιστολή του Ευκλείδη Τσακαλώτου θα αποτελεί σε έναν βαθμό και την
απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στις τελευταίες παρεμβάσεις Σόιμπλε, με αιχμή τις δηλώσεις του στο Νταβός, για τη συμμετοχή του
ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα «Νέα», το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται την επιστολή προς τους δανειστές
επιδιώκοντας να τους ενημερώσει για τις προτάσεις και θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup ώστε
να γίνει η κατάλληλη προεργασία και από πλευράς των θεσμών. Επί της ουσίας θα παρουσιάζει τις θέσεις της ελληνικής πλευράς για τα
δημοσιονομικά του τρέχοντος προγράμματος, τη μεταμνημονιακή περίοδο και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος περιγράφοντας σε
μεγάλο βαθμό και τις υποχωρήσεις που προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, με στόχο να υπάρξει κατάληξη σε μια συμφωνία που σε πρώτη
φάση θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η πρόταση αυτή θα περιλαμβάνει και τις εναλλακτικές υποπροτάσεις αναλόγως
των πιθανών αποκλίσεων από τους στόχους, αν και αρμόδιες πηγές διαβεβαιώνουν ότι κανένα μέτρο δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί,
ούτε καν ο κόφτης να ενεργοποιηθεί, διότι ήδη η χώρα θα βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά. Παράγοντες του Μαξίμου εκτιμούν ότι η
δεύτερη αξιολόγηση μπορεί να κλείσει στις 20 Φεβρουαρίου, οπότε και είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup,
ενώ τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών να επιστρέψουν στο Χίλτον
στο τέλος της επόμενης εβδομάδας για διαβουλεύσεις.

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

Επανέρχεται η κυβέρνηση στην πώληση του ΔΕΣΦΑ
Στην πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ επανέρχεται η κυβέρνηση σχετικά με το μοντέλο που θα έχει ο νέος διαγωνισμός. Το επεσήμανε ο
υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στο περιθώριο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ, Μιγκέλ Αρίας
Κανιέτε, και ενώ ο τελευταίος είχε μόλις δηλώσει ότι θέση της Κομισιόν είναι η πώληση του 66%. Αν και στη συνέντευξη ο επίτροπος
κράτησε χαμηλούς τόνους ως προς τις υπόλοιπες ενεργειακές δεσμεύσεις της χώρας, αποφεύγοντας να μιλήσει για δομικά μέτρα
(πώληση μονάδων, Μικρή ΔΕΗ κ.λπ.), εντούτοις σε συνάντηση που είχε αργότερα με φορείς της αγοράς ήταν πιο αποκαλυπτικός.
Σχολιάζοντας την αποτελεσματικότητα των δημοπρασιών πώλησης ρεύματος (ΝΟΜΕ), είπε ότι «υπάρχουν και άλλες επιλογές»,
προειδοποιώντας στην ουσία για τις δομικού τύπου λύσεις που περιγράφονται στο Μνημόνιο στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι
στόχοι μείωσης του ποσοστού της ΔΕΗ. Όπως επεσήμανε, άλλωστε, η χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα και υπάρχει σαφές ενεργειακό
κεφάλαιο που πρέπει να εφαρμοστεί. Σημειωτέον ότι λόγω της επιθετικής εμπορικής πολιτικής της ΔΕΗ, το μερίδιό της αντί να
μειώνεται, αυξάνεται (89,8% τον Δεκέμβριο αντί για στόχο 87,24%). Στην κοινή πάντως συνέντευξη με τον Σταθάκη, ο Κανιέτε στάθηκε
περισσότερο στη σημασία της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, λέγοντας ότι η Κομισιόν θέλει να βοηθήσει τη χώρα ώστε να γίνει κόμβος
διέλευσης αερίου και ηλεκτρισμού. Έδωσε μάλιστα έμφαση στα ενεργειακά έργα που μειώνουν την εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία,
δηλαδή τον TAP, τον διασυνδετήριο ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου, τον πλωτό σταθμό υγροποιημένου αερίου στην
Αλεξανδρούπολη, την προώθηση του αγωγού East Med που θα μεταφέρει τα κοιτάσματα του Ισραήλ και της Κύπρου, αλλά και τις
ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με τα γειτονικά κράτη, όπως επίσης με το Ισραήλ και την Κύπρο. Από την πλευρά του, ο
υπουργός Γιώργος Σταθάκης εκτίμησε ότι τα ενεργειακά θέματα δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο για την ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης, προσθέτοντας πως οι στόχοι για μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στο 50% μέχρι τα τέλη του 2019 έχουν συμφωνηθεί
και είναι δεδομένοι.
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FT: Οι πολιτικές Τραμπ που μπορεί να αλλάξουν τις ΗΠΑ
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Finacial Times σε άρθρο τους, η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές
εκλογές των ΗΠΑ ανοίγει το δρόμο για μια σειρά ριζικών αλλαγών στην εγχώρια και εξωτερική πολιτική.
Όπως υποστηρίζει δημοσίευμα των Financial Times, μια προεδρία Τραμπ μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση
των πιο σημαντικών επιτευγμάτων του Μπαράκ Ομπάμα, όπως το Obamacare, η πολιτική για το κλίμα και η
συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, ενώ αρελθόν πρέπει να θεωρούνται οι ελπίδες των Δημοκρατικών για την
διαμόρφωση του Ανώτατου Δικαστηρίου για μια ολόκληρη γενιά. Είναι πλέον πιο πιθανό ένα αρκετά πιο
συντηρητικό δικαστήριο. Είναι πιθανή και μια δραματική στροφή στην εξωτερική πολιτική.
Από την πλευρά τους, πολλοί αναλυτές προειδοποιούν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις προεκλογικές
υποσχέσεις και στις επίσημες πολιτικές.
Οι επαναδιαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών αποδεικνύονται πολλές φορές λιγότερο ουσιαστικές από ότι
αναμενόταν αρχικά. Οι δεσμεύσεις σε ζητήματα εξωτερικές πολιτικής, όπως η μετακίνηση της αμερικάνικης
πρεσβείας στο Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ παραμερίζονται.
Πώς η ζωή των Αμερικανών θα μπορούσε να αλλάξει με επτά πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους
FT:
1) Ο κ. Τραμπ έχει αντιταχθεί στην εμπορική συμφωνία TPP μεταξύ των χωρών του Ειρηνικού και έχει
ζητήσει ριζικές αλλαγές στη συμφωνία NAFTA με το Μεξικό και τον Καναδά. Οι πολιτικές αυτές φαίνεται
πως ενίσχυσαν την απήχηση του στη «ζώνη της σκουριάς» στις μεσοδυτικές πολιτείες, κάτι που επηρέασε
σημαντική το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Έχει επίσης απειλήσει με την επιβολή δασμών 45% στα αγαθά
από την Κίνα, προκαλώντας φόβους για εμπορικό πόλεμο.
2) Ο κ. Τραμπ έχει δηλώσει πως η συμφωνία του κ. Ομπάμα με το Ιράν, η οποία έχει σαν στόχο να εμποδίσει
την ισλαμική δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θα εξουδετερωθεί ή θα αναδιαρθρωθεί. Ενώ ο κ.
Ομπάμα ξεκίνησε τη θητεία του παρουσιάζοντας το όραμα ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα, ο κ. Τραμπ έχει
διαμηνύσει ότι θα είναι ανοιχτός αν αποκτήσουν πυρηνικά οπλοστάσια η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα. Έχει
αμφισβητήσει επίσης τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ προς τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ που δεν πληρώνουν για την
ασφάλεια τους, ενώ έχει δείξει πως θα επιδιώξει μια πιο στενή σχέση με τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν.
3) Ο κ. Τραμπ έχει υιοθετήσει την υπόσχεση των Ρεπουμπλικάνων να «ανακληθούν και να αντικατασταθούν»
οι μεταρρυθμίσεις του Ομπάμα για την υγεία. Δεν έχει συγκροτήσει κάποια συνεκτική εναλλακτική πρόταση
αλλά λέει πως θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αγορές σε διαφορετικές πολιτείες.
4) Ο κ. Τραμπ έχει υποσχεθεί να υλοποιήσει τη μεγαλύτερη φορολογική επανάσταση από την εποχή του
Ρόναλντ Ρήγκαν, υποσχόμενος να προχωρήσει σε οριζόντιες περικοπές φόρων. Υποστηρίζει ότι καμία
αμερικάνικη εταιρεία δεν θα πληρώσει πάνω από 15% φόρο για τα κέρδη της, έναντι 35% που ισχύει σήμερα.
Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής θα πέσει από το 39,6% που βρίσκεται σήμερα, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος
θα μειώσει τον αριθμό των φορολογικών κλιμακίων.
5) Για πολλούς πολιτικούς ακτιβιστές στις ΗΠΑ αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο σοβαρή συνέπεια των
εκλογών. Με το Ανώτατο Δικαστήριο να είναι αυτή τη στιγμή μοιρασμένο ανάμεσα σε 4 συντηρητικούς και
τέσσερις πιο φιλελεύθερους δικαστές, πολλοί υποστηρικτές της Χίλαρι Κλίντον ήλπιζαν πως ένας ένατος
δικαστής που θα επιλεγόταν από ένα Δημοκρατικό πρόεδρο θα άλλαζε τις ισορροπίες, πιθανότατα για μια
γενιά. Αντίθετα, ο κ. Τραμπ είναι σχετικά εύκολο να κερδίσει την έγκριση της Ρεπουμπλικάνικης Γερουσία για
την επιλογή του ενώ μπορεί να έχει την ευκαιρία να αντικαταστήσει κάποιον από τους πιο ηλικιωμένους
φιλελεύθερους δικαστές.
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6) Ο κ. Τραμπ έχει αποκαλέσει την παγκόσμια υπερθέρμανση μια απάτη που έχει επινοήσει η Κίνα για να
καταστήσει λιγότερο ανταγωνιστική την αμερικάνικη μεταποίηση και έχει υποσχεθεί να ακυρώσει την
συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η οποία βασίστηκε σε μια συμφωνία του κ. Ομπάμα με την Κίνα.
Διαμηνύει ακόμα πως θα σταματήσει όλες τις πληρωμές των ΗΠΑ προς τα προγράμματα του ΟΗΕ για την
υπερθέρμανση του πλανήτη.
7) Αυτό είναι το ζήτημα που προκάλεσε τις μεγαλύτερες εντάσεις στην καμπάνια, τόσο μεταξύ των
υποστηρικτών του κ. Τραμπ όσο και μεταξύ των ισπανόφωνων ψηφοφόρων που ήθελαν να τον εμποδίσουν να
πάρει το Λευκό Οίκο. Η κα. Κλίντον και ο κ. Ομπάμα έχουν ταχθεί υπέρ ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που θα
έδιναν στους παράνομους μετανάστες μια ευκαιρία να λάβουν πλήρη ιθαγένεια. Αλλά ο κ. Τραμπ βάσισε την
καμπάνια του στην υπόσχεση του να υψώσει ένα τείχος στα σύνορα με το Μεξικό, ζήτησε να απαγορευτεί η
είσοδος Μουσουλμάνων στη χώρα και να απελαθούν 11 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες.
Ωστόσο, έκτοτε, έχει κάνει πιο αμφιλεγόμενες δηλώσεις, υποσχόμενος αντίθετα «εξονυχιστικούς ελέγχους» και
αποφεύγοντας να ξεκαθαρίσει τα σχέδια του για τους μη μετανάστες χωρίς χαρτιά.

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



Κερέ: Το QE δεν θα διαρκέσει για πάντα αλλά είναι ακόμη νωρίς για την περιστολή του
To QE δεν θα διαρκέσει για πάντα αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη για να υπάρξουν προσαρμογές, δηλωσε το
μέλος της ΕΚΤ, Μπενουά Κερέ. Το μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά την απόφαση να
παραμείνει αμετάβλητη η νομισματική πολιτική, είπε ότι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης δεν θα
διαρκέσει για πάντα, αλλά είναι πολύ νωρίς για να υπάρξει συζήτηση για περιστολή του. Όπως μεταδίδει το
Reuters, σύμφωνα με τον κ. Κερέ, υπάρχει κίνδυνος οι υπουργοί του eurogroup να μην ενεργήσουν ενωμένοι
για να αντιμετωπίσουν όποια προβλήματα στην ευρωζώνη. Κατά τον ίδιο, πάντως, η ευρωζώνη είναι πολύ πιο
ανθεκτική απ’ ότι ήταν πριν από τρία χρόνια.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Friday was Obama's last day as US President. The S&P 500 climbed
166% since he entered the White House
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