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Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: «Εκτροπή» αν δεν κλείσει η αξιολόγηση εντός του 2017
«Δεν θα χτυπάνε απλά καμπανάκια, θα έχουμε εκτροπή». Με αυτό τον τρόπο περιέγραψε ο επικεφαλής του
Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, Παναγιώτης Λιαργκόβας, το ενδεχόμενο να μετατεθεί το κλείσιμο της
τρίτης αξιολόγησης για το νέος έτος.
«Αν πάει μέχρι το τέλος του έτους θα είναι αναθεώρηση σχεδιασμού. Αν πάει και μετά το τέλος του έτους τότε
χτυπάνε όχι απλά καμπανάκια αλλά θα είναι εκτροπή και θα έχουμε πολύ πιο δυσμενείς εξελίξεις. Άρα η κόκκινη
γραμμή είναι το τέλος του έτους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιαργκόβας, μιλώντας στην επιτροπή του
Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε «φιλόδοξο» τον στόχο
της κυβέρνησης για ρυθμό ανάπτυξης 1,8% το 2017
«Για να πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης 1,8% το 2017, θα πρέπει στο υπολειπόμενο διάστημα – δηλαδή στο
τελευταίο εξάμηνο - να έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 3 – 3,1%. Αν δεν είναι 3% δεν θα πετύχουμε ρυθμό ανάπτυξης
1,8%» και πρόσθεσε «Εκτιμώ ότι αυτό το τρίτο 3μηνο που έχει και τους θερινούς μήνες ο ρυθμός θα είναι πιο
μεγάλος από ότι το τελευταίο τρίμηνο που συσσωρεύονται οι υποχρεώσεις πολιτών και έχουμε φορολογική
αφαίμαξη».
Ακόμη, ο κ. Λιαργκόβας υπογράμμισε πως αν το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπεράσει τους στόχους του μνημονίου,
τότε για την διανομή του θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με τους θεσμούς.

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

BlackRock: Η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές θα ξεμπλοκάρει τις επενδύσεις
«Ανακάμπτουσα» χαρακτηρίζει την Ελλάδα η BlackRock, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον
κόσμο, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, με τίτλο: «Η ανακάμπτουσα Ελλάδα μπαίνει στο μάτι
της BlackRock».
Η BlackRock υποστηρίζει ότι η επιτυχής επιστροφή της στις χρηματοπιστωτικές αγορές μετά τη δεύτερη
αξιολόγηση του τρίτου προγράμματός της, «θα ξεμπλοκάρει σημαντική επενδυτική ζήτηση».
Ο συν διαχειριστής της BlackRock's Emerging Europe, Chris Colunga, τονίζει επίσης, ότι το ελληνικό χρέος
μπορεί «τελικά» να ενταχθεί στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),
«μειώνοντας το κόστος δανεισμού του δημοσίου και καθησυχάζοντας τους επενδυτές».
Συνέχεια…
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/ ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να
Μαζί με μία
ξεφύγουν από τις αμφιβολίες για τη φερεγγυότητά τους, δηλώνει ο Colugna.
Ο ίδιος διαπιστώνει «περιθώριο σημαντικής βελτίωσης» για τις χρηματοπιστωτικές μετοχές του
Χρηματιστηρίου της Αθήνας, «οι οποίες φαίνονται φθηνές σε σύγκριση με άλλες μετοχές».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επιφυλακτική η Lamda Development μετά την απόφαση του ΚΑΣ για το Ελληνικό
Επιφυλακτική απάντηση στην απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να κηρύξει αρχαιολογικό
χώρο 350 στρέμματα στο Ελληνικό έδωσε η επενδύτρια εταιρεία Lamda Development, αναφέροντας ότι θα
τοποθετηθεί αφότου γίνει επίσημη ενημέρωση για το ακριβές περιεχόμενο της απόφασης του ΚΑΣ. Σε
ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημειώνει ότι θα εκτιμήσει τις επιπτώσεις στο επιχειρηματικό και επενδυτικό
σχέδιο (Master Plan) αφού μελετήσει τις αποφάσεις και τα συνοδευτικά διαγράμματα. Αποσαφηνίζει πάντως
ότι θα μείνει προσηλωμένη στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και έχουν κυρωθεί από το Βουλή. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η περιοχή που εισηγούνται τα μέλη του ΚΑΣ να κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο
βόρειο τμήμα της έκτασης, κοντά στο αμαξοστάσιο του τραμ και στον σταθμό του Μετρό της Αργυρούπολης,
όπου ο επενδυτής σχεδιάζει να κατασκευάσει εμπορικό κέντρο και πολυτελείς κατοικίες.
Σύμφωνα με σχετικές δημοσιογραφικές πληροφορίες και δημοσιεύματα, ζήτημα μπορεί να προκύψει ακόμα
από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς ΚΑΣ εισηγείται, μεταξύ άλλων, να μειωθεί το ύψος των
ψηλών κτηρίων σε όλο το ακίνητο. Όσον αφορά την προστασία τυχόν αρχαιοτήτων, η Lamda αποσαφηνίζει ότι
η ανάδειξή τους περιλαμβάνεται εξ αρχής στις υποχρεώσεις τις εταιρείας και προβλέπεται ούτως ή άλλως από
το νομικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις ου ΚΑΣ. Εν τω μεταξύ, νέες δικαστικές εκκρεμότητες για
την επένδυση του Ελληνικού δημιουργούνται με τη προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από κατοίκους
της περιοχής που ζητούν να κηρυχθούν διατηρητέα συγκεκριμένα κτήρια του πρώην αεροδρομίου. Μεταξύ των
προσφευγόντων είναι και η πρώην υπουργός Νάντια Βαλαβάνη, αλλά και η ομότιμη καθηγήτρια του ΕΜΠ
Ελένη Πορτάλιου.
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Παραδόθηκε στην Cosco ο νέος προβλήτας πετρελαιοειδών στον Πειραιά
Παραδόθηκε σήμερα από την τεχνική εταιρεία ΤΕΚΑΛ στη διοίκηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
Πειραιά (ΣΕΠ), θυγατρική εταιρεία της Cosco, ο νέος προβλήτας πετρελαιοειδών προϋπολογισμού 140
εκατ. ευρώ, ένα έργο υποδομής που δημιουργεί νέα δεδομένα στη διακίνηση καυσίμων. Ο νέος προβλήτας
πετρελαιοειδών, που χωροθετείται στο νότιο μέτωπο του Προβλήτα ΙΙΙ στο ΣΕΠ, έχει συνολικό εμβαδόν
πλέον των 12.800 τ.μ. και συνολικό μήκος θαλάσσιου μετώπου άνω των 400 μ. Αποτελείται από τρεις
σταθμούς φορτοεκφόρτωσης, που εξυπηρετούν τρεις εταιρείες πετρελαιοειδών μέσω τερματικού σταθμού.
Το συγκρότημα θεωρείται το μεγαλύτερο και πιο τεχνολογικά σύγχρονο έργο στη χώρα, αλλά και σε
ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων, καθώς πληροί τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και αξιοποιεί
τις πλέον σύγχρονες αυτόματες λειτουργίες. Η μελέτη και η κατασκευή του εκπονήθηκαν σύμφωνα με τους
αυστηρότεροους αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα πρότυπα NFPA, την ελληνική
κανονιστική ρύθμιση, καθώς και τις προδιαγραφές των τοπικών αρχών. Εξαιρετική βαρύτητα έχει δοθεί,
τόσο στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, όσο και στη βιωσιμότητα της επένδυσης, αφού
η νέα κατασκευή πληροί - και σε ορισμένα σημεία ξεπερνά - όλους τους υφιστάμενους περιβαλλοντικούς
κανονισμούς.
Οι σωληνώσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα αμερικανικά πρότυπα.
Η εγκατάσταση είναι η μόνη εγκατάσταση που θα διακινεί πλήθος πετροχημικών προϊόντων όπως:
•Βενζίνες - Unleaded Gasoline,
•Marine Gas Oil
•Diesel
•Fuel oils
•Mineral Oils
•Χημικά προιόντα
Ο προβλήτας περιλαμβάνει πλήθος μεταλλικών κτηρίων και εγκαταστάσεων (μετρητικοί σταθμοί,
δεξαμενές καταλοίπων, συγκρότημα αζώτου, συγκρότημα βανών και μετρητικών διατάξεων), εκτεταμένο
δίκτυο πυρόσβεσης, σύγχρονες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξελιγμένα συστήματα αυτοματισμών
(σύστημα καμερών και ελέγχου ). Πιο συγκεκριμένα, οι σταθμοί φορτοεκφόρτωσης περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων
τα
ακόλουθα:
•Επτά υψηλής τεχνολογίας βραχίονες φορτοεκφόρτωσης (Marine Loading Arms) για τα πλοία με
πετροχημικά
προϊόντα.
•Ξεστροπαγίδες (Pig Traps) για τον καθαρισμό και την επιθεώρηση των αγωγών.
•Έξι σταθερούς τηλεχειριζόμενους γερανούς για τον χειρισμό των εύκαμπτων σωλήνων.
•Δοχεία
συλλογής
ομβρίων-ελαιωδών
ελεγχόμενων
περιοχών
διαρροής.
•Υποσταθμό
με
EDG.
•Αίθουσα
ελέγχου
(control
room).
•Σύγχρονο σύστημα πυρόσβεσης με κάθετες αντλίες, σύστημα αφρού, κανόνια πυρόσβεσης, κρουνούς,
σύστημα διοξειδίου του άνθρακα CO₂, ανιχνευτές φωτιάς, αερίου κλπ.. «Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε
ακόμα μία πρόκληση για την εταιρεία μας. Η ολοκλήρωση του νέου προβλήτα πετρελαιοειδών, σηματοδοτεί
τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας για δυναμική παρουσία στον τομέα των ενεργειακών έργων, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό», δήλωσε ο πρόεδρος της ΤΕΚΑΛ κ. Παναγιώτης Ψαλτάκος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Αυτές είναι οι νέες οδηγίες της ΕΚΤ για τα NPLs
Στον απόηχο και του χθεσινού δημοσιεύματος του Reuters, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά σχέδιο συμπληρώματος του
εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs). Σημειώνεται πως το
συμπλήρωμα, το οποίο αποτελεί προσθήκη στο έγγραφο κατευθύνσεων που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου
2017, ενισχύει τις κατευθύνσεις όσον αφορά την προώθηση πρακτικών έγκαιρου σχηματισμού προβλέψεων και
διαγραφών. 
Ειδικότερα, το σχέδιο συμπληρώματος προσδιορίζει τις προσδοκίες ποσοτικού χαρακτήρα των εποπτικών
αρχών σχετικά με τα ελάχιστα επίπεδα προληπτικών προβλέψεων για νέα ΜΕΔ (NPLs).
Οι προσδοκίες για τις προληπτικές προβλέψεις, οι οποίες θα ισχύουν για όλα τα ανοίγματα που ταξινομούνται
ως μη εξυπηρετούμενα σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από την 1η
Ιανουαρίου 2018 και μετά, λαμβάνουν υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα δάνειο έχει ταξινομηθεί
ως μη εξυπηρετούμενο, καθώς και τον βαθμό κάλυψης και την αποτίμηση αξίας της εξασφάλισης.
Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες αναμένεται να παρέχουν πλήρη κάλυψη για το ανεξασφάλιστο μέρος των νέων
ΜΕΔ έπειτα από 2 έτη το αργότερο και για το εξασφαλισμένο μέρος έπειτα από 7 έτη το αργότερο. Επιπλέον, οι
τράπεζες θα πρέπει να αιτιολογούν στις εποπτικές αρχές τυχόν απόκλιση από τις κατευθύνσεις. Με βάση τις
αιτιολογήσεις των τραπεζών, η ΕΚΤ θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων εποπτικών μέτρων.
Προτείνεται το σχέδιο συμπληρώματος να ισχύει για τα νέα ΜΕΔ. Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα ΜΕΔ, η
Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ζήτησε από τις τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ να υποβάλουν το α΄ εξάμηνο
του έτους στρατηγικές για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων τους μείωσης των ΜΕΔ.
Πολλές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και έχουν υποβάλει αξιόπιστες στρατηγικές,
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων μείωσης. Ωστόσο, για ορισμένες τράπεζες απαιτούνται ακόμη ορισμένες
βελτιώσεις. Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο που έχει
σημειωθεί ως προς τη μείωση των ΜΕΔ, τον σχηματισμό προβλέψεων για τα αποθέματα ΜΕΔ, καθώς και τις
εξελίξεις όσον αφορά τις στρατηγικές για τα ΜΕΔ.
Επιπλέον, μέχρι το τέλος του α΄ τριμήνου του 2018, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις
σκέψεις της για περαιτέρω πολιτικές με σκοπό την αντιμετώπιση του υφιστάμενου αποθέματος των ΜΕΔ,
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μεταβατικών ρυθμίσεων.
Τέλος και όπως ανακοινώθηκε, στις 30 Νοεμβρίου 2017 η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο
της διαδικασίας διαβούλευσης στις εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη. Σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο
συμμετοχής στη δημόσια συζήτηση και τον τρόπο υποβολής σχολίων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της
\ την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που έλαβε,
ΕΚΤ. Μετά
συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

The S&P 500 has now climbed higher for 11 STRAIGHT months.
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