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Γ. Στουρνάρας: Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας
Mετά από τρεις γύρους ανακεφαλαιοποιήσεων, οι ελληνικές τράπεζες έχουν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στη
ζώνη του ευρώ και διαθέτουν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας για να απορροφήσουν επιπλέον πιστωτικές ζημίες, όπως έδειξε η πανευρωπαϊκή
άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Επίσης, έχουν βελτιώσει σημαντικά τη ρευστότητά τους,
μειώνοντας την εξάρτησή τους από την κεντρική τράπεζα για χρηματοδότηση, ανακτώντας την πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά και εκδίδοντας
καλυμμένες ομολογίες. Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών αυξάνονται σταδιακά.
Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας κατά την παρέμβασή του στο Οικονομικό Συνέδριο που
διεξάγεται από το πρωί στην Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των
ανοιγμάτων παραμένει υψηλός και αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο ίδιος, οι προσπάθειες των τραπεζών για την μείωση τους εχουν αρχίσει ν' αποδίδουν, καθώς στο τέλος Ιουνίου
του 2018, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έφθασε τα 88,6 δισεκ. ευρώ (47,6% του συνόλου των ανοιγμάτων), μειωμένο κατά 17,3% ή
18,6 δισεκ. ευρώ από το ανώτατο επίπεδο που είχε καταγραφεί το Μάρτιο του 2016.
Οπως είπε, μέχρι σήμερα, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προέρχεται κατά κύριο λόγο από διαγραφές δανείων. Κατά την προσεχή
περίοδο, αυξημένη συμβολή αναμένεται να έχουν οι πωλήσεις και οι τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σε συνδυασμό με τις εισπράξεις, τη
ρευστοποίηση εξασφαλίσεων και τις επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων. Ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αναμένεται να επιταχυνθεί, με
βάση τους αναθεωρημένους, πιο φιλόδοξους στόχους των τραπεζών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που έχουν τεθεί για την περίοδο έως το 2021.
Αναφερόμενος στην πρόσφατη κρίση, την χαρακτήρισε ως τη σοβαρότερη των τελευταίων 75 ετών. Επεσήμανε ότι οι Κεντρικές Τράπεζες
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά , προσέθεσε δε, ότι παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί, πολλές προκλήσεις παραμένουν και χρειάζεται να
γίνουν ακόμη πολλά, καθώς ακόμη και σήμερα, μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία ασκούν δραστηριότητες παρόμοιες με αυτές των τραπεζών,
χωρίς να έχουν άδεια να λειτουργούν ως τράπεζες, δεν υπόκεινται σε επαρκή παρακολούθηση και εποπτεία. Προκλήσεις επίσης υπάρχουν πέραν του
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Φιλανδίας Ολ. Ρεν, υποστήριξε ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει
χαλαρή, προκειμένου να συμβάλει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ευρωπαική νομισματική πολιτική έχει
μπροστά της ακόμη αρκετό δρόμο.
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Folli Follie: Μεταβίβαση μετοχών μεταξύ εταιρειών της Fosun
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο Χ.Α., η θυγατρική της κινεζικής Fosun, Fidelidade - Companhia de Seguros, μεταβίβασε 12.500 μετοχές της FF
Investment Luxembourg S.a.r.l. στην Fosun Industrial Holdings Limited, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Folli Follie.
Επίσης, γίνεται γνωστό ότι η πορτογαλική Fidelidade-Companhia de Seguros S.A., ασφαλιστική εταιρεία που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τη Fosun, δεν
κατέχει πλέον καμία μετοχή στη Folli Follie.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Εταιρεία υπό την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η
«Εταιρεία») έχοντας λάβει σχετικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 από την Fosun International Holdings Ltd. και τον κ. Guo
Guangchang στις 31.10.2018, δια της παρούσης ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε από την Fosun International Hodings Ltd. και τον κ. Guo Guangchang, ότι
έλαβαν χώρα οι παρακάτω συναλλαγές επί μετοχών με δικαιώματα ψήφου, ωστόσο, η Fosun International Hodings Ltd. εξακολουθεί να κατέχει έμμεσα
ακριβώς το ίδιο ποσοστό 16,369% στην Εταιρεία.
Συγκεκριμένα στις 29.10.2018, η εταιρεία με την επωνυμία Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. (θυγατρική της Fosun International Limited) πώλησε
στην Fosun Industrial Holdings Limited (100% θυγατρική της Fosun International Limited και ασκούσα τον έλεγχο επί της Fosun Industrial Holdings
Limited) 12.500 μετοχές με δικαιώματα ψήφου που κατείχε ως μοναδική μέτοχος της FF Investment Luxembourg 1 S.à.r.l.
Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, η Fosun Industrial Holdings Limited κατέχει εμμέσως το 13,887% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που
αντιστοιχεί σε 9.296.758 μετοχές/δικαιώματα ψήφου) και ανερχόμενη κατ' αυτό τον τρόπο άνω του ορίου του 10% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία
που ο νόμος προβλέπει, ενώ η Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. δεν κατέχει πλέον καμία μετοχή/δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Η Fosun
International Limited κατείχε άμεσα και έμμεσα μέσω θυγατρικών της εταιρειών και ελεγχόμενων οντοτήτων της ποσοστό 16,369% στην Εταιρεία. Το
συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η μητρική εταιρεία των ελεγχόμενων οντοτήτων, Fosun International Holdings Ltd. στην
Εταιρεία παραμένει το ίδιο.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 3556/2007.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

/

ΕΚΤ: Τα stress test έδειξαν ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης είναι ανθεκτικότερες σε
χρηματοπιστωτικές διαταραχές
Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) σε επίπεδο ΕΕ, η οποία συντονίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), δείχνουν ότι τα τελευταία δύο έτη οι 33 μεγαλύτερες τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχουν γίνει ανθεκτικότερες σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ σημειώνει τα εξής:
"Παρά την εφαρμογή ενός αυστηρότερου δυσμενούς σεναρίου συγκριτικά με την άσκηση του 2016, ο μέσος δείκτης CET1 και των 33
τραπεζών έπειτα από τριετή περίοδο ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκε υψηλότερα στο 9,9%, από 8,8% πριν από δυο έτη.
Συνολικά, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ κάλυψε 48 τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% του
ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ. Οι 33 συμμετέχουσες τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ αντιστοιχούν στο 70% του
ενεργητικού του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ. Η ΕΑΤ δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων στον δικτυακό της τόπο.
Λόγω των προσπαθειών τους να αντιμετωπίσουν τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού που κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν σε
συνδυασμό με τη συστηματική συσσώρευση κεφαλαίου τα τελευταία έτη, η μέση κεφαλαιακή βάση των 33 τραπεζών κατά την έναρξη
της άσκησης ήταν πολύ πιο ισχυρή, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 13,7%, από 12,2% το 2016. Ο δείκτης CET1 αποτελεί
βασικό μέτρο υπολογισμού της οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας.
«Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση είναι ανθεκτικότερες σε μακροοικονομικές διαταραχές
από ό,τι πριν δυο έτη. Επίσης, χάρη στην εποπτεία μας, οι τράπεζες έχουν συσσωρεύσει σημαντικά περισσότερο κεφάλαιο, ενώ
παράλληλα μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και, μεταξύ άλλων, βελτίωσαν τους εσωτερικούς ελέγχους και τη διακυβέρνηση
κινδύνου,» δήλωσε η Ντανιέλ Νουί , πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η άσκηση
μάς βοηθά να δούμε σε τι είναι περισσότερο ευάλωτες οι μεμονωμένες τράπεζες και σε ποιες περιπτώσεις ομάδες τραπεζών
παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε ορισμένους κινδύνους.»
Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, η μέση μείωση κεφαλαίου για τις 33 τράπεζες που περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ ήταν 3,8
ποσοστιαίες μονάδες, από 3,3 ποσοστιαίες μονάδες στην άσκηση του 2016. Το σενάριο, το οποίο αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) σε συνεργασία με την ΕΚΤ και την ΕΑΤ, κάλυψε περίοδο τριών ετών και επικεντρώθηκε
στην ανατιμολόγηση των ασφαλίστρων κινδύνου παγκοσμίως, στις αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλής
κερδοφορίας των τραπεζών και στις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους. Οι κίνδυνοι αυτοί
χαρακτηρίστηκαν από το ΕΣΣΚ στο τέλος του προηγούμενου έτους ως οι πλέον σημαντικοί για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το σενάριο
δεν λαμβάνει υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Με βάση την υπόθεση για συρρίκνωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)
της ζώνης του ευρώ κατά 2,4% και για πτώση των τιμών των ακινήτων και των μετοχών κατά 17% και 31% αντίστοιχα, η διαταραχή
που εφαρμόζει το σενάριο είναι σοβαρότερη από τη διαταραχή που εφαρμόστηκε στο σενάριο της άσκησης του 2016, κατά μέσο όρο σε
όλα τα κράτη μέλη.
Η μεγαλύτερη μείωση κεφαλαίου δεν αντικατοπτρίζει μόνο ένα αυστηρότερο μακροοικονομικό σενάριο, αλλά και την εισαγωγή του
Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9. Σύμφωνα με το νέο αυτό λογιστικό πρότυπο, οι τράπεζες, τουλάχιστον αυτές που
δεν επωφελήθηκαν από μια περίοδο σταδιακής εφαρμογής, πρέπει να σχηματίζουν προβλέψεις για αναμενόμενες ζημίες από
απομειωμένα δάνεια νωρίτερα στον πιστωτικό κύκλο. Ο αντίκτυπος του σεναρίου ήταν επίσης μεγαλύτερος λόγω των αλλαγών στη
μεθοδολογία της άσκησης. Θετική εξέλιξη συνιστά το γεγονός ότι, έχοντας μειώσει τον όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες
επωφελήθηκαν από βελτιώσεις στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού.
Ωστόσο, το συνολικό υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας που επιτεύχθηκε από το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ δεν πρέπει να
υποκρύπτει το γεγονός ότι οι προκλήσεις παραμένουν και το έργο όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα υφιστάμενα ζητήματα
πρέπει να συνεχιστεί. Η ΕΚΤ θα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς.
Παράλληλα με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΚΤ διενήργησε τη δική της άσκηση στις
τράπεζες που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ.
Νωρίτερα το 2018, η ΕΚΤ υπέβαλε επίσης σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες στις οποίες
ασκεί άμεση εποπτεία. Ενώ ακολούθησε την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση με την άσκηση της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, εφάρμοσε
συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του τρίτου προγράμματος του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας για τη στήριξη της Ελλάδος.
Όπως και στο παρελθόν, η άσκηση δεν θέτει θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας των τραπεζών. Ωστόσο, βοηθά τον επόπτη να καθορίσει το
κεφάλαιο του Πυλώνα 2 στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation
Process - SREP). Οι επόπτες ζητούν από τις τράπεζες να συσσωρεύσουν κεφάλαιο του Πυλώνα 2 ως προληπτικό κεφαλαιακό απόθεμα
ασφαλείας επιπλέον του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτούν οι νομοθετικές διατάξεις. Ο Πυλώνας 2 προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της τράπεζας, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, η δομή διακυβέρνησης ή το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. Η ΕΚΤ
καταρτίζει επί του παρόντος τις αποφάσεις SREP για το 2018 οι οποίες αφορούν τις τράπεζες υπό την εποπτεία της".
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Ρώμη: Στον «πάγο» επίμαχα κοινωνικά μέτρα
Η ιταλική κυβέρνηση, απ’ ότι φαίνεται, προσπαθεί να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης με την Ευρώπη,
αλλά χωρίς να αλλάξει το πρόγραμμά της. Τελικά, η πρακτική εφαρμογή του «εισοδήματος του πολίτη» των
Πέντε Αστέρων για τους άνεργους και χαμηλοσυνταξιούχους, όπως και της μείωσης της ηλικίας για την
σύνταξη που προωθεί η Λέγκα, δεν περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο προϋπολογισμού που αναμένεται να
κατατεθεί στις Βρυξέλλες έως τις 13 Νοεμβρίου. Ο λεπτομερειακός καθορισμός των προαναφερθέντων
επίμαχων μέτρων θα γίνει με ειδικά διατάγματα, τα οποία θα εγκριθούν τα Χριστούγεννα ή στις αρχές του νέου
έτους. Μόνον τότε θα είναι σαφές πόσοι πολίτες θα μπορέσουν να επωφεληθούν των κοινωνικών μέτρων και
πόσα χρήματα θα πρέπει να διατεθούν «Είναι κρίσιμα θέματα, για τα οποία πρέπει να εργαστούμε κι άλλο»,
δήλωσε ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε για να δικαιολογήσει και την ουσιαστική αναβολή.
Η αναβολή είναι ένα τρόπος για να μπορέσει να μειωθεί πιθανώς και το δημόσιο έλλειμμα (η πρόβλεψη για το
2019 αγγίζει το 2,4% του ΑΕΠ), το οποίο έχει προκαλέσει την σκληρή αντίδραση των Βρυξελλών.
Δημοσκόπηση: πραγματικός πρωθυπουργός ο Σαλβίνι
Παράλληλα, στελέχη της Λέγκα, όπως ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Τζανκάρλο Τζορτζέτι, συνεχίζουν
να εκφράζουν πολλές αμφιβολίες σε ό,τι αφορά το «εισόδημα του πολίτη». Διότι θεωρούν ότι δεν θα βοηθήσει
την οικονομική ανάπτυξη και ότι πρόκειται μόνον για ένα κοινωνικό βοήθημα που μπορεί να μην αυξήσει τις
θέσεις εργασίας. Αλλά ο αρχηγός των Πέντε Αστέρων Λουίτζι Ντι Μάιο επιμένει ότι η συγκεκριμένη
προεκλογική δέσμευση των «πεντάστερων» δεν μπορεί να μείνει μόνον στα χαρτιά. Στο μεταξύ, η
δημοτικότητα της κυβερνητικής συμμαχίας, σύμφωνα με γκάλοπ της εφημερίδας Λα Ρεπούμπλικα, βρίσκεται
στο 58%. Σημειώνεται ελαφρά μείωση του 2,5% σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Η Λέγκα
εξασφαλίζει το 30% της πρόθεσης ψήφου (με άλμα 13 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε οκτώ μήνες) ενώ τα
Πέντε Αστέρια δεν ξεπερνούν το 27,6%. Σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαρτίου
δηλαδή,
το
κίνημα
που
ίδρυσε
ο
Μπέπε
Γκρίλο
χάνει
πέντε
μονάδες.
Σύμφωνα, τέλος, με το 60% των ερωτηθέντων, ο πραγματικός επικεφαλής της κυβέρνησης είναι ο πρόεδρος
της Λέγκας και υπουργός Εσωτερικών Ματτέο Σαλβίνι, ο οποίος προβάλλει διαρκώς ένα «δυναμικό» αλλά και
«επιθετικό» προφίλ. Ο ιταλός πρωθυπουργός και καθηγητής Νομικής Τζουζέπε Κόντε είναι «καθηλωμένος»
στο 16%.
Πηγή: Deutsche Welle
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Ημερήσια Νέα

Στο μικροσκόπιο «μαγειρεμένες» οικονομικές μελέτες
Επιστημονικές έρευνες αποτελούν συχνά το θεμέλιο λίθο πολιτικών αποφάσεων. Συχνά όμως εμπεριέχουν λάθη
ή είναι και σκοπίμως παραποιημένες, προκαλώντας τεράστια πολιτική και οικονομική ζημιά. Καλύτερο
παράδειγμα η Ελλάδα.
Όπως αναφέρει σε εκτενές της άρθρο η Süddeutsche Zeitung, η αμφιλεγόμενη έρευνα των δυο οικονομολόγων
του Χάρβαρντ, Ράινχαρτ και Ρογκόφ για την επίδραση του δημόσιου χρέους στην ανάπτυξη που δημοσιεύτηκε
το 2010 (χρέος άνω του 90% του ΑΕΠ οδηγεί σε κατάρρευση της οικονομίας) ήταν βασικό σημείο αναφοράς
των υποστηρικτών της αυστηρής πολιτικής λιτότητας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της
κρίσης. Μέχρι τη στιγμή που άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν λάθη στους υπολογισμούς αλλά και παραλείψεις
δεδομένων στη συγκεκριμένη μελέτη.
Οι λανθασμένες έρευνες προκαλούν τεράστια ζημιά, υποστηρίζει ο Γκερτ Βάγκνερ από το Γερμανικό
Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών DIW. Στηριζόμενοι σε λάθος στοιχεία οι Ράινχαρτ και Ρογκόφ επιβεβαίωσαν
τότε μια θεωρία την οποία επικαλούνταν κάθε τόσο πολλοί ευρωπαίοι πολιτικοί -μεταξύ των οποίων ο τότε
γερμανός υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε- για να δικαιολογήσουν την επιβολή μέτρων αυστηρής λιτότητας.
«Γι΄ αυτό και ορισμένες κυβερνήσεις πιέστηκαν πολύ να κάνουν τόσο μεγάλες περικοπές», εκτιμά ο
Γκερτ Βάγκνερ. Σε αυτή την παρατεταμένη λιτότητα αποδίδουν πολλοί αναλυτές το ότι η Ελλάδα δεν έχει
εξέλθει ακόμη οριστικά από την κρίση.
Λάθη αλλά και «δημιουργικοί» υπολογισμοί
Υπάρχουν βέβαια πολλά ακόμη παραδείγματα λανθασμένων ερευνών ή μελετών που οδήγησαν σε εσφαλμένα
προγνωστικά. Ένα από αυτά αφορά τον γερμανικό κατώτατο μισθό. Όταν το 2015 η Γερμανία αποφάσιζε -ως
τελευταία χώρα της ΕΕ- να εισαγάγει κατώτατο ωρομίσθιο, οι εργοδότες προειδοποιούσαν για τις
ανυπολόγιστες συνέπειες του βήματος. Βασικό όπλο στη φαρέτρα των επιχειρημάτων τους ήταν μια μελέτη του
οικονομικού ινστιτούτου Ifo που προέβλεπε ότι ο κατώτατος μισθός θα «στοίχιζε» έως και 900.000 θέσεις
εργασίας. Η πρόβλεψη αυτή δεν επαληθεύτηκε ποτέ ενώ η Γερμανία συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ
απασχόλησης μετά το άλλο.
Προκειμένου να αποκαλύπτονται τέτοια λάθη εγκαίρως και, κυρίως, πριν προλάβουν να προκαλέσουν ζημιά,
μια ομάδα ερευνητών, μεταξύ των οποίων ο Γκερντ Βάγκνερ, προχώρησαν το 2017 στην ίδρυση της
επιθεώρησης IREE (International Journal for Re-Views in Empirical Economics) η οποία βάζει στο
μικροσκόπιο μελέτες μικροοικονομικών δεδομένων.
Την αξιοπιστία οικονομικών ερευνών εξέτασαν οι αμερικανοί Άντριου Τσανγκ και Φίλιπ Λι. Βάζοντας στο
μικροσκόπιο 60 συνολικά μελέτες, οι δυο οικονομολόγοι κατάφεραν να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα μόλις
στις μισές από αυτές. Γενικά ισχύει ότι στο 40%-50% των περιπτώσεων δεν επαληθεύονται τα αποτελέσματα
των ερευνών, τονίζει ο Βάγκνερ. Αυτό όμως δεν οφείλεται μόνον σε λάθος υπολογισμούς ή σε λανθασμένη
μεθοδολογία. Συχνά οι επιστημονικές μελέτες παραποιούνται σκοπίμως προκειμένου να επιτευχθεί ένα
θεαματικό\ή «πολιτικά επιθυμητό» αποτέλεσμα.
Deutsche Welle
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Ανησυχία μετά τη νέα μεγάλη πτώση των τραπεζών την Παρασκευή
… Ανάγκη άμεσης επιστροφής του τραπεζικού δείκτη υψηλότερα των
505 – 515 μονάδων (έκλεισε την Παρασκευή στις 490,44 μονάδες, 3,88%).
Τραπεζικός Δείκτης
Τράπεζες (519.750, 519.750, 480.700, 490.440, -19.7800)
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