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

Ημερήσια Νέα
09/11/17

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο 1,6% «χαμηλώνει» ο στόχος για την ανάπτυξη το 2017
Σε επί τα χείρω αναθεώρηση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη το 2017 προχωρεί η κυβέρνηση στο σχέδιο του
Προϋπολογισμού που θα καταθέσει στις 21 Νοεμβρίου στη Βουλή. Σύμφωνα με το Bloomberg, η πρόβλεψη για
την εφετινή ανάπτυξη αναθεωρείται επί τα χείρω στο 1,6%, από 1,8% προηγουμένως. Η ελληνική οικονομία
αναπτύχθηκε κατά 0,4% του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2017 και κατά 0,8% στο δεύτερο τρίμηνο του 2017.
Δεδομένης της αναιμικής ανάπτυξης που σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2017 (+ 0,6%) η νέα πρόβλεψη
παραπέμπει σε ρυθμό ανάπτυξης 2,6% στο δεύτερο εξάμηνο του 2017. Η πιο συντηρητική εκτίμηση είναι
πιθανόν να ευθυγραμμίζεται με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα
δημοσιοποιηθούν αύριο. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ο ρυθμός ανάπτυξης
το 2017 θα κινηθεί σε πραγματικούς όρους ελαφρά κάτω του 1,5%, λόγω της αναιμικής συμβολής των
επενδύσεων στην οικονομία. Το ΙΟΒΕ για το 2018 προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2% ενδεχομένως και ελαφρώς
μεγαλύτερο.

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

Έρχονται αλλαγές στην αξιολόγηση των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών
Στον εμπλουτισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζικών διοικήσεων αναμένεται να
προχωρήσουν
κυβέρνηση
και
Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας,
καθώς στις
20
Νοεμβρίου 2017 εκπνέει η διετής περίοδος που έθετε ως διορία για την αναθεώρηση των κριτηρίων ο νόμος του
ΤΧΣ. Η τελευταία αξιολόγηση των τραπεζικών διοικήσεων από το ΤΧΣ έγινε τον Ιούλιο του 2016 και βασίσθηκε
στα κριτήρια που έθετε ο νόμος 4346/2015.
Όπως γράφει το CNN Greece, ο συγκεκριμένος νόμος απαιτούσε (και απαιτεί) μεταξύ άλλων τα μέλη των
Διοικήσεων των τραπεζών να διαθέτουν δεκαετή εμπειρία σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της
τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων, ή των επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και να
μην είναι «πολιτικά» πρόσωπα, ήτοι να μην έχουν ασκήσει, ούτε να τους έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία
τέσσερα χρόνια πριν το διορισμό τους, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα.
Συνέχεια…
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/ που τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 2015 προβλέπει ωστόσο πως η διαδικασία αξιολόγησης
Ο νόμος 4346
των τραπεζικών διοικήσεων θα έχει δυναμική, ήτοι τα κριτήρια επιλογής θα εμπλουτίζονται. «Τα κριτήρια θα
πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον μία φορά ανά διετία και συχνότερα εάν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή
στη χρηματοοικονομική θέση του πιστωτικού ιδρύματος», τονίζει ο νόμος.
Μετά από 24 μήνες έχει έρθει πλέον η ώρα να αναθεωρηθούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής. Μπορεί το
διαρκώς διοικητικά υποστελεχωμένο ΤΧΣ να προέβη πέρσι τον Ιούλιο στην αξιολόγηση των διοικήσεων των
πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία έχει υπογράψει συμφωνία πλαισίου συνεργασίας, ωστόσο η αξιολόγηση που
ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη ανεξάρτητου συμβούλου δεν έχει κριθεί απόλυτα ικανοποιητική από την
κυβέρνηση.
Στη βάση αυτή, πηγές από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθιστούν σαφές πως στόχος είναι με
αφορμή τη διετή αναθεώρηση των κριτηρίων αξιολόγησης των τραπεζικών διοικήσεων να εφαρμοστούν κατά
γράμμα από το ΤΧΣ οι απαιτήσεις ικανότητας και καταλληλότητας που απορρέουν από την οδηγία σχετικά με
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Directive - CRD IV).
Όπως εξηγούν, με τον τρόπο αυτό η εποπτεία της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών
οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων θα είναι απόλυτα συμβατή με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και δεν θα αμφισβητούνται από κανέναν.
Η οδηγία για την CRD IV ορίζει πέντε ουσιώδη κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας και καταλληλότητας:
Γνώση, δεξιότητες και εμπειρία. Διαθέτει ο υποψήφιος τα θεωρητικά και πρακτικά προσόντα για την ανάληψη
συγκεκριμένων καθηκόντων στην τράπεζα;
Φήμη. Έχει ο υποψήφιος ποινικό μητρώο ή ιστορικό διοικητικών ή φορολογικών παρατυπιών; Εμπλέκεται ο
υποψήφιος σε εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες;
Συγκρούσεις συμφερόντων. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου πρέπει να είναι σε θέση να δρουν ανεξάρτητα
κατά τη λήψη αποφάσεων. Έχει ο υποψήφιος συγκρουόμενα συμφέροντα, τα οποία πιθανώς θίγουν την
τράπεζα;
Διάθεση χρόνου. Μπορεί ο υποψήφιος να αφιερώσει επαρκή χρόνο για να ασκήσει τα προτεινόμενα καθήκοντα
εντός της τράπεζας;
Συλλογική καταλληλότητα των μελών του διοικητικού οργάνου. Εξετάζοντας την προστιθέμενη αξία ενός
συγκεκριμένου υποψηφίου για το διοικητικό όργανο ως σύνολο, πώς ταιριάζει ο υποψήφιος στη γενική σύνθεση
του συμβουλίου;
Υπό το φως υποθέσεων που προέκυψαν μετά την ενεργοποίηση του Ν. 4346, στελέχη του οικονομικού
επιτελείου κρίνουν επιβεβλημένη τη ρητή αναφορά των κριτηρίων της οδηγία CRD IV στις νέες διατάξεις που
θα αναπροσαρμόσουν τα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας και καταλληλότητας των τραπεζικών στελεχών,
ειδικά από τη στιγμή που η αξιολόγηση του SSM (fit and proper supervision) δεν γίνεται τακτικά και το
αρμόδιο Τμήμα Εποπτικής Έγκρισης της ΕΚΤ και η αρμόδια Μεικτή Εποπτική Ομάδα δεν επιλαμβάνονται
εάν δεν υπάρξει πρώτα αναφορά από την οικεία εθνική εποπτική αρχή.
Πηγή: CNN Greece
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν περιλαμβάνονται κατοικίες με αξία κάτω των 300.000 ευρώ στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς
Η καθυστέρηση στη διενέργεια πλειστηριασμών από τις τράπεζες θα είχε επίπτωση στο ύψος των προβλέψεων
και τη ρευστότητά τους, δήλωσε στους Financial Times ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Νίκος
Καραμούζης. «Αυτό θα είχε επίπτωση στον σχηματισμό προβλέψεων μελλοντικά, καθώς θα συνεχίζαμε να
έχουμε τα δάνεια στα βιβλία μας και θα επηρέαζε, επίσης, τη ρευστότητα», σημείωσε. …… Συνέχεια…
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Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας με τίτλο «Οι Έλληνες συμβολαιογράφοι ξεκινούν δίμηνη
απεργία», ο κ. Καραμούζης είπε ότι οι τράπεζες έχουν συντονίσει τα σχέδιά τους για να διασφαλίσουν ότι στους
πρώτους γύρους πλειστηριασμών δεν θα περιλαμβάνονται κατοικίες με αξία χαμηλότερη των 300.000 ευρώ.
«Λάβαμε υπόψη την κοινωνική αντίδραση στη διαδικασία αυτή», σημείωσε ο κ. Καραμούζης.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Συμβολαιογράφων, Γιώργος Ρούσκας δήλωσε στην εφημερίδα
ότι «(οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί) θα πρέπει να γίνονται σε Ειρηνοδικεία για να διασφαλίζεται η ομαλή
διεξαγωγή της διαδικασίας και τα μέλη της ένωσης μας δεν διατρέχουν κίνδυνο επίθεσης».

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

Καθησυχαστική η ΕΚΤ στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Η ΕΚΤ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσής της με τις αρχές της ΕΕ και της Ιταλίας, με αφορμή
τα σχέδια της για απαλλαγή των τραπεζών της ευρωζώνης από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αφήνοντας
ανοικτή την προοπτική να συνεργαστεί με τους λοιπούς θεσμούς και να προσαρμόσει την προσέγγισή της στις
ανάγκες κάθε τράπεζας ξεχωριστά, γράφει το πρακτορείο Reuters.
Η ΕΚΤ δέχεται κριτική για το γεγονός ότι έχει θέσει οριζόντιους κανόνες ως προς τα κεφαλαιακά αποθέματα,
που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες για τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ προβλέπεται να εκπονήσει
μέχρι τον Μάρτιο του 2018 κατευθυντήριες γραμμές για τα υφιστάμενα δάνεια, τα οποία αποτελούν ένα πολύ
μεγαλύτερο θέμα, καθώς ανέρχονται συνολικά στα 900 δισ. ευρώ.
Κριτική στην ΕΚΤ ασκούν μεταξύ άλλων ο ιταλός υπουργός Οικονομικών Πιερ Κάρλο Παντοάν, καθώς και ο
Ιταλός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι, οι οποίοι φοβούνται ότι οι νέοι κανόνες θα
αναγκάσουν τις τράπεζες να περικόψουν την πιστωτική τους επέκταση και ενδεχομένως να χρειαστούν νέες
ανακεφαλαιοποιήσεις.
Ισχυρίζονται, επίσης, ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές καταπατούν τις αρμοδιότητες του ΕΚ και δεν
λαμβάνουν υπ? όψιν τους χώρες όπως η Ιταλία, όπου η Δικαιοσύνη σημειώνει καθυστερήσεις και η οικονομική
ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, εμφανίστηκε χθες
να τείνει κλάδο ελαίας, υπογραμμίζοντας ότι «επί του παρόντος το ζήτημα που επείγει είναι η αντιμετώπιση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων?και γι΄ αυτό χρειαζόμαστε την κοινή προσπάθεια τραπεζών και των
εποπτικών, ρυθμιστικών και εθνικών αρχών».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τι έφερε ο πρώτος χρόνος Τραμπ;
Διακυβέρνηση με διατάγματα, εξαγγελίες που έμειναν στα χαρτιά και ένας συστηματικός μετασχηματισμός των ΗΠΑ προς το
συντηρητικότερο. Ένας απολογισμός του πρώτου χρόνου Τραμπ στην προεδρία.
Η 8η Νοεμβρίου 2016 θα περάσει στην αμερικανική ιστορία ως ημέρα δύο κραυγαλέα λανθασμένων εκτιμήσεων. Μέχρι τότε
δημοσκόποι, δημοσιογράφοι, όλοι οι Δημοκρατικοί, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί και, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες φήμες, του ίδιου του
Ντόναλντ Τραμπ συμπεριλαμβανομένου, πίστευαν ότι η Χίλαρι Κλίντον επρόκειτο να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ και ότι μετά από αυτή
την ημέρα θα τελείωνε ο πιο βρώμικος προεκλογικός αγώνας των τελευταίων 100 χρόνων.
Δύο οικτρά λάθη, δεδομένου ότι ο Τραμπ εξελέγη 45ος πρόεδρος της χώρας και ο προεκλογικός αγώνας φαίνεται να συνεχίζεται
απρόσκοπτα. Τα ΜΜΕ που πρόσκεινται στον αμερικανό πρόεδρο, όπως το δεξιό συντηρητικό Fox News, εξακολουθούν να βάλουν κατά
της Χ. Κλίντον και ο Ντ. Τραμπ φαίνεται να νιώθει εξαιρετικά άνετα στις συγκεντρώσεις των υποστηρικτών του, οι οποίες ελάχιστα
διαφέρουν από αυτές που διοργάνωνε προεκλογικά. Η τέχνη της πολιτικής, η οικοδόμηση πλειοψηφιών και η αναζήτηση συμβιβασμών,
δηλαδή το ουσιαστικό καθήκον του προέδρου, δεν φαίνεται να ταιριάζει στον Τραμπ. Ο πενιχρός απολογισμός της πρώτης του χρονιάς
στον Λευκό Οίκο είναι ενδεικτικός.

Obamacare και άλλεςδεσμεύσεις που αθετήθηκαν
Μια από τις κεντρικές προεκλογικές εξαγγελίες του αμερικανού προέδρου ήταν η κατάργηση του νομοθετικού πακέτου Obamacare, που
είχε καθιερωθεί επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα με στόχο να παράσχει σε όλους του Αμερικανούς πρόσβαση στην ασφάλιση υγείας με
προσιτούς όρους. Η υπόσχεση Τραμπ ότι το Obamacare θα αντικατασταθεί από κάτι «πολύ καλύτερο» παραμένει ανεκπλήρωτη μέχρι
σήμερα, με τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο να μην έχουν καταλήξει μέχρι σήμερα σε κάποια συμφωνία. Μετά από επανειλημμένα
αποτυχημένες προσπάθειες αντικατάστασης του Obamacare τελικά οι Ρεπουμπλικάνοι συμβιβάστηκαν με την ιδέα να προχωρήσουν
προς το παρόν χωρίς μεταρρύθμιση στην Υγεία. Ο ίδιος ο πρόεδρος αρκείται για την ώρα στην κατάργηση ορισμένων
χρηματοδοτήσεων για το Obamacare και οδηγεί το σύστημα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Η δεύτερη μεγάλη υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η κατασκευή του «υπέροχου τείχους» στα σύνορα με το Μεξικό προκειμένου να
σταματήσει η είσοδος «κακών ανθρώπων» -όπως αρέσκεται να τους χαρακτηρίζει- στις ΗΠΑ. Μάλιστα το επίμαχο έργο επρόκειτο να
υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήματα του Μεξικού. Τον φετινό Ιανουάριο εκπονήθηκαν τα πρώτα σχέδια του τείχους και μόλις τον
Σεπτέμβριο ξεκίνησε η κατασκευή κάποιων πρωτοτύπων. Τον Αύγουστο ωστόσο η Washington Post είχε δημοσιεύσει το πρωτόκολλο
μιας συνομιλίας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του μεξικανού ομολόγου του Ενρίκε Πένια Νιέτο, όπου ο Τραμπ ομολόγησε ότι
γνωρίζει ότι το Μεξικό δεν είναι διατεθειμένο να πληρώσει για το έργο, ωστόσο παρακάλεσε τον μεξικανό πρόεδρο να μην το αναφέρει
δημόσια ώστε να μην πλήξει την εικόνα του Ντ. Τραμπ στην αμερικανική κοινή γνώμη. Το 1,5 δις ευρώ που απαιτείται για την έναρξη
των κατασκευαστικών έργων του τείχους δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Κογκρέσο.
Μία ακόμη προεκλογική δέσμευση του Ντ. Τραμπ ήταν να καθαρίσει «τον βάλτο» της Ουάσιγκτον, όπως είχε τονίζει, κάνοντας επίθεση
στο κατεστημένο της αμερικανικής πρωτεύουσας. Όντως μετά την ανάληψη της προεδρία αντικατέστησε πολλά πρόσωπα σε καίριες
θέσεις, όμως με πολυεκατομμυριούχους από τους χώρους των επιχειρήσεων και των λόμπι. Η υπόσχεσή του να μείνει μακριά από τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, υλοποιήθηκε φαινομενικά με την ανάθεση της διαχείρισης
της οικονομικής αυτοκρατορίας Τραμπ στους γιους του.
Πολιτική μέσω διαταγμάτων
Ο αμερικανός πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να χαράσσει την πολιτική του με εκτελεστικά διατάγματα, τα οποία ναι μεν δεν είναι
ισότιμα του νόμου, ωστόσο είναι απολύτως δεσμευτικά για την ομοσπονδιακή διοίκηση και τους υπαλλήλους της. Και οι προκάτοχοι
του Τραμπ έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη καταργήσει με μια απλή υπογραφή περισσότερες
από 800 αποφάσεις του Μπαράκ Ομπάμα. Επίσης στον έναν χρόνο θητείας του εξέδωσε 50 διατάγματα, περισσότερα από κάθε
προκάτοχό του τα τελευταία 50 χρόνια στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Ένα πεδίο όπου ο Ντ. Τραμπ επιστρατεύει τα εκτελεστικά διατάγματα είναι η μετανάστευση. Οι επίμαχες ταξιδιωτικές του
απαγορεύσεις έχουν επανειλημμένα ακυρωθεί από τη δικαιοσύνη. Η διοίκηση Τραμπ υιοθετεί σκληρή στάση απέναντι στους
παράτυπους μετανάστες. Περισσότεροι από 28.000 είχαν συλληφθεί μέχρι τον περασμένο Αύγουστο χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα
άλλο αδίκημα.
\ Πάντως η απέλαση ανεπιθύμητων αλλοδαπών είναι πιο χρονοβόρα συγκριτικά με την προεδρία Ομπάμα.
Μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης Τραμπ ήταν ο διορισμός του υπερσυντηρητικού νομικού Νιλ Γκόρσακ στο δικαστικό συμβούλιου του
Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Με αυτήν την τοποθέτηση οι συντηρητικοί εξασφαλίζουν την πλειοψηφία στο δικαστικό
συμβούλιο του Supreme Court και κατά πάσα πιθανότητα για δεκαετίες σημαντική επιρροή στην ομοσπονδιακή νομολογία. Πέρα όμως
από το Supreme Court ο Ντ. Τραμπ μεταμορφώνει τις ΗΠΑ σε ένα ισχυρά συντηρητικό κράτος στο οποίο οι συντηρητικές δυνάμεις
έχουν το πάνω χέρι.
Ίσως η πιο εμφανής από όλες τις αλλαγές είναι ότι έναν χρόνο μετά την εκλογή Τραμπ οι ΗΠΑ μοιάζουν πιο βαθιά διχασμένες από ποτέ,
οι πολίτες είναι πιο δύσπιστοι απέναντι στα ΜΜΕ και μεταξύ τους και οι ΗΠΑ φαίνονται εξαιρετικά ανίκανες να επιτυγχάνουν
συμβιβασμούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Πηγή: Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

World stocks up 12 months in a row, the longest winning streak on
record.
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