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Εθνική Τράπεζα και Eurobank πουλάνε τις θυγατρικές τους στη Ρουμανία ..
Τις θυγατρικές τους στη Ρουμανία σκοπεύουν να πουλήσουν η Εθνική και η Eurobank σύμφωνα με τις
υπάρχουσες πληροφορίες. Πρόκειται για την Banca Romaneasca, της ΕΤΕ μαζί με την εταιρεία leasing.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το διασυνοριακό χαρτοφυλάκιο δεν θα μετέχει στη διαδικασία, ώστε να μην
επηρεαστεί το τίμημα.
Όπως αναφέρει η Ημερησία, στην περίπτωση της θυγατρικής της Eurobank, Bancpost, η πώληση θα αφορά είτε
ολόκληρη την τράπεζα, εφόσον βρεθεί τοπικός επενδυτής που θα προβεί στην εξαγορά, είτε διατήρηση ενός
ποσοστού από τη Eurobank, εφόσον ο αγοραστής δεν είναι ξένη τραπεζα αλλά κάποιο ξένο fund.
Η Banca Romaneasca έχει μερίδιο αγοράς 1,7% και είχε εξαγοραστεί από την Εθνική Τράπεζα το 2003. Σε ό,τι
αφορά την Bancpost, αυτή κατέχει το 3% της ρουμανικής αγοράς και είναι η 9η μεγαλύτερη τράπεζα σε επίπεδο
ενεργητικού. Η Eurobank απέκτησε ποσοστό πλειοψηφίας το 2003 και τον πλήρη έλεγχο της τράπεζας το 2009.
Ας σημειωθεί πως Εθνική και Eurobank είχαν μπει σε συζήτηση μεταξύ τους για τις θυγατρικές στα Βαλκάνια
όπως και οι άλλες τράπεζες. Ομως οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν, καθώς οι τράπεζες δεν συμφωνούσαν
στις καταβολές που θα έπρεπε να γίνουν μεταξύ τους, ώστε να καλυφθούν οι διαφορές στην αξία των
περιουσιακών στοιχείων που θα ανταλλάσσονταν.
Στην αγορά της Ρουμανίας θα παραμείνει η Alpha Bank όπως και στην Αλβανία και την Κύπρο, εκτιμάται όμως
πως θα αποχωρήσει από τη Σερβία, ενώ βρισκόταν εκεί από το 2002. Το 2005 είχε αποκτήσει τη σερβική
τράπεζα, Jubanka, η οποία μετονομάσθηκε σε Alpha Bank Beograd και εν συνεχεία σε Alpha Bank Srbija.
Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού πώλησης της σερβικής θυγατρικής της Alpha Bank, αναμένεται σύντομα, με
την τοπική ΑΙΚ Banka (6η μεγαλύτερη τράπεζα της Σερβίας, με ενεργητικό 1,4 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς
περίπου 6%) να έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά.
Η Αlpha Bank αναμένεται να είναι η πρώτη τράπεζα που θα έχει με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώσει το πλάνο
αναδιάρθρωσής της σε σχέση με τις πωλήσεις θυγατρικών, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει.
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Συναντήσεις Νουί στην Αθήνα με τις τραπεζικές διοικήσεις
Την Ελλάδα αναμένεται να επισκεφτεί στις αρχές Μαρτίου η επικεφαλής του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας
(SSM) της ΕΚΤ Ντανιέλ Νουί προκειμένου να έχει συναντήσεις με τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας και
τις ηγεσίες των συστημικών τραπεζών.
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\/ αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει μέχρι την επίσκεψη της κ. Νουί στην Αθήνα είναι αυτό των
Ένα θέμα που
αλλαγών στις διοικήσεις των τραπεζών. Ο SSM ήδη ζήτησε με επιστολές του την αντικατάσταση κάποιων
μελών από τα ΔΣ των Eurobank, Εθνική και Πειραιώς κρίνοντας ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις (fit and
proper). Στο προσεχές διάστημα θα καταδειχθεί το τι θα γίνει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Πειραιώς και
με το θέμα του προέδρου της Εθνικής.
Σύμφωνα με ελληνικές τραπεζικές πηγές στο πλαίσιο της διήμερης παρουσίας της στη χώρα μας η Ντανιέλ
Νουί θα πραγματοποιήσει τον καθιερωμένο απολογισμό δράσης του SSM σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες και
θα παρουσιάσει στις ελληνικές αρχές τους στόχους για το 2017. ADVERTISING
invented by Teads
Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, προχώρησε, σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα και τον SSM, στον καθορισμό
επιχειρησιακών στόχων σχετικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων για την περίοδο 2016 2019.
Με βάση τα συμφωνηθέντα, προβλέπεται η μείωση του συνολικού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων κατά περίπου 40% μέχρι το τέλος του 2019 ή 38 δισ. ευρώ σε απόλυτα μεγέθη.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γερμανικός τύπος: «Η Ελλάδα κερδίζει»
Ο γερμανικός τύπος καταγράφει το πράσινο φως της ευρωζώνης στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους.
«Η Ελλάδα κερδίζει» επιγράφεται σύντομο ρεπορτάζ της Süddeutsche Zeitung, που σημειώνει ότι «μετά την
αντιπαράθεση για το δώρο Χριστουγέννων προς τους συνταξιούχους η Αθήνα παίρνει τελικά τις διευκολύνσεις
για το χρέος. Τη Δευτέρα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε σχετικά μέτρα. Έτσι,
εκλείπει πλέον ένα σημείο τριβής ενόψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης την
Πέμπτη. Εξακολουθεί ωστόσο να παραμένει αναπάντητο το ερώτημα, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
πρόκειται να συμμετάσχει στην τρέχουσα δανειακή σύμβαση (για την Ελλάδα). Για το ζήτημα αυτό η
εφημερίδα του Μονάχου σημειώνει ότι «συνομίλησαν ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και η
επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ στο Νταβός. Ο Σόιμπλε
δήλωσε σχετικά στο Bloomberg: ʻαν τροποποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να διαπραγματευθούμε άλλο.
Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα συμβούλευα να ζητήσουμε την έγκριση του γερμανικού κοινοβουλίουʼ».
«Διευκολύνσεις για την Ελλάδα» είναι ο τίτλος στο σχετικό ρεπορτάζ της Frankfurter Allgemeine. Η εφημερίδα
υπενθυμίζει ότι «το Γιούρογκρουπ είχε αποφασίσει ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου τα μέτρα. Τα οποία όμως στη
συνέχεια ʻπάγωσανʼ, καθώς η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε εφάπαξ πληρωμές για άπορους συνταξιούχους,
χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους πιστωτές. Στο μεταξύ, η σχετική αντιπαράθεση έχει διευθετηθεί, μετά
τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα προχωρήσει σε μειώσεις συντάξεων, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι
δημοσιονομικοί στόχοι για φέτος».
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Γκάμπριελ: Η αποχώρηση των ΗΠΑ από την TPP ανοίγει ευκαιρίες σε μας
Η γερμανική βιομηχανία θα μπορούσε να επωφεληθεί από τυχόν εμπορικές ευκαιρίες στην Ασία και τη Νότια
Αμερική, που άφησαν οι ΗΠΑ, υποστηρίζει ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, λίγη ώρα
μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Σύμπραξη της Περιοχής του Ειρηνικού (TPP). Σε συνέντευξή του που
δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Handelsblatt, ο Γκάμπριελ φαίνεται να είπε: «Αν ο Τραμπ
ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την Ασία και τη Νότια Αμερική, θα ανοιχθούν ευκαιρίες για εμάς». «Ο Τραμπ
πρέπει απλώς να αναγνωρίσει ότι η αμερικανική οικονομία συχνά δεν είναι ανταγωνιστική, ενώ η γερμανική
είναι», πρόσθεσε, επικρίνοντας την απειλή του αμερικανού προέδρου να επιβάλλει δασμούς 35% στα γερμανικά
οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ από το Μεξικό. Κάτι τέτοιο, συνέχισε, θα ήταν αντιπαραγωγικό για τις
ΗΠΑ. Ο Γκάμπριελ, που είναι ταυτόχρονα υπουργός Οικονομίας και ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος (SPD), υπενθύμισε ότι μόλις το 10% των γερμανικών εξαγωγών πηγαίνουν στις ΗΠΑ ενώ το 60%
των
γερμανικών
προϊόντων
εξάγονται
σε
άλλες
χώρες
της
Ευρώπης.
«Βλέπετε το βάρος των οικονομικών συμφερόντων μας. Η Γερμανία θα πρέπει να ενεργεί με αυτοπεποίθηση
και όχι με φόβο ή δουλοπρέπεια. Είμαστε πολύ επιτυχημένη, τεχνολογικά ανεπτυγμένη, εξαγωγική χώρα με
πολλούς σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους και έξυπνες εταιρείες», κατέληξε.

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

Μ. Βρετανία: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ενεργοποιήσει το Άρθρο 50 χωρίς το Κοινοβούλιο
Το Ανώτατο δικαστήριο της Μ. Βρετανίας, αποφάσισε, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ενεργοποιήσει το άρθρο
50 της Συνθήκης της Λισαβώνας, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκριση του Κοινοβουλίου. Τα βλέμματα είναι
στραμμένα στην Τζίνα Μίλερ, την ιδρύτρια της οργάνωσης People’s Foundation που έφερε την υπόθεση στα
δικαστήρια. «Σήμερα με πλειοψηφία 8 -3 το Ανώτατο Δικαστήριο, αποφασίζει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να
ενεργοποιήσει το Αρθρο 50 χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου,» δήλωσε ο Λόρδος Νιουμπέργκερ. Η
απόφαση αυτή θεωρείται πλήγμα για την Τερέζα Μέι, η κυβέρνηση της οποίας επέμενε ότι έχει την απόλυτη
εξουσία για να εκκινήσει τη διαδικασία του Brexit. Ο γενικός εισαγγελέας Τζέρεμι Ράιτ, δήλωσε πως η
κυβέρνηση είναι απογοητευμένη, αλλά θα σεβαστεί και θα ακολουθήσει την απόφαση του δικαστηρίου.
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«Υπάρχει το έδαφος για να μπει η Κίνα στην ΤPP»
Τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν στην αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την εμπορική
συμφωνία των κρατών του Ειρηνικού εξετάζουν Ιαπωνία και Αυστραλία. Όπως σχολιάζει το Euronews,
μιλώντας στο Κοινοβούλιο ο Ιάπωνας πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ο Ντόναλντ Τραμπ να αντιληφθεί τη

σημασία της ΤPP,
ενώ επισήμανε πως επιθυμεί την ενίσχυση της συμμαχίας της χώρας του με τις Ηνωμένες
Πολιτείες. ADVERTISING
«Νομίζω πως ο πρόεδρος Τραμπ αναγνωρίζει την αξία του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου. Ελπίζω να
αντιληφθούν τη στρατηγική και οικονομική σημασία της ΤPP», τόνισε ο Σίνζο Άμπε.
Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός επίσης, δήλωσε πως θέλει να εξηγήσει τη συνεισφορά των εταιριών της χώρας του
στην αμερικανική οικονομία.
Ο Σίνζο Άμπε ευελπιστεί έτσι να αποτρέψει την επιβολή δασμών στις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες,
αν και η στροφή Τραμπ στον προστατευτισμό είναι πλέον ξεκάθαρη.
Η Αυστραλία πάλι στρέφεται προς την Κίνα.
«Θέλουμε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες με άλλες αγορές. Ήδη έχουμε τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου
Κίνας-Αυστραλίας. Οπωσδήποτε υπάρχει το έδαφος για να μπει η Κίνα στην ΤΡΡ», ανέφερε ο Mάλκομ
Τέρνμπουλ.
Η διαφαινόμενη εσωστρέφεια της διακυβέρνησης Τραμπ ανοίγει το δρόμο, προκειμένου η Κίνα να ανατρέψει
τις διεθνείς εμπορικές και οικονομικές ισορροπίες.
Αξιωματούχοι στο Πεκίνο πάντως, δήλωναν στον απόηχο της απόφασης του Αμερικανού προέδρου πως η Κίνα
θα αναγκαστεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο εάν άλλοι εγκαταλείψουν τη θέση τους.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The number of Americans asking for unemployment benefits
recently fell to 234,000. The LOWEST in 43 years (November 1973)
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