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Ντράγκι: Ένα αποτελεσματικό σύστημα πλειστηριασμών αποτελεί σημαντικό κομμάτι των
εργασιών προς τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
Για τροποποιήσεις στο καθεστώς προστασίας των δανειοληπτών έναντι των πλειστηριασμών δεσμεύθηκε ότι θα
κάνει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης προκειμένου να εντοπιστούν οι
κακοπληρωτές, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι.
Ειδικότερα και στα πλαίσια απαντητικής επιστολή του προς τον ευρωβουλευτή της ΛΑΕ Νίκο Χουντή, ο κ.
Ντράγκι τόνισε πως ο νόμος Κατσέλη έχει δυσχεράνει στην αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων καθώς,
μεταξύ άλλων, έχει επιτρέψει σε στρατηγικούς κακοπληρωτές να κρύβονται ανάμεσα στους πραγματικά
αδύναμους.
«Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένως η ΕΚΤ, έχει καίρια σημασία για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
και τη μελλοντική κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών να σημειωθεί ταχεία πρόοδος προς τη
διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», αναφέρει ο πρόεδρος της Ευρωτράπεζας.
Ο κεντρικός τραπεζίτης της ευρωζώνης χαιρέτισε την πρόοδο που έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες στη
διενέργεια πλειστηριασμών, όμως επισήμανε ότι απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια «προκειμένου να
διασφαλιστεί η πλήρης γεωγραφική κάλυψη της Ελλάδας».
Σύμφωνα με τον κ. Ντράγκι «ένα αποτελεσματικό σύστημα πλειστηριασμών αποτελεί σημαντικό κομμάτι των
εργασιών προς τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, παρόλο που σύμφωνα με τις προβολές των
τραπεζών η ανάκτηση κυριότητας ή η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων δεν αποτελούν βασικό παράγοντα μείωσης
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».
Όπως επισημαίνει «η διενέργεια πλειστηριασμών αναμένεται να δημιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα για τους
δανειολήπτες και τους δανειστές προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων».
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DW: Αμφιβολίες και ερωτηματικά στην πρεμιέρα του Νταβός
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεωρεί επί τα βελτίω τις προβλέψεις του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Υπό
κανονικές συνθήκες η είδηση αυτή θα προκαλούσε πανυγηρισμούς. Αλλά η Κριστίν Λαγκάρντ εμφανίζεται ιδιαίτερα εγκρατής και
προβληματισμένη. “Η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη και δίκαια κατανεμημένη, όχι μόνο μεταξύ των χωρών, όπως
συνέβη τις περασμένες δεκαετίες, αλλά και στο εσωτερικό της κάθε χώρας”, προειδοποιεί η επικεφαλής του ΔΝΤ.
Για 48η χρονιά η παγκόσμια οικονομική ελίτ συναντάται στο Νταβός. Όπως πάντα οι συμμετέχοντες ομονοούν στην εκτίμηση ότι η
παγκοσμιοποίηση και τα ανοιχτά σύνορα προσφέρουν ευκαιρίες για ευημερία και δημιουργία νέου πλούτου. Ωστόσο, θέτουν πλέον
επιτακτικά ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα: Πώς μπορεί η παγκοσμιοποίηση να γίνει πιο δίκαιη; Πώς αντιμετωπίζονται πιο
αποτελεσματικά οι ανισότητες; Πώς μπορεί ο καπιταλισμός να “προστατέψει τον εαυτό του”; Η άνοδος του εθνικισμού και του
προστατευτισμού, η γενικευμένη δυσπιστία απέναντι στις “ελίτ”, το Brexit, αλλά και η εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ προκαλούν
προβληματισμό.
“Σε πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες οι ψηφοφόροι αμφισβητούν την ικανότητα του πολιτικού κατεστημένου να διασφαλίσει δίκαιες
ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας” προειδοποιεί ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ Μορίς Όμπστφελντ.
Υπέρ της παγκοσμιοποίησης η Ινδία
Ανοίγοντας τις εργασίες του Νταβός ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντιεγκωμίασε την πορεία και τις ευκαιρίες που
προσφέρουν τα ανοιχτά σύνορα, αλλά παραδέχθηκε ότι για πολλούς η παγκοσμιοποίηση “έχει χάσει τη γοητεία της”. Για τον πρόεδρο
της Ελβετίας Αλέν Μπερσέ “η προσδοκία ότι οι αγορές μπορούν να ρυθμίσουν τα πάντα οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα”.
Ο βρετανός οικονομολόγος Γκάι Στάντινγκ θεωρεί πάντως ότι οι πολιτικοί είναι συνυπεύθυνοι γι αυτή την εξέλιξη. “Η εταιρική
φορολογία έχει μειωθεί κατά το ήμισυ τα τελευταία 20 χρόνια και θα μειωθεί ακόμη περισσότερο μετά την τελευταία φορολογική
μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ”, τονίζει. Πρόκειται για ένα σύστημα έμμεσης επιδότησης των επιχειρήσεων, επισημαίνει, σύμφωνα με τη
Deutsche Welle, που προκαλεί υψηλότερα ελλείμματα, τα οποία με τη σειρά τους επιφέρουν περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες,καθώς
και στις επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές. “Τα τελευταία 30 χρόνια το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων έχει παγώσει”, αναφέρει
ο βρετανός οικονομολόγος.
Όσο αυτονόητα συμπίπτουν οι συμμετέχοντες στο συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να γίνει, τόσο εύκολα διαφωνούν για το τί μπορεί να είναι
αυτό το “κάτι”. Κάποιοι εστιάζουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης, άλλοι πιστεύουν ότι επιβάλλεται, εδώ και τώρα, να θεσπιστούν πιο
αυστηροί κανόνες, ενώ δεν λείπουν εκείνοι που βλέπουν θετικά τις αυξανόμενες τάσεις απομονωτισμού. Ο επικεφαλής της Dow
Chemical Άντριου Λιβέρις, που έχει διατελέσει και σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφει το δίλημμα ως
εξής: “Για πρώτη φορά καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα, εάν είμαστε μία εταιρία παγκόσμιας εμβέλειας με έδρα στις ΗΠΑ ή
μία αμερικανική εταιρία με παγκόσμια δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα δεν χρειαζόταν να προβληματιστούμε ιδιαίτερα επ΄αυτού, γιατί
απλούστατα
πηγαίναμε
όπου
βρίσκαμε τις
καλύτερες
προοπτικές”.Η
“στρατηγική”
Τραμπ
Το ερώτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για έναν επιχειρηματικό κολοσσό όπως η DowChemical, που πραγματοποιεί τα 2/3 του τζίρου της
εκτός ΗΠΑ. Αλλά τί πιστεύει ο Άντριου Λιβέρις για την εμπορική πολιτική του αμερικανού προέδρου, ο οποίος μάλιστα προ
ημερών επέβαλε εμπορικούς δασμούς σε εισαγόμενα ηλιακά πάνελ στηρίζοντας μονομερώς τις αμερικανικές εταιρίες του κλάδου;
“Ως μία αμερικανική εταιρία παγκόσμιας εμβέλειας που όμως υπάγεται εν μέρει στη δικαιοδοσία άλλων χωρών, αποκτούμε μεγαλύτερη
επιρροή”, υποστηρίζει ο Λιβέρις. Και αυτό γιατί πολλοί “ανησυχούν πλέον για τις ΗΠΑ. Και ανησυχούν γιατί ξέρουν ότι αν δεν δώσουν
μία ευκαιρία στις αμερικανικές εταιρίες, δεν θα έχουν κι εκείνοι ευκαιρίες στις ΗΠΑ. (…) Ίσως αυτή να είναι τελικά η τακτική του
Ντόναλντ Τραμπ…”
Πηγή: DW
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«Παράθυρο» καθυστέρησης στην εφαρμογή των κανόνων για τα NPLs
Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα οριστικοποιήσει τον κανόνα για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) -που έχει ήδη καθυστερήσει- στο πρώτο φετινό τρίμηνο, όμως μπορεί να
καθυστερήσει την εφαρμογή του, όπως δήλωσε από τη Φρανκφούρτη η επικεφαλής του SSM Ντανιέλ Νουί, η
οποία τόνισε επίσης πως: «Η προσθήκη θα οριστικοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο αυτού του έτους».
«Έχουμε εξετάσει όλα τα σχόλια και τις νομικές γνώμες που λάβαμε και θα τροποποιήσουμε την προσθήκη
αναλόγως», σημείωσε η επικεφαλής του SSM.
«Μεταξύ άλλων, ίσως μεταφέρουμε την ημερομηνία εφαρμογής και αποσαφηνίσουμε το πλαίσιο του Πυλώνα
2», πρόσθεσε.

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

Τζερόμ Πάουελ, ο εκλεκτός του Τραμπ, επικεφαλής της FED
Με 84 ψήφους υπέρ και 13 κατά η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό του πρώην επενδυτή Τζερόμ Πάουελ ως
νέου επικεφαλής σ’ ένα από τα σημαντικότερα πόστα της παγκόσμιας οικονομίας.
Ο ηλικίας 71 ετών «εκλεκτός» του Ντόναλντ Τραμπ θα παραλάβει τα ηνία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ
από την Τζάνετ Γιέλεν.
Πρώην στέλεχος του κλάδου private equity, ο Τζερόμ Πάουελ είναι από το 2012 μέλος του διευθυντηρίου της
Fed. Τάσσεται υπέρ της σταδιακής αύξησης των επιτοκίων, αναμένεται να ακολουθήσει την πολιτική
επιτοκίων της προκατόχου του, η τετραετής θητεία της οποίας λήγει τον ερχόμενο Φεβρουάριο, ενώ κατανοεί
τα αιτήματα του Λευκού Οίκου για χαλάρωση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού κλάδου.
Από πολιτικής άποψης ο Πάουελ θεωρείται ότι βρίσκεται πιο κοντά στις θέσεις των Ρεπουμπλικανών κι ο
υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνιούτσιν είχε εκφράσει την προτίμησή του προς το πρόσωπό του. Ο Πάουελ
είναι ο πρώτος επικεφαλής της Fed εδώ και δεκαετίες χωρίς πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες. Διαθέτει,
όμως επαγγελματική εμπειρία στις χρηματαγορές, αλλά και στον κυβερνητικό μηχανισμό. Έχει σπουδάσει
Νομική και ως επενδυτικός τραπεζίτης έχει εργαστεί ως επικεφαλής τμήματος στο υπουργείο Οικονομικών.
Αργότερα έγινε συνέταιρος στην επενδυτική εταιρεία Carlyle Group και δημιούργησε μια περιουσία πολλών
εκατομμυρίων δολαρίων.
Το νέο πόστο του είναι από τα σημαντικότερα στην παγκόσμια οικονομία, αφού η Federal Reserve Bank δεν
ασκεί μόνον αφηρημένη νομισματική πολιτική, αλλά επηρεάζει με τις αποφάσεις της την οικονομία, την
ανάπτυξη, τις αγορές όχι μόνον εντός, αλλά και εκτός συνόρων.
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Το ΔΝΤ και τα Commodities
Του Jason Schenker
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναβάθμισε αυτή την εβδομάδα τις προβλέψεις του για το ρυθμό ανάπτυξης
της παγκόσμιας οικονομίας το 2018 και το 2019 στο 3,9%, που θα αποτελούσε την ταχύτερη ανάπτυξη από το
2011. Αυτό είναι φυσικά κάτι καλό για τις μετοχές, αλλά είναι ιδιαίτερα bullish για τις τιμές του αργού
πετρελαίου και των βιομηχανικών μετάλλων. Σημαίνει επίσης ότι έρχεται ένα κύμα σύσφιξης της νομισματικής
πολιτικής στην παγκόσμια οικονομία.
Οι θετικές εκπλήξεις γύρω από την ανάπτυξη της ευρωζώνης και τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ
στήριξαν την παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στην Ασία. Όμως, η ισχυρότερη
ανάπτυξη παγκοσμίως επηρέασε πέρυσι το δολάριο και θα το κάνει πιθανότατα και πάλι το 2018, καθώς οι
οικονομίες με αναδυόμενες αγορές θα γνωρίσουν ισχυρότερη ανάπτυξη το έτος που ακολουθεί. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για τις οικονομίες που στηρίζονται στα εμπορεύματα, οι οποίες είναι πιθανό να ωφεληθούν
σημαντικά από μια παγκόσμια οικονομία που φαίνεται βάσει πολλών δεικτών να λειτουργεί αποτελεσματικά σε
πολλά μέτωπα.

Μια σειρά στοιχείων που επιβεβαιώνουν το outlook μια ισχυρής ανάπτυξης το 2018 είναι οι δείκτες PMI σε
Ευρώπη, ΗΠΑ και Κίνα. Οι δείκτες διαμορφώνονται πάνω από τις 50 μονάδες, που είναι η διαχωριστική
γραμμή ανάμεσα στην επέκταση και τη συρρίκνωση της δραστηριότητας και αποτελούν κρίσιμο μέτρο της
οικονομικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα των τιμών του πετρελαίου και των βιομηχανικών μετάλλων.

\

Συνέχεια..
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Καθώς η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να επεκτείνεται, η ζήτηση για πετρέλαιο από τον μεγαλύτερο καθαρό
εισαγωγέα, την Κίνα, είναι πιθανό να επιταχυνθεί. Και η ζήτηση του μεταποιητικού τομέα για μέταλλα θα αυξάνεται
παράλληλα με τις τιμές. Υπάρχει περιθώριο για υψηλότερες τιμές σε όλο το φάσμα των βιομηχανικών εμπορευμάτων το
τρέχον έτος. Από τεχνικής άποψης, οι τιμές των περισσότερων βιομηχανικών μετάλλων διαπραγματεύονταν γύρω από μια
αύξουσα γραμμή τάση. Και με τα θεμελιώδη να είναι πιθανό να στηρίξουν τις τιμές, η γραμμή τάσης χρήζει
παρακολούθησης. Το αλουμίνιο είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα αυτού, αλλά ισχύει επίσης για το χαλκό, το νικέλιο και
τις τιμές άλλων βιομηχανικών μετάλλων.

Σε ανοδική τροχιά βρίσκονται και οι τιμές πετρελαίου. Και αυτό έχει να κάνει με την παγκόσμια και την κινεζική
ανάπτυξη. Η αδυναμία της τιμής του πετρελαίου από τα τέλη του 2014 έως το 2016 αποδόθηκε στην επανάσταση του
σχιστολιθικού πετρελαίου, αλλά η αλήθεια είναι πως η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας βρισκόταν σε φάση
συρρίκνωσης στο διάστημα αυτό. Εν μέσω της τρέχουσας παγκόσμιας ανάπτυξης, οι τιμές πετρελαίου ξεπέρασαν τα προ
κινεζικής "ύφεσης" επίπεδα που έχουν να καταγραφούν από τα τέλη του 2014. Ενώ το σχιστολιθικό πετρέλαιο θέτει ένα
ανώτατο όριο στις τιμές του πετρελαίου λόγω της ευελιξίας της οριακής προσφοράς, η ισχυρή επεκτεινόμενη οικονομική
δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πιθανό να συνεχίσει να προσφέρει στήριξη στις τιμές του αργού. Αυτό το είδος
ισχυρής ανάπτυξης δημιουργεί το περιθώριο για απότομες αυξήσεις τιμών μέσα στο επόμενο έτος, ακόμη κι από τα
τρέχοντα επίπεδα.

Η ισχυρότερη παγκόσμια ανάπτυξη είναι επίσης πιθανό να προσφέρει στήριξη στα υψηλότερα επιτόκια και τις πιο
σφικτές νομισματικές πολιτικές. Το ΔΝΤ σημείωσε ότι το αυξανόμενο φορτίο χρέους στις διάφορες χώρες αποτελεί
σημαντικό κίνδυνο, παρόλο που ο ρυθμός αύξησής του φαίνεται απίθανο να δώσει τέλος στον επεκτατικό οικονομικό
κύκλο το 2018. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι πιθανόν να δώσουν ώθηση στις αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως.
Ένα μέρος όπου η νομισματική σύσφιξη θα μπορούσε να εκπλήξει θετικά είναι οι ΗΠΑ. Το ΔΝΤ σημείωσε ότι οι
φορολογικές περικοπές των ΗΠΑ θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην οικονομία, αλλά ότι η Fed θα μπορούσε να
αναγκαστεί να προβεί σε πιο επιθετικές ενέργειες από αυτές που αναμένονται, δεδομένου του χαμηλού επιπέδου ανεργίας
και της δυνατότητα για υψηλότερο πληθωρισμό.
Παρόλο που αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί αληθινό, ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης που αναμένεται τα επόμενα δύο χρόνια
είναι πιθανό να οδηγήσει σε ορισμένες εκπλήξεις στη νομισματική σύσφιξη πέρα από τις ΗΠΑ, όπως στη ζώνη του ευρώ.
Άλλωστε, η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το αναμενόμενο το 2017 και το
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Ανεξάρτητα από το ποια Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας σύσφιξης, ο ρυθμός ανάπτυξης του 3,9%
είναι πιθανό να βάλει έναν αριθμό κεντρικών τραπεζών σε ένα μονοπάτι προς πιο hawkish πολιτικές το 2018.
Του Jason Schenker – Bloomberg
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