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Ουραγός διεθνώς στην οικονομική ελευθερία η Ελλάδα
Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 108η θέση ανάμεσα σε 162 χώρες στη εφετινή κατάταξη για την οικονομική
ελευθερία παγκοσμίως που ανακοίνωσε σήμερα το Ινστιτούτο Fraser του Καναδά.
Ο βαθμός οικονομικής ελευθερίας υπολογίζεται βάσει των θεσμών και των πολιτικών που εφαρμόζει κάθε χώρα
σε πέντε πεδία: το μέγεθος του κράτους· το κράτος δικαίου· την πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα· την ελευθερία
στο διεθνές εμπόριο· και το ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την
επιχειρηματικότητα. Σημαντικές έρευνες επιβεβαιώνουν σταθερά ότι οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες με μεγάλο
βαθμό οικονομικής ελευθερίας απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο ευημερίας, έχουν ευρύτερα πολιτικά και
κοινωνικά δικαιώματα καθώς και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.
Παρά το γεγονός ότι η περυσινή μελέτη αφορούσε τα στοιχεία του 2015, έτος δριμείας επιδείνωσης της
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας λόγω των πολιτικών χειρισμών που οδήγησαν εντέλει στους
κεφαλαιακούς ελέγχους και την αμφισβήτηση της συμμετοχής της χώρας στην ευρωζώνη, η Ελλάδα στον φετινό
δείκτη σημείωσε άνοδο μόλις 3 θέσεων. Η χώρα μας μοιράζεται φέτος την ίδια επίδοση με την Κίνα και τη
Σουαζιλάνδη (108η θέση) σε ό,τι αφορά τον βαθμό οικονομικής ελευθερίας.
Η Ελλάδα συνεχίζει σταθερά να καταλαμβάνει τη χειρότερη θέση μεταξύ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά
και όλων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, η χώρα με την αμέσως καλύτερη επίδοση από την
Ελλάδα, η Κροατία, βρίσκεται στην 75η θέση, 33 θέσεις πάνω από τη χώρα μας. Ακόμη όμως και σε σύγκριση
με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που δεν είναι κράτη-μέλη της ΕΕ, η χώρα με την αμέσως καλύτερη
επίδοση από την Ελλάδα, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, βρίσκεται στην 98η θέση, 10 θέσεις πάνω από την χώρα
μας. Αναφέρεται επίσης ενδεικτικά ότι η Ρουμανία καταλαμβάνει την 20η θέση, η Αλβανία την 34η, και η
Βουλγαρία την 46η.
Οι χώρες με τις πέντε καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως παραμένουν φέτος οι ίδιες με πέρσι, αφού το Χόνγκ
Κόνγκ βρίσκεται ξανά στην κορυφή του δείκτη και ακολουθούν κατά σειρά η Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία, η
Ελβετία και η Ιρλανδία.
Τελευταία ανάμεσα στις 162 χώρες βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά η Βενεζουέλα.
Το Ινστιτούτο Fraser εκπονεί την ετήσια μελέτη για την Οικονομική Ελευθερία στον Κόσμο σε συνεργασία με
το Δίκτυο Οικονομικής Ελευθερίας, ένα δίκτυο ανεξάρτητων ερευνητικών και εκπαιδευτικών ινστιτούτων από
περίπου 100 χώρες.
Ο Νίκος Ρώμπαπας, Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης»
(ΚΕΦίΜ) που επιμελείται της έρευνας για την Ελλάδα έκανε το ακόλουθο σχόλιο: «Για μια ακόμη φορά η
Ελλάδα καταγράφει απογοητευτική θέση ως προς την οικονομική της ελευθερία, έχοντας ξανά τη χειρότερη
επίδοση τόσο μεταξύ των χωρών της ΕΕ, όσο και μεταξύ όλων των βαλκανικών χωρών. Είναι τραγική ειρωνεία,
την ώρα που κάποιοι στην Ελλάδα συνεχίζουν να κυνηγούν τον μπαμπούλα του νεοφιλελευθερισμού, η
οικονομική ελευθερία της χώρας μας να είναι αντίστοιχη της Κίνας και της Σουαζιλάνδης. Όσο πιο γρήγορα ως
κοινωνία αντιληφθούμε αυτή την αντίφαση, τόσο γρηγορότερα και θα αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές και
βαθιές αιτίες της κακοδαιμονίας μας».
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Αποχωρεί η Rothschild από τη θέση συμβούλου στη Folli Follie
Στην παραίτησή του από τον ρόλο του βασικού χρηματοοικονομικού συμβούλου του ομίλου FFG φέρεται να
προχώρησε ο διεθνής οίκος Rothschild, λίγο πριν την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας για τη δημοσιοποίηση
των πορισμάτων των δικανικών και οικονομικών ελέγχων τόσο στη μητρική, όσο και στις θυγατρικές εταιρίες
του.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο οίκος, ο οποίος είχε συνδεθεί με την αναδιοργάνωση του ελληνικού
ομίλου και την επανατοποθέτησή του στο μέλλον -μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που έχει επιβάλει η
ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- διέκοψε τη συνεργασία του, έχοντας συμπληρώσει μόλις ένα τρίμηνο
σύμβασης. Υπενθυμίζεται πως με επίσημη ανακοίνωσή της η FFG στις 26 Ιουνίου 2018 γνωστοποιούσε μεταξύ
άλλων πως «έχει επίσης διορίσει τη Rothschild ως βασικό χρηματοοικονομικό της σύμβουλο».
Είχε προηγηθεί ο διορισμός της ΕΥ, η οποία ανέλαβε τη διενέργεια στοχευμένων οικονομικών ελέγχων, αλλά
και της Alvarez&Marshal, η οποία διενεργεί αντιστοίχως δικανική έρευνα (forensic evaluation) στις ασιατικές
δραστηριότητες του ομίλου.
Στο διάστημα που μεσολάβησε έως σήμερα, η FFG προχώρησε σε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 α και
διόρισε την Deloitte ως χρηματοοικονομικό σύμβουλό της, προκειμένου να αναλάβει το σχέδιο εξυγίανσης της
εταιρίας σύμφωνα με τα δεδομένα της πτωχευτικής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη λήψη μερικής
προστασίας από τους πιστωτές της στις 12 Σεπτεμβρίου, η εταιρία, με σύμβουλο την Deloitte, αναμένεται να
υποστηρίξει την κύρια αίτηση υπαγωγής της, παρουσιάζοντας σχέδιο εξυγίανσης το Νοέμβριο.
Πέραν των παραπάνω, εξελίξεις αναμένονται εντός των ημερών και σε ό,τι αφορά την πορεία των ελέγχων. Η
διοίκηση της FFG έχει επισήμως ανακοινώσει ότι αναμένει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου το πόρισμα της
Alvarez&Marshal, το οποίο με τη σειρά του θα επιτρέψει την οριστικοποίηση των οικονομικών πορισμάτων εκ
μέρους της EY.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, πληροφορίες αναφέρουν πως η δικανική έρευνα έχει παραδοθεί στην Επιτροπή Εσωτερικού
Ελέγχου της FFG, γεγονός που θα δρομολογήσει τις επόμενες κινήσεις.
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Scope Ratings: Οι τρεις προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Ισχυρή κεφαλαιακή βάση εμφανίζουν οι 57 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, των οποίων την πορεία
παρακολουθεί η Scope Ratings, επισημαίνοντας ότι το επίμονο δόγμα αναλυτών, επενδυτών και οικονομικών
μέσων περί αδυναμίας των ευρωπαϊκών τραπεζών έναντι των αμερικανικών και ασιατικών ανταγωνιστριών
τους, δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία. Ωστόσο προειδοποιεί για κινδύνους.
Σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου αξιολόγησης στο σύνολο τους οι 57 τράπεζες της Ευρωπαϊκές (από 15
χώρες της Ε.Ε.) παρουσιάζουν αντίστοιχες επιδόσεις στην κεφαλαιακή βάση με τις τρεις μεγάλες ελβετικές
τράπεζες και 11 τράπεζες από άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Ιαπωνία.
Ωστόσο επισημαίνει ότι υπάρχουν απειλές για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που δεν μπορούν να
αγνοηθούν:
α) Ο πρώτος είναι ο αντίκτυπος μαζικών ή επαναλαμβανόμενων κυβερνο- επιθέσεων.
β) Ο δεύτερος αφορά πλήγμα στη φήμη τους, που προκύπτει από κακοδιαχείριση ή από αδιαφορία για
κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα περιβάλλοντος.
γ) Ο τρίτος έχει να κάνει με την ανεπαρκή διακυβέρνηση.
Αυτά είναι τα τρία σημεία, στα οποία οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να δώσουν έμφαση, για να
ανταποκριθούν καλύτερα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι παρά την μεγάλη πρόοδο στο μέτωπο της κεφαλαιακής επάρκειας, τα έσοδα και
τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών παραμένουν μακριά από τα προ παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
επίπεδα.
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Γερμανική κυβέρνηση με αμφίβολο μέλλον
Ο γερμανικός Τύπος σχολιάζει τη μια ακόμη κρίση που άφησε πίσω του ο μεγάλος συνασπισμός, εκφράζοντας
σοβαρές αμφιβολίες για τη συνοχή του.
Συνέχεια..
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Η υπόθεση του επίμαχου γερμανού αξιωματούχου Χανς-Γκέοργκ Μάασεν δοκιμάζει εδώ και μέρες τις αντοχές
του μεγάλου κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία. Οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι συμφώνησαν τελικά ο
Μάασεν να μην αναλάβει τελικά θέση υφυπουργού, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, αλλά ρόλο ειδικού
συμβούλου στο υπουργείο Εσωτερικών του χριστιανοκοινωνιστή υπουργού Χορστ Ζεεχόφερ. Να σημειωθεί ότι
ο κυβερνητικός συνασπισμός είχε αποφασίσει την αποπομπή του Μάασεν από τη θέση του προέδρου της
Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, μετά από δηλώσεις με τις οποίες αμφισβητούσε βιντεοσκοπημένα
ντοκουμέντα με ανθρωποκυνηγητό ακροδεξιών κατά μεταναστών στο Κέμνιτς της ανατολικής Γερμανίας. Ο
γερμανικός Τύπος σχολιάζει την (προς το παρόν τουλάχιστον) αποσοβηθείσα ρήξη εντός της γερμανικής
κυβέρνησης. Η Süddeutsche Zeitung προβλέπει ότι εάν δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές εντός της γερμανικής
κυβέρνησης είναι θέμα χρόνου να προκληθεί νέα ένταση. «Μετά από τα λάθη που έγιναν, τα κύματα δημόσιας
αγανάκτησης που ξεσήκωσε η (σ.σ. αρχικά) σχεδιαζόμενη προαγωγή του Μάασεν και την απειλή ακόμη
μεγαλύτερων παρεξηγήσεων μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, ο συμβιβασμός που επετεύχθη ήταν ίσως η
μόνη ρεαλιστική δυνατότητα να αποτραπεί η αποτυχία της κυβέρνησης συνασπισμού Χριστιανικής Ένωσης
και Σοσιαλδημοκρατών», γράφει η εφημερίδα του Μονάχου και προειδοποιεί: «Εάν ο κυβερνητικός
συνασπισμός δεν αλλάξει τώρα ριζικά θα υπάρξει σύντομα ξανά μεγάλη ένταση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει
σε ρήξη. Η πιο επείγουσα ριζική αλλαγή θα ήταν ο Χορστ Ζεεχόφερ να αποχωρήσει από την κυβέρνηση το
αργότερο μετά τις τοπικές εκλογές στη Βαυαρία σε τρεις περίπου εβδομάδες». Σύμφωνα με την SZ, ο γερμανός
υπουργός Εσωτερικών έχει να επιδείξει έργο σε αξιώματα που είχε αναλάβει κατά το παρελθόν, ωστόσο
«σήμερα ο Ζεεχόφερ λειτουργεί με απρόβλεπτο, παράλογο και καταστροφικό τρόπο».
Τεστ για την καγκελάριο Μέρκελ
Η Frankfurter Allgemeine Zeitung στέκεται μεταξύ άλλων στη δημόσια παραδοχή της καγκελαρίου Μέρκελ
ότι υπέπεσε σε λάθος χειρισμούς στην υπόθεση «Μάασεν». Η Άγκελα Μέρκελ «εξέφρασε ρητά τη λύπη της για
το σφάλμα στο οποίο υπέπεσε. Από τους λιγοστούς Γερμανούς που εξακολουθούν να είναι της άποψης ότι η
καγκελάριος εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντά της, ενδέχεται η ίδια να κέρδισε πάλι μερικούς πόντους με
αυτό το μήνυμα κατανόησης που εξέπεμψε. Αυτοί οι πόντοι θα της χρησίμευαν και εντός της κοινοβουλευτικής
της ομάδας, η οποία ψηφίζει αυτήν την Τρίτη τον πρόεδρό της. Στο αποτέλεσμα θα μπορεί να διαβάσει κανείς
όχι μόνο ποια είναι η στάση της ΚΟ έναντι του πιστού στη Μέρκελ νυν προέδρου της ΚΟ Φόλκερ Κάουντερ,
αλλά και πόσης στήριξης χαίρει ακόμη η ίδια η καγκελάριος», υπογραμμίζει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης.
«Ο μεγάλος συνασπισμός βρίσκεται στο τέλος του, όμως συνεχίζει», σχολιάζει το περιοδικό Spiegelκαι
επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Με τη δεύτερη προσπάθεια: Ο Χανς-Γκέοργκ Μάασεν μένει με τέτοιο τρόπο ώστε
να μπορεί να μείνει και το SPD (σ.σ. στην κυβέρνηση). Ο μεγάλος συνασπισμός μπορεί να ξεπέρασε και πάλι
μια κρίση – όμως αυτή η συμμαχία δεν έχει πια μέλλον», εκτιμά το Spiegel Online.
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«Μαύρος» μήνας για τις Τράπεζες ο Σεπτέμβριος …. 3 συνεδριάσεις πριν
το τέλος του μήνα, στο -20% ο Τραπεζικός Δείκτης και στο -4,5% ο ΓΔ….
Τραπεζικός Δείκτης
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