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Κοστέλο: Εφικτή η ολοκλήρωση της αξιολόγησης μέχρι τέλος Απριλίου
Αισιόδοξος ότι μέχρι το τέλος Απριλίου μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος
δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κουαρτέτο των θεσμών, Ντέκλαν Κοστέλο, στη
συνάντηση μελών του ευρωπαϊκού και του ελληνικού κοινοβουλίου, όπως αποκάλυψε ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης. Ειδικότερα, κατά την κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Κοινωνικών
Υποθέσεων του ευρωπαϊκού και του ελληνικού κοινοβουλίου, ο Ντέκλαν Κοστέλο ενημέρωσε την ελληνική
αντιπροσωπεία ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιθυμεί συμφωνία και έχει πάψει να ζητά πράγματα πέραν
των όσων έχουν συμφωνηθεί τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Ο Ντέκλαν
Κοστέλο εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι διαφορές μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των δανειστών είναι
«γεφυρώσιμες».

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

Υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην ευρωζώνη οι Γερμανοί, σύμφωνα με δημοσκόπηση της
εφημερίδας FAZ
Μεταστροφή της γερμανικής κοινής γνώμης στο θέμα της παραμονής ή μη της Ελλάδας στην ευρωζώνη
διαπιστώνει η έγκυρη συντηρητική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), δεδομένου ότι, όπως
γράφει, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Αλέξης Τσίπρας η πλειοψηφία των Γερμανών τασσόταν υπέρ της
εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη σε ποσοστό 59%, ενώ τώρα μόνο το 33% τάσσεται υπέρ.
Σύμφωνα με την δημοσκόπηση την οποία δημοσίευσε η εν λόγω γερμανική εφημερίδα και την οποία διεξήγαγε
για λογαριασμό της το βρετανικό Ινστιτούτο YouGov, το οποίο δραστηριοποιείται διεθνώς, το Μάρτιο του 2016
το 49 % των Γερμανών τάσσεται πλέον σαφώς υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην ευρωζώνη και μόνο το
33% υπέρ της εξόδου της.
Συνέχεια…

I

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

Ημερήσια Νέα

/ δε και συγκριτικός πίνακας των περυσινών δημοσκοπήσεών της, σύμφωνα με τις οποίες τον
Παρατίθεται
περασμένο Μάρτιο (2015) τασσόταν υπέρ της παραμονής της χώρας μας στην ευρωζώνη μόνο το 23% των
Γερμανών πολιτών και το 59% κατά, ενώ το Σεπτέμβριο του 2015, μετά την ψήφιση του τρίτου πακέτου
βοήθειας, τασσόταν υπέρ της παραμονής ήδη το 40% και κατά το 41% .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κομισιόν: Βελτιωμένο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Μάρτιο
Βελτιωμένο είναι το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Μάρτιο, καθώς ο σχετικός δείκτης (Economic
Sentiment Indicator, ESI) αυξήθηκε στις 90,1 μονάδες από 89 μονάδες τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Βελτιωμένο είναι το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Μάρτιο, καθώς ο σχετικός δείκτης (Economic
Sentiment Indicator, ESI) αυξήθηκε στις 90,1 μονάδες από 89 μονάδες τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην Ευρωζώνη και την ΕΕ, ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε για τρίτο συνεχόμενο μήνα.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης της Ευρωζώνης υποχώρησε κατά 0,9 της μονάδας στις 103 μονάδες και στην ΕΕ κατά
0,7 της μονάδας στις 104,6 μονάδες.
Η επιδείνωση του κλίματος στην Ευρωζώνη οφείλεται στη μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης καθώς
και της εμπιστοσύνης στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών.
Η εμπιστοσύνη στον βιομηχανικό τομέα παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή, ενώ βελτιώθηκε ελαφρά στο
λιανικό εμπόριο.
Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, ο ESI μειώθηκε σημαντικά στην Ιταλία (-2,4) και
τη Γαλλία, ενώ υποχώρησε λιγότερο στην Ολλανδία (-0,9) και την Ισπανία (-0,4). Ο δείκτης για τη Γερμανία
μειώθηκε οριακά (-0,1).
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Κατσέλη: Έτοιμη να στηρίξει την ανάκαμψη της οικονομίας η Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική, όπως έκανε πάντοτε, ανταποκρίνεται σήμερα στις πιεστικές ανάγκες της χώρας για ανασυγκρότηση
της παραγωγικής της βάσης, για προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και συνεχή αναβάθμιση του μορφωτικού
και πολιτιστικού επιπέδου. Και το κάνει με τη στήριξη βιώσιμων επενδυτικών πρωτοβουλιών, τη δημιουργία
νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων, την προώθηση της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και με
το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τόνισε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λ.Κατσέλη, σε
εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό των 175 χρόνων από την ίδρυση της.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, τόνισε η Εθνική Τράπεζα είναι
έτοιμη να αφιερώσει όλες τις δυνάμεις της στο να ηγηθεί της ανάκαμψης της οικονομίας.
Η Εθνική, με κεφαλαιακούς δείκτες χωρίς προηγούμενο στην αγορά μας, και μέσω της πλεονάζουσας
ρευστότητάς της, είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει την οικονομία και να υποστηρίξει επιχειρήσεις νέας
νοοτροπίας, μέσω ορθής ανάληψης κινδύνου, και ευθυγράμμιση κινήτρων μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης,
πρόσθεσε.

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

Η ΕΚΤ δεν θα οδηγήσει τα επιτόκια σε "παράλογα" αρνητικά επίπεδα, λέει ο Μπ. Κερέ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα οδηγήσει τα επιτόκια σε «παράλογα» αρνητικό έδαφος και τα
αρνητικά επιτόκια δεν είναι το βασικό εργαλείο πολιτικής της τράπεζας παρόλο που δεν μπορούν να
αποκλειστούν περαιτέρω μειώσεις, δήλωσε στο Politico ο Μπενουά Κερέ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου
της ΕΚΤ.
«(Οι τράπεζες) γνωρίζουν ότι δεν θα οδηγήσουμε τα επιτόκια σε παράλογα αρνητικό έδαφος», δήλωσε ο Κερέ.
«Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε περαιτέρω κινήσεις. Αυτό δεν είναι ούτως ή άλλως αξιόπιστο».
«Τα αρνητικά επιτόκια δεν είναι το βασικό μας εργαλείο, απλά στηρίζουν την ευρύτερη πολιτική μας»,
δήλωσε.
Παράλληλα, ο Κερέ αποκλείει το ενδεχόμενο να δοθούν «χρήματα από το ελικόπτερο», ή την άμεση παροχή
ρευστού στους καταναλωτές για να τονωθεί η κατανάλωση καθώς ένα τέτοιο μέτρο κινδυνεύει να περάσει τη
διαχωριστική γραμμή μεταξύ νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών. "Για να είμαι ειλικρινής, δεν
βλέπω πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς κάποιου είδους επιμερισμού του κινδύνου με τις κυβερνήσεις,
το οποίο θα μπορούσε να είναι πρακτικά και νομικά προβληματικό", δήλωσε.
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Η επόμενη καταστροφική τραπεζική θύελλα
Οσοι διερωτώνται για το πότε θα συμβεί η επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση, ας τοποθετήσουν μία υπόμνηση

στο κινητό τους για την 1η Ιανουαρίου 2018. Από την ημερομηνία εκείνη σχεδιάζεται να τεθεί σε ισχύ μια
δέσμη μέτρων, τα οποία πιθανώς να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων και
να οδηγήσουν τις τράπεζες να δίνουν δάνεια μόνο στους καλύτερους δανειολήπτες τους. Κάτι τέτοιο θα
επιτάχυνε σε διεθνές επίπεδο τον ρυθμό των πτωχεύσεων. Πάντως, όπως συμβαίνει με πολλούς από τους
κανόνες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι επιπτώσεις τους θα αρχίσουν να γίνονται αισθητές πριν από
την ημερομηνία εφαρμογής τους. Πρόκειται για δύο βασικούς κανόνες: ο ένας αφορά την αναλογία μόχλευσης
και ορίστηκε από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και ο άλλος αφορά το νούμερο 9 από τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοπιστωτικής Αναφοράς (IFRS 9), το οποίο ορίστηκε από το Διεθνές Συμβούλιο
Λογιστικών Προτύπων. Αλλοι κανόνες, οι οποίοι ζητούν από τις τράπεζες να παύσουν να χρησιμοποιούν τα
δικά τους εσωτερικά εργαλεία στην αποτίμηση των κινδύνων, θα τεθούν σε ισχύ από το 2017. Η Βασιλεία ΙΙΙ
έχει επικριθεί για το ότι περιορίζει τη ρευστότητα στις παγκόσμιες αγορές και επιβραδύνει την αύξηση των
πιστώσεων. Ο κανόνας IFRS 9, λόγου χάριν, προβλέπει πως οι τράπεζες θα πρέπει να αναγνωρίζουν νωρίτερα
τις ζημίες επί των πιστώσεων, κάτι το οποίο, βάσει αναλυτών του κλάδου, ενδεχομένως να αυξήσει τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια ορισμένων τραπεζών έως και κατά ένα τρίτο. Οσο τα επισφαλή δάνεια –ή η
αναγνώρισή τους– αυξάνονται, τόσο θα αυξάνονται και τα κεφάλαια που χρειάζονται οι τράπεζες για να έχουν
κεφαλαιακή επάρκεια. Με άλλα λόγια, θα καθίσταται πιο δύσκολο και δαπανηρό το να χορηγούν οι τράπεζες
πιστώσεις. Οι νέοι κανόνες της Βασιλείας στόχο έχουν να περιστείλουν το χαλαρό πλαίσιο που απολαμβάνουν
σήμερα οι τράπεζες στο πώς αιτιολογούν το επενδυτικό ρίσκο. Αυτοί θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη διετία.
Οσες ρυθμίσεις επιβλήθηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ήδη προβλέπουν οι τράπεζες να
θέτουν κατά μέρος περισσότερα κεφάλαια για κάθε δολάριο που δανείζουν αναλόγως του ιστορικού του
δανειολήπτη και της συνέπειας στην αποπληρωμή των οφειλομένων. Το πρόβλημα ήταν ότι τα διεθνή
ρυθμιστικά όργανα είχαν αποφασίσει ότι οι ίδιες οι τράπεζες θα αποφαίνονται για τη δανειοληπτική αξιοπιστία
των πελατών τους. Σε έρευνα του 2013, που εκπόνησε η Επιτροπή της Βασιλείας, αποδείχθηκε πως μπορεί να
διαφέρει έως και κατά 20% η αποτίμηση του επενδυτικού ρίσκου που σχετίζεται με τα ίδια περιουσιακά
στοιχεία. Οπότε, αρχής γενομένης από το 2017, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα είναι πλέον σε θέση να
\
χρησιμοποιούν
τα εσωτερικά τους πρότυπα για την αποτίμηση του επενδυτικού ρίσκου σε περιουσιακά
στοιχεία αντίστοιχα των παραγώγων. Το δε 2018 ο κανόνας θα επεκταθεί και στην τιτλοποίηση και κατόπιν,
χωρίς να έχει αποφασιστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, οι τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν το σύνολο των
δανειοληπτών τους, βασισμένες σε πρότυπα καθορισμένα από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της
Βασιλείας.
CHRISTOPHER LANGER / ΒLOOMBERG
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Corporate defaults, this year, are already at their highest level
since 2009
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