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Μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση των «κόκκινων» δανείων ζητά η ΤτΕ
Αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2017, διαπιστώνεται στην Επισκόπηση του
Χρηματοπιστωτικού Συστήματος που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι «ο πιστωτικός κίνδυνος έχει μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, πλην
όμως η περαιτέρω αποκλιμάκωσή του θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη των κύριων μακροοικονομικών
μεγεθών της χώρας», ενώ ζητείται από τις τράπεζες να αναθεωρήσουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια.
Στην έκθεση διαπιστώνεται μείωση του λόγου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) προς το σύνολο των
ανοιγμάτων το 2017 (43,1% έναντι 44,8% στο τέλος του 2016), ήτοι τα συνολικά ανοίγματα από 237,5 δισ. ευρώ
μειώθηκαν σε 222,1 δισ. ευρώ και τα ΜΕΑ από 106,3 δισ. ευρώ σε 95,7 δισ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται
κυρίως στις αυξημένες διαγραφές ύψους 8,1 δισ. που σωρευτικά διενεργήθηκαν την εν λόγω περίοδο.
Συγκεκριμένα, ενώ το σύνολο των εξυπηρετούμενων τραπεζικών πιστώσεων συρρικνώθηκε με ρυθμό 3,6% το
2017, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε εντονότερα (κατά 10%). Η μεγαλύτερη μείωση
ΜΕΑ το 2017 καταγράφεται στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και συγκεκριμένα στο χαρτοφυλάκιο των
μεγάλων επιχειρήσεων (-19,2%) και στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο (-19,7%). Εξαίρεση αποτελεί το
χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων, το οποίο εμφανίζει την εν λόγω χρονική περίοδο οριακή αύξηση της
τάξεως του 0,4% σε επίπεδο ΜΕΑ.
Η ΤτΕ εκτιμά ότι παρόλο που οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε πρωτοβουλίες για την ενεργή διαχείριση των
κόκκινων δανείων, όπως αναδιαρθρώσεις, αύξηση των εισπράξεων, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις ΜΕΑ, έχουν
σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εκπλήρωση των επιχειρησιακών τους στόχων και έχουν βελτιώσει την
ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους. δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Όπως επισημαίνεται είναι ανάγκη οι
τράπεζες να επιχειρήσεων, την ενιαία αντιμετώπιση των οφειλετών με πολλαπλούς πιστωτές, τον εντοπισμό των
στρατηγικών κακοπληρωτών και την εφαρμογή οριστικής λύσης για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι ακόμη και αν επιτύχουν πλήρως του επιχειρησιακούς στόχους που έχουν θέσει μέχρι το
τέλος του 2019, το ποσοστό των ΜΕΑ στο σύνολο του χαρτοφυλακίου τους θα παραμείνει στο υψηλό επίπεδο του
35,2%.
Συμπερασματικά, η επίλυση του προβλήματος απαιτεί πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, Επιπροσθέτως οι τράπεζες
θα πρέπει να αναθεωρήσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη νέων εργασιών και
στην περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού τους κόστους.
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Capital controls: Έρχεται νέα χαλάρωση, στα 5.000 ευρώ το νέο όριο αναλήψεων
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που έχει εγκριθεί ήδη από τους θεσμούς και η οποία έλαβε χθες το «πράσινο
φως» από το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας, προβλέπει πως το όριο για την ανάληψη μετρητών θα
αυξηθεί από τα 2.300 ευρώ στα 5.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο και ανά λογαριασμό από την προσεχή Δευτέρα
4 Ιουνίου. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη νέα χαλάρωση των capital controls θα δημοσιοποιηθεί
αύριο Παρασκευή 1η Ιουνίου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να σημειωθεί πως με τη νέα απόφαση θα αυξηθεί από 2.300 σε 5.000 ευρώ το ποσό,
σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, που μπορεί να μεταφέρει ένα φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
Η αύξηση του ορίου σηματοδοτεί την προσπάθεια εμπέδωσης κλίματος εμπιστοσύνης στην οικονομία ενόψει
και της προοπτικής εξόδου από το πρόγραμμα το καλοκαίρι. Tο υφιστάμενο όριο των 2.300 ευρώ ισχύει από
την 1ηΜαρτίου 2018 και πως έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2018 η οροφή των αναλήψεων ήταν στα 1.800 ευρώ,
επίπεδο που ίσχυε για δυο και πλέον έτη!
Η αύξηση του ορίου στις 5.000 ευρώ είναι κυρίως ψυχολογικού χαρακτήρα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των
νοικοκυριών έχει λιγότερα χρήματα στον λογαριασμό του κάθε μήνα. Το μέσο όριο ανάληψης μετρητών είναι
κοντά στα 1.500 ευρώ τον μήνα, ενώ αυτοί που έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, τραβάνε συνήθως το
90% του ορίου.
Έτσι, στην πρώτη περίπτωση το νέο όριο αναλήψεων θα ξεπερνά κατά 3.500 ευρώ το μέσο όρο αναλήψεων και
στη δεύτερη περίπτωση κατά 500 ευρώ!
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Τράπεζα Πειραιώς: Στα 432εκ ευρώ το τίμημα για την πώληση στην Bain Capital Credit
Σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 30η Μαΐου 2018 και σε συνέχεια ανακοίνωσης
της Τράπεζας Πειραιώς την 29η Μαΐου 2018 («Σύναψη συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου
επιχειρηματικών NPE πιστωτικής απαίτησης €1.950εκατ ή €1.450εκατ μεικτής λογιστικής αξίας”), η Τράπεζα
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το συνολικό τίμημα σε μετρητά, το οποίο θα καταβληθεί από την Βain
Capital Credit LP για την απόκτηση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ΝPE, ανέρχεται σε €432εκατ.
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Σολτς: Θετικές εξελίξεις στην Ελλάδα -Θα λάβουμε τις αποφάσεις μας τέλος Ιουνίου
«Oι θετικές εξελίξεις στην Ελλάδα ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Αναμένουμε τις τελικές εκτιμήσεις και θα
λάβουμε τις αποφάσεις μας στο τέλος Ιουνίου».
Αυτό δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Ολαφ Σολτς σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters. «Στη βάση αυτών των δεδομένων θα ληφθούν και οι αποφάσεις για
πιθανή ελάφρυνση του ελληνικού χρέους» συμπλήρωσε ο κ. Σολτς.

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

Politico: «Ελληνες, Ιταλοί και Ισπανοί θα πρέπει να πανηγυρίζουν για τους πόρους από το
ταμείο συνοχής»
«Έλληνες, Ιταλοί και Ισπανοί θα πρέπει να πανηγυρίζουν, αφού, ενώ οι πόροι για την πολιτική συνοχής θα περικοπούν επί του συνόλου
του προϋπολογισμού της Ε.Ε., το μερίδιο της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 8%, της Ιταλίας κατά 6,4% και της Ισπανίας κατά 5%», γράφει
η ιστοσελίδα Politico, αναφερόμενη στη δημοσιοποίηση των μακροπρόθεσμων σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική
συνοχής, τα χρήματα και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η Ε.Ε. για να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες εντός της Ενωσης.
Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του δεσμού ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς πόρους και τις διαρθρωτικές και οικονομικές
μεταρρυθμίσεις.
Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και δημοσίευμα της ιστοσελίδας Euobserver, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι δύο χώρες που έχουν
προκαλέσει πονοκέφαλο στην Κομισιόν κατά τα τελευταία χρόνια κυρίως για θέματα που αφορούν στη μετανάστευση και το Κράτος
Δικαίου, η Ουγγαρία και η Πολωνία, θα πληγούν σφόδρα, αφού το μερίδιο από τους πόρους για την πολιτική συνοχής θα περικοπούν
κατά 24% για την Ουγγαρία και 23% αντιστοίχως για την Πολωνία για την περίοδο 2021-2027.
Οι βαθιές περικοπές των πόρων προς τις χώρες που είναι οι πιο ισχυροί επικριτές της μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. θα
μπορούσαν να πυροδοτήσουν πολιτικές εντάσεις μεταξύ των ανατολικών και δυτικών κρατών-μελών. Ωστόσο, η Επιτροπή υποστηρίζει
ότι η μείωση δεν είναι μια τιμωρία. Διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι παραδοσιακά χρησιμοποιείτο το στοιχείο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μιας
περιοχής για να μετρηθεί η ευημερία της. Τώρα το κριτήριο αυτό έχει μειωθεί από το 86% στο 81% και η Επιτροπή προσέθεσε άλλα
κριτήρια, όπως η ανεργία των νέων, το κλίμα, τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και η υποδοχή και ένταξη μεταναστών. Μάλιστα, η
Επιτροπή προειδοποιεί ότι δεδομένου ότι περιοχές στην Ουγγαρία και κυρίως στην Πολωνία τα έχουν πάει τόσο καλά όσον αφορά στην
αύξηση του ΑΕΠ, οι δύο χώρες θα είχαν υποστεί ακόμα μεγαλύτερες περικοπές εάν το 100% της κατανομής των κονδυλίων είχε
βασιστεί στο κριτήριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Πηγή: ΑΠΕ
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Η Πορτογαλία μεταξύ κρίσης και ανάκαμψης
Η Πορτογαλία θεωρείται από πολλούς χώρα-πρότυπο για την επιτυχημένη αντιμετώπιση της ευρωκρίσης.
Πράγματι, η ανεργία συρρικνώθηκε πλέον στο 7,4%, μεγάλο μέρος των δανείων έχει αποπληρωθεί και το
έλλειμμα του προϋπολογισμού βρίσκεται κοντά στο 3%.
Η χώρα που επισκέπτεται η καγκελάριος Μέρκελ δεν είναι πια η Πορτογαλία του 2012 όταν η κρίση
βρίσκονταν στο ζενίθ της. Αντί για κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, την γερμανίδα καγκελάριο υποδέχεται ένας
πρωθυπουργός γεμάτος αυτοπεποίθηση. Ο Αντόνιο Κόστα κατάφερε με μικρά μετεκλογικά «δωράκια» να
διασφαλίσει την συγκατάθεση των Πορτογάλων στην πολιτική λιτότητας. Η κυβέρνηση μειοψηφίας χαίρει
μάλιστα της στήριξης δύο αριστερών κομμάτων.
Ο σοσιαλιστής βουλευτής Ζοάιο Γκαλάμπα, δηλώνει στην DW ότι «η Πορτογαλία έδειξε στην Ευρώπη ότι
υπάρχει κι άλλος δρόμος. Θέσαμε τέλος στην λιτότητα και έτσι η χώρα επέστρεψε στο σωστό δρόμο». Εκ
πρώτης όψεως οι βελτιώσεις είναι εμφανείς. Στο δημόσιο γίνονται προαγωγές, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε
κατά 23 ευρώ στα 580 και οι συνταξιούχοι λαμβάνουν μικρές, αλλά συμβολικές αυξήσεις από έξι μέχρι δέκα
ευρώ. Μένουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν, λέει ο σοσιαλιστής βουλευτής, δώσαμε όμως στους
Πορτογάλους ελπίδα και αυτοπεποίθηση.
Κατανάλωση και τουρισμός οι πυλώνες της οικονομίας
Σύμφωνα ωστόσο με τον οικονομολόγο Ζοάιο Ντούκε το αποκαλούμενο «πορτογαλικό θαύμα» οφείλεται
κυρίως στη θετική οικονομική συγκυρία, την πολιτική μηδενικών επιτοκίων της ΕΚΤ και την εντυπωσιακή
άνοδο του τουρισμού: «Υπό αυτές τις συνθήκες είναι σχετικά εύκολη η μείωση του ελλείμματος. Αν όμως
αυξηθούν τα επιτόκια τότε θα έχουμε πρόβλημα». Το δημόσιο χρέος της χώρας μειώθηκε από περίπου 130%
στο 125,7% σε σχέση με το ΑΕΠ. Εξακολουθεί ωστόσο να είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
Όμοια είναι η κατάσταση στα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση βασίζει τα δημόσια έσοδα στην κατανάλωση, δηλώνει
ο Ζοάιο Ντούκε: «Οι όποιες αυξήσεις αποδοχών πηγαίνουν στο κράτος μέσω των έμμεσων φόρων. Το κόστος
για καύσιμα και ρεύμα αυξήθηκε, ενώ ο ΦΠΑ βρίσκεται εκτός εξαιρέσεων στο 23%. Την ίδια στιγμή πολλοί
Πορτογάλοι εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με ‘μπλοκάκι‘ διότι η νέα εργατική νομοθεσία ευνοεί
περισσότερο της επιχειρήσεις παρά τους εργαζομένους».
Γεγονός είναι ότι πολλοί Πορτογάλοι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη σημερινή κατάσταση. Ενδεικτικές οι
τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι κυβερνώντες Σοσιαλιστές μολονότι προηγούνται στην πρόθεση
ψήφου με 38% έχουν απολέσει μέσα σε ένα χρόνο περίπου 20% έναντι των Φιλελευθέρων του PSD που
ξεπέρασαν\ το 28%. Όμως μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές το 2019 πολλά μπορούν ακόμα να αλλάξουν
στην Πορτογαλία.
Πηγή: Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 το «μαύρο» Μάιο
Μάιος
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
ΦΦΓΚΡΠ
ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός
Δείκτης

Τιμή μετοχής
31/05/2018 ευρώ
1,662
1,831
8,65
3,10
5,28
9,30
2,01
29,73
5,63
7,10
0,269
0,900
4,96
6,01
17,34
13,74
9,08
16,30
9,20
10,25
2,534
14,40
21,00
4,92
4,80

Απόδοση
Μαΐου
-10,16%
-16,39%
-7,49%
-15,76%
4,55%
1,97%
-26,48%
6,56%
-5,38%
-15,98%
-22,14%
-14,20%
-4,62%
-10,16%
-12,34%
-9,37%
-9,20%
-0,49%
-7,35%
-14,94%
-27,85%
1,05%
-3,89%
-3,91%
-69,43%

Απόδοση από
01/01
-14,15%
2,46%
4,85%
-4,17%
19,19%
1,09%
3,08%
9,10%
-10,06%
-6,70%
-15,55%
5,88%
-5,70%
-12,90%
-7,67%
-7,79%
-0,66%
5,16%
-12,38%
-10,87%
-17,46%
13,83%
-8,30%
11,56%
-74,74%

755,85
1.990,59

-11,93%
-10,07%

-5,80%
-4,65%

839,05

-18,62%

-4,24%
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