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Στο 1,4% η αύξηση του ΑΕΠ το 2017, έναντι στόχου 1,6%
Στο 1,4% διαμορφώθηκε η ανάπτυξη το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν στο
1,6%. Ειδικότερα, το ΑΕΠ σε όρους όγκου ανήλθε το 2017 σε 187,1 δισ. ευρώ, έναντι 184,6 δισ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 1,4%, όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα
στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 4ο τρίμηνο 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%, σε σχέση με
το 3ο τρίμηνο 2017, ενώ σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 1,9%. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, η τελική καταναλωτική δαπάνη υποχώρησε το 2017 κατά 0,2% κυρίως λόγω των δημοσίων δαπανών ενώ για τα νοικοκυριά
καταγράφηκε οριακή αύξηση 0,1%. Οι επενδύσεις ενισχύθηκαν σημαντικά με τον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου να αυξάνεται κατά
15,7% ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 6,8% έναντι 7,2% που ήταν ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών.
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Moody's: Πιστωτικά θετική η χαλάρωση των capital controls
H χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) και η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους είναι θετικές για
το αξιόχρεο (credit positive) των ελληνικών τραπεζών, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's. Ο οίκος
σημειώνει τη δημοσίευση την περασμένη Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέτρων για τη χαλάρωση των capital controls, δύο
ημέρες μετά την αναφορά του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, για τη σημαντική μείωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέταρτο τρίμηνο του 2017. «Οι βελτιούμενες οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας επέτρεψαν
τη χαλάρωση των capital controls και πιθανόν θα ενισχύσουν την ακόμη αδύναμη εμπιστοσύνη στις τράπεζες, βοηθώντας έτσι στην
προσέλκυση περισσότερων καταθέσεων, κάτι που είναι credit positive)», αναφέρει η έκθεση. «Η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων στο
τραπεζικό σύστημα το 2017 και η μεγαλύτερη αισιοδοξία σχετικά με μία επιτυχή έξοδο από το πρόγραμμα στήριξης της χώρας ήταν
πιθανότατα οι βασικοί παράγοντες στην απόφαση της κυβέρνησης και της ΤτΕ για τη χαλάρωση των capital controls», προσθέτει. Μία
αύξηση των καταθέσεων θα βοηθήσει τις τράπεζες να μειώσουν την εξάρτησή τους από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), η
οποία ανερχόταν σε 21,6 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 με ένα κόστος περίπου 1,5%. Δεδομένου ότι το μέσο επιτόκιο των νέων
καταθέσεων ανερχόταν σε 0,29%, αυτό σημαίνει ότι το κόστος άντλησης κεφαλαίων από τις τράπεζες θα μειωθεί τουλάχιστον 120
μονάδες βάσης (1,2 ποσοστιαίες μονάδες), εάν καταφέρουν να αντικαταστήσουν τον ELA με νέες καταθέσεις, αναφέρει ο Moody's. «Το
χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης θα βοηθήσει το καθαρό περιθώριο επιτοκίου και την κερδοφορία των τραπεζών, κάτι που με τη
σειρά τους θα ενισχύσει την πιστωτική τους ισχύ». Η έκθεση αναφέρει ότι οι καταθέσεις των πελατών των τραπεζών αυξήθηκαν ήδη
κατά 4,1% ή περίπου 5 δισ. ευρώ το 2017, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κ. Στουρνάρα,
μειώθηκαν στα 95 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2017 από 100,4 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους (ή περίπου στο 45% των
δανείων τους). Ο Moody's αναφέρει, επίσης, ότι τα μέτρα γα την αποτελεσματική διαχείριση των NPEs έχουν ενισχυθεί και θα βοηθήσουν
τις τράπεζες να τα μειώσουν κατά περίπου 37% τον Δεκέμβριο του 2019 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017, σύμφωνα με τους στόχους που
έχουν συμφωνηθεί με τις ρυθμιστικές Αρχές.
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Τράπεζα Πειραιώς: Καταλύτης για την ελληνική οικονομία η αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων
Σε καταλύτη για να γυρίσει σελίδα η ελληνική οικονομία αναδεικνύεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων,
καθώς απελευθερώνονται δυνάμεις και ενισχύεται η υγιής επιχειρηματικότητα, επισημαίνει ο ανώτερος γενικός διευθυντής του Ομίλου
της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Γεωργακόπουλος.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η πρόοδος στην μάχη κατά των «κόκκινων» δανείων είναι
αξιοσημείωτη, αφού πέραν της ισχύος πλέον του κατάλληλου νομικού πλαισίου, και οι ίδιες οι τράπεζες κινούνται πιο δυναμικά,
προσφέροντας δραστικές ρυθμίσεις στους δανειολήπτες.
Αναφορικά με τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, ο κ. Γεωργακόπουλος σημείωσε
ότι οι εξελίξεις είναι θετικές και πλέον αυτό που χρειάζεται είναι μια κανονικότητα στη ροή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ενώ
επίσης ικανοποιητικό είναι το γεγονός ότι η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού ωριμάζει σταδιακά.
Είναι κρίσιμη παράμετρος το γεγονός ότι ο τραπεζικός κλάδος αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τις περιπτώσεις των στρατηγικών
κακοπληρωτών, αξιοποιώντας το εργαλείο των e - auctions που ασκούν καθοριστική πίεση, τόνισε ο ανώτερος Γενικός Διευθυντής του
Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
Ο κ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος είναι επικεφαλής της Piraeus Legacy Unit του Ομίλου Πειραιώς, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που
παρουσιάζει η διαχείριση των «κόκκινων δανείων», επισημαίνοντας ότι εξελίξεις όπως η ωρίμανση του νομικού πλαισίου, η έναρξη
λειτουργίας της αγοράς προβληματικών δανείων και η ενίσχυση της ικανότητας των ίδιων των τραπεζών να χειρίζονται το θέμα, σε
συνδυασμό με το επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφεται, ενισχύουν τις θετικές προοπτικές για την αντιμετώπιση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών για την εγχώρια αγορά αποτυπώνεται στην συμμετοχή που υπάρχει στη διαδικασία πώλησης από την
Τράπεζα Πειραιώς χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων. Το project Amoeba βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και το ενδιαφέρον
είναι σημαντικό, τόσο λόγω του αριθμού των επενδυτών - υπερέβησαν τους 30 οι επενδυτές που υπέγραψαν σύμβαση
εμπιστευτικότητας, όσο και της ποιότητάς τους καθώς πρόκειται για μεγάλα ονόματα της αγοράς.
Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργακόπουλος, η σημασία του Amoeba είναι μεγάλη και μάλιστα θεωρείται καταλύτης για την εγχώρια αγορά.
Πρόκειται για την πρώτη πώληση δανείων με εξασφάλιση εμπορικά ακίνητα, η οποία θα αποτελέσει βάση τιμολόγησης, επιπλέον δε, θα
δώσει την ευκαιρία στους επενδυτές να εξετάσουν την αγορά μέσα από την ενδελεχή αξιολόγηση που έχει γίνει από την Τράπεζα
Πειραιώς, και να εμπεδωθεί το ενδιαφέρον τους γενικότερα.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πώληση χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων από την Τράπεζα, η οποία αποδίδει μεγάλη σημασία στις
πωλήσεις ως μέσο μείωσης των προβληματικών δανείων και ως μοχλό εξυγίανσης των ισολογισμών.
Ο κ. Γεωργακόπουλος επισήμανε ότι η περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ελλάδας είναι η δυσκολότερη σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από τις αρχές του 2009, καταγράφηκε στη χώρα βαθιά και διπλή ύφεση, με συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 30%
και η ανεργία υπερέβη το 25% ενώ πολύ σοβαρή ήταν η κρίση στον τραπεζικό τομέα επίσης, με 12 τράπεζες να οδηγούνται σε
εκκαθάριση, με σειρά ανακεφαλαιοποιήσεων, αβεβαιότητα και επιβολή capital controls.
Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 45%, επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και η Κύπρος.
Ελλάδα και Κύπρος άλλωστε είναι οι δύο χώρες στις οποίες επιβλήθηκαν capital controls - όταν η επόμενη ομάδα ευρωπαϊκών χωρών
με το μεγαλύτερο πρόβλημα μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει δείκτες NPEs μεταξύ 10% και 20%.
O κ. Γεωργακόπουλος αναφέρθηκε στην σημασία δημιουργίας του «οικοσυστήματος» που συνοδεύει μια αγορά προβληματικών
δανείων, και αποτελείται, μεταξύ άλλων, από ειδικούς σε αναδιαρθρώσεις, διαχειριστές, επενδυτές, όπως και στην αποκατάσταση της
κουλτούρας πληρωμών που έχει πληγεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να προσφέρει βιώσιμες λύσεις για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, στηρίζοντας τόσο τους πελάτες της,
όσο και την ελληνική οικονομία.
Καταγράφει δε, θετικές επιδόσεις, με επιταχυνόμενη πρόοδο τα τελευταία τρίμηνα, στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων της και προχωρά σε δραστικές ρυθμίσεις δανείων, σε βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και εφόσον ο δανειολήπτης
πληροί τις προϋποθέσεις.
Οι αναδιαρθρώσεις των δανείων δεν είναι άνευ συνεπειών για τους δανειολήπτες, αφού ουσιαστικά συνεπάγονται το «πάγωμα» της
σχέσης τους με το τραπεζικό σύστημα όσο καιρό εκκρεμεί η οφειλή τους, διευκρινίζει ο κ. Γεωργακόπουλος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αμερικανική στήριξη στην Ιταλική πρόταση για τον ΔΕΣΦΑ
Αμερικανική στήριξη, και μάλιστα δια στόματος του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, στο σχήμα
των μετόχων του TAP λίγο πριν την τελική κούρσα της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών από το
ΤΑΙΠΕΔ. Μιλώντας στην εκδήλωση του «Woman in Energy» δεν δίστασε να αναφερθεί στον ρόλο του TAP
για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και στην σημασία που έχει για την ελληνική πλευρά, η εμφάνιση
στο διαγωνισμός της κοινοπραξίας υπό την Ιταλική Snam. Όπως ανέφερε ο ΣΚΑΙ, διαψεύδοντας δε τις
πληροφορίες των προηγούμενων ημερών περί στήριξης των ΗΠΑ για την απόκτηση του ΔΕΣΦΑ στο σχήμα
υπό την Ισπανική Raganosa και την βουλγαρική Transgaz, ο αμερικανός διπλωμάτης πήρε ανοικτά θέση υπέρ
των Ιταλών αναφέροντας χαρακτηρισρικά: «Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχετε (σσ στην Ελλάδα) τη SNAM
ως ένα από τα δύο μέρη που διεκδικεί το ΔΕΣΦΑ, εστιάζοντας έντονα στις ευκαιρίες που προκύπτουν από την
ιδιωτικοποίηση αυτή. Η SNAM διεκδικεί το ΔΕΣΦΑ όχι μόνο επειδή ενδιαφέρεται για την ελληνική αγορά
αλλά επειδή ενδιαφέρεται πολύ για αυτό το ευρύτερο δίκτυο που συνδέεται μέσω των Δυτικών Βαλκανίων,
μέχρι την Ουκρανία. Επομένως, είναι η κατάλληλη στιγμή (exciting time) να εξετάσουμε αυτά τα θέματα
ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. Αυτό άλλωστε παραμένει να αποτελεί μια πολύ υψηλή προτεραιότητα
για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών....». Παρέμβαση για την πιθανή εξαγορά του ΔΕΣΦΑ από την
Snam πραγματοποίησε μέσω του Αθηναικού Πρακτορείου Ειδήσεων και ο Ιταλός πρέσβης Εφίζιο Λουίτζι
Μάρας. Όπως είπε «αντιλαμβάνομαι ότι, ιδιαίτερα σε αυτήν την οικονομική συγκυρία, το τίμημα έχει τη
σημασία του για αυτού του είδους τις συναλλαγές και αυτό είναι το σωστό. Όμως αυτό που προέχει,
κοιτάζοντας το μέλλον, είναι και η ποιότητα, η αξιοπιστία και η στιβαρότητα του εταίρου που επιλέγεται. Ο
όμιλος που θα προκριθεί πρέπει να είναι σε θέση να μοιραστεί την τεχνογνωσία, την αποτελεσματικότητα, το
στρατηγικό του όραμα και να εξασφαλίσει ένα επιτυχημένο μέλλον στην ΔΕΣΦΑ, αναδεικνύοντας τα δυνατά
σημεία και τις ιδιαίτερες ελληνικές δεξιότητες, που υπάρχουν και πρέπει να αξιοποιηθούν. Το μοντέλο
SΝΑΜ διακρίνεται επίσης παραδοσιακά -τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό- για το κοινωνικό έργο και
την κοινωνική συνοχή που επιδιώκει, αλλά και για τα πρωτοποριακά πρότυπα που εφαρμόζει για την ασφάλεια
και την ευημερία των εργαζομένων. Ένα πρότυπο επιχειρηματικότητας δηλαδή, που είμαι βέβαιος ότι θα
εκτιμηθεί ιδιαίτερα και στην Ελλάδα...»
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Ιταλία: Υπερίσχυσε η ψήφος διαμαρτυρίας
Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώθηκαν: Πρώτο κόμμα τα Πέντε Αστέρια με 31% ωστόσο η κεντροδεξιά συμμαχία

φαίνεται να ξεπερνά
το 37%. Ο σχηματισμός κυβέρνησης θα είναι έτσι δύσκολος. Μεγάλος χαμένος ο Ματέο
Ρέντσι.
Οι προβλέψεις σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώθηκαν. Πρώτο κόμμα είναι τα Πέντε Αστέρια με πάνω από το 31%,
ενώ πρώτη συμμαχία η κεντροδεξιά, η οποία ξεπερνά το 37%. Η κεντροαριστερά του Ματέο Ρέντσι είναι ο
μεγάλος χαμένος των εκλογών, αφού οι «Δημοκρατικοί» δεν φτάνουν ούτε το 20%.
Στο κοινοβούλιο δεν υπάρχει ωστόσο μια δύναμη ή συμμαχία που να κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ
προέκυψαν και σημαντικές ανατροπές. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι «δεν έπεισε τους ιταλούς». Διότι στο
εσωτερικό της συντηρητικής παράταξης πρώτο κόμμα πλέον είναι η Λέγκα και όχι η μπερλουσκονική Φόρτσα
Ιτάλια. Κανονικά, δηλαδή, από εδώ και στο εξής υποψήφιος πρωθυπουργός της παράταξης θα είναι ο
γραμματέας της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι. Η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά είχε προσπαθήσει να στηρίξει τον πρώην
Καβαλιέρε αλλά ο αρχηγός της ξενοφοβικής Λέγκα υπερίσχυσε στον πλούσιο ιταλικό Βορρά. Μένει να δούμε τι
θα συμβεί σε θέματα όπως το μεταναστευτικό αλλά και στα ζητήματα οικονομικής πολιτικής.
Καθοριστικός από εδώ και πέρα ο ρόλος του ιταλού προέδρου
Tα Πέντε Αστέρια από την πλευρά τους πετυχαίνουν ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Δεν έχουν μεν την
πλειοψηφία αλλά δεν αποκλείεται να αρχίσουν διάλογο τόσο με την Λέγκα όσο και με την κεντροαριστερά.
Κατάφεραν πάντως να κερδίσουν πολλούς πρώην ψηφοφόρους του Ματέο Ρέντσι, ιδίως στον ιταλικό Νότο.
Στην Ιταλία λοιπόν υπερίσχυσε σαφώς η ψήφος διαμαρτυρίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να
διαπιστώσει τώρα αν υπάρχουν περιθώρια για τον σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης ή αν επιβάλλεται
επιστροφή στις κάλπες.
Η πρώτη «γενική πρόβα» θα γίνει στις 23 Μαρτίου με τις συμμαχίες που θα δημιουργηθούν για την εκλογή των
προέδρων της Βουλής και της Γερουσίας. Και αμέσως μετά (λίγο πριν ή λίγο μετά το καθολικό Πάσχα, που
πέφτει την 1η Απριλίου) θα αρχίσουν οι διαβουλεύσεις του προέδρου της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα με
τα διάφορα κόμματα στο μέγαρο Κυρηνάλιο.
Μέχρι τότε υπάρχει αρκετό χρονικό περιθώριο για να γίνουν και οι πρώτες επαφές και ζυμώσεις. Και για να
εξακριβωθεί κυρίως τι θα θελήσει να κάνει ο μεγάλος χαμένος της εκλογικής αυτής αναμέτρησης, το
\ Κόμμα. Αρχίζοντας από τον γραμματέα του και πρώην πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι, ο οποίος θα
Δημοκρατικό
πρέπει να αποφασίσει αν θα παραιτηθεί ή αν θα παραμείνει επικεφαλής του κόμματος παρά την βαριά ήττα.
Πηγή: Deutsche Welle
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Xetra DAX: Κλειδί για την πορεία όλων των αγορών να μη χαθούν
οριστικά οι 12.000 μονάδες. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει
κίνδυνος τουλάχιστον κατά 1.300 μονάδες ή ακόμη και να βρεθεί ο
δείκτης χαμηλότερα των 10.000 μονάδων!!!!

Πηγή: Stock Charts
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