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Economist: Φουλάρουν οι ελληνικές τράπεζες για την εξυγίανσή τους
Στις προοπτικές μείωσης των κόκκινων δανείων στην ελληνική αγορά αναφέρεται δημοσίευμα του Economist,
που καταγράφει τις προσπάθειες των τραπεζών να απαλλαγούν από το βάρος των επισφαλειών. Όπως
επισημαίνεται στο δημοσίευμα, στο τέλος του 2017 οι ελληνικές τράπεζες είχαν 95,7 δισ. ευρώ NPEs, που
αντιστοιχεί στο 43,1% του χαρτοφυλακίου δανείων, το πιο βαρύ «φορτίο» στην Ευρώπη. Ωστόσο το ύψος των
NPEs στο τέλος του προηγούμενου χρόνου εμφάνισε βελτίωση και συγκεκριμένα μείωση κατά 13 δισ. ευρώ σε
σχέση με το υψηλότερο σημείο, το Μάρτιο του 2016. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως η μείωση των NPEs
έχει στηριχθεί κυρίως σε διαγραφές και πωλήσεις ενώ έχουν σημειωθεί και περιπτώσεις «θεραπείας»
προβληματικών ανοιγμάτων, είτε γιατί μέσω των ρυθμίσεων τα δάνεια γίνονται βιώσιμα, είτε γιατί οι οφειλέτες
απλά «βρίσκουν μετρητά» και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι τράπεζες
σχεδιάζουν να περιορίσουν περαιτέρω τα NPEs κατά 30 δισ. ευρώ φέτος και τον επόμενο χρόνο. Το πιο δύσκολο
σημείο σε αυτό το εγχείρημα είναι η διαχείριση των προβληματικών δανείων προς τις επιχειρήσεις.
Οι πωλήσεις δανείων
Μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η πώληση επιχειρηματικών δανείων, που αποτελεί το
πιο δύσκολο εγχείρημα. Αν και οι προβλέψεις καλύπτουν ήδη το 50% των NPEs και οι εγγυήσεις καλύπτουν
θεωρητικά το υπόλοιπο 50%, οι τράπεζες και οι αγοραστές δανείων πρέπει ακόμη να αξιολογήσουν ποιες
επιχειρήσεις είναι πράγματι βιώσιμες και ποιες όχι, καθώς την πραγματική αξία των εγγυήσεων.
Επίσης, οι οφειλέτες μπορεί να οφείλουν χρήματα σε περισσότερες από μία τράπεζες ενώ και οι εγγυήσεις μπορεί
να είναι κατακερματισμένες (δηλαδή, διαφορετικά τμήματα ενός ακινήτου π.χ. χώρος στάθμευσης, χώροι
αποθήκευσης, μπορεί να αποτελούν ξεχωριστές εγγυήσεις. Οι τραπεζίτες υπολογίζουν ότι το 25% των
κακοπληρωτών είναι "στρατηγικοί".
Στο σφυρί 20.000 ακίνητα
Τελευταία, έχουν ξεκινήσει οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και υπολογίζεται πως έως 20.000 ακίνητα μπορούν
βγουν σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό φέτος. Οι τράπεζες αγοράζουν οι ίδιες πολλά ακίνητα αλλά πλέον
υπάρχουν και πωλήσεις. Ταυτόχρονα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί έχουν «ξετρυπώσει» ορισμένους
στρατηγικούς κακοπληρωτές: Περίπου το ένα πέμπτο των ακινήτων που τέθηκαν προς πώληση, αποσύρθηκε,
καθώς οι οφειλέτες βρήκαν χρήματα ή ζήτησαν αναδιάρθρωση του χρέους τους. Οι τράπεζες έχουν επίσης
συγκροτήσει μια Διατραπεζική Επιτροπή ώστε περιπτώσεις εταιρειών με οφειλές σε περισσότερους από έναν
πιστωτές να αντιμετωπίζονται συνολικά, συντονισμένα και όχι αποσπασματικά (ανά πιστωτή) Και οι 4
συστημικές τράπεζες εμφανίζουν υγιή capital ratios και πέρασαν τα stress tests χωρίς να τους ζητηθεί να
αντλήσουν πρόσθετα κεφάλαια, ενώ επιστρέφουν σταδιακά οι καταθέσεις. Μένουν όμως ακόμη πολλά. Το
επίπεδο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα κινείται στα 120 δισ. ευρώ, 45% χαμηλότερα σε σχέση με τα τέλη
του 2009, ενώ «δεκάδες δισ. ευρώ είναι κρυμμένα σε σπίτια – θαμμένα ακόμη και σε κήπους – ή στο εξωτερικό».
Συνέχεια…
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/ στις νομοθετικές αλλαγές που αποσκοπούσαν στην επίσπευση των πτωχεύσεων οι διαδικασίες
Σε ότι αφορά
εξακολουθούν να είναι «χάος», αναφέρει εκπρόσωπος δικηγορικού γραφείου στην Αθήνα επικαλούμενος την
περιπλοκότητα του καταστατικού για τις μικρές επιχειρήσεις. Επίσης πολλές νέες προσπάθειες για
"εξωδικαστική" διευθέτηση θα απαιτήσουν τελικά αποφάσεις δικαστών επειδή το κράτος, που είναι συχνά ο
μεγαλύτερος πιστωτής, θα αντιταχθεί σε σχέδια τραπεζών. Ταυτόχρονα η χώρα δεν διαθέτει εξειδικευμένα
δικαστήρια: ένας δικαστής μπορεί να αποφανθεί για ένα διαζύγιο μία ημέρα και για έναν πλειστηριασμό την
επόμενη. Πέρυσι, σύμφωνα με την Creditreform, μια εταιρεία είσπραξης οφειλών, στην Ελλάδα
καταγράφηκαν μόλις 120 πτωχεύσεις εταιρειών, όταν στην, αντίστοιχου μεγέθους πορτογαλική οικονομία,
υπήρξαν πάνω από 6.000.
Τα σχέδια μετά το 2019
Αναφορικά με το τι μέλει γενέσθαι από το 2019 και μετά, το άρθρο αναφέρει: Ακόμη και εάν οι τράπεζες
επιτύχουν στα σχέδια τους, θα έχουν 65 δισ. ευρώ NPEs στο τέλος του 2019. Ο Θ. Καλαντώνης, επικεφαλής στο
τμήμα διαχείρισης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων της Eurobank δηλώνει πως «αυτή είναι η πιο
δύσκολη ερώτηση». Δηλαδή, ποιο θα είναι το νέο σχέδιο των πιστωτών, ώστε τα NPEs να προσεγγίσουν
περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. (σ.σ. περίπου 7%) «Μπορούμε να το κάνουμε; (να προσεγγίσουμε τον
μέσο ευρωπαϊκό όρο). Η απάντηση πρέπει να είναι, ΝΑΙ. Αλλά δεν θα είναι εύκολο» δηλώνει.
Πηγή: Economist
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του Δ.Σ και των
οικονομικών διευθυντών της Folli Follie
Μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών διευθυντών του
Ομίλου και στην Ασία, για την υπόθεση της εταιρείας Folli Follie κατέθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η
απόφαση προσφυγής στη Δικαιοσύνη, ελήφθη την περασμένη Τρίτη.
Η Επιτροπή είχε ζητήσει από τη διοίκηση της Folli Follie να παράσχει στοιχεία αναφορικά με τις οικονομικές
της καταστάσεις, στον απόηχο των κατηγοριών του fund QCM. Είχε προηγηθεί η αναστολή διαπραγμάτευσης
της μετοχής, έπειτα από αίτημα της ίδιας της εταιρείας, με την εποπτική αρχή να αναφέρει ως αιτιολογία πως η
εισηγμένη «δήλωσε αδυναμία παροχής στοιχείων που αφορούν στις οικονομικές της καταστάσεις».
Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψη δημοσιεύματα που αναφέρονται στην υπόθεση της εν
λόγω εταιρείας, αλλά και στους χειρισμούς εκ μέρους της Εποπτικής Αρχής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
επισημαίνει τα ακόλουθα:
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανεξάρτητη Αρχή, σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, κινήθηκε
έγκαιρα καθ' όλη τη διάρκεια της επίμαχης υπόθεσης με γνώμονα τα προβλεπόμενα
στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3371/2005, αρ. 17), τη συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών της καθώς και τις
διεθνείς πρακτικές.
- Με απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή της για την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς, προχώρησε στις προβλεπόμενες και αναγκαίες ενέργειες σε όλα τα
στάδια εξέλιξης της υπόθεσης και προς όλες τις κατευθύνσεις.
- Είναι προφανές ότι οι επιμέρους ενέργειες που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχων, δεν επιτρέπεται να
δημοσιοποιούνται, καθ΄ όσον υπόκεινται σε σχετικούς περιορισμούς που
προβλέπονται για το απόρρητο.
- Συνεπώς συνιστούμε στους επενδυτές να ενημερώνονται για την υπόθεση από τις επίσημες πηγές, αναμένοντας
τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται σε πολλά επίπεδα.
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ΑΔΜΗΕ: Κέρδη 31,2 εκατ. ευρώ το Α' τρίμηνο …. Προμέρισμα και μέρισμα για το 2018
Καθαρά κέρδη ύψους 31,2 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο ΑΔΜΗΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα επίσημα
αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Τα κέρδη είναι αυξημένα κατά 113% σε σχέση με πέρυσι γεγονός που κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στην απελευθέρωση πρόβλεψης
ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε απόφαση με την οποία απέρριψε αγωγή ενάγοντος εργολάβου.
Ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει ότι δεσμεύεται για την έγκαιρη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2021, και
στο πλαίσιο αυτό επιτάχυνε τη Φάση Γ' της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με στόχο να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός εντός του Ιουνίου.
Επίσης, η Φάση Β' της Διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι σε εξέλιξη με την επιλογή του αναδόχου για το έργο κατασκευής των
υποθαλάσσιων καλωδίων που θα συνδέσουν τη Νάξο με την Πάρο και τη Μύκονο. Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ,
κλείνει ο βρόχος μεταξύ των τριών αυτών νησιών.
Επιπλέον, στη γραμμή αφετηρίας εισήλθε η Διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο με τη δημοσιοποίηση των τευχών
δημοπράτησης ενώ κατατέθηκε στη ΡΑΕ η πρόταση για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που ελέγχει το 51% των μετοχών του Διαχειριστή προτίθεται, σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης, να
διανείμει προμέρισμα ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή ενώ το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2018 αναμένεται να ξεπεράσει τα 0,07 ευρώ
ανά μετοχή.
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Σεντένο - Ντομπρόφσκις: Εμβάθυνση της ευρωζώνης
Η ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου για την εμβάθυνση της ευρωζώνης, υπογραμμίστηκε κατά τη
διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ των Βρυξελλών, το ετήσιο συνέδριο για την οικονομία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Νομισματικών Υποθέσεων της Επιτροπής. «Είναι ώρα αποφάσεων όχι αναβολών» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο
Σεντένο στην ομιλία του που έκλεισε το συνέδριο. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόφσκις κατά τη διάρκεια
συμμετοχής του σε πάνελ για την εμβάθυνση της Ευρωζώνης, έκανε αντίστοιχο σχόλιο, απευθύνοντας έκκληση στους ηγέτες για λήψη
αποφάσεων τον Ιούνιο. Επισημαίνοντας ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε από τις συζητήσεις στις αποφάσεις, ο αντιπρόεδρος
Ντομπρόφσκις διευκρίνισε ότι οι στόχοι που έχουν θέσει τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αφορούν τη τραπεζική ένωση για τη μείωση ρίσκου
αρχικά, τον κοινό μηχανισμό εγγύησης καταθέσεων και τον ενιαίο μηχανισμό εκκαθάρισης τραπεζών. Κληθείς μάλιστα να σχολιάσει
την πρόσφατη τοποθέτηση της γερμανίδας Καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ για το μέλλον της ΟΝΕ, σημείωσε ότι δείχνει να είναι στην
κατεύθυνση των προτάσεων της Επιτροπής. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Mάριο Σεντένο, εξήγησε με τη σειρά του ότι ο φόβος της
περαιτέρω ολοκλήρωσης της ΟΝΕ ήταν η αιτία της κρίσης, και ότι εάν αυτή προχωρήσει τώρα προς όφελος των πολιτών, θα είναι και
ο τρόπος να καταπολεμηθεί ο λαϊκισμός. «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιλογή. Τον Ιούνιο οι ηγέτες ή θα αποφασίσουν η Ευρωζώνη
να παραμείνει ευάλωτη στην επόμενη κρίση και στην αστάθεια των αγορών, ή θα δείξουν ότι παίρνουν την Ευρώπη και το ευρώ
σοβαρά» επισήμανε ο Μ. Σεντένο, σημειώνοντας ότι όλες οι χώρες και ειδικά οι χώρες που χτυπήθηκαν από την κρίση, πήραν δύσκολες
αποφάσεις να διορθώσουν τις ανισορροπίες, και επομένως τώρα είναι η ώρα να γίνουν σημαντικά βήματα. «Οι πολιτικοί ξεχνούν πολύ
εύκολα το μάθημα της κρίσης» διαπίστωσε. Υπενθύμισε δε, ότι αποφάσεις αναμένονται στα δύο ζητήματα που είναι «ορατή» η
ομοφωνία: στην τραπεζική ένωση και στην μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ταμείο. Ο Μ. Σεντένο υπογράμμισε επίσης τη σημασία της επίτευξης συμφωνίας για την εγγύηση των καταθέσεων, σημειώνοντας ότι
«οι εικόνες των Ελλήνων πολιτών έξω από τις τράπεζες» που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, «δεν είναι αποδεκτές και δεν
πρέπει να τις ξαναδούμε». Πρόσθεσε ωστόσο, ότι πρέπει παράλληλα να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία δεν θα γίνει αντικείμενο
εκμετάλλευσης. Τέλος, ο Μ. Σεντένο τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός προϋπολογισμού για την Ευρωζώνη, ως μέρος του
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ή υπό τη διαχείριση του ESM.
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«Ο Τραμπ έχει δίκιο με τους δασμούς»
O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Ευρώπη δεν μεταχειρίζεται με δίκαιο τρόπο τις ΗΠΑ
στο εμπόριο και για το λόγο αυτό προχώρησε στην επιβολή δασμών σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου. Ένα
απολύτως ορθό μέτρο, κρίνει ο Ραλφ Φρόιντ, αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος τύπου της οργάνωσης
Republicans Overseas Germany. «Δεν μπορώ να καταλάβω την οργή της Κομισιόν. Πρέπει να δει κανείς την
αφετηρία. Πόσο υψηλοί είναι οι δασμοί εδώ και χρόνια ή δεκαετίες; Η αμερικανική εσωτερική αγορά είναι η
 κόσμου, μεγαλύτερη από την Κίνα, μεγαλύτερη από την Ευρώπη και παίρνει δασμούς από
μεγαλύτερη του
ευρωπαϊκά προϊόντα 3,8%. Η ΕΕ από την άλλη πλευρά επιβάλλει 6% δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα.
…Δεν καταλαβαίνω την οργή των πολιτικών. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις Ομπάμα ή του Τζορτζ Μπους
ήθελαν να άρουν την έλλειψη ισορροπίας και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα…».
Ο Ραλφ Φρόιντ διαθέτει και άλλα επιχειρήματα υπέρ της αμερικανικής πλευράς «Τείνουμε, και αυτό είναι ένα
γενικότερο φαινόμενο στο ελεύθερο εμπόριο, να τονίζουμε τους τομείς στους οποίους είμαστε ισχυροί. Η
Γερμανία είναι σαφώς ισχυρή στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων, των εξοπλισμών. Στους τομείς όπου
είναι αδύναμη, όπως για παράδειγμα στον γεωργικό τομέα, εκεί εφαρμόζεται μια ισχυρή πολιτική
προστατευτισμού. Είναι ένας παραλογισμός πόσο υψηλοί είναι οι δασμοί στα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα.
Και για αυτό δεν μιλάει κανένας. Αυτή είναι μια αδικία και το να λες πως θέλεις να κρατήσεις ανοιχτό το
ελεύθερο εμπόριο είναι υποκριτικό».
Δυο μέτρα και δυο σταθμά
Ο Ραλφ Φρόιντ αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα: «Θα έπρεπε να υπάρξει ισορροπία στους δασμούς και
στις δυο πλευρές του Ατλαντικού…Η BMW παράγει στη Νότια Καρολίνα τα μοντέλα SUV για την παγκόσμια
αγορά. Στα αυτοκίνητα αυτά επιβάλλονται δασμοί 9% όταν εισάγονται στην Ευρώπη. Όταν όμως η BMW
παράγει στο Ρένγκενσμπουργκ της Γερμανίας και τα στέλνει στις ΗΠΑ τότε οι Αμερικανοί επιβάλλουν 2,5 %
δασμούς εισαγωγής».
Για τον Ρεπουμπλικάνο πολιτικό οι δασμοί στο αλουμίνιο και τον χάλυβα θα μπορούν να διασφαλίσουν θέσεις
εργασίας. Εκτός αυτού, κατά τη γνώμη του, το θέμα δεν είναι μόνο οι δασμοί που επιβάλλονται σε προϊόντα
αλουμινίου και χάλυβα, αλλά γενικότερα σε όλα τα προϊόντα. Μια και όπως λέει στο 50% των προϊόντων από
την Ευρώπη δεν επιβάλλονται δασμοί όταν αυτά εισάγονται στις ΗΠΑ. Αντίστροφα μόνο στο 28% των
αμερικανικών προϊόντων δεν επιβάλλονται δασμοί. Σύμφωνα με την άποψη του Ραλφ Φρόιντ πρόκειται για μια
εγωιστική συμπεριφορά της Γερμανίας, η οποία έχει συνηθίσει εδώ και δεκαετίες να βρίσκεται σε μια
προνομιούχα θέση και δεν θέλει να αλλάξει τίποτα πάνω σε αυτό τον τομέα.
Τέλος, στην ερώτηση γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν απευθύνεται στον Παγκόσμιο
Οργανισμό\ Εμπορίου, ο Ραλφ Φρόιντ απαντά πως ο διεθνής οργανισμός δεν διαθέτει πραγματική ισχύ για να
αλλάξει πολιτικές, αλλά είναι περισσότερο μια υπηρεσία που διεκπεραιώνει υποθέσεις.
Deutsche Welle
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This is the race to $1 trillion. AAPL is the closest it's ever been. Now
just 5% away from being the first.
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