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Θεσμοί: Να τηρηθεί η συμφωνία & κυρίως το ζήτημα των πλειστηριασμών
Υπό το αυστηρό βλέμμα των θεσμών θα συνεχιστούν οι πλειστηριασμοί, τόσο οι ηλεκτρονικοί όσο και οι φυσικοί.
Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, οι δανειστές, αν και μιλούν με θετικά λόγια για τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών, έχουν
κάνει ξεκάθαρο στην ελληνική πλευρά πως έως τις 22 Ιανουαρίου (το τελευταίο χρονικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της
τρίτης αξιολόγησης) η διαδικασία είναι ουσιαστικά υπό επιτήρηση. «Εως τις 22 Ιανουαρίου θα παρακολουθούμε το θέμα
για να είμαστε βέβαιοι», ανέφερε.
Οι θεσμοί ζητούν από την κυβέρνηση η διαδικασία να συνεχιστεί κανονικά και να μην είναι μια κίνηση on-off, δηλαδή να
πραγματοποιηθούν για μερικές εβδομάδες και μετά να σταματήσει η διαδικασία.
Παράλληλα, η ίδια ευρωπαϊκή πηγή είπε πως αίτημα των δανειστών είναι να πραγματοποιούνται πλειστηριασμοί σε όλοι
την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα. «Θέλουμε να δούμε ότι συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί παντού και όχι μόνο στην
Αθήνα», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά με τον αριθμό των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται, είπε πως «το 1/3 των πλειστηριασμών που είχαν
αναγγελθεί δεν έγινε γιατί οι ενδιαφερόμενοι πλήρωσαν τις οφειλές τους», κάτι που ερμηνεύεται, κατά την ίδια πηγή, ως
αποτέλεσμα της πίεσης στους κακοπληρωτές, οι οποίοι εμφανίζονται και συμμορφώνονται.
Κλείνοντας το θέμα των πλειστηριασμών, σημείωσε ότι αποτελεί ένα από τα εκκρεμή προαπαιτούμενα να ξεκινήσουν
πλειστηριασμοί και για χρέη προς το Δημόσιο. Η τελευταία αυτή παράμετρος αποτελεί προαπαιτούμενο για το κλείσιμο της
γ’ αξιολόγησης και θα πρέπει η σχετική διάταξη να ψηφιστεί το αργότερο εντός Ιανουαρίου.
Το κοινωνικό μέρισμα προήλθε από υποχρηματοδότηση κοινωνικών δαπανών
Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό μέρισμα και από πού προήλθαν τα 720 εκατ. ευρώ, η ευρωπαϊκή πηγή ανέφερε «δεν τα
βλέπουμε σαν καινούργια λεφτά, αλλά ως μέρος της υποχρηματοδότησης κοινωνικών δαπανών το 2017, όπου μεταξύ άλλων
προβλεπόταν ότι θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΚΕΑ 700.000 δικαιούχοι αλλά χρηματοδοτήθηκαν 500.000».
Δηλαδή, οι δανειστές υποστηρίζουν πως δεν πρόκειται για «καινούργιο χρήμα», όπως αναφέρει η κυβέρνηση, αλλά ως
κεφάλαια τα οποία προέκυψαν είτε από υποχρηματοδότηση κοινωνικών δαπανών, είτε από δικαστικές αποφάσεις, είτε από
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Κανονικά οι περικοπές στις συντάξεις
Το να παραμείνουν όλες οι πλευρές πιστές στη συμφωνία που έχουν υπογράψει δεν είναι θέμα προτιμήσεων, είναι γραπτή
δέσμευση στο Μνημόνιο, και όχι μόνο με το ΔΝΤ. Σε αυτή τη δήλωση προχώρησαν σήμερα ευρωπαϊκές πηγές σε ερώτηση
αν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσουν οι περικοπές στις συντάξεις. Μάλιστα, συμπλήρωσαν ότι «αν αρχίσουμε να
ξηλώνουμε κομμάτια της συμφωνίας, αυτό θα περιέπλεκε πάρα πολύ τις διαδικασίες».
Για την πορεία της αξιολόγησης
Αναφορικά με την πορεία της αξιολόγησης, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι έως τώρα η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει
στην υλοποίηση του 1/3 των 110 προαπαιτουμένων. Πρόσθεσε, δε, πως περίπου το 1/3 των μέτρων της τρίτης αξιολόγησης
απαιτεί νομοθετική ρύθμιση πριν από το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου.
Ακόμη μια εκκρεμότητα στις συζητήσεις είναι το αίτημα της ελληνικής πλευράς για αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα
νησιά. Εδώ οι ίδιες πηγές εκτίμησαν ότι το ενδεχόμενο αναβολής της προβλεπόμενης αύξησης 30% των συντελεστών από
την 1η/1/2018 περιορίζεται, ωστόσο υπάρχει σαφής ευρωπαϊκή πρόθεση να ενισχυθούν τα νησιά που πλήττονται από το
προσφυγικό.
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Spiegel: Ελπίδα για την Ελλάδα η εκλογή Σεντένο
Η εκλογή του Πορτογάλου υπουργού Οικονομικών Μάρτιο Σεντένο στην προεδρία του Eurogroup σχολιάζεται
από τον γερμανικό Τύπο και οι αναλύσεις εστιάζουν στη διαδρομή του νέου προσώπου που θα διαδεχθεί στις 13
Ιανουαρίου τον Γερούν Ντάισελμπλουμ ενώ γίνονται οι πρώτες εκτιμήσεις για την πολιτική που προτίθεται να
ακολουθήσει στο νέο του αξίωμα.
Η εκλογή του Μάριο Σεντένο «είναι για τον οικονομολόγο και διδάκτορα το επιστέγασμα μιας όψιμης,
ραγδαίας ανόδου ? και ελπίδα για την ελληνική κυβέρνηση», εκτιμά το περιοδικό Spiegel στην ηλεκτρονική του
έκδοση. Το δημοσίευμα στέκεται στα εύσημα που είχε απονείμει στο πρόσφατο παρελθόν ο Γερμανός πρώην
υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στον νεοεκλεγέντα επικεφαλής του Eurogroup, χαρακτηρίζοντάς
τον «Ρονάλντο των υπουργών Οικονομικών» της ευρωζώνης, αναγνωρίζοντας έτσι το επιτυχημένο του έργο στο
πεδίο της πορτογαλικής οικονομίας. Σύμφωνα με το Spiegel, «το γεγονός ότι ο Μάριο Σεντένο γίνεται ο νέος
πρόεδρος του Eurogroup το οφείλει σημαντικά στη γερμανική κυβέρνηση. Ο 50χρονος Πορτογάλος ήταν ο
υποψήφιος που επιθυμούσε η καγκελάριος Μέρκελ για αυτή τη θέση: μία από τις σημαντικότερες και
δυσκολότερες στην ΕΕ. Πρωταρχικό καθήκον του επικεφαλής του Eurogroup είναι να συντονίζει την
οικονομική πολιτική των 19 κρατών του ευρώ».
Το Spiegel αναφέρεται στην επαγγελματική σταδιοδρομία του Μάριο Σεντένο μέχρι σήμερα, σχολιάζοντας
μεταξύ άλλων ότι «από αποτυχημένος τραπεζίτης εξελίχθηκε σε πρόεδρο του Eurogroup». Από την ξαφνική του
είσοδο στον πολιτικό στίβο, τον Νοέμβριο του 2015 στην κυβέρνησή του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Αντόνιο
Κόστα, μέχρι σήμερα «κέρδισε τον σεβασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής (?) με την ηρεμία και τις
εξειδικευμένες γνώσεις του», σημειώνει το Spiegel, παρατηρώντας ότι «και ο Αλέξης Τσίπρας έχει μόνο καλά
λόγια να πει. Η υποψηφιότητα Σεντένο είναι ελπιδοφόρα, είχε πει ο Έλληνας πρωθυπουργός την προηγούμενη
εβδομάδα στην εφημερίδα Diario de Noticias».
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Η πολλά υποσχόμενη επένδυση στο Ελληνικό
Τις αναπτυξιακές δυνατότητες που διανοίγει για την ελληνική οικονομία το μεγάλο επενδυτικό έργο στην
έκταση του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό τονίζει η αυστριακή εφημερίδα Der Standard. Όπως εκτιμά
στην ηλεκτρονική της έκδοση, η επένδυση «θα μπορούσε να βοηθήσει το σύνολο της οικονομίας να
ορθοποδήσει».
Η αυστριακή εφημερίδα σημειώνει ότι «η έκταση του παλαιού αεροδρομίου είναι ακόμη ανεκμετάλλευτη.
Σύντομα πρόκειται να δημιουργηθούν εκεί οι μεγαλύτερες τουριστικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Τα σχέδια
περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, καζίνο, συνεδριακούς χώρους, μαρίνα για θαλαμηγούς και μια δημόσια παραλία.
Με την επένδυση στην περιοχή και τις νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν, η κρίση στην Ελλάδα θα
αποτελέσει παρελθόν, λέει ο Γκερντ Ντύκελμαν-Ντουμπλάνι, εμπορικός Σύμβουλος και Επικεφαλής του
Εμπορικού Τμήματος της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Συνέχεια…
II

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

Ημερήσια Νέα

Η εφημερίδα σημειώνει ότι «επενδύσεις οκτώ δισεκ. ευρώ και 75.000 θέσεις για την ανοικοδόμηση της
τεράστιας ανεκμετάλλευτης έκτασης (...) έχουν συμφωνηθεί, υπογραφεί και επικυρωθεί από τη βουλή». Ο
Γκερντ Ντύκελμαν-Ντουμπλάνι εκτιμά ότι «μια επένδυση αυτού του μεγέθους και με τέτοια συμβολική ισχύ θα
ταράξει τα νερά. Εάν οι έλληνες επιχειρηματίες δουν τις μπουλντόζες να κινούνται στο Ελληνικό θα αισθανθούν
αυτοπεποίθηση και θα προχωρήσουν στην υλοποίηση και των δικών τους έργων». Παρά τις όποιες δυσκολίες
που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στη διαδικασία υλοποίησης του έργου, η Der Standard εκτιμά ότι
«φαντάζει σχεδόν αδιανόητο η Lamda και οι εταίροι της να τα παρατήσουν τελικά. Η πίεση των ευρωπαίων
δανειστών στην ελληνική κυβέρνηση είναι πολύ μεγάλη. Επιπλέον μετά από οκτώ χρόνια χρηματοοικονομικής
κρίσης η χώρα βρίσκεται στο μεταίχμιο της αλλαγής. Οι ενδείξεις ότι αντιστρέφονται τα δεδομένα επιτέλους
υπάρχουν», γράφει η εφημερίδα επικαλούμενη και την τεχνική συμφωνία ελληνικής κυβέρνησης και θεσμών
στην Αθήνα.
Το δημοσίευμα της εφημερίδας κλείνει αναφερόμενο στην παρουσία του ομίλου Lamda Development στο
πρώτο ελληνοαυστριακό επιχειρηματικό φόρουμ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Αυστρίας, που
διεξάγεται σήμερα στη Βιέννη. Η Lamda «θα παρουσιάσει την κατασκευαστική μελέτη της. Το Ελληνικό
προσφέρει αρκετές δυνατότητες σε αυστριακές επιχειρήσεις», σημειώνει κλείνοντας η Der Standard.
(Πηγή: Deutsche Welle)
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Στουρνάρας: Κίνδυνος για την οικονομία οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές
Κίνδυνο για την οικονομική δραστηριότητα αποτελούν οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές σύμφωνα με το διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος. Ο κ. Στουρνάρας, μιλώντας στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, εκτίμησε ότι παρά τις θετικές προβλέψεις για την μελλοντική
πορεία της οικονομίας εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η μεγαλύτερη του αναμενομένου αρνητική επίδραση των υψηλών φορολογικών συντελεστών στην
οικονομική δραστηριότητα, καθώς και η αβεβαιότητα σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου μετά τη λήξη
του προγράμματος.
Αναφερόμενος στη συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι οι εισροές από τη ναυτιλία στο
ισοζύγιο πληρωμών καταγράφουν μείωση από το δεύτερο εξάμηνο του 2015.
Η πτώση αυτή, όπως είπε, οφείλεται πρωτίστως στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και συνεπώς δύναται να αναστραφεί με
την οριστική άρση τους.
Συγκεκριμένα, το 2016, λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των χαμηλών ναύλων, οι εισπράξεις από υπηρεσίες
θαλάσσιων μεταφορών αντιπροσώπευσαν μόνο το 23% των συνολικών εισπράξεων του ισοζυγίου υπηρεσιών, κάλυψαν δε το 35% του
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, ενώ οι καθαρές εισπράξεις (εισπράξεις µείον πληρωµές) αντιστοιχούσαν στο 29% του
πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το εννεάμηνο Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου, το 2017
καταγράφεται ήδη μερική επάνοδος στην προ του 2015 κατάσταση.
Ο διοικητής της ΤτΕ εκτίμησε ότι η θετική πορεία δύναται να βελτιωθεί περαιτέρω, αφενός λόγω της αναμενόμενης χαλάρωσης των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και, αφετέρου, λόγω των υψηλότερων ναύλων στις διεθνείς ναυλαγορές.
Επίσης, αναφέρθηκε στην οικειοθελή συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας με στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στα
χρόνια της κρίσης, η οποία προβλέφθηκε στο άρθρο 42 του νόμου 4301/2014, με τον οποίο κυρώθηκε το σχετικό συνυποσχετικό μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου και ΕΕΕ που συνομολογήθηκε το καλοκαίρι του 2013. Η αρχική αυτή συμφωνία είχε διάρκεια τρία έτη (20142016). Έκτοτε το συνυποσχετικό έχει παραταθεί δύο φορές, καθιστώντας πλέον τη διάρκειά του πενταετή (2014-2018), με τα πρόσθετα
έσοδα για το 2018 να εκτιμώνται σε 107 εκατ. ευρώ.
Τέλος, ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να αντλήσει χρηματοδότηση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές με
διατηρήσιμους όρους μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, οι ελληνικές αρχές πρέπει να ολοκληρώσουν
εγκαίρως και την τέταρτη (και τελευταία) αξιολόγηση, ούτως ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η πιστοληπτική ικανότητας της χώρας.
Επίσης οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, πέρα από την εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους, η οποία θα
επιτρέψει την αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους από τις αγορές με όρους βιωσιμότητας, θα πρέπει, σε συνεργασία με τις
ελληνικές αρχές, να αποσαφηνίσουν τη μορφή της στήριξης της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος
προγράμματος.
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Ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων
Η αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει αναπτυχθεί σημαντικά από το 2012 σε Μ. Βρετανία, Γερμανία,
Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα τα πρώτα βήματα έγιναν εφέτος.
Η αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει αναπτυχθεί σημαντικά από το 2012 σε Μ. Βρετανία, Γερμανία,
Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα τα πρώτα βήματα έγιναν εφέτος, επεσήμανε ο εκπρόσωπος
της Ernst&Young
Ajay Rawal μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού επιμελητηρίου, στο

πλαισιο του πάνελ για το νέο ψηφιακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
Ο ίδιος τόνισε ότι θα υπάρξει σύντομα ψηφιακή πλατφορμα για την πωληση των κόκκινων δανειων και
προέβλεψε οτι τα δάνεια που θα πωληθούν από τις ελληνικές τράπεζες θα φθάσουν τα 50 δισ. ευρώ, από 100
δισ. ευρώ, περίπου που είναι σήμερα το συνολικό τους ύψος. Εκτίμησε επίσης ότι θα υπάρξουν ψηφιακές
εξελίξεις και στο θέμα των πλειστηριασμών, αν και όπως είπε οι αλλαγές γίνονται αργά. Ωστόσο το ενδιαφέρον
για την ελληνική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πολύ μεγάλο.
Για πρώτη φορά εφέτος οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς που έκαναν συναλλαγές μέσω Internet Banking
ξεπέρασαν εκείνους που πήγαν σε φυσικό κατάστημα, επεσήμανε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ψηφιακού
επιχειρείν της τράπεζας, Στέφανος Μυτιληναίος.
Ο κ. Μυτιληναίος παρουσίασε επίσης τις λύσεις που έδωσε η τράπεζα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες:
υπηρεσία του ταμία εξ αποστάσεως (μέσω βίντεο) με χρήση της νοηματικής γλώσσας που καταργεί και την
υποχρέωση παρουσίας μάρτυρα αφού η συναλλαγή καταγράφεται, χρήση του συστήματος Braille για τους
τυφλούς κ.α.
Η εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας, Νέλλυ Τζάκου - Λαμπροπούλου παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της
τράπεζας για ενίσχυση της καινοτομίας και ανέφερε ότι στις αρχές του 2018 θα προχωρήσει στο θεσμό του
crowdfunding.
Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων, Nicholas Jennet ανέφερε ότι η
έκθεση της ΕΤΕπ στην Ελλάδα φθάνει συνολικά στα 17 δισ. ευρώ και εξέφρασε την ευχή η Ελλάδα να
τοποθετηθεί ανταγωνιστικά προς το Λονδίνο σαν μια ζώνη ανάπτυξης καινοτομίας για τη ΝΑ Ευρώπη στην
χρηματοοικονομική τεχνολογία.
Τέλος, ο κ. Paolo Sironi, μέλος της Ακαδημίας επιστημών της ΙΒΜ ανέφερε ότι η συμπίεση των περιθωρίων
κέρδους των τραπεζών οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας και χαμηλότερες αμοιβές στον τραπεζικό τομέα.
ΑΜΠΕ
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Τραπεζικός Δείκτης: Να επιστρέψει άμεσα υψηλότερα των 740 – 750
μονάδων…
Με το ζητούμενο για το ΓΔ να είναι η παραμονή υψηλότερα των 725 – 735 μονάδων
(στηρίξεις οι οποίες δοκιμάζονται και πάλι από χθες – αφού πρώτα στο υψηλό της
Δευτέρας και στις ισχυρές αντιστάσεις των 750 – 755 μονάδων είχε ολοκληρωθεί η
τελευταία άνοδος του Χ.Α.), προβληματισμό μετά την καλή εικόνα του τελευταίου
καιρού προκαλεί και πάλι η εικόνα των τραπεζών, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει
την Τρίτη με σημαντική πτώση 4,31% (στις 721,91 μονάδες) χαμηλότερα των 740 – 750
μονάδων. Και θα πρέπει επειγόντως ο δείκτης να επιστρέψει υψηλότερα αυτών των
επιπέδων, αφού σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος η αγορά και πρωτίστως
οι τραπεζικές μετοχές να μπουν σε έναν νέο κύκλο πτώσης, με απώλεια της
διαγραμματικής εικόνας που είχε συντελεστεί μετά την πρόσφατη αντίδραση και το 7
στα 7 του Χ.Α.
Τράπεζες (782.640, 806.550, 754.080, 754.450, -20.1900)
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