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Το EuroWorking Group άναψε το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης 7,5 εκατ.
ευρώ
«Πράσινο φως» για την εκταμίευση της υποδόσης των 7,5 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα έδωσε το Euro Working
Group. Μετά από 2,5 ώρες, οι τεχνικοί σύμβουλοι έκριναν πως η Ελλάδα μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της και προχώρησαν στη σύνταξη θετικής εισήγησης.
Με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται ο δρόμος για την επίσημη ενημέρωση των κοινοβουλίων των κρατών-μελών, ώστε
να εγκρίνουν την αποδέσμευση της δόσης.
Η απόφαση για την εκταμίευση των χρημάτων θα ληφθεί στις 16 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, από το ΔΣ του
ESM.
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Στουρνάρας: Ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία
Από τη Βουλγαρία όπου βρίσκεται, ο κεντρικός τραπεζίτης επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει
βελτίωση
το
τελευταίο
διάστημα
και
ο
τραπεζικός
τομέας
είναι
πια
ισχυρότερος.
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα μας επιτρέπουν να ατενίζουμε το μέλλον με
μεγαλύτερη αισιοδοξία, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Ο κ. Στουρνάρας
επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει βελτίωση κατά την πρόσφατη περίοδο και ο τραπεζικός
τομέας, μετά τις επιτυχείς διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης που πραγματοποιήθηκαν μέσα
σε μια δύσκολη συγκυρία, είναι πλέον ισχυρότερος. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντηση που είχε ο έλληνας
κεντρικός τραπεζίτης με τον βούλγαρο ομόλογό του, Ντίμιταρ Ράντεφ, στη Σόφια. Ο κ. Στουρνάρας στάθηκε
στη «σπουδαιότητα την οποία αποδίδουν οι ελληνικές τράπεζες στη βουλγαρική αγορά», σημειώνοντας πως το
ενεργητικό των ελληνικών ιδρυμάτων στη Βουλγαρία ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού των ελληνικών
τραπεζικών ομίλων έχει μειωθεί μόνο οριακά», παρά την κρίση.
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Moody's: Θετική εξέλιξη επιβράδυνση δημιουργίας NPLs
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Moody’s σε σημερινό Report της, θετικό γεγονός για τις ελληνικές τράπεζες αποτελεί η επιβράδυνση της δημιουργίας μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Moody’s, στο διάστημα 18 Μαΐου-1 Ιουνίου, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας ανακοίνωσαν τα
αποτελέσματα α΄ τριμήνου που εμφάνισαν επιβράδυνση στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Σύμφωνα
με την Moody’s, tα «credit positive» αποτελέσματα εμφάνισαν επίσης πτώση στις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, κάτι που θα βοηθήσει τις τράπεζες να
επιστρέψουν στην κερδοφορία μετά από πολλά τρίμηνα απωλειών.
Τα συνολικά στοιχεία για τα NPLs εμφάνισαν ότι υπήρξε μείωση κατά 400 εκατ. ευρώ στο διάστημα Δεκεμβρίου 2015-Μαρτίου 2016, με την Eurobank
και την Πειραιώς να ανακοινώνουν αρνητική δημιουργία NPL τουλάχιστον 2% σε τριμηνιαία βάση.
Αυτό είχε επίσης θετική επίδραση στους ισολογισμούς των τραπεζών με μείωση 71% των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια σε τριμηνιαία βάση, με τις
Εθνική και Πειραιώς να καταγράφουν η κάθε μία μείωση 79%. Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν το 2015 ως αποτέλεσμα της υποχρέωσης
των τραπεζών να καλύψουν τις ανάγκες που προέκυψαν από την αξιολόγηση της ποιότητας της asset από την ΕΚΤ.
Σύμφωνα με την Moody’s, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες υποχώρησαν στα περίπου 85,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του
2016 από το αποκορύφωμα τον Σεπτέμβριο του 2015 στα 86 δισ. ευρώ.
Η μείωση αυτή αντανακλά μια επιβράδυνση στον σχηματισμό NPL στο α΄ τρίμηνο του 2016 για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και την σημαντική
διαγραφή της "προβληματικής" έκθεσης των τραπεζών.
Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ήταν μια σημαντική επιβάρυνση στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια, και
κατανάλωσαν σχεδόν το 86% των προ προβλέψεων εσόδων τον Μάρτιο του 2016.
Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν την κάλυψη των προβλέψεων για NPL στο 68% περίπου από το 58% πριν από ένα χρόνο, περιορίζοντας
τους κινδύνους για την κεφαλαιακή τους βάση.
"Αναμένουμε ότι η πτωτική τάση στη δημιουργία τόσο NPL όσο και προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο του 2016, έχοντας
μια θετική επίδραση στους ισολογισμούς των τραπεζών", ανέφερε η Moody’s.
Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της Moody’s, η διαχείριση των NPLs είναι βασική προτεραιότητα για τις ελληνικές τράπεζες φέτος. Τον Μάιο, η
Alpha Bank και η Eurobank ανακοίνωσαν μια συμφωνία με την KKR Credit για τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας που διαχειρίζεται η Pillarstone.
"Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Ελλάδας, η οποία πιστεύουμε θα αποκαταστήσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των ξένων
funds στην Ελλάδα, αναμένουμε να λάβουν χώρα παρόμοιες συμφωνίες με άλλες τράπεζες φέτος".
Παρόλα αυτά, το ακόμη αρκετά μεγάλο ποσοστό των NPLs στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών, περίπου στο 37% των μεικτών δανείων
(σύμφωνα με τα στοιχεία τον Μάρτιο του 2016), παραμένει η μεγαλύτερή τους πρόκληση.
"Αναμένουμε ότι η σημαντική μείωση στα NPLs του τραπεζικού συστήματος θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλα 3-4 χρόνια, αν και αυτό υπόκειται στην
ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του προγράμματος εγκαίρως.
Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης πολιτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία θα είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην όρεξη των
ξένων κεφαλαίων να αγοράσουν ή να διαχειριστούν προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα".
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Νουί (ΕΚΤ): «Ανοίγει» ο διάλογος για τα κόκκινα δάνεια
Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της αναφορικά με τον τρόπο που οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια, ενώ οι
τραπεζικοί όμιλοι θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την ΕΚΤ, προκειμένου να υπάρξει λύση του προβλήματος, όπως τόνισε η Ντανιέλ
Νουί.
Τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών, μία κληρονομιά της κρίσης χρέους, προκαλούν, μεταξύ
άλλων, αρκετά προβλήματα στην παροχή χορηγήσεων από τα τραπεζικά ιδρύματα, ενώ διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το κόστος κεφαλαίου. Αυτός ο
συνδυασμός καθυστερεί την ανάκαμψη του κλάδου και ασκεί πιέσεις στην κερδοφορία του.
Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα η ειδική ομάδα εργασίας (task force) της ΕΚΤ θα φροντίσει να δημοσιοποιήσει τις δικές της προτάσεις
για το ζήτημα, οι οποίες θα είναι ανοικτές προς διαβούλευση, πριν τελικώς υιοθετηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές.
Σύμφωνα με την κυρία Νουί κατά περίπτωση οι τράπεζες θα έχουν την επιλογή είτε να αντιμετωπίσουν γρήγορα τα κόκκινα δάνεια, είτε να τα μειώσουν
σε μακρύτερο χρονικό διάστημα.
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Ντράγκι: Η οικονομία της Ευρωζώνης κινδυνεύει από ανεπανόρθωτη ζημιά
Μιλώντας σε Οικονομικό Φόρουμ στις Βρυξέλλες, ο Μ. Ντράγκι εμφανίστηκε ανήσυχος για τις εξελίξεις στην
οικονομία της ευρωζώνης, προειδοποιώντας ότι η χρόνια ασθενής ανάπτυξη έχει διαβρώσει την παραγωγικότητα της
Ευρωζώνης, προειδοποιώντας πως έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μόνιμη βλάβη για την οικονομία της.
Σύμφωνα με τον Μ. Ντράγκι η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να τερματίσει την ασθενής οικονομία της
Ευρωζώνης.
«Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί λόγοι για την καθυστέρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά υπάρχουν και μερικοί
καλοί λόγοι. Το κόστος της καθυστέρησης είναι απλά πάρα πολύ υψηλό» δήλωσε ο κ. Ντράγκι
«Δεν αφήνουμε τον πληθωρισμό να επισκιάσει τους στόχους μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι μπορούμε,
δεδομένης της φύσης των διαταραχών που αντιμετωπίζουμε. Για άλλους, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι επιστρέφουμε δυναμικά πριν η ασθενής ανάπτυξης προκαλέσει μόνιμες βλάβες»
πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ.
Παράλληλα απηύθυνε για ακόμα μία φορά έκκληση προς τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης ώστε να προχωρήσουν σε
μεταρρυθμίσεις και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας, προειδοποιώντας τους ότι είναι καθήκον τους να
σώσουν την ζώνη του ευρώ από την κρίση της γήρανσης του πληθυσμού.
Αναγνώρισε δε ότι υπήρξαν «ουσιαστικά περιθώρια» για περισσότερη ανάπτυξη με τη μείωση του ποσοστού της
μακροχρόνιας ανεργίας κι την αύξηση των ποσοστών συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Όπως είπε οι κυβερνήσεις θα
μπορούσαν επίσης να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού τους.
Το κόστος της καθυστέρησης στην εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων είναι «απλά πάρα πολύ υψηλό» τόνισε.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ επισήμανε επίσης ότι θα πρέπει να θεσπιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να επιτραπεί στις
επιχειρήσεις να επεκταθούν γρήγορα ενώ ένας ακόμα τομέας που θα πρέπει να εστιάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι η
εκπαίδευση, ανέφερε ο κ. Ντράγκι.
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«Λίγη» η Ελλάδα στο επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ
Ελάχιστη είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον η ελληνική συμμετοχή στο «πακέτο Γιούνκερ», αλλά με υποσχέσεις για το
μέλλον. Μπορούν όμως να συγκεντρωθούν τα 315 δις ευρώ που υπόσχεται ο πρόεδρος της Κομισιόν;
Ήταν μία από τις βασικές εξαγγελίες του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ όταν ανέλαβε την προεδρία: Θα ίδρυε ένα Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) με αρχική «μαγιά» χρηματοδότησης δεκαέξι δισεκατομμύρια ευρώ από
κοινοτικά προγράμματα συν άλλα έξι δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Με τη μέθοδο της
«μόχλευσης» τα χρήματα αυτά θα κινητοποιούσαν ιδιωτικά κεφάλαια συνολικού ύψους 315 δις. Έναν χρόνο μετά την
«πρεμιέρα» οι ευρωβουλευτές κάνουν έναν πρώτο απολογισμό και εμφανίζονται διχασμένοι. Ο γερμανός
ευρωβουλευτής Μάρκους Φέρμπερ δηλώνει στην Deutsche Welle: «Αν ο πρώτος απολογισμός είναι ενδεικτικός, τότε
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα πετύχουμε τον στόχο των 300 δισεκατομμυρίων. Από την αρχή έλεγα ότι για να
τον πετύχουμε θα χρειαζόμαστε μία μόχλευση, έναν πολλαπλασιαστή επί δεκαπέντε ή δεκαέξι του αρχικού κεφαλαίου.
Σήμερα ο πολλαπλασιαστής είναι στο οκτώ με εννέα και δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό».
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Ο συμπροεδρεύων των ευρωπαίων Πρασίνων Φίλιπ Λάμπερτς επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία Γιούνκερ δεν
είναι κακή, πλην όμως «τα σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν από το σχέδιο Γιούνκερ θα έβρισκαν
χρηματοδότηση ούτως ή άλλως από την ιδιωτική οικονομία. Απλώς παρουσιάστηκε μία καλή ευκαιρία να
βρουν χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους. Και κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία». Με άλλα λόγια,
επισημαίνει, τα περισσότερα χρήματα πηγαίνουν σε επενδυτικές προτάσεις από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη που
θεωρούνται ούτως ή άλλως κερδοφόρες, ενώ περνούν σε δεύτερη μοίρα οι επενδύσεις στις χώρες της κρίσης.
«Για παράδειγμα» λέει ο βέλγος ευρωβουλευτής, «στη Γερμανία λείπουν οι επενδύσεις, όχι το επενδυτικό
δυναμικό. Απλώς υπάρχει μία έμμονη ιδέα με τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και τα μηδενικά
ελλείμματα. Όμως στην Ελλάδα ή στην Ισπανία δεν υπάρχουν ούτε επενδύσεις, ούτε επενδυτικό δυναμικό. Εκεί
θα έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα».
Το «εμπόδιο» του ΑΑΑ
Πολλοί πιστεύουν ότι η υστέρηση των Νοτιοευρωπαίων οφείλεται και στους κανονισμούς της (απαραίτητης
για τη μόχλευση) Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία χρηματοδοτεί μόνο επενδύσεις που θεωρεί
κερδοφόρες, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει την αξιολόγησή της με ΑΑΑ στις διεθνείς αγορές. Το
συμπέρασμα του Μάρκους Φέρμπερ: «Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα και βλέπουμε ότι
η ΕΤΕπ στηρίζει μόνο επενδυτικά σχέδια που θεωρεί αποδοτικά και ‘ώριμαʼ. Στην ουσία δεν έχουμε παρά μία
‘αναχρηματοδότηση' επενδύσεων, οι οποίες παλαιότερα θα έβρισκαν χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά
ταμεία ή τα ‘διευρωπαϊκά δίκτυαʼ. Δηλαδή δεν έχουμε επιπλέον επενδύσεις, απλά στέλνουμε αλλού τον
λογαριασμό».
Για τον Φίλιπ Λάμπερτς υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα: ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί «λίγο απ' όλα». Θα ήταν
προτιμότερο και
 πιο ωφέλιμο για χώρες όπως η Ελλάδα, υποστηρίζει, να υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση, για
παράδειγμα στην ενέργεια. «Η περιφέρεια της Ευρώπης έχει το μεγαλύτερο δυναμικό για ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, ενώ την ίδια στιγμή το κέντρο της Ευρώπης έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Αυτό τί σημαίνει; Ότι
αν επενδύαμε στις ανανεώσιμες πηγές, θα είχαμε τη στόχευση που σήμερα λείπει από το πακέτο Γιούνκερ» λέει
ο βέλγος ευρωβουλευτής στην Deutsche Welle.
Προς το παρόν, η Ελλάδα συμμετέχει μόνο με δύο επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα. Πάντως το
υπουργείο Ανάπτυξης υπόσχεται μία «επενδυτική αντεπίθεση» και, τον περασμένο Μάρτιο, πρότεινε για
χρηματοδότηση 42 έργα υποδομής, ύψους 5,6 δις ευρώ. Στο μέλλον λοιπόν, η Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη που
έχουν σήμερα μηδαμινή ή ελάχιστη συμμετοχή, θα μπορούσαν να δώσουν πιο δυναμικό «παρών» στο πακέτο
Γιούνκερ.
Κατάινεν: Μου έλεγαν ότι δεν ενδιαφέρονται
Μέχρι τότε όμως, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Γύρκι Κατάινεν θα καλείται να δώσει εξηγήσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως έγινε την Τετάρτη. Ο ίδιος, χωρίς να αναφέρει παραδείγματα, επιμένει ότι
υπάρχει λόγος για την «αποχή» ορισμένων κρατών-μελών: «Οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι τοπικές αρχές
και άλλοι αρμόδιοι δεν έχουν προαγάγει τις ευκαιρίες αυτές όπως θα έπρεπε. Εδώ υπάρχουν τεράστιες
διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών. Ακόμη και κάποιοι υπουργοί μού έλεγαν όταν τους συναντούσα ότι ‘αφού
δεν υπάρχουν περισσότερα χρήματα, τότε δεν μας ενδιαφέρει. Και τους έλεγα: εντάξει, αφού δεν ενδιαφέρεστε,
ενημερώστε τουλάχιστον τους ιδιώτες επενδυτές ότι μπορούν να έρθουν σε απευθείας επαφή με την ΕΤΕπ».
Λύνεται τόσο απλά το πρόβλημα; Ο ιδιώτης επενδυτής δεν θα χρειαστεί και την τράπεζά του; Και γι αυτό
υπάρχει λύση, υποστηρίζει ο Γύρι Κατάνινεν, λέγοντας μάλιστα ότι έχει συζητήσει το ζήτημα με τις ελληνικές
τράπεζες. «Επισκέφθηκα την Ελλάδα πριν από έναν μήνα και συνάντησα εκπροσώπους των πέντε μεγαλύτερων
τραπεζών. Κάναμε μία προσπάθεια να εξηγήσουμε τί μπορούν να κάνουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ήταν η πρώτη φορά που οι ελληνικές τράπεζες μάθαιναν ότι μπορούν να αντλήσουν απευθείας πόρους από το
επενδυτικό πακέτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», λέει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.
Γιάννης Παπαδημητρίου, Στρασβούργο
Deutsche Welle
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