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Στις 23 Οκτωβρίου επιστρέφουν οι επικεφαλής των κλιμακίων στην Αθήνα
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup
στο Λουξεμβούργο, στις 23 Οκτωβρίου, μετά την εξαμηνιαία σύνοδο του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, αναμένεται να
επιστρέψουν οι επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών στην Αθήνα, ώστε να ενταθούν οι διαπραγματεύσεις για
την τρίτη αξιολόγηση.
Ο πρόεδρος της ευρω-ομάδας Γερούν Ντάισελμπλουμ από την πλευρά του τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό η
αξιολόγηση να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους, ώστε να διατηρηθεί ένας καλός ρυθμός προόδου και να
προστατευθεί
η
θετική
αίσθηση
που
υπάρχει
για
τη
χώρα
μας.
Τεχνικά κλιμάκια έχουν ήδη επισκεφτεί την Αθήνα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις διαπραγματεύσεις, όπως
δήλωσε
ο
επικεφαλής
του
Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού
Σταθερότητας,
Κλάους
Ρέγκλινγκ.
Η Ελλάδα δεν βρισκόταν στην επίσημη ατζέντα του Eurogroup και συζητήθηκε μόνο στο περιθώριο της
συνεδρίασης, που ήταν η τελευταία για τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Νωρίτερα, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο κ. Ντάισελμπλουμ ανέφερε ότι οι εκλογές στη Γερμανία και
εμμέσως η αποχώρηση του κ. Σόιμπλε από το υπουργείο Οικονομικών δεν θα αλλάξουν τη στάση της ευρωζώνης
απέναντι
στην
Ελλάδα.
Επισήμανε ότι το καλοκαίρι 2015 υπήρξε μία πολύ «σταθερή» συμφωνία για το τρίτο Μνημόνιο κι αυτό «δεν
μπορεί
να
αλλάξει
με
μεμονωμένες
εκλογές
σε
μεμονωμένες
χώρες».
Τόνισε ότι το Μνημόνιο, που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2018, είναι μία συμφωνία την οποία
προσυπέγραψαν όλα τα κράτη-μέλη της νομισματικής ένωσης, που παραμένει σε ισχύ ακόμα κι αν αλλάζουν
κυβερνήσεις.

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

Moody’s: «Credit positive» η πώληση των δανείων από την Eurobank
Ως «πιστωτικά θετική» (credit positive) αξιολογεί ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s την πώληση του
χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, που ανακοίνωσε η Eurobank.
Συνέχεια…
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Όπως σημειώνει
ο οίκος Moody’s, η κίνηση αυτή μειώνει κατά περίπου 620 εκατ. ευρώ τα εντός ισολογισμού
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) και θα βοηθήσει την τράπεζα να επιτύχει τους στόχους της για τη
μείωση των κόκκινων δανείων της το 2017. Επιπλέον, η συναλλαγή δίνει τη δυνατότητα στηv Eurobank
να κερδίσει έσοδα από προμήθειες από τη διαχείριση μέσω της θυγατρικής της, ενώ δεν έχει επίπτωση στο
εισόδημα και το κεφάλαιό της.
Ανοίγει ο δρόμος και για τις υπόλοιπες τράπεζες
O οίκος Moody’s σημειώνει επίσης ότι πρόκειται για την πρώτη πώληση αυτού του είδους στην Ελλάδα, η
οποία ανοίγει τον δρόμο για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τράπεζες.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank πούλησε «κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια ονομαστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ, με
αντίτιμο 3 σεντς ανά ευρώ δανείου, στην Intrum Justitia AB (Intrum). Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα
συνεχίσει η 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services S.A (FPS), η οποία έχει λάβει άδεια
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αυξημένοι κατά 30% - 40% οι στόχοι των τραπεζών για τη μείωση των "κόκκινων" δανείων
το 2018
Αυξημένοι κατά 30% - 40% σε σχέση με φέτος, είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους το 2018. Το ποσοστό αυτό που αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, θέτει σε
"συναγερμό" τις διοικήσεις των τραπεζών και προδιαγράφει τη στροφή σε πιο δραστικά μέσα ανάκτησης οφειλών, όπως
οι πλειστηριασμοί και οι πωλήσεις "κόκκινων" δανείων.
Οι αναθεωρημένοι στόχοι που απέστειλαν στον SSΜ οι τράπεζες τις προηγούμενες ημέρες περιλαμβάνουν μείωση των
προσδοκιών για το αποτέλεσμα των αναδιαρθρώσεων και των ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και δη στο
χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής (δάνεια μικρών επιχειρήσεων, στεγαστικά και καταναλωτικά).
Έτσι, ενώ το μέχρι στιγμής πλάνο των τραπεζών προέβλεπε ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά
περίπου 40 δις. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 θα προέλθει από ένα μίγμα στρατηγικής αποτελούμενο κατά 40% από
διαγραφές, 30% ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, 15% πωλήσεις δανείων και 15% εισπράξεις από αναδιαρθρώσεις δανείων,
αυτό αναδιαμορφώνεται με χαμηλότερο στόχο για τις εισπράξεις από αναδιαρθρώσεις – ρυθμίσεις, υψηλότερο για
πλειστηριασμούς και πωλήσεις NPLs και μειωμένη "ταχύτητα" για διαγραφές δανείων.
Σημειώνεται ότι οι αρχικοί στόχοι για τη μείωση των NPEs κατά την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019 προέβλεπαν
μείωση μέσω διαγραφών κατά 13,9 δισ. ευρώ, μέσω πωλήσεων κατά 7,4 δισ. ευρώ, μέσω ρευστοποιήσεων
(πλειστηριασμών) κατά 11,5 δισ. ευρώ και μόλις κατά 6 δισ. ευρώ μέσω εισπράξεων.
Στο διάστημα που απομένει μέχρι τα τέλη του 2019, οι τράπεζες πρέπει να έχουν μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά
τους στα 66,7 δισ. ευρώ από τα 102,9 δισ. ευρώ του Ιουνίου 2017 και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα 40,2 δισ. ευρώ από
72,80 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Αυτή η μείωση κατά 36,2 και 32,6 δισ. ευρώ αντίστοιχα, θα πρέπει να επιτευχθεί με αύξηση
των στόχων κατά 30% - 40% για την επόμενη χρονιά.
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι τράπεζες σχεδιάζουν να βγάλουν προς πώληση μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους περίπου 6
δισ. ευρώ μέχρι το α΄ τρίμηνο του 2018, και παράλληλα αναμένουν την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Μόνο από το γεγονός ότι οι πλειστηριασμοί έχουν μείνει μέχρι στιγμής ανενεργοί, ενώ μέσω αυτών τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα πρέπει να μειωθούν κατά 11,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2019, οδηγεί σε πλειστηριασμούς περίπου 6 δισ. ευρώ μέσα
στο 2018. Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, η αύξηση των επιχειρησιακών στόχων για τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα κατά 30% - 40% το επόμενο έτος, περιλαμβάνει τέσσερα "καυτά" μέτωπα για τις τράπεζες:
α) Εισαγωγή νέων, ουσιαστικών "εργαλείων" για τη μείωση των NPEs, αφού μέχρι στιγμής η μείωση έχει βασιστεί
κυρίως σε διαγραφές δανείων. Ενδεικτικά, στο β΄ τρίμηνο 2017, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προχώρησαν σε
διαγραφές περίπου 1,75 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το σχετικό ποσό για το α΄ εξάμηνο κοντά στα 3,1 δισ. ευρώ, μόλις 700
εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το σύνολο των διαγραφών δανείων στις οποίες προχώρησαν όλη την περασμένη χρονιά.
Συνέχεια…
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β) Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω των οποίων θα μειωθεί ο υψηλός δείκτη
αθέτησης (redefault). Ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης παραμένει σε επίπεδα άνω του 2% και υψηλότερος από
το ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate). Η διαφορά ανάμεσα στο ρυθμό
αθέτησης και στο ρυθμό αποκατάστασης είναι υψηλότερη στο επιχειρηματικό και το καταναλωτικό
χαρτοφυλάκιο, ενώ κατά το α΄ εξάμηνο του έτους σημειώθηκαν σημαντικές εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο το 1/3 των υπολοίπων
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αφορά σε πιστούχους που έχουν κάνει αίτηση για υπαγωγή σε καθεστώς
νομικής προστασίας.
γ) Δραστικές κινήσεις στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω της διετίας. Μέχρι στιγμής οι
τράπεζες δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στους ποιοτικούς στόχους που έχει θέσει ο SSΜ για τη
δραστική αντιμετώπιση των δανείων που δεν εξυπηρετούνται για περίοδο άνω των 720 ημερών.
δ) Εντατικοποίηση των χειρισμών στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
στα σχέδια λειτουργικής αναδιάρθρωσης μεγάλων επιχειρήσεων.
Πηγή: Capital.gr
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«Νέα ηγεσία στην Ελλάδα και άνοδο μετοχών έως 30%» βλέπει ο γκουρού της κρίσης
Ο Kyle Bass, από τους γνωστότερους hedge funds μάνατζερ, στοιχηματίζει ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μια
δραματική πολιτική ανάκαμψη, με εκλογές που θα προσκηρυχθούν μέσα στον επόμενο χρόνο, και θα ωθήσουν
σε ράλι τα assets της χώρας.
Ο Bass είναι ιδρυτής της Hayman Capital Management, με έδρα το Ντάλλας και είναι γνωστό ότι κατέχει
μετοχές του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες (όπως ο ίδιος βεβαιώνει) διαπραγματεύονται
στο ένα τέταρτο της λογιστικής τους αξίας. Ωστόσο, προσθέτει, παρέχουν «την ευκαιρία στους κατόχους τους
να δουν το γύρισμα της αγοράς στα επόμενα χρόνια». Από την ώρα που θα προκηρυχθούν εκλογές, προσθέτει ο
Bass, οι ελληνικές μετοχές και τα ομόλογα θα κερδίσουν ένα 20%- 30% μέσα σε μια εβδομάδα, δήλωσε στην
τηλεόραση του Bloomberg από το ράντσο του, στο Τέξας.
Ο Bass έθεσε υπό αμφισβήτηση τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα,
γράφοντας σε προβεβλημένη στήλη του Bloomberg τον περασμένο μήνα ότι o εκ των δανειστών «βασανίζει τη
χώρα σε μια λανθασμένη προσπάθεια να πάρει πίσω τα χρήματά του». Το ΔΝΤ ζήτησε αυστηρή αναθεώρηση
των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών πριν τη λήξη του προγράμματος διάσωσης, τον προσεχή Αύγουστο.
Ο Bass πιστεύει ότι η οικονομία, με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ, αρχίζει τελικά να
δείχνει σημάδια ανάκαμψης.
"Αρχίζετε να βλέπετε πράσινους βλαστούς, αρχίζετε να βλέπετε ότι οι τράπεζες κάνουν τα καλά πράγματα στην
Ελλάδα και πρόκειται να έχετε νέα ηγεσία", είπε. Η χώρα θα έχει κάποιες "αρχικές ιδιωτικοποιήσεις" κατά τα
επόμενα δύο χρόνια, πρόσθεσε, μεταξύ άλλων. Μπορεί να υπάρξουν πρόωρες εκλογές αν τους ονομάσει ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ή εάν η κυβέρνηση χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η σημερινή
κυβέρνηση της Ελλάδας είναι ένας συνασπισμός του κόμματος Συρίζα του Τσίπρα και του μικρότερου
Κόμματος Ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι μαζί έχουν μόνο πλειοψηφία τριών στο κοινοβούλιο των 300 εδρών
της Ελλάδας.
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Σόιμπλε: H πλειοψηφία του Eurogroup το 2015 ήθελε Grexit
Τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης για την αντιμετώπιση της
κρίσης υπερασπίζεται ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφανγκ Σόιμπλε.
Λίγο πριν αποχωρήσει από το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών ο κ. Σόιμπλε σε συνέντευξή του στους
Financial Times αρνείται ότι επέβαλε «πολιτικές λιτότητας» και προειδοποιεί για μια νέα χρηματοπιστωτική
κρίση.
Oπως σημειώνει, εν όψει και του 113ου και τελευταίου Eurogroup της οκταετούς θητείας του, στόχος του δεν
ήταν να επιβάλει
 τη λιτότητα στην Ευρώπη, αλλά «μία αξιόπιστη πολιτική που θα οικοδομούσε εμπιστοσύνη
και θα παρήγαγε ανάπτυξη».
Μάλιστα, αισθάνεται δικαιωμένος από τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν, μεταξύ
άλλων, στην Ελλάδα.
Αναφερόμενος στο 2015 επισημαίνει ότι η πλειοψηφία του Eurogroup ήθελε η Ελλάδα να εγκαταλείψει την
Ευρωζώνη. «Πρωταγωνίστησα στη συζήτηση σχετικά με το εάν η Ελλάδα έπρεπε να κάνει ένα "διάλειμμα"
από το ευρώ για κάποια χρόνια, αλλά η Ελλάδα δεν ήθελε», επισημαίνει.
«Δεν έμενε τίποτα άλλο, από τον συγκεκριμένο δρόμο που είναι εξαιρετικά δύσκολος για τους πολιτικούς
ηγέτες της Ελλάδας, ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ήταν «πάντα στο πλευρό
αυτών που ήθελαν λύσεις».
Οσον αφορά τη «δαιμονοποίησή» του στην Ελλάδα, ο κ. Σόιμπλε διευκρίνισε ότι μόνο κάποιοι είχαν αυτή την
εικόνα για αυτόν, προσθέτοντας μάλιστα ότι κάποιος θα πρέπει να ρωτήσει τους Ελληνες και τι εικόνα έχουν
για τους ηγέτες τους.
Το ζητούμενο, συνέχισε αιχμηρά ο κ. Σόιμπλε, είναι να λαμβάνεις αποφάσεις που είναι δύσκολες αλλά
απαραίτητες, ακόμα κι αν υπάρξουν συνέπειες.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

A record percentage of people think the stock market will rise over
the next 12 months
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