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Με «καυτή» ατζέντα μεταρρυθμίσεων η 10η μεταμνημονιακή αξιολόγηση
Τις σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που κατέβαλε η κυβέρνηση τους προηγούμενες μήνες και μάλιστα υπό δύσκολες
συνθήκες, λόγω της πανδημίας, αναμένεται να χαιρετίσουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, στη διάρκεια της συνεδρίασης της
προσεχούς Δευτέρας. Την επισήμανση αυτή έκανε χθες ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο ενημέρωσης για την
συνεδρίαση του Εurogrpoup, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 15 Μαρτίου.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις εν μέσω πανδημίας και αυτό αναμένεται να
επισημανθεί, όπως είπε, τη Δευτέρα από τους εταίρους, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ένατης αξιολόγησης της μεταμνημονιακής
εποπτείας της χώρας.
Όπως γράφει ο Νίκος Μπέλλος στην Ναυτεμπορική, αναφορικά με τη δέκατη αξιολόγηση, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι θα εστιαστεί
σε μια σειρά από τομείς, όπου θα πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος, όπως το πλαίσιο της αφερεγγυότητας και της καθυστέρησης σε σχέση με
τους πλειστηριασμούς, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, την αδειοδότηση επενδύσεων και άλλα ζητήματα. Οι θεσμοί και οι
ελληνικές αρχές έχουν συμφωνήσει στην ανάγκη να εργαστούν για την επιτυχία προόδου στους παραπάνω τομείς, τόνισε, ενώ υπενθύμισε
ότι η δέκατη αξιολόγηση συνδέεται και με την επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών χωρών της Ευρωζώνης από
ελληνικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους.
Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας και το κατά πόσο αποτελεί προαπαιτούμενο της δέκατης αξιολόγησης
για την επιστροφή των κερδών στην Ελλάδα, τόνισε ότι σε αυτά τα θέματα η απόφαση δεν λαμβάνεται σε τεχνοκρατικό, αλλά σε πολιτικό
επίπεδο, όπου λαμβάνεται υπόψη και η γενικότερη κατάσταση λόγω της πανδημίας.
Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης, οι υπουργοί θα εξετάσουν τις μέχρι τώρα επιπτώσεις της πανδημίας σε διαφόρους
κλάδους. Ωστόσο, στην παρούσα φάση και με δεδομένη την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας, τόνισε ότι η γενική στήριξη της
οικονομίας θα συνεχιστεί σε όλες τις χώρες, γιατί όλοι πιστεύουν ότι μια πρόωρη έξοδος από τα μέτρα θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο
κόστος για την οικονομία από τη συνέχισή τους. Πάντως, αναγνώρισε ότι η πορεία των εμβολιασμών και οι μεταλλάξεις του κορονοϊού θα
έχουν καθοριστικό αντίκτυπο στην πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας τους επόμενους μήνες.
Υπέρ αλλαγών στο Σύμφωνο Σταθερότητας ο Τζεντιλόνι
Υπέρ της τροποποίησης του Συμφώνου Σταθερότητας της Ευρωζώνης τάσσεται ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Πάολο
Τζεντιλόνι, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αυξήσουν το χρέος τους υπέρ των δημοσίων επενδύσεων.
«Χρειαζόμαστε μια συμφωνία για νέους κοινούς κανόνες εν όψει των νέων προκλήσεων. Θα είναι δύσκολες οι συζητήσεις. Ή (θα γίνουν
όμως) τώρα ή ποτέ, (διότι) η κατάσταση είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη», είπε σε συνέντευξή του, η οποία δημοσιεύτηκε στα χθεσινά φύλλα
των εφημερίδων του Δημοσιογραφικού Ομίλου Funke.
«Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ σήμερα έχουν πολύ υψηλότερο χρέος, κατά μέσο όρο το χρέος έχει αυξηθεί στο 102% του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Σύμφωνα με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, το ποσοστό αυτό του συνολικού εθνικού
χρέους θα πρέπει να ανέρχεται στο 60% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε ο Ευρωπαίος επίτροπος.
«Πριν από την κρίση του κορονοϊού, το μερίδιο των δημόσιων καθαρών επενδύσεων επί της οικονομικής παραγωγής ήταν μόνο 0,1%,
δηλαδή σχεδόν μηδέν. Δεν έχουμε το περιθώριο να συνεχίσουμε χωρίς δημόσιες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα σήμαινε ότι θα
μείνουμε πίσω από άλλες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις», προειδοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας.
«Η αντίληψή μας για το εθνικό χρέος είναι διαφορετική σήμερα από ό,τι ήταν πριν από δέκα χρόνια. Ταυτόχρονα, όμως, εξακολουθεί να
υπάρχει ο κίνδυνος της μόνιμης υπέρβασης των δαπανών», πρόσθεσε ο Τζεντιλόνι.
Ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για τους νέους κανόνες
του Συμφώνου Σταθερότητας: «Αφού μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να
συμφωνήσουμε και γι' αυτούς», τόνισε.
Ταυτόχρονα, ο Ιταλός επίτροπος προειδοποίησε τις χώρες της Ε.Ε. «να μη μειώσουν πολύ γρήγορα τις ισχυρά αυξημένες δαπάνες τους
στην κρίση του κορονοϊού. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη της οικονομικής κρίσης. Τότε, οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν πολύ
σύντομα και προκάλεσαν διπλή ύφεση. Τώρα ο κανόνας πρέπει να είναι: καλύτερα να μειώσουμε την υποστήριξη του προϋπολογισμού
πολύ αργά, παρά πολύ νωρίς», κατέληξε ο Τζεντιλόνι.
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Επτά στα δέκα δάνεια που ήταν σε αναστολή επέστρεψαν στην… κανονικότητα
Στην κανονικότητα έχουν επιστρέψει 7 περίπου από τα 10 δάνεια που είχαν τεθεί σε μορατόριουμ την προηγούμενη χρονιά, κάνοντας
χρήση της δυνατότητας αναστολής πληρωμής δόσεων για 9 μήνες.
Όπως αναφέρει το Money Review, αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε χθες η διοίκηση της Eurobank κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης σε επενδυτές των ετήσιων αποτελεσμάτων για το 2020, βάσει των οποίων από τα 4,9 δισ. ευρώ που είχαν μπει σε
μορατόριουμ:
• το 47% αυτών ξεκίνησε να αποπληρώνει κανονικά τις οφειλές του
• το 20% έχει ή πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα Γέφυρα 1 και 2 που αφορά στην επιδότηση για την προστασία της πρώτης
κατοικία και στην επιδότηση επιχειρηματικών δανείων για 9 και 8 μήνες αντίστοιχα
• το 5% έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα step up, που προβλέπει την καταβολή του 50% της αρχικής δόσης για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα
Από το σύνολο των 4,9 δισ. ευρώ που μπήκε σε μορατόριουμ το 2020, το 13% παραμένει ακόμα σε καθεστώς αναστολής. Πρόκειται
κυρίως για δάνεια του τουριστικού κλάδου, για τα οποία η Eurobank είχε δώσει μεγάλη διάρκεια αναστολής, δηλαδή και για το 2021
και η συμπεριφορά αυτών των δανείων θα αποτυπωθεί τους επόμενους μήνες μετά και την άρση του lockdown και την επαναλειτουργία
του τουρισμού.
Ένα σημαντικό ποσοστό των δανείων είχαν μπει σε μορατόριουμ και το οποίο υπολογίζεται σε 20% εκτιμάται ότι θα «κοκκινίσει» και
θα μπει σε καθεστώς οριστικής αθέτησης. Η εκτίμηση αυτή αν και πρόωρη για να αποτελέσει ασφαλή εκτίμηση, καθώς εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από το πότε η οικονομία θα βγει από τον «πάγο», ευθυγραμμίζεται με τις αρχικές εκτιμήσεις των τραπεζών ότι τα κόκκινα
δάνεια που θα αφήσει πίσω της η πανδημία, θα διαμορφωθούν κοντά στα 5 δισ. ευρώ.
Η εκτίμηση αυτή είναι πιο συντηρητική από αυτή που έχει κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος με βάση την οποία τα κόκκινα δάνεια της
πανδημίας, θα διαμορφωθούν μεταξύ 8 – 10 δισ. ευρώ. Το κατά πόσο θα επαληθευθεί το αισιόδοξο σενάριο έχει να κάνει με τη
συμπεριφορά των δανείων που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής από την επόμενη χρονιά, όταν πλέον οι φορολογικές και ασφαλιστικές
ελαφρύνσεις θα λήξουν και οι επιχειρήσεις που είναι τώρα σε lockdown ή υπολειτουργούν θα κληθούν να επιστρέψουν σε πλήρη
κανονικότητα και να ανταποκριθούν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους.
Να σημειωθεί ότι η Eurobank έχει αναθέσει τη διαχείριση του συνόλου χαρτοφυλακίου των δανείων που μπαίνουν σε καθυστέρηση
ακόμη και αν πρόκειται για καθυστέρηση ενός μήνα στη doValue Greece, θυγατρική κατά 80% του ιταλικού ομίλου doValue και κατά
20% της Eurobank.
Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα αποδεσμεύεται από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και επικεντρώνει τη στρατηγική της στις
χορηγήσεις και σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Στο πλαίσιο της πολιτικής πλήρους εξυγίανσης του ισολογισμού της η διοίκηση της Eurobank ανακοίνωσε χθες την υλοποίηση μιας
ακόμη τιτλοποίησης συνολικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ με την επωνυμία Mexico, η οποία θα προστεθεί στις δύο τιτλοποιήσεις που έχει ήδη
ολοκληρώσει, δηλαδή την τιτλοποίηση Pillar αξίας 1,9 δισ. ευρώ και την τιτλοποίηση Cairo αξίας 7,5 δισ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε ο
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Φωκίων Καραβίας με τη νέα τιτλοποίηση η Eurobank θα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που
θα πετύχει μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) εντός του 2021 συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων για την
επίπτωση της πανδημίας, ενώ ο δείκτης εκτιμάται ότι θα μειωθεί περαιτέρω στο 6% το 2022, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Το χαρτοφυλάκιο Mexico αποτελείται κατά 85% από δάνεια λιανικής και 15% μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια και με βάση το
σχεδιασμό, οι προσφορές από υποψήφιους επενδυτές αναμένεται να υποβληθούν το καλοκαίρι και η συναλλαγή να κλείσει έως τα τέλη
του χρόνου. Στο τέλος του 2020 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 5,7 δισ. ευρώ και με βάση το σχεδιασμό
θα μειωθούν περαιτέρω στα 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 και στα 2,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022.
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Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Παρά τις αντιξοότητες, επιταχύνουμε την
αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων
Βέβαιος για την ικανότητα της Alpha Bank να παραμείνει προσηλωμένη στο στρατηγικό της σχέδιο και, παρά
τις αντιξοότητες, να επιταχύνει την προσπάθειά για δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων,
εμφανίστηκε ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg
και τη δημοσιογράφο Francine Lacqua.
Στον απόηχο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy και της επιτυχούς, δεύτερης
μέσα σε 12 μήνες, έκδοσης ομολόγου Tier 2, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στην επιτυχία της Alpha Bank να
πραγματοποιήσει τη δεύτερη σε μέγεθος τιτλοποίηση στην Ευρώπη ύψους Ευρώ 10,8 δισ., μειώνοντας
αποφασιστικά τον δείκτη ΜΕΔ στο 13% και διατηρώντας υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Παράλληλα,
αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει, συνολικά, επιδείξει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία χρόνια,
καθώς "μέσα σε έναν χρόνο, οι ελληνικές τράπεζες μπόρεσαν, αξιοποιώντας το Πρόγραμμα Παροχής
Εγγυήσεων "Ηρακλής”, να δρομολογήσουν τιτλοποιήσεις ύψους Ευρώ 31 δισ. και να μειώσουν το ύψος ΜΕΑ
του κλάδου σε Ευρώ 33 δισ.".
Υψηλός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
"Όπως γνωρίζετε η Alpha Bank προχώρησε αμέσως μετά [τη συμφωνία για τη Συναλλαγή Galaxy] στην
έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους Ευρώ 500 εκατ., έναν χρόνο μετά την αρχική μας έκδοση αντίστοιχου
ομολόγου, ενισχύοντας περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας και διαμορφώνοντας τον Δείκτη Κεφαλαιακής
Επάρκειας πρακτικά στο 17%" ανέφερε επίσης ο κ. Ψάλτης, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της Τράπεζας να
επιταχύνει τις πρωτοβουλίες της για τη διαχείριση του εναπομείναντος αποθέματος κόκκινων δανείων.
Σε ερώτημα της δημοσιογράφου "εάν η Ελλάδα θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη δημιουργία μίας "bad
bank", ο CEO της Alpha Bank σημείωσε πως "ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και η ομάδα του έχουν
αφιερώσει αρκετή προσπάθεια και χρόνο για να παρουσιάσουν αυτή την πρόταση και οι ελληνικές τράπεζες
συνεργαζόμαστε για να τοποθετηθούμε και να απαντήσουμε στην κυβέρνηση ως προς την πρόταση αυτή".
Προσέθεσε δε πως "μία επί της αρχής απάντηση είναι ότι, ενώ το Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων "Ηρακλής”
είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των τραπεζικών ισολογισμών, η ιδέα
της "bad bank" θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να παράσχει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στοχεύοντας σε
δάνεια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με τελικό στόχο την αντιμετώπιση όλου του εύρους των
προβληματικών δανείων".
"Προϋποθέσεις ομαλής επιστροφής στην κανονικότητα, μετά την πανδημία"
Σε ερώτημα αναφορικά με την πίεση της πανδημίας στα οικονομικά επιχειρήσεων και νοικοκυριών και το
ενδεχόμενο ενός νέου κύματος κόκκινων δανείων, ο κ. Ψάλτης εκτίμησε ότι σε σύγκριση με άλλες χώρες της
Ε.Ε. η διαχείριση της κρίσης στην Ελλάδα ήταν θετική κάτι που φέρνει την χώρα μας "σε ικανοποιητική θέση,
τόσο ως προς την διαχείριση της "κληρονομιάς” των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του παρελθόντος όσο
και για την αντιμετώπιση όποιων νέων προκύψουν από τα moratoria".
"Η κυβέρνηση εστίασε σε μεγάλο βαθμό στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, οι
οποίες έχουν αποδώσει σημαντικά καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο" σχολίασε ο CEO της Alpha Bank,
προσθέτοντας πως με την παράλληλη παροχή πολύ ισχυρών δημοσιονομικών κινήτρων, επιτεύχθηκε ο
περιορισμός των επιπτώσεων στον τομέα της ανεργίας και η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.
Προσέθεσε, δε, πως "το τραπεζικό σύστημα κινήθηκε, από την πλευρά του, πολύ γρήγορα ως προς τη στήριξη
των πελατών του, προχωρώντας σε ρυθμίσεις οφειλών, σύμφωνα με τις κανονιστικές οδηγίες, και σε αναστολές
δανείων ύψους Ευρώ 22 δισ., ποσό αντιστοιχεί στο 15% των εξυπηρετούμενων δανείων στη χώρα, ενώ
εκτιμάται πως εκταμιεύτηκαν Ευρώ 18 δισ. προς τις Επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους την αναγκαία ρευστότητα
για ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα, μετά την άρση των lockdown".
Συνέχεια…
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"Τεράστια πρόκληση η αξιοποίηση των πόρων του RRF"
Σε ερώτηση της κ. Francine Lacqua για το τι προσδοκά η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Ψάλτης
χαρακτήρισε ως "τεράστια πρόκληση για την χώρα" τη διαχείριση πόρων που υπερβαίνουν συνολικά τα Ευρώ
30 δισ. και υπογράμμισε την ενεργή εμπλοκή του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση δράσεων που θα
βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία συνθηκών διατηρήσιμης ανάπτυξης.
Η Ελλάδα έχει εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση του Next Generation EU και συγκεκριμένα του
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος αποτελείται από δυο πυλώνες στήριξης, ανέφερε
συγκεκριμένα ο CEO της Τράπεζας, διευκρινίζοντας πως ο ένας πυλώνας αφορά σε επιχορηγήσεις ύψους Ευρώ
19 δισ. που ισοδυναμούν με το 10% του ΑΕΠ για το 2020, ενώ ο δεύτερος πυλώνας παρέχει κονδύλια ύψους
Ευρώ 13 δισ. και αφορά σε δάνεια τα οποία θα πρέπει να εστιάζουν σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας,
όπως η προώθηση των εξαγωγών, η έρευνα και η ανάπτυξη, αλλά και η αύξηση των μεγεθών των ελληνικών
επιχειρήσεων. Ο κ. Ψάλτης εκτίμησε πως οι Τράπεζες θα συνεισφέρουν με χρηματοδοτήσεις ίσες με το 40%
των προϋπολογισμών των βιώσιμων έργων που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και
εκτίμησε πως "θα είμαστε σε θέση να ενεργοποιήσουμε πολύ γρήγορα ώριμα projects, επιταχύνοντας τους
ρυθμούς ανάπτυξης της Οικονομίας και μεγεθύνοντας το ΑΕΠ της χώρας μας".

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



Reggeborgh: Πουλάμε το σύνολο της συμμετοχής στη ΓΕΚ Τέρνα
Η Reggeborgh Invest ανακοίνωσε ότι μετά από μία επιτυχημένη και προσοδοφόρα επενδυτική παρουσία
στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. έχει συμφωνήσει να προχωρήσει σε αποεπένδυση από την εταιρεία.
Η Reggeborgh Invest θα προχωρήσει στις σχετικές, λεπτομερείς ενημερώσεις μόλις ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες για τη σταδιακή μείωση του ποσοστού συμμετοχής της στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., που σήμερα
ανέρχεται σε 28,181%.
Η Reggeborgh Invest καταλήγει στην ανακοίνωση ότι θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τις λοιπές επενδύσεις
της στην Ελλάδα γιατί πιστεύει βαθύτατα στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας και της χώρας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

IV

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

150221
11 ανοδικές
τις τελευταίες 12 συνεδριάσεις στο Χ.Α. ….. Νέος μεγάλος
στόχος η παραμονή του ΓΔ υψηλότερα των 845 – 850 μονάδων, κάτι το
οποίο θα μπορούσε να φέρει την αγορά στις 900 - 910 μονάδες….
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