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Πειραιώς: Χορηγήσεις 4 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις φέτος
Mε θέμα «Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα και ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω του εξαγωγικού factoring» πραγματοποιήθηκε σήμερα, εκδήλωση που
συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και η Πειραιώς Factoring, στο Συνεδριακό Κέντρο της Tράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος και ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου,
ενώ συντόνισε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Παναγιώτης Χασάπης. Εισηγητές ήταν ο κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist του Ομίλου της
Tράπεζας Πειραιώς και η κα Χαρά Βαρδακάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Πειραιώς Factoring.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος στο χαιρετισμό του επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Παρά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι Έλληνες
εξαγωγείς κατάφεραν να αυξήσουν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις και να επιτύχουν ένα ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών το οποίο ανήλθε στο ποσό των €33,4 δισ.
το 2018. Η σημαντική αυτή εξέλιξη αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης της εξωστρέφειας μέσω πρακτικών και χρήσιμων μεθόδων, όπως
είναι το εξαγωγικό factoring. Δεδομένης της έλλειψης χρηματοδοτικών εργαλείων η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων δημιουργεί σαφή
πλεονεκτήματα, καθώς παρέχει άμεση ρευστότητα και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών - προχρηματοδότησης επί της αξίας των απαιτήσεων,
μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο ενώ παράλληλα βελτιώνει τη διαπραγματευτική θέση μίας επιχείρησης».
Ο Πρόεδρος της Tράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου στο χαιρετισμό του επεσήμανε πως «Η Τράπεζα εστιάζει στην υποστήριξη του
εξαγωγικού τομέα πιστεύοντας ότι η εξωστρέφεια είναι ο μόνος δρόμος βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία σε μια συγκυρία μάλιστα που τα
πράγματα έχουν αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζουν. Απαιτείται λοιπόν σοβαρή, συστηματική και μακροχρόνια προσπάθεια από όλους για να μπορέσουμε να
αντιστρέψουμε μια εξαγωγική ατροφία και δυστοκία δεκαετιών». Ο κ. Χαντζηνικολάου τόνισε πως για την Tράπεζας Πειραιώς αποτελεί δέσμευση να
στηρίξει όχι μόνο την εξαγωγική προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και ολόκληρη την ελληνική οικονομία. «Έμπρακτη απόδειξη αυτής της
δέσμευσης αποτελεί το γεγονός ότι, στο 2019, θα εκταμιεύσουμε χρηματοδοτήσεις ύψους €4 δισεκατομμυρίων προς τον επιχειρηματικό κόσμο».
Παρουσίαση με θέμα «Ελληνική Οικονομία και Εξαγωγές» έκανε ο κ. Ηλίας Λεκκός, Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής,
της Tράπεζας Πειραιώς εστιάζοντας στις εξαγωγικές επιδόσεις και το βαθμό εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον κ. Λεκκό «Τα
τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα αύξησης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας με τις εμπορευματικές εξαγωγές και τις εξαγωγές
υπηρεσιών να σημειώνουν αλλεπάλληλα νέα ιστορικά υψηλά, και το ισοζύγιο πληρωμών να κινείται σε σχεδόν ισοσκελισμένα επίπεδα. Παράλληλα
επισήμανε και μια σειρά κλάδων και προϊόντων στα οποία η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι ενός
σημαντικού αριθμού ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών. Ταυτόχρονα όμως αναδείχθηκαν και μια σειρά σημείων προβληματισμού, όπως ο μικρός
αριθμός εξαγωγικών επιχειρήσεων, ο χαμηλός βαθμός ποιοτικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης των ελληνικών εξαγωγών καθώς και η περιορισμένη
συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας».
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Πειραιώς Factoring, κα Χαρά Βαρδακάρη, στην εισήγησή της με θέμα «Ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω του εξαγωγικού
factoring», αναφέρθηκε αρχικά στην 20ετή λειτουργία της Πειραιώς Factoring και επεσήμανε ότι η εταιρία, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον,
κατά την τελευταία πενταετία, πέτυχε σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και των χρηματοδοτήσεών της, στηρίζοντας τις Ελληνικές επιχειρήσεις
και βοηθώντας αυτές να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού, καλύπτοντας ταυτόχρονα τον πιστωτικό κίνδυνο.
Όπως τόνισε η κα Βαρδακάρη «Η Πειραιώς Factoring, δεν σταμάτησε ποτέ να επενδύει στην αναβάθμιση των συστημάτων της, στην ψηφιοποίηση και
αυτοματοποίηση των διαδικασιών της, στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της και στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, όπως το προϊόν
«Γέφυρα στις εξαγωγές», το οποίο αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό η οποία
εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα προϊόντων της Συναλλακτικής Τραπεζικής της Τράπεζας».
Επισημαίνεται πως η Συναλλακτική Τραπεζική είναι η νέα ολοκληρωμένη πρόταση σύγχρονων εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών της Tράπεζας
Πειραιώς. Η Τράπεζα μέσω μιας ομάδας εξειδικευμένων στελεχών, με τεχνογνωσία και σημαντική εμπειρία στην εγχώρια και ξένη αγορά, προσφέρει
εξατομικευμένες και ολιστικές λύσεις για τη διαχείριση των συναλλαγών του εμπορικού κύκλου των επιχειρήσεων με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα
στοχεύοντας, όχι μόνο στην ελαχιστοποίηση του κόστους αλλά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.
«Γέφυρα στις εξαγωγές»
Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε, η «Γέφυρα στις εξαγωγές», απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και πραγματοποιούν εξαγωγές
επί πιστώσει, είτε εισάγουν από το εξωτερικό και περιλαμβάνει όλα τα στάδια από την προχρηματοδότηση, την εκτέλεση των παραγγελιών την
τιμολόγηση, την ασφαλιστική κάλυψη, την προεξόφληση και την είσπραξη.
Ειδικότερα η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:
• Προχρηματοδότηση του εξαγωγέα για την αγορά πρώτων υλών από την αρμόδια χορηγητική μονάδα του Ομίλου Πειραιώς
• Ασφαλιστική κάλυψη των απαιτήσεων
• Προεξόφληση των απαιτήσεων του εξαγωγέα έναντι των πελατών του
• Είσπραξη των απαιτήσεων
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δέσμη των υπηρεσιών Διεθνούς Factoring που παρέχει η εταιρία και οι οποίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις με έδρα στην
Ελλάδα οι οποίες πραγματοποιούν, είτε εξαγωγές επί πιστώσει, είτε αγορές από το εξωτερικό και παρέχονται με τη μεσολάβηση ανταποκριτή πράκτορα,
μέλους της FCΙ.
Ειδικότερα οι υπηρεσίες Διεθνούς Factoring περιλαμβάνουν:
- Έλεγχο στοιχείων οφειλετών: Ο προμηθευτής προσκομίζει στην Πειραιώς Factoring υφιστάμενους ή και δυνητικούς πελάτες προς αξιολόγηση.
- Πιστωτικό Έλεγχο & έγκριση ορίου: Η Πειραιώς Factoring εγκρίνει όρια οφειλετών καλύπτοντας σε ποσοστό έως και 100% τον πιστωτικό κίνδυνο των
πωλήσεων στο εξωτερικό.
- Χρηματοδότηση απαιτήσεων: Η Πειραιώς Factoring προεξοφλεί τις εκχωρημένες απαιτήσεις, αφού έχουν προσκομιστεί τα τιμολόγια και τα σχετικά
φορτωτικά έγγραφα.
- Είσπραξη απαιτήσεων: Οι εκχωρημένες απαιτήσεις εισπράττονται, στο χρόνο ωρίμανσής τους, μέσω του ανταποκριτή πράκτορα, στην Πειραιώς
Factoring.
Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και των εισηγητών, τόσο για τις εξαγωγικές προοπτικές της χώρας μας, όσο και
για τις ειδικότερες λύσεις και τα πλεονεκτήματα που παρέχει το εξαγωγικό factoring στις επιχειρήσεις.
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Handelsblatt: «Αθηναϊκό déjà-vu» …. Προεκλογικά δώρα αντί μεταρρυθμίσεων
Αναλυτικό σχόλιο για την καθυστέρηση των συμπεφωνημένων με τους εταίρους μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα δημοσιεύει η οικονομική
εφημερίδα Handelsblatt υπό τον τίτλο «Αθηναϊκό déjà-vu».
«Στο τέλος της μακρόχρονης διάσωσης της Ελλάδας, το ΔΝΤ αρνήθηκε να εμβάσει έστω και ένα ακόμη δολάριο στην Αθήνα, κυρίως
για ένα λόγο: οι ειδικοί αμφισβητούσαν την εκτίμηση των Ευρωπαίων ότι η ελληνική κυβέρνηση θα παρέμενε και μετά το τέλος του
προγράμματος στήριξης σε μεταρρυθμιστική τροχιά και πως θα πετύχαινε μεγάλα πλεονάσματα. Οι διαμάχες των τελευταίων ημερών
μεταξύ των διεθνών πιστωτών και της Αθήνας επιβεβαιώνουν ότι οι ανησυχίες τους ήταν βάσιμες. Είναι αλήθεια ότι αυτό το διάστημα η
οικονομία στην Ελλάδα εξελίσσεται θετικά. Με τις προβλέψεις για την ανάπτυξη να κυμαίνονται στο 2,2% επί του ΑΕΠ, η χώρα
ενδέχεται να αναπτυχθεί με διπλάσιους ρυθμούς απ' ό,τι η Γερμανία. Ωστόσο πρόκειται για ανάκαμψη χαμηλού επίπεδου μετά τη
δραματική κατάρρευση της οικονομίας κατά την περίοδο της κρίσης».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «αυτό αυξάνει την πίεση που ασκείται στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Μετά από χρόνια περικοπών και
λιτότητας οι πολίτες ζητούν το μερίδιό τους από την ανάκαμψη της χώρας. Και με τις εκλογές να πλησιάζουν ο Τσίπρας θα συνεχίσει να
ενδίδει. Ήδη τώρα η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί και πάλι στην υλοποίηση συμπεφωνημένων μεταρρυθμίσεων. Οι Ευρωπαίοι
απειλούν πλέον ότι δεν θα εγκρίνουν τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους στα οποία συμφώνησαν επί της αρχής το περασμένο καλοκαίρι.
Τουλάχιστον έχουν ακόμη αυτό το μικρό μέσο πίεσης. Σε σχέση με το παρελθόν όμως δεν ασκείται πια έντονη κριτική στον Τσίπρα. Οι
Ευρωπαίοι δεν θέλουν να υπάρξει ανοιχτή σύγκρουση. Δεν θέλουν να φοβίσουν τους επενδυτές που δειλά-δειλά ξεκινούν να δανείζουν
και πάλι χρήματα στην Ελλάδα. Το βασικό πρόβλημα όμως παραμένει: η πρόγνωση των Ευρωπαίων ότι μέχρι το 2060 η Αθήνα θα
πετυχαίνει κάθε χρόνο πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,2% ήταν 'στοχευμένη αισιοδοξία' που μάλλον δεν θα γίνει πραγματικότητα. Και
έτσι μεσοπρόθεσμα θα τεθεί και πάλι το ερώτημα αν η Ελλάδα μπορέσει ποτέ να αποπληρώσει τα 290 δις ευρώ των δανείων στήριξης.
Οι Ευρωπαίοι σκόπιμα υπερτίμησαν τη διάθεση της Ελλάδας για μεταρρυθμίσεις».
«Ο Τσίπρας υπόσχεται δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις»
Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας δημοσιεύεται ένα ακόμη άρθρο στο οποίο επισημαίνεται ότι ο έλληνας πρωθυπουργός διστάζει να προβεί
στις μεταρρυθμίσεις λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Με τίτλο «Προεκλογικά δώρα αντί μεταρρυθμίσεων - ο Τσίπρας
μπαίνει σε τροχιά προεκλογικού αγώνα», αναφέρει: «Μια από τις εκκρεμότητες αφορά νέα νομοθετήματα σχετικά με την πτώχευση
ιδιωτών. Μέχρι τώρα οι ιδιοκτήτες ακινήτου που χρωστούν στις τράπεζες προστατεύονται από κατάσχεση. Κάτι το οποίο ενθαρρύνει
πολλούς οφειλέτες να μην εξυπηρετούν πλέον τα στεγαστικά τους δάνεια ενώ θα μπορούσαν.
Θεσμοί και τράπεζες ζητούν τη χαλάρωση των κανονισμών προστασίας. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η μείωση του αριθμού των
κόκκινων δανείων και να σταθεροποιηθούν οι τράπεζες που σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. […]
Ο Τσίπρας διστάζει να υλοποιήσει αυτή τη μη δημοφιλή μεταρρύθμιση. Διότι βρίσκεται σε προεκλογικό αγώνα. Το αργότερο τον
Οκτώβρη πρέπει να εκλεγεί μια νέα βουλή. Ειδικοί ωστόσο εκτιμούν ότι αυτό θα γίνει ήδη την άνοιξη αφού ο συνασπισμός του Τσίπρα
με τους δεξιούς λαϊκιστές διαλύθηκε.
Για να αυξήσει τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας μοιράζει τώρα προεκλογικά δώρα: χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με
τους πιστωτές ακύρωσε μια συμπεφωνημένη προσαρμογή του ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου, αύξησε από την 1η Φεβρουαρίου
τον κατώτατο μισθό κατά 11% και υπόσχεται δεκάδες χιλιάδες νέες προσλήψεις στο δημόσιο. Η μεταρρυθμιστική ατζέντα αντίθετα,
περνά σε δεύτερη μοίρα. Αυτό ενδέχεται να στοιχίσει πολλά χρήματα στην Αθήνα. Διότι στο πλαίσιο ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους
οι πιστωτές συμφώνησαν στην επιστροφή κερδών που πέτυχαν οι κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος με τα ελληνικά ομόλογα.
Πρόκειται για 4,8 δις ευρώ τα οποία πρόκειται να εκταμιευτούν σε εξαμηνιαίες δόσεις μέχρι το 2022, εφόσον η Αθήνα υλοποιεί τις
συμπεφωνημένες μεταρρυθμίσεις. Η πρώτη δόση έπρεπε να εκταμιευτεί ήδη τον Δεκέμβρη του 2018. Ωστόσο οι ευρωπαίοι υπουργοί
Οικονομικών δεν την ενέκριναν ακόμη διότι η Αθήνα δεν προχωρά σε μεταρρυθμίσεις».
Πηγή: Deutsche Welle
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Bloomberg: Η Ευρώπη συνιστά την σοβαρότερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία
«Παρά τις ανησυχίες που προκαλεί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τις οικονομίες τους, φαίνεται να είναι η Ευρώπη
αυτή που συνιστά την σοβαρότερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία», εκτιμά το πρακτορείο Bloomberg
Η υποχώρηση της ζήτησης είναι εμφανής στην ευρωζώνη, που συμπιέζεται ανάμεσα σε διεθνείς και σε δικές της δυσκολίες. Είναι
ορατός ο κίνδυνος η οικονομική μεγέθυνση να ανέλθει μόλις άνω του 1% φέτος, επιβραδύνοντας απότομα σε σχέση με το 2018, ενώ
ακόμη και η γερμανική ατμομηχανή αντιμετωπίζει προβλήματα. Οι επενδυτές το έχουν αντιληφθεί.
Ο δείκτης euro του Bloomberg κινείται στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2017 και οι ευρωπαϊκές μετοχές είναι φθηνότερες όσο
ποτέ σε σχέση με τα ομόλογα.
«Αυτό που με ανησυχεί τώρα είναι η Ευρώπη. Είναι σαφές ότι η κινεζική οικονομία επιβραδύνεται, όμως έχουν στην διάθεσή τους
πολλά περιθώρια κινήτρων. Στην Ευρώπη όμως η κατάσταση επιδεινώνεται ταχύτατα», δήλωσε ο Σάλμαν Αχμέντ, επικεφαλής
στρατηγικής επενδύσεων στην Lombard Odier. Το μέγεθος και ο αιφνίδιος χαρακτήρας της εξασθένισης αγγίζει τον πυρήνα της
ευρωζώνης.
Ενώ κατά το παρελθόν χώρες όπως η Ελλάδα υπήρξαν η αιτία για την βραδύτητα της οικονομικής ανάπτυξης, αυτή την φορά είναι οι
προοπτικές της Γερμανίας αυτές που συρρικνώνονται μετά από παρατεταμένη υποχώρηση του βιομηχανικού τομέα. Οι δαπάνες των
νοικοκυριών στην Γαλλία, που κλονίζεται από τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων», έχουν παγώσει.
«Αν η Γαλλία πάψει να καταναλώνει και η Γερμανία πάψει να παράγει, τότε θα υπάρξει μείζον πρόβλημα στην ευρωζώνη», δήλωσε ο
Λουντοβίκ Σουμπράν, οικονομολόγος της Allianz.
Τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων άρχισαν πάλι να ανεβαίνουν εν μέσω αμφιβολιών για την
επάρκεια της δημοσιονομικής πολιτικής, η υγεία των τραπεζών είναι επισφαλής και το Brexit παραμένει χωρίς διευθέτηση.
Οι ευρωεκλογές ενδέχεται να αποφέρουν κέρδη σε αντιευρωπαϊκά κόμματα, κάτι που ήδη προκαλεί τις ανησυχίες ορισμένων
επιχειρήσεων. «Είμαστε αισιόδοξοι για τις ΗΠΑ, όμως θεωρούμε ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι για την Ευρώπη», δήλωσε ο Ντέιβιντ
Φίλκερτς Λαντάου, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank.
Αν η κατάσταση χειροτερέψει, εγείρεται το ερώτημα πώς θα ανταποκριθούν οι θεσμοί, ενώ δεν έχουν απομείνει πολλά όπλα στην ΕΚΤ.
Ίσως να μην χρειαστεί ανάληψη αποφασιστικής δράσης. Η γερμανική υποχώρηση πιθανό να περιοριστεί από την ελάχιστη ανεργία και
την χρήση κάποιας συνετής πολιτικής κινήτρων.
Η Goldman Sachs υποβάθμισε τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ευρωζώνης, αν και διαβλέπει πιθανότητα βελτίωσης αργότερα εντός
του έτους, λόγω της μείωσης των τιμών των καυσίμων και της δημοσιονομικής πολιτικής. «Η εγχώρια οικονομία παραμένει αρκετά
ανθεκτική. Μπορεί να υπάρξει ένα αρνητικό πρώτο τρίμηνο και ένα αδύναμο δεύτερο, μετά όμως η οικονομία θα ανακάμψει. Δεν
αναμένω βαθειά ή παρατεταμένη ύφεση», δήλωσε η Αλίν Σούλινγκ, οικονομολόγος στην ABN Amro.
«Παρά τις ανησυχίες που προκαλεί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τις οικονομίες τους, φαίνεται να είναι η Ευρώπη
αυτή που συνιστά την σοβαρότερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία», εκτιμά το πρακτορείο Bloomberg
Η υποχώρηση της ζήτησης είναι εμφανής στην ευρωζώνη, που συμπιέζεται ανάμεσα σε διεθνείς και σε δικές της δυσκολίες. Είναι
ορατός ο κίνδυνος η οικονομική μεγέθυνση να ανέλθει μόλις άνω του 1% φέτος, επιβραδύνοντας απότομα σε σχέση με το 2018, ενώ
ακόμη και η γερμανική ατμομηχανή αντιμετωπίζει προβλήματα. Οι επενδυτές το έχουν αντιληφθεί. Ο δείκτης euro του Bloomberg
κινείται στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2017 και οι ευρωπαϊκές μετοχές είναι φθηνότερες όσο ποτέ σε σχέση με τα ομόλογα.
«Αυτό που με ανησυχεί τώρα είναι η Ευρώπη. Είναι σαφές ότι η κινεζική οικονομία επιβραδύνεται, όμως έχουν στην διάθεσή τους
πολλά περιθώρια κινήτρων. Στην Ευρώπη όμως η κατάσταση επιδεινώνεται ταχύτατα», δήλωσε ο Σάλμαν Αχμέντ, επικεφαλής
στρατηγικής επενδύσεων στην Lombard Odier. Το μέγεθος και ο αιφνίδιος χαρακτήρας της εξασθένισης αγγίζει τον πυρήνα της
ευρωζώνης.
Ενώ κατά το παρελθόν χώρες όπως η Ελλάδα υπήρξαν η αιτία για την βραδύτητα της οικονομικής ανάπτυξης, αυτή την φορά είναι οι
προοπτικές της Γερμανίας αυτές που συρρικνώνονται μετά από παρατεταμένη υποχώρηση του βιομηχανικού τομέα. Η δαπάνες των
νοικοκυριών στην Γαλλία, που κλονίζεται από τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων», έχουν παγώσει. «Αν η Γαλλία πάψει να
καταναλώνει και η Γερμανία πάψει να παράγει, τότε θα υπάρξει μείζον πρόβλημα στην ευρωζώνη», δήλωσε ο Λουντοβίκ Σουμπράν,
οικονομολόγος της Allianz.
Τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων άρχισαν πάλι να ανεβαίνουν εν μέσω αμφιβολιών για την
επάρκεια της δημοσιονομικής πολιτικής, η υγεία των τραπεζών είναι επισφαλής και το Brexit παραμένει χωρίς διευθέτηση. Οι
ευρωεκλογές ενδέχεται να αποφέρουν κέρδη σε αντιευρωπαϊκά κόμματα, κάτι που ήδη προκαλεί τις ανησυχίες ορισμένων επιχειρήσεων.
«Είμαστε αισιόδοξοι για τις ΗΠΑ, όμως θεωρούμε ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι για την Ευρώπη», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίλκερτς
Λαντάου, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank.
Αν η κατάσταση χειροτερέψει, εγείρεται το ερώτημα πώς θα ανταποκριθούν οι θεσμοί, ενώ δεν έχουν απομείνει πολλά όπλα στην ΕΚΤ.
Ίσως να μην χρειαστεί ανάληψη αποφασιστικής δράσης. Η γερμανική υποχώρηση πιθανό να περιοριστεί από την ελάχιστη ανεργία και
την χρήση κάποιας συνετής πολιτικής κινήτρων.
Η Goldman Sachs υποβάθμισε τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ευρωζώνης, αν και διαβλέπει πιθανότητα βελτίωσης αργότερα εντός
του έτους, λόγω της μείωσης των τιμών των καυσίμων και της δημοσιονομικής πολιτικής. «Η εγχώρια οικονομία παραμένει αρκετά
ανθεκτική. Μπορεί να υπάρξει ένα αρνητικό πρώτο τρίμηνο και ένα αδύναμο δεύτερο, μετά όμως η οικονομία θα ανακάμψει. Δεν
αναμένω βαθειά ή παρατεταμένη ύφεση», δήλωσε η Αλίν Σούλινγκ , οικονομολόγος στην ABN Amro.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΕΥ: Πρόκληση για τον τραπεζικό τομέα οι κυβερνο-απειλές
Οι κυβερνο-απειλές αποτελούν πλέον τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τα Διοικητικά Συμβούλια και τους επικεφαλής διαχείρισης κινδύνων
των τραπεζών παγκοσμίως.
Σύμφωνα με την ένατη παγκόσμια ετήσια έρευνα της ΕΥ για τη διαχείριση κινδύνων από τις τράπεζες, Accelerating digital
transformation: four imperatives for risk management, αναδεικνύεται ότι, καθώς η τεχνολογία και ο συνεχής, ανταγωνιστικός
μετασχηματισμός υποχρεώνουν τις τράπεζες να «επανιδρυθούν», το τμήμα διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να προχωρήσει σε
απαραίτητες σημαντικές αλλαγές, με τους καθ’ ύλην αρμόδιους διαχείρισης κινδύνων να καλούνται να εξισορροπήσουν τους δικούς
τους ρόλους και τα
 λειτουργικά μοντέλα.
Η έρευνα, αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της ΕΥ και του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF), διαπιστώνει ότι οι ομάδες
διαχείρισης κινδύνου συνδέουν τη στρατηγική με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου (67%), αναγνωρίζουν τους μελλοντικούς ή
αναδυόμενους κινδύνους (53%), αξιολογούν τη στρατηγική και τα επιχειρησιακά μοντέλα από τη σκοπιά της διάθεσης ανάληψης
κινδύνου (36%), βοηθούν στη διαμόρφωση επιχειρησιακής κουλτούρας και συμπεριφορών αναφορικά με τους κινδύνους (34%) και
εφαρμόζουν αποτελεσματικές δομές διαχείρισης κινδύνων (31%).
Η έρευνα, πέραν των άλλων, υπογραμμίζει τέσσερα σημεία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα Διοικητικά Συμβούλια, οι επικεφαλής
διαχείρισης κινδύνου (CROs) και άλλα ανώτερα στελέχη, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, να διατηρήσουν την
εμπιστοσύνη στον οργανισμό, και να επιτύχουν τους στόχους τους για ψηφιακό μετασχηματισμό.
Τα τέσσερα αυτά σημεία περιλαμβάνουν:
1.
Την
προσαρμογή
σε
ένα
περιβάλλον
και σε
ένα
προφίλ
κινδύνου,
που
μεταβάλλονται διαρκώς.
2. Την αξιοποίηση της διαχείρισης κινδύνων, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός και η βιώσιμη
ανάπτυξη.
3.
Την
αποδοτική
και
αποτελεσματική
διαχείριση
κινδύνου.
4. Την ανάκαμψη από δραστικές διαταραχές.
Επιπλέον, η διαχείριση κινδύνων καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του εξελισσόμενου προφίλ κινδύνων των
τραπεζών, καθώς και στην προετοιμασία, διαχείριση και ανάκαμψη από δυσλειτουργίες, όπως οι κυβερνο-επιθέσεις και οι φυσικές
καταστροφές.
Οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν τις παρακάτω βασικές ανησυχίες σχετικά με την ανθεκτικότητα των οργανισμών: γενικούς κινδύνους
στον κυβερνοχώρο (80%), παρατεταμένες τεχνολογικές διακοπές στο εσωτερικό περιβάλλον της τράπεζας (64%), διακοπές λειτουργίας
τρίτων (64%), διαθεσιμότητα δεδομένων (41%), απαρχαιωμένες τεχνολογίες (39%), καταστροφή σημαντικών δεδομένων (39%) και
οικονομική ανθεκτικότητα (32%).
Σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρείται ότι οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες
περισσότερο και αποδοτικότερα.
Οι ερωτηθέντες εντοπίζουν μια σειρά τομέων όπου οι νέες τεχνολογίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο: την εποπτεία απάτης (72%), το
οικονομικό έγκλημα (68%), τη μοντελοποίηση (57%), την πιστωτική ανάλυση (57%), την κυβερνο-ασφάλεια (57%), και τις KYC
(know-your-customer) δραστηριότητες (57%).
Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν διαφορετικές περιφερειακές τάσεις. Οι CROs κάθε περιοχής έχουν διαφορετικές
προτεραιότητες: στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, προτεραιότητα είναι οι πιστωτικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι ρευστότητας (και οι δύο
στο 58%), στη Λατινική Αμερική είναι η διάθεση ανάληψης κινδύνου (62%), στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, η εφαρμογή νέων
ρυθμιστικών κανόνων και οι προσδοκίες των εποπτικών αρχών (86%), ενώ στην Ευρώπη, οι κίνδυνοι του επιχειρησιακού μοντέλου, η
\ ρυθμιστικών κανόνων και οι προσδοκίες των εποπτικών αρχών (και τα δύο στο 56%). Tέλος, στη Βόρεια Αμερική, ο
εφαρμογή νέων
λειτουργικός κίνδυνος (εκτός της κυβερνο-ασφάλειας) και η αρχιτεκτονική της τεχνολογίας κινδύνου (και οι δύο στο 65%).
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Χ.Α.: Άνοδος 7% από 01/01/19 για το ΓΔ ….. Απώλειες 4,22% στις
τράπεζες από τις αρχές του χρόνου παρά την άνοδο 10% από τις
αρχές Φεβρουαρίου
Relative Strength Index (64.9556)
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