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Στο "πορτοκαλί" από τις τράπεζες 30.000 - 40.000 επιχειρήσεις
Το μεγάλο "ξεκαθάρισμα" στα προβληματικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών φέρνουν οι νέοι, πιο φιλόδοξοι στόχοι για τη
μείωση των "κόκκινων" δανείων μέχρι το 2021, βάζοντας στο προσκήνιο και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο
"πορτοκαλί". Πρόκειται για 30.000 - 40.000 επιχειρήσεις, με τζίρο από 1 έως 10 εκατ. ευρώ, που βρίσκονται μεταξύ
"φθοράς και αφθαρσίας", αλλά οι τράπεζες δεν τις έχουν καταχωρίσει στο "κόκκινο", ελπίζοντας σε αναβίωση κάποιων εξ
αυτών.
Το πώς θα χειριστούν οι τράπεζες τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων αυτών είναι ιδιαίτερα κρίσιμο εφεξής, καθώς αυτές όχι
μόνο δεν πρέπει να αυξήσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, αλλά αντιθέτως από τη
μείωση των επιχειρηματικών προβληματικών δανείων πρέπει να προέλθει το 61% της μείωσης του συνόλου των NPEs.
Όπως εκτιμούν οι τράπεζες, ένα ποσοστό της τάξεως του 10% από τις περίπου 40.000 "πορτοκαλί" επιχειρήσεις θα
μπορούσαν να διασωθούν. Και αυτό διότι πρόκειται για επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν από την πολυετή κρίση
και τώρα κινδυνεύουν να πεθάνουν από έλλειψη κεφαλαίου κίνησης ή χρηματοδότησης leasing.
Ωστόσο, οι τράπεζες δεν είναι σε θέση ούτε να παράσχουν αυτήν τη χρηματοδότηση, ούτε και να αξιολογήσουν την ακριβή
κατάσταση των "πορτοκαλί" επιχειρήσεων, καθώς στερούνται τους ανάλογους μηχανισμούς.
Προς αυτή την κατεύθυνση, και με απώτερο στόχο οι επιχειρήσεις που θα κριθούν βιώσιμες να μπορέσουν να αντλήσουν
φρέσκα κεφάλαια, οι τράπεζες θα στραφούν προσεχώς πολύ περισσότερο στις εταιρείες διαχείρισης. Και μάλιστα στις
εταιρείες εκείνες που θα είναι σε θέση να προσφέρουν όχι απλά το primary servicing, λειτουργώντας εν είδει εισπρακτικών
εταιρειών, αλλά το special servicing, δηλαδή την επαγγελματική διαχείριση των επιχειρηματικών NPLs. Η συγκεκριμένη
διαχείριση επιλαμβάνεται του κάθε προβληματικού δανείου ξεχωριστά, αξιολογεί την επιχειρηματική δραστηριότητα και
τις προοπτικές της εταιρείας και προχωρά στην εφαρμογή tailor made λύσεων, προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες της
κάθε επιχείρησης.
Όπως σημειώνουν τραπεζίτες στο Capital.gr, το "ξεκαθάρισμα" στην ευρεία μάζα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων θα
οδηγήσει προφανώς πολλές επιχειρήσεις εκτός του νέου επιχειρηματικού χάρτη, αλλά πλέον τα περιθώρια είναι πολύ στενά
και επιβάλλονται γρήγορες κινήσεις και αλλαγές. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε
αποδεχτεί τον θάνατο φυσικού προσώπου, τώρα οι εξελίξεις οδηγούν στην αποδοχή και του θανάτου του νομικού προσώπου.
Σημειώνεται ότι στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέρχεται στο
48%, έναντι 44,3% για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο και 56,9% για το καταναλωτικό. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελευθέρων
επαγγελματιών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων (68,8%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(62,3%). Σταθερά καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (28,3%) και στα
ναυτιλιακά δάνεια (31,6%).
Ο στόχος που έχουν θέσει οι τράπεζες για το χαρτοφυλάκιο των επιχειρηματικών δανείων είναι τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα να υποχωρήσουν στα τέλη του 2019 στα 37,4 δισ. ευρώ από 52,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2018 (δείκτης NPEs στο
34,6% από 48,3% τον Ιούνιο 2018). Αντιστοίχως, ο στόχος για τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, σε
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, προβλέπει υποχώρησή τους στα 21,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019 από 33 δισ. ευρώ τον
Ιούνιο 2018 (δείκτης NPLs στο 19,8% από 30,1%).
Όπως προαναφέρθηκε, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων θα συμβάλει σε ποσοστό 61% στη
συνολική μείωση των NPEs των τραπεζών. Από το ποσοστό αυτό, το 30% θα προέλθει από τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το 16% από τα δάνεια των ελευθέρων επαγγελματιών και των πολύ
μικρών επιχειρήσεων, το 13% από τις μεγάλες επιχειρήσεις και το 2% από τα ναυτιλιακά δάνεια.
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Παρέμβαση Στουρνάρα: Να τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα με τους Θεσμούς
Τους κινδύνους που αναδύονται στη διεθνή σκηνή, εξαιτίας της αναταραχής που προκαλεί η ιταλική κρίση,
επισημαίνει ο Γιάννης Στουρνάρας, σε παρέμβασή του στα «Παραπολιτικά».
«Εχουμε εισέλθει σε έναν κύκλο ανόδου των επιτοκίων διεθνώς», υπογραμμίζει ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδας και αναλύει τις δύο αιτίες που συμβαίνει αυτό.
«1) Η επαναφορά της νομισματικής πολιτικής στην κανονικότητα, μετά τη σταδιακή λήξη των Προγραμμάτων
Ποσοτικής Χαλάρωσης και 2) η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που η
αμερικανική οικονομία λειτουργεί ήδη σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Για την Ελλάδα, πέρα απ' αυτούς
τους παράγοντες, υπάρχουν και τα γνωστά προβλήματα στις γειτονικές μας χώρες (Τουρκία, Ιταλία), που
επηρεάζουν τις αγορές σε τοπικό επίπεδο. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον είναι
λιγότερο φιλικό απ' ότι είχε υποτεθεί, αν μάλιστα ληφθεί υπ' όψιν και η μεγάλη αύξηση της διεθνούς τιμής του
πετρελαίου (είμαστε καθαροί εισαγωγείς), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πιστοληπτική ικανότητα της
Ελλάδας υπολείπεται της επενδυτικής βαθμίδας».
Ο κ. Στουρνάρας, αναφερόμενος στο τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, υπογραμμίζει ότι πρέπει να τηρηθούν τα
συμφωνηθέντα με τους θεσμούς, να μην υπάρξει απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους και να
συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις.
Παράλληλα, καλεί τις τράπεζες να δώσουν έμφαση στην επίτευξη των στόχων μείωσης των «κόκκινων»
δανείων. Πιο αναλυτικά: «Τα συμπεράσματα που αντλούνται από αυτές τις διαπιστώσεις είναι αυτονόητα: η
συνέχιση μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία θα γίνει θα πρέπει να θωρακίσει τη χώρα έναντι αυτών των
κινδύνων, εφόσον πρωταρχικός μας στόχος είναι η πρόσβαση στις αγορές με βιώσιμους όρους. Όχι απόκλιση
από τους δημοσιονομικούς στόχους τώρα και στο μέλλον, τήρηση των συμφωνηθέντων με τους εταίρους μας,
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις και στην αξιοποίηση της περιουσίας του
δημοσίου, προσέλκυση επενδύσεων, για να ελαχιστοποιηθεί το κενό μεταξύ εγχώριων αποταμιεύσεων και
επιθυμητών επενδύσεων, έμφαση στους κανόνες σωστής εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων και μη εταιριών
και έμφαση εκ μέρους των τραπεζών στην επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με
αξιοποίηση όλων των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους».
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Επικεφαλής οικονομολόγος ESM: Είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ελλάδα τις μεταρρυθμίσεις
Οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα δίνουν ήδη καρπούς, η χώρα επιστρέφει σε θετική ανάπτυξη και υπάρχει
πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, ανέφερε ο Ρολφ Στράουχ, επικεφαλής οικονομολόγος του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) σε ομιλία του στο Μπαλί της Ινδονησίας, όπου διεξάγεται η
ετήσια σύνοδος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
"Ο ESM στήριξε πέντε χώρες, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Όλες οι
χώρες βγήκαν επιτυχώς από τα προγράμματά τους. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία που το έκανε.
Αυτό συνεπαγόταν μια τεράστια προσπάθεια σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη – ο EMS και το EFSF
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας) παρείχαν υποστήριξη ύψους σχεδόν 204
δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τα χρόνια της κρίσης. Αλλά ήταν επίσης μια μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του
ελληνικού λαού. Απομένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Αλλά βλέπουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις ήδη δίνουν καρπούς.
Η χώρα επιστρέφει σε θετική ανάπτυξη και υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Τώρα είναι
σημαντικό να συνεχίσει η Ελλάδα τις μεταρρυθμίσεις, να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, να διασφαλίσει την πρόσβαση
στις αγορές και να σταθεί ξανά πλήρως στα δικά της πόδια», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Ρολφ Στράουχ.
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Σολτς: Η Ιταλία δεν θα χρειαστεί πρόγραμμα στήριξης
Απορρίπτει το Βερολίνο τα σενάρια περί πιθανής στήριξης της Ιταλίας. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ARD
ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του ευρώ δεν
θα χρειαστεί να ζητήσει την ένταξη σε πρόγραμμα στήριξης. Παράλληλα σημείωσε ότι η Ευρωζώνη είναι καλά
προετοιμασμένη για την όποια νέα κρίση.
«Έχουμε δημιουργήσει πολλά εποπτικά σώματα για τον καλύτερο έλεγχο του τραπεζικού συστήματος και
έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς εκκαθάρισης και ταμεία ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν κρίσεις χωρίς
την ανάγκη για κρατική χρημτοδότηση» τόνισε ο Σολτς, προσθέτοντας ότι η κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τη
δική της οικονομία.
«Αν έχεις υψηλό χρέος, όπως στην περίπτωση της Ιταλίας, πρέπει βεβαίως να δώσει πολύ μεγαλύτερη προσοχή
από άλλες χώρες στο πώς οι αγροές αντιμετωπίζουν το μελλοντικό χρέος» κατέληξε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα πηγές της ΕΚΤ ξεκαθαρίζουν πως δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη
χώρα, παρά μόνο εάν αυτή ζητήσει την ένταξή της σε πρόγραμμα στήριξης. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία
τέτοια πρόθεση εκ μέρους της Ρώμης.
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Ντράγκι: Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ΕΚΤ
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκτελείται σύμφωνα με τον σχεδιασμό της. Μεγαλύτεροι
κίνδυνοι για την χάραξή της είναι μία απότομη ανατίμηση των περιουσιακών στοιχείων, ή μία απρόβλεπτη
άνοδος των επιτοκίων, δήλωσε ο Μάριο Ντράγκι.
Οι πιο εξειδικευμένοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τα χρονίζοντα ζητήματα για τη σταθερότητα στον τραπεζικό
τομέα, ή την απρόβλεπτη άνοδο του πληθωρισμού, κάτι που ναι μεν φαίνεται απίθανο να συμβεί στην
ευρωζώνη, αλλά είναι πιο συναφές προς την αμερικανική οικονομία, σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ.
 ανησυχία για μία απότομη άνοδο των επιτοκίων εξαιτίας γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως και
Ακόμη, εξέφρασε
για τις εμπορικές διενέξεις, την επαναδιαπραγμάτευση των κανόνων της ΕΕ από την πλευρά κάποιων κρατών
μελών, ή ακόμη και την παρέμβαση κρατικών κυβερνήσεων στην πολιτική της ανεξαρτησίας των Κεντρικών
Τραπεζών.
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ΔΝΤ: Δέσμευση των μελών του να μην προβούν σε υποτιμήσεις των νομισμάτων τους
Στη δέσμευση ότι δεν θα προσφύγουν σε ανταγωνιστικές υποτιμήσεις των νομισμάτων τους και δεν πρόκειται
να επενδύσουν στις ισοτιμίες συναλλάγματος για να βρεθούν σε πλεονεκτική θέση προέβησαν τα μέλη του
ΔΝΤ.
Όπως ανακοίνωσε
σήμερα από την Ινδονησία η διευθύνουσα επιτροπή του ΔΝΤ, τα μέλη αναγνωρίζουν την
\
ανάγκη να συνεχισθεί ο διάλογος για το εμπόριο και να υπάρξουν βελτιώσεις στον αρμόδιο Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου, και την Διεθνή Νομισματική και Χρηματοοικονομική Επιτροπή (IMFC).
«Αναγνωρίζουμε πως το ελεύθερο, δίκαιο και αμοιβαία επωφελές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και οι
επενδύσεις αποτελούν τις κύριες ατμομηχανές για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας»,
προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.
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X.A.: Ανάγκη αντίδρασης τη νέα εβδομάδα και επιστροφής, τουλάχιστον
υψηλότερα των 640 μονάδων … «Κλειδί» πάντα η παραμονή υψηλότερα
των 600 – 610 μονάδων…
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