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Τραπεζικές πηγές: Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος για αξιολόγηση - «κόκκινα» δάνεια
Την ανάγκη να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο η αξιολόγηση και να υλοποιηθούν οι εκκρεμότητες στο θεσμικό
πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπογραμμίζουν τραπεζικές πηγές που
παρακολουθούν στενά τις ελληνικές εξελίξεις.
Όπως σημειώνουν στην Καθημερινή, δεν υπάρχει άμεση ανησυχία για την μη επίτευξη των στόχων μείωσης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν δεσμευτεί οι ελληνικές τράπεζες καθώς έχουν μεσοπρόθεσμο ορίζοντα:
το τέλος του 2019.
Ωστόσο τονίζουν ότι ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος κάτι που μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει σε δυσκολότερες
και πολυπλοκότερες αποφάσεις.
Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι αν δεν υπάρξει σημαντική πρόοδος στο ζήτημα των «κόκκινων» δανείων τα
αποτελέσματα του stress test που θα διενεργήσει η ΕΚΤ το 2018 μπορεί να μην είναι τόσο καλά, όσο θα ήταν με
κανονικές συνθήκες.
Η τελική επίδοση των ελληνικών τραπεζών στο stress test, σημειώνουν, θα εξαρτηθεί από τη πρόοδο στη μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις απαιτήσεις που θα θέσει η ΕΚΤ για το δυσμενές σενάριο της άσκησης.
Για το λόγο αυτό όσο γρηγορότερα έχουμε θετικά αποτελέσματα στα «κόκκινα» δάνεια τόσο το καλύτερο.
Αναγνωρίζουν ωστόσο ότι χωρίς την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου (εξωδικαστικός, αναβαλλόμενος
φόρος, ηλεκτρονική πλειστηριασμοί, νομική κάλυψη τραπεζικών στελεχών, αλλά και την ομαλοποίηση του
γενικότερου περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι τράπεζες δεν μπορούν να προχωρήσουν με
μεγάλη αποτελεσματικότητα στο ζήτημα των προβληματικών δανείων.
Πρέπει να ενεργοποιηθεί ένας ενάρετος κύκλος, τονίζουν, μια αλληλουχία θετικών ειδήσεων για την Ελλάδα η
οποία θα αλλάξει την τρέχουσα κατάσταση και θα βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τα «κόκκινα»,
ανακτώντας παράλληλα την ικανότητα χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.
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Τσακαλώτος-Θεσμοί: Νέα τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή
Κορυφώνονται οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις Αθήνας και δανειστών προκειμένου να συγκλίνουν όσο
περισσότερο γίνεται μέχρι το eurogroup της 20ης Μαρτίου.
Νέος γύρος εργασιών και διαβουλεύσεων των τεχνικών κλιμακίων έχει οριστεί και για σήμερα, προκειμένου να
γεφυρωθούν οι διαφορές στα ζητήματα αγκάθια που είναι τα εργασιακά, τα μέτρα και αντίμετρα. Για τα θέματα
της ενέργειας ειδικότερα, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί
τηλεδιάσκεψη -σε ανώτερο επίπεδο- με στόχο να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο. Και την Παρασκευή θα γίνει
τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του Ευκλείδη Τσακαλώτου και των επικεφαλής των θεσμών για να εξεταστεί ο
βαθμός της προσέγγισης που επιτεύχθηκε.
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Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Κίνδυνος χρεοκοπίας χωρίς αναδιάρθρωση χρέους και
μεταρρυθμίσεις
Με τίτλο «Η παγίδα του χρέους» σε μια ακόμη προειδοποίηση για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας
προχωράει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, με χαρακτηριστικό ότι στην εν λόγω έκθεση σημειώνεται
ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια σοβαρή αναδιάρθρωση χρέους αλλά και συνέχιση των
μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να μη χρεοκοπήσει.
«Η Ελλάδα έχει παγιδευτεί σε ένα αλληλοτροφοδοτούμενο υφεσιακό σπιράλ » αναφέρουν οι συντάκτες της
έκθεσης. «Τόσο λόγω του υψηλού και δυσβάστακτου χρέους όσο και λόγω της αβεβαιότητας που κυριαρχεί ,
αλλά και του χαμηλού επιπέδου των θεσμών της χώρας (που είναι υψίστης σημασίας για την οικονομική
ανάπτυξη).
Μια σοβαρή αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους είναι απαραίτητη για να επανέλθει η χώρα σε τροχιά
οικονομικής ανάπτυξης.
ωρίς αμφιβολία, η παρούσα κατάσταση της συνεχούς ανατροφοδότησης των δανείων με νέα δάνεια οδηγεί σε
αδιέξοδο, τόσο την Ελλάδα, όσο και για τους δανειστές.
Μια αναδιάρθρωση του χρέους μετά την οποία η Ελλάδα θα μπορεί να εξυπηρετεί το υπόλοιπο χρέος της
έχοντας πλέον αποτρέψει μία ενδεχόμενη χρεοκοπία, ενώ και οι δανειστές θα απεμπλακούν από το υπάρχον
ατέρμονο «γα τανάκι» αλληλοτροφοδότησης των δανείων.
Όμως αναφέρει το γραφείο προϋπολογισμού από την άλλη πλευρά, μία αναδιάρθρωση χρέους perse, χωρίς
βαθιές τομές δεν θα βοηθήσει. ε μερικά χρόνια η Ελλάδα θα βρίσκεται πάλι στην κόψη του ξυραφιού.
Επομένως, η Ελλάδα πρέπει απαραιτήτως να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως στη
δικαιοσύνη, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, στην καλύτερη λειτουργία των
μηχανισμών του κράτους και στην διακυβέρνηση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι δεν θα
ξαναφτάσει σε καταστάσεις χρεοκοπίας και αναξιοπιστίας.
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Bloomberg: Η Ελλάδα θα πιάσει πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 5% το 2019
ύμφωνα με το διεθνή πρακτορείο που επικαλείται κυβερνητικούς αξιωματούχους, το πλεόνασμα θα προκύψει
από την μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων από τους φόρους. ε περίπτωση που εφαρμοστούν
και νέα μέτρα λιτότητας το 2019 τότε το πλεόνασμα θα ξεπεράσει το 5%. Πρωτογενές πλεόνασμα - έκπληξη
προβλέπει για την Ελλάδα το Bloomberg το οποίο εκτιμά ότι θα φτάσει το 4,3% του ΑΕΠ το 2019, ακόμα και
σε περίπτωση που δεν παρθούν νέα μέτρα. ύμφωνα με το διεθνή πρακτορείο που επικαλείται κυβερνητικούς
αξιωματούχους, το πλεόνασμα θα προκύψει από την μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων από
τους φόρους. ε περίπτωση που εφαρμοστούν και νέα μέτρα λιτότητας το 2019 τότε το πλεόνασμα θα ξεπεράσει
το 5%. Αυτό το υψηλότερο πλεόνασμα θα δώσει στην Αθήνα πλεονέκτημα έναντι των δανειστών της στις
διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται, εκτιμά το Bloomberg. ύμφωνα με το σχέδιο μεσοπρόθεσμης
δημοσιονομικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης για την περίοδο 2018-2021, προβλέπεται πρωτογενές
πλεόνασμα 2,3% το 2017 και 3,8% το 2018. Το επίσημο πρόγραμμα διάσωσης έχει ως στόχο για το 2017
πλεόνασμα 1,75% και 3,5% το 2018. «Οι ευρωπα κοί θεσμοί συμφωνούν ότι ο στόχος για πλεόνασμα 3,5% το
2018 θα επιτευχθεί», αναφέρει μια εκ των πηγών.
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Εγγυήσεις ζητούν οι τράπεζες από τη ΔΕΗ
Την κατάθεση των εισπράξεων από τις υπό παραχώρηση συμβάσεις πελατών της σε ειδικό τραπεζικό
λογαριασμό (escrow account) ζητούν οι τράπεζες από τη ΔΕΗ προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση του
νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ. Η πλευρά των τραπεζών κάνει λόγο για συνήθη πρακτική
που διασφαλίζει τον κίνδυνο πιθανής κατάσχεσης από τρίτους. Διευκρινίζει επίσης ότι ο λογαριασμός δεν θα
διαχειρίζεται από τις τράπεζες αλλά από τη ΔΕΗ και από αυτόν θα απελευθερώνονται τα αντίστοιχα ποσά της
αποπληρωμής του δανείου.
Εισπράξεις
τον λογαριασμό αυτό θα μπαίνουν οι εισπράξεις από έναν αριθμό άνω των 300 συμβάσεων που θα εκχωρήσει
ως εγγυήσεις η ΔΕΗ στις τράπεζες συνολικού ποσού τουλάχιστον ίσο με το ποσό του κοινοπρακτικού δανείου,
δηλαδή τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ. Η υπογραφή της οριστικής σύμβασης μεταξύ τραπεζών και ΔΕΗ
βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελικό στάδιο, ενώ στην έκδοση εκτός από τις τέσσερις συστημικές
Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha, Eurobank θα συμμετέχει και η Τράπεζα Αττικής.
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού του ρίσκου των τραπεζών, που αξιολογούν, όπως
φάνηκε και από τη στάση τους στην υπόθεση έγκρισης του σχεδίου απόσχισης του ΑΔΜΗΕ, ως ιδιαίτερα
επισφαλή τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Θα πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι η νέα δανειακή σύμβαση μεταξύ
τραπεζών και ΔΕΗ βρίσκεται σε εκκρεμότητα δύο μήνες περίπου μετά τη συμφωνία τραπεζών και Δημοσίου
στις 17 Ιανουαρίου, που «ξεμπλόκαρε» και το σχέδιο απόσχισης του ΑΔΜΗΕ. Η εν λόγω συμφωνία προέβλεπε
ειδικά για την εκχώρηση του νέου κοινοπρακτικού δανείου «εξασφάλιση ισόποσης εκχώρησης απαιτήσεων της
ΔΕΗ έναντι εταιρικών πελατών της καθώς και λοιπούς όρους που θα συμφωνηθούν». Πρόσθετος όρος ήταν και
η εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ ύψους 100 εκατ. ευρώ, ο οποίος ικανοποιήθηκε την
περασμένη εβδομάδα. Τα χρήματα μπήκαν στα ταμεία της ΔΕΗ και πάραυτα κατευθύνθηκαν για την
αποπληρωμή των ΑΠΕ. υγκεκριμένα, ποσό 79 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε από τη ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ και ποσό
21 εκατ. ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ, έναντι συνολικών οφειλών 575 εκατ. ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ και 125 εκατ. ευρώ
προς τον ΔΕΔΔΗΕ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. ευρώ αφορούν το τέλος υπέρ των ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ). Η πίεση
από τους παραγωγούς ΑΠΕ προς τη ΔΕΗ για την αποπληρωμή των οφειλών της εκφράστηκε και με την
αποστολή εξωδίκου στις 9 Μαρτίου. Οι σύνδεσμοι των φωτοβολτα κών, ΠΕΦ και Π ΑΦ, μέσω του
εξωδίκου καλούν τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Μανώλη Παναγιωτάκη να προχωρήσει
εντός 10 ημερών το αργότερο στην καταβολή των ποσών που οφείλει από εισπράξεις ΕΤΜΕΑΡ στον ΛΑΓΗΕ
μέσω του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ και προειδοποιούν ότι σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσονται να
καταθέσουν μηνύσεις για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος.
Πιέσεις
Πιέσεις όμως ασκούνται στη διοίκηση της ΔΕΗ και από την πλευρά των προμηθευτών και των εργολάβων της,
στους οποίους έχει κηρύξει «στάση πληρωμών» εδώ και μήνες. Η οικονομική κατάσταση τη εταιρείας
επιδεινώνεται συνεχώς, με τους εργαζομένους να εκφράζουν ανησυχίες ακόμη και για πιθανά προβλήματα στην
καταβολή της μισθοδοσίας το επόμενο διάστημα.
Καθημερινή
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όιμπλε: «Μυωπικό» το μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στο χρέος
Τις θέσεις της Γερμανίας εν όψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών της Ομάδας των
20 (G20) στη γερμανική πόλη Μπάντεν Μπάντεν στις 17-18 Μαρτίου συνόψισε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ όιμπλε σε άρθρο του, στο οποίο ζητά «διεθνή οικονομική συνεργασία απέναντι στον προστατευτισμό και τη
μονομέρεια».
υγκεκριμένα, το άρθρο του Βόλφγκανγκ όιμπλε έχει ως εξής:
«Η παγκοσμιοποίηση είναι αποδέκτης κακής δημοσιότητας σήμερα στη Δύση. Τα λα κιστικά κινήματα διατείνονται ότι
δεν βοηθάει πολύ τον μέσο πολίτη, ή και καθόλου. Αντίθετα, προκρίνουν τον προστατευτισμό και τη μονομέρεια. Οι
εθνικές πολιτικές, αντιμετωπίζονται ως ο πιο σίγουρος τρόπος για την επαναφορά του εθνικού μεγαλείου. Αλλά αυτή η
λα κιστική ατζέντα βασίζεται σε μία βαθιά λανθασμένη υπόθεση, ότι η συνεργασία και το διεθνές εμπόριο είναι παιχνίδια
μηδενικού αθροίσματος, που παράγουν μόνο νικητές ή χαμένους. την πραγματικότητα, η συνεργασία και το εμπόριο
μπορούν να παράγουν
οφέλη για όλες τις χώρες. Επί πολλά χρόνια τώρα, έχουν αυξήσει την παγκόσμια ευημερία, με

εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να βγαίνουν από τη φτώχεια, τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο
κόσμο.
ίγουρα η παγκοσμιοποίηση χρειάζεται κανόνες και ένα αναγνωρισμένο πλαίσιο λειτουργίας ώστε να διασφαλίζεται ότι
ωφελεί τους πάντες και ότι επιφέρει μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που θα τους περιλαμβάνει όλους. Οπως και με τις
εθνικές νομοθεσίες, είναι ένα πλαίσιο που χρειάζεται συνεχείς προσαρμογές. Αλλά το να το εγκαταλείψουμε στο σύνολό
του και να αποσυρθούμε από την παγκοσμιοποίηση είναι η λάθος απάντηση. Αντίθετα, πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους
να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε τη διεθνή οικονομική συνεργασία. Κατά την άποψή μου, η ομάδα των G20 είναι το
κατάλληλο φόρουμ για μία αυξημένη συνεργασία που θα τους περιλαμβάνει όλους. Φυσικά, η G20 δεν είναι τέλεια, αλλά
είναι ο καλύτερος θεσμός που διαθέτουμε προκειμένου να επιτύχουμε μία μορφή παγκοσμιοποίησης που λειτουργεί για
όλους.
Η G20 συνιστά την πολιτική ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος που διασφαλίζει τις
ανοιχτές αγορές, τη μεθοδική κίνηση των κεφαλαίων και ένα δίχτυ ασφαλείας για τις χώρες που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Η G20 έχει καταφέρει πολλά τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του αποτελεσματικότερου
συντονισμού της ρύθμισης της οικονομίας και της διεθνούς φορολόγησης. Και, ως η χώρα που ανέλαβε την προεδρία της
G20 αυτόν τον χρόνο, η Γερμανία έχει δεσμευθεί να συνεχίσει τη σημαντική δουλειά που ξεκίνησαν οι προκάτοχοί της, η
Κίνα και η Τουρκία. Για παράδειγμα, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα προκειμένου να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα
της παγκόσμιας οικονομίας στα ξαφνικά σοκ. Έτσι, μία από τις πρώτες προτεραιότητες αυτόν τον χρόνο θα είναι η
προσπάθεια να αποφευχθεί μία επανάληψη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης του 2008-2009,
που πήγασε από ένα μυωπικό, βασισμένο στο χρέος, μοντέλο ανάπτυξης.
Αλλά, προκειμένου να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων κρατών, πρέπει να κινηθούμε
πέρα από την G20. υγκεκριμένα, η G20 – και ολόκληρος ο κόσμος – πρέπει να προσεγγίσει την Αφρική, σε αυτή την
κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη της ηπείρου. Πέρα από το ηθικό ερώτημα της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των
Αφρικανών, η ανάπτυξη της ηπείρου είναι καίριας σημασίας για τον περιορισμό των γεωπολιτικών ρίσκων. Αλλά οι
επενδύσεις στην Αφρική κινούνται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα, αποστερώντας από τους ανθρώπους στα αφρικανικά κράτη
τις ευκαιρίες να βελτιώσουν τη ζωή τους.
Για αυτούς τους λόγους, η G20 υπό τη γερμανική προεδρία, θα εργαστεί για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Αφρική.
Ενας κεντρικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας είναι το «Compact for Africa» που προσφέρει το πλαίσιο για την
υποστήριξη\ των ιδιωτικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών. Ενώ πρόκειται για μία πρωτοβουλία
ανοιχτή σε όλα τα αφρικανικά κράτη, πέντε έχουν ήδη δεσμευθεί να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια: η Ακτή
Ελεφαντοστού, το Μαρόκο, η Ρουάντα, η ενεγάλη και η Τυνησία. Η διεθνής συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος για να
επιτύχουμε μία ισχυρή, βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη που θα τους περιλαμβάνει όλους.
Η Γερμανία έχει δεσμευθεί να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να λειτουργήσει ως ένας ειλικρινής διαμεσολαβητής στο πλαίσιο της
ομάδας των G20 αλλά και πέρα από αυτή και να διασφαλίσει ότι η παγκοσμιοποίηση θα τους ωφελήσει πράγματι όλους».

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

IV

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

Σ

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Wall Street: The VIX has remained below 20 for 121 STRAIGHT
DAYS. That's one of the longest streaks since 2011
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