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Σε ύφεση 0,7% η ελληνική οικονομία ….. Αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για το β΄εξάμηνο
της χρονιάς ….
Όπως ανακοινώθηκε και όπως αναμενόταν, σε ύφεση παρέμεινε η ελληνική οικονομία το β' τρίμηνο της χρονιάς,
αν και διαφαίνονται «σημάδια ζωής». Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, η οικονομία παρουσίασε
θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,3% του ΑΕΠ αν συγκριθεί με το πρώτο τρίμηνο του 2016 αλλά και ύφεση 0,7% του
ΑΕΠ αν συγκριθεί με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Παράλληλα η στατιστική υπηρεσία αναθεώρησε προ το
καλύτερο την εκτίμηση για το πρώτο τρίμηνο κατά το οποίο η ύφεση διαμορφώθηκε σε 0,8% έναντι του πρώτου
τριμήνου του 2015.
Με αυτά τα δεδομένα το ΑΕΠ της χώρας για το πρώτο εξάμηνο εμφανίζει σε ετήσια βάση υποχώρηση 0,75%
του ΑΕΠ. Τα στοιχεία είναι καλύτερα από τις προβλέψεις της αγοράς. Οικονομολόγοι που ερωτήθηκαν από το
Reuters προέβλεπαν αύξηση 0,1% του ΑΕΠ σε τριμηνία μέτρηση. Πάντως, το Υπουργείο
Οικονομικών παραμένει αισιόδοξο ότι η ανάπτυξη θα επιστρέψει από το Β εξάμηνο και θα παραμείνει ισχυρή
έως το 2020. Σε εγκύκλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017 στο σκέλος των εσόδων που
απέστειλε προ ημερών στις δημόσιες υπηρεσίες ο αρμόδιος αναπληρωτής Γ. Χουλιαράκης καταγράφεται
εκτίμηση για ύφεση 0,3% φέτος (στο 1,4% εκτιμούσε η ΕΛΣΤΑΤ την ύφεση το πρώτο τρίμηνο στις μέχρι
πρότινος ανακοινώσεις). Το ΥΠΟΙΚ υπολογίζει επίσης ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,7% το 2017, κατά 3,1% το
2018, κατά 2,8% το 2019 και κατά 2,5% το 2020 φτάνοντας τότε σε 205,9 δισ. ευρώ από 175,14 δισ. ευρώ φέτος.

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

Μοσκοβισί: Σταδιακή χαλάρωση των capital controls και ανάκαμψη από το β΄ εξάμηνο
Η βελτίωση της εμπιστοσύνης, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), αναμένεται να διευκολύνει τη σταδιακή χαλάρωση των
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και να στηρίξει τις επενδύσεις, τονίζει ο επίτροπος Οικονομικών Πιέρ
Μοσκοβισί σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλη.
Συνέχεια….
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/ τον κ. Μοσκοβισί, αναμένεται ότι η οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει το δεύτερο εξάμηνο του
Σύμφωνα με
2016, θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2017 και θα εξακολουθήσει να βελτιώνεται το 2018.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μοσκοβισί αναφέρει ότι σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις 2016 της Επιτροπής, το
πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί κατά 0,3% το 2016, καθώς η οικονομία αποδείχτηκε πιο
ανθεκτική σε σχέση με τις προβλέψεις του Αυγούστου 2015. Επισημαίνει ότι η βελτίωση της εμπιστοσύνης
μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας (ΕΜΣ) αναμένεται να διευκολύνει τη σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων
και να στηρίξει τις επενδύσεις. Αναμένεται, δε, ότι η οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει το δεύτερο εξάμηνο
του 2016, θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2017 και θα εξακολουθήσει να βελτιώνεται το 2018. Υπενθυμίζει επίσης
ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης, συμφωνήθηκε η εκταμίευση 10,3 δισ. EUR, από τα
οποία εκταμιεύθηκε ήδη ποσό 7,5 δισ. EUR, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τη συνολική ρευστότητα μέσω
της τακτοποίησης καθυστερούμενων οφειλών της κυβέρνησης.
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης, με αφορμή την Έκθεση της Επιτροπής για τις
Ευρωπαϊκές Οικονομικές προβλέψεις, είχε καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν ζητώντας αναλυτικές
προβλέψεις της για το Β΄ Εξάμηνο του 2016 καθώς και για το 2017 και 2018. Επιπλέον ο κ. Παπαδημούλης με
την ερώτησή του, είχε ζητήσει «το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου
χρέους, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης» ενώ ζητούσε εκ νέου προτάσεις για ισχυρή
προσέλκυση επενδύσεων και ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τέσσερις αιτήσεις για εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων
Τέσσερις εταιρείες έχουν καταθέσει αίτημα στην Τράπεζα της Ελλάδος για να αποκτήσουν άδεια διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), δηλαδή διαχείρισης «κόκκινων» δανείων νοικοκυριών και
μικρών επιχειρήσεων. Εκτός από την κοινή εταιρεία που συστήνουν η Alpha Bank και η ισπανική Aktua, αλλά
και τη μετεξέλιξη αντίστοιχης εταιρείας που διαθέτει ο όμιλος της Eurobank σε εταιρεία διαχείρισης με βάση
το νέο θεσμικό πλαίσιο της ΤτΕ, άδεια διεκδικεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο δικηγορικό γραφείο που
δραστηριοποιείται στον κλάδο αλλά και άλλη μία εταιρεία διαχείρισης με παρουσία στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Το μετοχικό κεφάλαιο που με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο απαιτείται για την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης
είναι χαμηλό και έχει οριστεί στις 100.000 ευρώ, αλλά οι διατυπώσεις που απαιτούνται είναι αρκετά
περίπλοκες, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η διαφάνεια στους στόχους αλλά και στις πρακτικές που
πρόκειται να ακολουθήσουν έναντι των δανειοληπτών. Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, που εξέδωσε πρόσφατα η
ΤτΕ, δίνει νέας γενιάς εργαλεία στην τράπεζα για να χειριστεί την προσωρινή ή την οριστική διευθέτηση της
οφειλής του δανειολήπτη, εργαλεία που είναι πλέον στη διάθεση και των ίδιων των εταιρειών διαχείρισης για
τον διακανονισμό που θα προτείνουν στους δανειολήπτες. Μεταξύ αυτών είναι:
• Η οικειοθελής παραχώρηση του ακινήτου από τον δανειολήπτη στην τράπεζα.
• Η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στην τράπεζα και η διαμονή στο ακίνητο έναντι καταβολής
ενοικίου.
• Η εθελοντική εκποίηση του ακινήτου από τον ίδιο τον δανειολήπτη σε συνεργασία με την τράπεζα.
Συνέχεια….
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Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν αγοράζουν τα δάνεια από την τράπεζα. Αναλαμβάνουν την
επικοινωνία με τον δανειολήπτη αλλά και τη γενικότερη διαχείριση της οφειλής, με αυξημένη πλέον
δυνατότητα διευθέτησής της μέσω και των νέων εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά θα εμπλουτίσουν τις ήδη
υπάρχουσες λύσεις, όπως ο διαχωρισμός της οφειλής σε δύο τμήματα, η επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου,
η καταβολή μόνο τόκων κ.λπ., διευρύνοντας τις επιλογές για τον οφειλέτη που δεν έχει καταφύγει στον νόμο
Κατσέλη. Η τράπεζα, άλλωστε, υποχρεούται να αναγγείλει στον δανειολήπτη τη μεταβίβαση της απαίτησης σε
εταιρεία διαχείρισης και να τηρεί στην ιστοσελίδα της επικαιροποιημένο κατάλογο με επωνυμίες,
ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνεργαζόμενων με την τράπεζα εταιρειών διαχείρισης ή
άλλων στους οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση οποιουδήποτε σταδίου της διαδικασίας επίλυσης
καθυστερήσεων.
Alpha – Aktua
Η υποβολή ήδη τεσσάρων αιτήσεων για τη χορήγηση ισάριθμων αδειών επιβεβαιώνει την κινητικότητα που
υπάρχει στον τομέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε κάθε όμως περίπτωση, το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στη δραστηριότητα που θα αναπτύξει η Alpha Bank σε συνεργασία με την Aktua για τη
διαχείριση χαρτοφυλακίου στεγαστικών, καταναλωτικών και μικρών επιχειρηματικών δανείων 10 δισ. ευρώ
σε πρώτη φάση. Η νέα εταιρεία θα επιδιώξει να μεταφέρει στην ελληνική αγορά το ισπανικό μοντέλο
διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, το οποίο βασίζεται σε συνεργασίες που θα αναπτύξει με τον χώρο των
μεσιτών ακινήτων, ώστε να μπορεί με μεγαλύτερη ευχέρεια να προωθεί λύσεις για την πώληση του ακινήτου σε
συνεργασία πάντα με τον δανειολήπτη. Το δάνειο και φυσικά τα ακίνητα θα παραμένουν στην κατοχή της
τράπεζας, η οποία θα έχει άμεση εμπλοκή στην όλη διαδικασία διαχείρισης. Η εταιρεία θα υποστηρίζεται από
μια πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα προωθεί τις αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ η λειτουργία
της επεκτείνεται ακόμα και στη συντήρηση των ακινήτων για να μπορούν να μεταβιβαστούν σε καλύτερες
τιμές. Οι τρεις άλλες εταιρείες που θα δημιουργηθούν με βάση τον μέχρι σήμερα αριθμό αιτήσεων
δραστηριοποιούνται ήδη στην ελληνική αγορά με παρόμοια μορφή και η αδειοδότησή τους, με βάση το νέο
καθεστώς, θα εμπίπτει επίσης στους νέους κανόνες της εποπτικής αρχής.
Πηγή: Καθημερινή
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Μαχαίρι στις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας ζητεί η Παγκόσμια Τράπεζα
«Ψαλίδι» σε όλες τις φοροαπαλλαγές, και κυρίως αυτές που αφορούν σε ιατροφαρμακευτικές δαπάνες,
κατάργηση του επιδόματος θέρμανσης και «μαχαίρι» σε παροχές ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τις οποίες
έχουν καταβληθεί εισφορές, προβλέπει - σύμφωνα με την Καθημερινή - λίστα που έχει ήδη παραδώσει στην
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας η Παγκόσμια Τράπεζα. Στην εν λόγω λίστα περιλαμβάνονται περισσότερες
από 100 παροχές που δίνονται σε είδος ή σε χρήμα σε ασφαλισμένους ή ανέργους. Η Τράπεζα πάντως δεν
επιμένει σε περικοπές στα οικογενειακά επιδόματα. Οι προτάσεις της Τράπεζας έχουν ιδιαίτερη σημασία,
καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του προνοιακού συστήματος της χώρας μας. Τα
συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας από την πλευρά τους αναζητούν περίπου 900 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 270 εκατ. αφορούν κεφάλαια που και σήμερα δαπανώνται για την εφαρμογή του προγράμματος
ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FT: «Η Ελλάδα εκπλήσσει με την οικονομική της ανάπτυξη»
Η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 30% αφότου άρχισε η χρηματοοικονομική κρίση το 2008,
όμως παρατηρητές λένε πως ελπίζουν ότι η ανάκαμψη είναι τώρα ορατή. Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοι
αναμένουν ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει τον ερχόμενο χρόνο στην ανάπτυξη, αν και δεν συμφωνουν για τον
ρυθμό ανάπτυξης, σημειώνουν οι Financial Times.
«Η Ελλάδα εκπλήσσει με την οικονομική της ανάπτυξη», είναι ο τίτλος σημερινού δημοσιεύματος στην
ηλεκτρονική έκδοση των Financial Times, οι οποίοι σημειώνουν πως η χώρα ανακοίνωσε εντυπωσιακή
εκτίναξη της οικονομικής ανάπτυξης κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η Ελλάδα ανακοίνωσε
αύξηση της παραγωγής κατά 0,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο, σε αντίθεση με τις
προβλέψεις για μείωση 0,2%. Αναθεώρησε επίσης προς τα επάνω τους αριθμούς για το πρώτο φετινό τρίμηνο,
από μείωση 0,5% σε μείωση 0,1%, σημειώνει η βρετανική οικονομική εφημερίδα.
Και πάλι η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% σε ετήσια βάση, όμως ο αριθμός αυτός δείχνει πολύ
μεγαλύτερη ευρωστία, σε σχέση με την πτώση κατά 1,8% που προέβλεπαν οικονομολόγοι, και την μείωση κατά
1,3% που είχε ανακοινωθεί το πρώτο τρίμηνο.
Οι Financial Times σημειώνουν πως η οικονομική ανάπτυξη έχει ζωτική σημασία για να μειωθεί το ελληνικό
χρέος, που τρέχει με 180% του ΑΕΠ.
Η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 30% αφότου άρχισε η χρηματοοικονομική κρίση το 2008,
όμως παρατηρητές λένε πως ελπίζουν ότι η ανάκαμψη είναι τώρα ορατή. Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοι
αναμένουν ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει τον ερχόμενο χρόνο στην ανάπτυξη, αν και δεν συμφωνουν για τον
ρυθμό ανάπτυξης, σημειώνουν οι Financial Times.
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ΔΝΤ: Θετική
είναι η μεσοπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας
\

Θετική είναι η μεσοπρόθεσμη προοπτική οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, σύμφωνα με την εκτίμηση του
ΔΝΤ. Το αναμενόμενο ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης, εκτιμάται στο 6,6%.
“Δεν είναι λίγες οι χώρες που μπορούν μόνο να ονειρεύονται στο ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας,
αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην κινεζική οικονομία. Οι εξελίξεις αντανακλούν θετικά τα
αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κινεζική ηγεσία,” δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Τζέιμς
Ντάνιελ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΔΝΤ, στο Πεκίνο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Here's how the major indexes are performing this year. And look where they were in
February
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