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Τράπεζες: Μέσος δείκτης καθυστερήσεων κάτω από το 7% στο τέλος του
2022
Μπορεί το 2021 να μείνει στην ιστορία ως η χρονιά της μεγάλης εξυγίανσης για τις ελληνικές τράπεζες,
ωστόσο η προσπάθεια για επιστροφή των δεικτών καθυστερήσεων στα ευρωπαϊκά επίπεδα θα
συνεχιστεί και εφέτος.
Κατά την περυσινή χρήση οι συστημικοί όμιλοι πέτυχαν κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων και πωλήσεων να
μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους στα 14,9 δισ. ευρώ από 53,40 δισ. ευρώ στο τέλος του
2020 και το ποσοστό τους ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου από το 33% στο 10%.
Όπως γράφει ο Άγης Μάρκου στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, ακόμη όμως υπάρχει απόσταση από το
μέσο όρο της ΕΕ που κινείται σε επίπεδα κάτω του 3%. Ως εκ τούτου, η σχετική σύγκληση
προϋποθέτει περισσότερη δουλειά από εφέτος.
Σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς των 4 μεγάλων του κλάδου, όπως παρουσιάστηκαν
κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2021 την περασμένη εβδομάδα, το 2022 στοχεύουν στην
περαιτέρω συρρίκνωση των κόκκινων δανείων κατά 4,3 δισ. ευρώ περίπου.
Με τον τρόπο αυτό τα προβληματικά χαρτοφυλάκια θα περιοριστούν στα επίπεδα των 10,5 δισ. ευρώ
και ο δείκτης τους στο 6,8% ή και χαμηλότερα. Φυσικά, η επίτευξη αυτού του στόχου θα εξαρτηθεί
από την ένταση και τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, καθώς πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος
δημιουργίας νέων επισφαλειών, όσο τα εισοδήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα πιέζονται.
Τα σχέδια κάθε ομίλου
Με δεδομένο λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος του εμπροσθοβαρούς προγράμματος εξυγίανσης στον
κλάδο έχει ολοκληρωθεί, στα επόμενα τρίμηνα θα δοθεί έμφαση στην αποθεραπεία κόκκινων δανείων
και στην αύξηση των ανακτήσεων μέσω ρευστοποίησης ενεχύρων.
Αναλυτικότερα, οι στόχοι και οι προγραμματισμένες κινήσεις ανά τράπεζα είναι οι εξής:
Συνέχεια…
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Alpha Bank
Η Alpha Bank
θα αποενοποιήσει το 2022 μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 1,50 δισ. ευρώ και θα
/
επιχειρήσει την περαιτέρω μείωση του αποθέματός τους κατά 700 εκατ. ευρώ μέσω οργανικών
κινήσεων.
Με τον τρόπο αυτό τα NPEs και ο δείκτης τους εκτιμάται ότι θα πέσουν από τα 5,1 δισ. ευρώ και το
13% σήμερα σε 2,9 δισ. ευρώ και 7% αντίστοιχα, ως το τέλος της εφετινής χρονιάς.
Ειδικότερα, είναι προγραμματισμένη μία τιτλοποίηση δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 400 εκατ.
ευρώ με την κωδική ονομασία Solar και πωλήσεις δανείων επιχειρηματικής πίστης, ναυτιλιακών
χορηγήσεων και χρεών από τον κλάδο του leasing της τάξης των 1,1 δισ. ευρώ.
Eurobank
Στοχεύει στη μείωση των κόκκινων δανείων στα 2,4 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου στο τέλος του έτους
από 2,8 δισ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο και στην υποχώρηση του δείκτη NPE από το 6,8% στο
5,8% αντίστοιχα.
Ο σχεδιασμός του ομίλου προβλέπει τον περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μέσω
πωλήσεων κατά 300 εκατ. ευρώ, ρευστοποιήσεων κατά 200 εκατ. ευρώ και διαγραφών κατά 300 εκατ.
ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό θα υπερκαλυφθούν οι αναμενόμενες εισροές νέων επισφαλειών της τάξης των 400
εκατ. ευρώ που αναμένει η διοίκηση της Eurobank για το 2022.
Εθνική Τράπεζα
Στόχος της διοίκησής της είναι η μείωση του δείκτη ΝΡΕ στο 6% στο τέλος της εφετινής χρονιάς από
6,9% το 2021, με την υποχώρηση των επισφαλειών από τα 2,1 δισ. ευρώ στα 1,8 δισ. ευρώ.
Η επίδοση αυτή θα καταστεί δυνατή μέσω οργανικών κινήσεων, δηλαδή με επιτυχημένες ρυθμίσεις
χρεών, καθώς και μέσω πωλήσεων ενεχύρων.
Πειραιώς
Η διοίκησή της θέλει να περιορίσει το κόκκινο χαρτοφυλάκιό της από τα 4,9 δισ. ευρώ στο τέλος του
2021 σε τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ εφέτος, με στόχο να μειώσει το δείκτη NPE από το 13% σε 8% το
ίδιο διάστημα.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει συναλλαγές αποενοποίησης κόκκινων δανείων ύψους 600 εκατ.
ευρώ, ενώ θα δώσει έμφαση στην αποθεραπεία μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μέσω
αναδιαρθρώσεων.
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Πάουελ: Δεν αποκλείεται ακόμη και επιτοκιακή αύξηση κατά 50 μονάδες
βάσης
Το ενδεχόμενο επιτάχυνσης των επιτοκιακών αυξήσεων φέτος, εάν ο πληθωρισμός δεν δείξει σημάδια ύφεσης,
επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ.
Μιλώντας στην ΝΑΒΕ, o πρόεδρος της Φέντεραλ Ριζέρβ είπε πως η μέχρι τώρα βασική πρόβλεψη ήταν
κλιμάκωση του πληθωρισμού στο πρώτο τρίμηνο, φθάνοντας στο απόγειό του, για να αρχίσει εν συνεχεία να
υποχωρεί και να υπάρξει αρκετή αποκλιμάκωση εντός του δεύτερου εξαμήνου. «Ωστόσο, το σενάριο αυτό δεν
υφίσταται πλέον. Στο βαθμό που ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να κινείται πέραν των προβλέψεών μας,
καταλήγω στο συμπέρασμα ότι θα χρειαστεί να κινηθούμε πιο γρήγορα και εάν όντως συμβεί αυτό, θα
πράξουμε ανάλογα», τόνισε ο Πάουελ.
Σημείωσε ακόμη ότι υπό αυτές τις συνθήκες, οι διαμορφωτές νομισματικής πολιτικής είνια πολύ πιθανόν να
αυξήσουν τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης σε οιαδήποτε από τις επόμενες συνεδριάσεις, εάν κριθεί
αναγκαίο.
Ο Πάουελ συμπλήρωσε ακόμη ότι στην επόμενη συνεδρίαση της Fed θα αρχίσει να μειώνεται ο ισολογισμός
για την επόμενη τριετία.
Αναφερόμενος στην αγορά εργασίας, είπε ότι είναι πολύ πιο σφιχτή σε σχέση με τα προ της πανδημίας επίπεδα
και τόνισε ότι για να είναι ισχυρή η απασχόληση χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα στις τιμές. Αυτό που
βλέπουμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε, είναι μία τυπική κρίση στην αλυσίδα προσφοράς.
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Απρόθυμη η Ε.Ε. για πλαφόν στη χονδρική τιμή του αερίου
Διχασμένη και απρόθυμη να προχωρήσει σε ενιαία παρέμβαση στη χονδρική αγορά ενέργειας προς
συγκράτηση των τιμών εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό καθώς διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Bloomberg δεν δίνουν πιθανότητες συμφωνίας για πλαφόν
στην αγορά φυσικού αερίου κατά τη Σύνοδο Κορυφής αυτής της εβδομάδας.
Η επιβολή πανευρωπαϊκού πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου είναι ένα από τα μέτρα που ζητούν
οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου -και το οποίο περιλαμβάνεται και στην πρόταση έξι σημείων του Έλληνα
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη- προκειμένου να ελαφρύνει ο δυσθεώρητος λογαριασμός της
ενεργειακής κρίσης για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Η πρόταση αναμένεται να περιληφθεί και στη νέα
εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση της κρίσης που θα παρουσιάσει και θα εισηγηθεί στη Σύνοδο Κορυφής τις
επόμενες μέρες η Κομισιόν, ωστόσο κατά τις πληροφορίες του Bloomberg συναντά σθεναρή αντίσταση από τις
χώρες του Βορρά, με πρώτες τις Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, Φινλανδία και Εσθονία.
Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, το χάσμα εντός Ε.Ε. φαίνεται να βαθαίνει συνολικά ως προς το εύρος και τη
μορφή που θα έχουν οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας και το πιθανότερο σενάριο
αυτή τη στιγμή είναι πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα περιοριστούν σε δύο άξονες παρεμβάσεων: Αφενός, στην
ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών για την ενιαία και έγκαιρη διασφάλιση της επάρκειας και αποθήκευσης
φυσικού αερίου στην Ευρώπη και, αφετέρου, στη λήψη έκτακτων μέτρων για να μετριαστούν οι επιπτώσεις
της κρίσης στη λιανική αγορά, κυρίως μέσα από μέτρα στήριξης για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την αγορά χονδρικής η εργαλειοθήκη της Κομισιόν θα περιλαμβάνει σύμφωνα με τις πληροφορίες δύο
options - είτε τη θέσπιση μιας χονδρικής τιμής αναφοράς αερίου και πετρελαίου με επιδότηση της διαφοράς
ανάμεσα σ’ αυτή την τιμή και το πραγματικό κόστος των ενεργειακών προϊόντων, είτε την επιβολή απευθείας
πλαφόν στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, οι πέντε χώρες του Βορρά αντιτίθενται μέχρι
στιγμής στην ευθεία παρέμβαση στη χονδρική αγορά, όπως και στην επιβολή πλαφόν, με το επιχείρημα ότι
τίθενται εμπόδια στον ανταγωνισμό και στις διασυνοριακές συναλλαγές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως, με τη νέα εργαλειοθήκη αναμένεται να προτείνει και τη δυνατότητα
φορολόγησης των υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών προκειμένου με τα έσοδα να χρηματοδοτηθούν
μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών, καθώς και πλαφόν κέρδους για τους ενεργειακούς παρόχους που δεν
βασίζουν την παραγωγή τους στο κοστοβόρο φυσικό αέριο.
Η εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει επίσης μέτρα όπως η χορήγηση voucher και εκπτώσεων στους λογαριασμούς
ενέργειας, καθώς και μείωση του ΦΠΑ.
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, πάντως, δεν αναμένουν τις ενιαίες δράσεις και προχωρούν από μόνες τους
σε νέα μέτρα για τη μείωση των ενεργειακών επιβαρύνσεων στη λιανική. Η Αυστρία ανακοίνωσε χθες νέο
πακέτο στήριξης ύψους 2 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει αυξημένες επιδοτήσεις για καύσιμα κίνησης και μείωση
του κόστους των μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ η Γερμανία εξετάζει επιδότηση 20 έως 50
ευρώ τον μήνα επίσης για τα καύσιμα κίνησης.
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Σαουδική Αραβία: Οι Χούτι, το παιχνίδι του Ριάντ και το τελειωτικό καρφί
στο φέρετρο του πετρελαϊκού ράλι
Μια ανακοίνωση με πολλαπλούς αποδέκτες (κυρίως δε, τις ΗΠΑ) εξέδωσε σήμερα η Σαουδική Αραβία,
ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ελλείψεις στην
παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά, σε ένα διάστημα που οι επιθέσεις από τους αντάρτες Χούτι της γειτονικής
Ω
Υεμένης συνεχίζονται.
Η απειλή ήρθε να επιταχύνει το ράλι στο οποίο είχαν και πάλι επιδοθεί σήμερα οι
διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού.
Η ανακοίνωση ήρθε περίπου ένα 24ωρο αφότου έγινε γνωστό πως οι ισλαμιστές αντάρτες επιτέθηκαν σε
τουλάχιστον έξι τοποθεσίες στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων περιοχές που διευθύνονται από τον
κρατικό πετρελαϊκό κολοσσό της Saudi Aramco, βάζοντας στο στόχαστρο αποθήκες καυσίμων και
υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Οι ίδιοι οι Χούτι είχαν επιβεβαιώσει με ανάρτηση τους στο Twitter πως ευθύνονται για τις επιθέσεις που έγιναν
με τη χρήση drones, καθώς και βαλλιστικών πυραύλων.
Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν εν όψει των συνομιλιών που θα διεξαχθούν στο Ριάντ, υπό την αιγίδα του
Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ανάμεσα σε διαφορετικές φράξιες της Υεμένης, εκτός των Χούτι που
έχουν δηλώσει πως θα τις μποϊκοτάρουν.
Σημειωτέον πως οι αντάρτες θεωρείται πως στηρίζονται οικονομικά και στρατιωτικά από το Ιράν.
Ιδανική ευκαιρία…
Ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco υποστήριξε χθες πως οι συγκεκριμένες επιθέσεις δεν κατάφεραν να
προκαλέσουν κάποιο λειτουργικό πρόβλημα στον πετρελαϊκό κολοσσό. Όμως, το θέμα δεν έκλεισε εκεί, καθώς
προφανώς το Ριάντ δεν θέλησε να αφήσει την ευκαιρία που του δόθηκε, σε ένα τόσο κρίσιμο για τον
πετρελαϊκό κλάδο διάστημα, να περάσει ανεκμετάλλευτη. Έτσι, το υπουργείο Εξωτερικών πήγε ένα βήμα πιο
πέρα και θέλησε, με την σημερινή ανακοίνωση, να ασκήσει πιέσεις στη Δύση, στην Ευρώπη, και κυρίως στην
Ουάσιγκτον, ώστε να ασχοληθούν πιο σοβαρά με το πρόβλημα των ανταρτών σε ένα διάστημα που οι δυτικές
αγορές έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ την ομαλή ροή πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.
«Η Σαουδική Αραβία ανακοινώνει πως δεν θα φέρει ουδεμία εθύνη για τυχόν πετρελαϊκές ελλείψεις στις
διεθνείς αγορές, δεδομένων των επιθέσεων στις εγκαταστάσεις της από τους τρομοκράτες αντάρτες των Χούτι»
ανέφερε η σημερινή, ανοιχτά απειλητική, ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
Η Σαουδική Αραβία όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εμφανίζονται εκνευρισμένα διότι θεωρούν πως οι
ΗΠΑ και οι διεθνείς σύμμαχοι τους δεν τους έχουν υποστηρίξει αρκετά στο ζήτημα της αντιμετώπισης της
απειλής των Χούτι. Μάλιστα έχουν ζητήσει ευθέως από τον Τζο Μπάιντεν να επαναφέρει τους Χούτι στη
μαύρη λίστα τρομοκρατίας των ΗΠΑ.
Πραγματικά, στην ανακοίνωση του Ριάντ, που επιρρίπτονται ευθύνες και στην Τεχεράνη για την στρατιωτική
συνδρομή προς τους αντάρτες, επισημαίνεται καθαρά πως «η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναλάβει την
ευθύνη της για την προστασία των ενεργειακών προμηθειών υιοθετώντας αποφασιστική δράση κατά των
τρομοκρατών ανταρτών Χούτι».
Ράλι στις τιμές
Δεδομένου πως στην Ε.Ε. έχει τεθεί επί τάπητος η πιθανή διεύρυνση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας
συμπεριλαμβάνοντας πλέον και τον ρωσικό πετρελαϊκό κλάδο, η σαουδαραβική προειδοποίηση (για να μην
πούμε απειλή) συνέβαλε προφανώς στην ανοδική τροχιά των πετρελαϊκών τιμών και σήμερα. Πραγματικά, το
ράλι στις τιμές έχει αναζωπυρωθεί με το Brent να ανεβαίνει κατά πάνω από 6% στα 114,65 δολάρια το βαρέλι
και το αμερικανικό WTI να ενισχύεται σχεδόν 5,4% στα 110,31 δολάρια το βαρέλι.
Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος
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