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Οι οριστικοί στόχοι των τραπεζών για τη μείωση «κόκκινων» δανείων
Τράπεζες και SSM συμφώνησαν τους νέους στόχους των «κόκκινων» δανείων. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες ο στόχος είναι να
μειωθούν τα NPEs κατά 50 δισ. ευρώ για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του 2021, ώστε τελικώς να
διαμορφωθούν στα 38 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο συνιστά μια μείωση της τάξης του 43%, με δεδομένο πως τον Ιούνιο του 2018 τα
«κόκκινα» δάνεια ήταν 88 δισ. ευρώ.
Τα «κόκκινα» δάνεια στο τέλος του 2021 θα πρέπει να βρεθούν στο επίπεδο του 18% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των
τραπεζών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής, τα ακριβή στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα οι τράπεζες θα τα δημοσιοποιήσουν μαζί με
τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Οι στόχοι είναι απολύτως ρεαλιστικοί, σημειώνουν τραπεζικοί παράγοντες.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των τραπεζών, το 40% έως 50% της μείωσης θα διενεργηθεί μέσω πωλήσεων δανείων αλλά και μέσω
τιτλοποιήσεων, το 25% μέσω ρευστοποιήσεων και το υπόλοιπο με αναδιαρθρώσεις. Τα ποσοστά αυτά μπορεί να «παίξουν» αναλόγως των
συνθηκών. Συγχρόνως, εάν και εφόσον αυξηθεί η πιστωτική επέκταση, είναι σαφές πως και οι στόχοι μπορεί να βελτιωθούν περαιτέρω.
Οι τράπεζες ρίχνουν στη μάχη για τα «κόκκινα» δάνεια και ουσιαστικά εργαλεία, επιχειρώντας να προχωρήσουν σε ανακτήσεις κατά τον
τρόπο με τον οποίο το διενεργούν τα funds (κουρέματα, balloons κ.λπ.).
Ας σημειωθεί άλλωστε πως το κεφαλαιακό κόστος για τις τράπεζες δεν είναι μικρό και γίνεται πια σχεδόν ισόποσο με τη μείωση των
«κόκκινων» δανείων. Επομένως η πιστωτική επέκταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς μπορεί να επιφέρει κέρδη υπό
προϋποθέσεις, βελτιώνοντας και την κεφαλαιακή εικόνα των τραπεζών.
Αναδιαρθρώσεις
Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια έχει επιτευχθεί η χαρτογράφηση απ' όλες τις τράπεζες και
καλούνται οι δανειολήπτες να αφήσουν τη νομική προστασία στην οποία τυχόν έχουν ενταχθεί με προτάσεις ακόμη και για κούρεμα.
Σε ό,τι αφορά τις αναδιαρθρώσεις, θα πρέπει να μειωθεί ο υψηλός βαθμός αθέτησης των υποχρεώσεων, που υπερβαίνει αισθητά τον
ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης των δανείων. Η διαφορά ανάμεσα στον ρυθμό αθέτησης και στον ρυθμό
αποκατάστασης είναι υψηλότερη στο επιχειρηματικό και το καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο, ενώ κατά το α' εξάμηνο του έτους
σημειώθηκαν σημαντικές εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο.
Άνω της διετίας
Δραστικά θα κινηθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με καθυστέρηση άνω της διετίας.
Μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στους ποιοτικούς στόχους που έχει θέσει ο SSΜ για τη δραστική
αντιμετώπιση των δανείων που δεν εξυπηρετούνται για περίοδο άνω των 720 ημερών. Επομένως αναμένεται να δουλέψουν το
χαρτοφυλάκιό τους και προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η ποιότητα
Εντατικοποιούνται οι χειρισμοί για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τα σχέδια της
λειτουργικής αναδιάρθρωσης μεγάλων εταιρειών. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου θα είναι το στοιχείο που θα βοηθήσει πολύ την πλήρη
εξυγίανση, σημειώνουν τραπεζικοί παράγοντες. Η ποιότητα λοιπόν θα βοηθήσει και τις επιλογές των τραπεζών για το ποια δάνεια θα
πουληθούν, ποια θα αναδιαρθρωθούν κ.λπ. Η συμφωνία με τον SSM σε ό,τι αφορά τους στόχους των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι πολύ
μεγάλης σημασίας, αφού επιτρέπει στις τράπεζες να καταρτίσουν πλέον τους σχεδιασμούς τους.
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Τράπεζες: Με θετικό πρόσημο θα κλείσει το 2018 η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις
Με θετικό πρόσημο θα κλείσει το 2018 η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις μετά από μια μεγάλη χρονική περίοδο αρνητικών
ρυθμών ανάπτυξης, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις αρμόδιων τραπεζικών στελεχών.
Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ επιτελικό στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των χρηματοδοτήσεων, το ενδιαφέρον του
επιχειρηματικού κόσμου για ζήτηση χρηματοδοτικών προϊόντων τοποθετείται χρονικά από τον περασμένο Σεπτέμβριο και συνεχίστηκε
για όλους τους επόμενους μήνες μέχρι και πριν ένα περίπου μήνα που παρατηρήθηκε η υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών, γεγονός
που επηρέασε και την δυναμική που έχει αναπτυχθεί. Όπως επισημαίνει η ζήτηση έκτοτε εμφάνισε μια στασιμότητα ακόμη και στην
υπογραφή από μέρους των επιχειρήσεων εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων, γεγονός όμως που εκτιμάται ότι θα είναι παροδικό καθώς
γίνεται κατανοητό ότι οι παράγοντες που επηρέασαν την αγορά είναι εξωγενείς και δεν συνδέονται με την πορεία του εγχώριου
τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας γενικότερα.
Ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοδοτήσεων εκτιμάται ότι θα δοθεί και από τα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία,
τα οποία είτε ήδη εφαρμόζονται, είτε αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία σε σύντομο χρονικό διάστημα, για την στήριξη της
αναπτυξιακής στρατηγικής. Θέμα που ήταν στο επίκεντρο της συνεδρίασης υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη της κοινής επιτροπής συνεργασίας ανάμεσα στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, με την συμμετοχή αρμοδίων υπουργών, γενικών γραμματέων και στελεχών, των μελών του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών και των διοικήσεων των τεσσάρων συστημικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και της Attica Bank, με αντικείμενο: «Ρευστότητα
της οικονομίας και χρηματοδότηση της ανάπτυξης». Όπως ανακοινώθηκε μετά την σύσκεψη διαπιστώθηκε από όλες τις πλευρές ότι η
ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων βελτιώνεται, οι καταθέσεις επιστρέφουν και το 2019 θα είναι η πρώτη χρονιά πιστωτικής
επέκτασης σε ότι αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια. Σε ότι αφορά στα μη επιχειρηματικά δάνεια, επισημάνθηκε η σχετικά χαμηλή
ζήτηση, ωστόσο αναγνωρίστηκε ότι όπως η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος βοήθησε τη ρευστότητα των Τραπεζών,
αντίστοιχα η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση γενικότερα της κατάστασης της κοινωνίας θα επιδρά με θετικό τρόπο στις τράπεζες
και στη ζήτηση των ιδιωτικών δανείων. Ειδικότερα όπως επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Δραγασάκης πέρα από τη αναγκαία μείωση
των "κόκκινων" δανείων, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το στόχο της χρηματοδότησης νέων επενδύσεων και επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών. Οι τράπεζες, όσο και αν μειώσουν τα "κόκκινα" δάνεια, εάν ταυτόχρονα δεν προχωρήσουν σε χορηγήσεις, θα έχουν
πάντα πρόβλημα εσόδων και κερδοφορίας. Στο σκέλος των χρηματοδοτήσεων έχουμε μια λίστα από 35 προγράμματα - χρηματοδοτικά
εργαλεία, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Στόχος μας είναι να υποβοηθήσουμε τις τράπεζες στην επίλυση του προβλήματος,
είτε αναλαμβάνοντας μέρος του ρίσκου είτε δημιουργώντας εργαλεία τα οποία καλύπτουν τομείς χρηματοδότησης που έχουν αυξημένους
κινδύνους. Οι δράσεις αυτές είναι δράσεις που ή ήδη υλοποιούνται ή προβλέπεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους λίγους μήνες και
αθροίζουν ένα ποσό γύρω στα 7,5 με 8 δισ. ευρώ δημόσιων πόρων, οι οποίοι θα μπουν στην υπηρεσία της οικονομίας και των
επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι με τους πόρους αυτούς μπορούν να ενεργοποιηθούν και να υποστηριχθούν επενδύσεις της τάξης των 22 δισ.
ευρώ σε ορίζοντα τριετίας, πρόσθεσε ο κ.Δραγασάκης.
Ζήτηση από υγιείς επιχειρήσεις
Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις του ΑΠΕ/ΜΠΕ από πλευράς τραπεζών θετικό κρίνεται το γεγονός ότι η ζήτηση για
χρηματοδοτήσεις στον τομέα του επιχειρείν προέρχεται από υγιείς επιχειρήσεις, με βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα, με την πλειοψηφία
των αιτημάτων να αφορά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών που
προκύπτουν από το συναλλακτικό κύκλωμα των επιχειρήσεων. Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις
είναι το χονδρικό εμπόριο, η μεταποίηση, καθώς και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις. Αναφορικά με τις αιτήσεις για χρηματοδότηση
επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις προέρχονται κυρίως από τους τομείς του τουρισμού και της μεταποίησης.
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Ο Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο δύο προγραμμάτων καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια
ομολόγων ελληνικών τραπεζών
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο δύο προγραμμάτων καλυμμένων με
στεγαστικά δάνεια ομολόγων ελληνικών τραπεζών.
Ειδικότερα, ο οίκος προχώρησε στην αξιολόγηση τριών προγραμμάτων καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια
ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς ως εξής:
Για το Πρόγραμμα Ι της Εθνικής Τράπεζας (NBG I) επιβεβαίωσε το αξιόχρεο στο ΒΒ- με σταθερές προοπτικές
Για το Πρόγραμμα ΙΙ της Εθνικής (NBG II) αναβάθμισε το αξιόχρεο σε ΒΒΒ- από ΒΒ-, με τις προοπτικές
σταθερές
Για τα πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της Τράπεζας Πειραιώς αναβάθμισε το αξιόχρεο σε ΒΒ από ΒΒ-, με
τις προοπτικές σταθερές.
Ο Fitch στις 8 Οκτωβρίου αναβάθμισε σε ‘CCC+' από ‘RD' το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (Issuer Default
Rating, IDR) της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας και σε ‘CCC' από ‘RD' το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο
της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς.
Ταυτόχρονα, ο Fitch αναβάθμισε το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο και των τεσσάρων τραπεζών σε ‘CCC' από ‘RD'.
«Οι αναβαθμίσεις των μακροπρόθεσμων IDRs στο επίπεδο των αξιολογήσεων βιωσιμότητας (VRs) ακολουθούν
την άρση των περιορισμών στις αναλήψεις καταθέσεων και των νομοθετικών περιορισμών στην ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων εντός της χώρας από την 1η Οκτωβρίου 2018», σημείωσε ο οίκος, προσθέτοντας:
«Κατά την άποψη του Fitch, αν και ορισμένοι περιορισμοί παραμένουν στις διασυνοριακές κινήσεις κεφαλαίων
προς το εξωτερικό, οι ελληνικές τράπεζες είναι τώρα ουσιαστικά σε θέση να εξυπηρετούν όλες τις υποχρεώσεις
τους».
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Αξιωματούχος ΟΟΣΑ: Νέα εποχή για την Ελλάδα
Τη στήριξη του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα για την αποκατάσταση της ζημιάς που επέφεραν οι πολιτικές λιτότητας,
αλλά και την αισιοδοξία του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, εκφράζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γραμματέας
της Μικτής Συντονιστικής Επιτροπής του Οργανισμού για την Ελλάδα, Μάριο Λόπεζ- Ρολντάν.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στο περιθώριο του διεθνούς Φόρουμ της Ρόδου, ο Μάριο Λόπεζ- Ρολντάν
επισημαίνει πως η χώρα μας έχει μπει σε μια νέα εποχή, σημειώνοντας πως αυτή είνα μια πολύ σ'kημαντική
στιγμή, διότι η ελληνική κυβέρνηση θα έχει την ευκαιρία να προωθήσει τις δικές της πολιτικές.
Διαμήνυσε επίσης πως η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει τις σωστές πολιτικές, όπως είπε, για να
σταθεροποιήσει την οικονομία, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να αρχίσει να αντιμετωπίζει
την τραγική κοινωνική κρίση που πέρασε η Ελλάδα τα τελευταία έτη. «Αυτό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
και για τον ΟΟΣΑ είναι μια μεγάλη ευκαιρία να βοηθήσει την Ελλάδα», τόνισε.
Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, είπε πως φαίνονται αισιόδοξες,
επισημαίνοντας πως «θα εξαρτηθούν επίσης από την πολιτική σταθερότητα και τη συνέχιση των πολιτικών».
Ολόκληρη η δήλωση του Μάριο Λόπεζ- Ρολντάν στον Δημήτρη Μάνωλη για το Αθηναϊκό-Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, στο περιθώριο του διεθνούς Φόρουμ της Ρόδου για τον Διάλογο των Πολιτισμών, είναι
η εξής:
Συνέχεια..
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«Πιστεύω ότι είμαστε σε μια νέα εποχή. Προφανώς υπάρχουν διαρθρωτικά ζητήματα και προβλήματα για την
ελληνική οικονομία που δεν είναι εύκολο να επιλυθούν. Αλλά αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, επειδή για
πρώτη φορά αυτή η κυβέρνηση θα έχει την ευκαιρία να προωθήσει τις δικές της πολιτικές. Τώρα που εξήλθε
από το πρόγραμμα, έχει μια νέα εθνική στρατηγική ανάπτυξης. Είναι εστιασμένη στην αποκατάσταση της
ζημιάς που επέφεραν οι πολιτικές λιτότητας. Η Ελλάδα έχει τη στήριξη του ΟΟΣΑ. Δουλεύουμε ενεργά με την
Ελλάδα. Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ συναντήθηκε πρόσφατα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα. Είμαστε αισιόδοξοι. Μόλις συνάντησα τον επικεφαλής του γραφείου του οργανισμού στην Ελλάδα και
μου είπε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης, η προοπτική του ΑΕΠ, φαίνονται αισιόδοξες για τα επόμενα δύο χρόνια.
Θα εξαρτηθούν επίσης από την πολιτική σταθερότητα και τη συνέχιση των πολιτικών -δεν ξέρουμε τι θα
συμβεί στις εκλογές το επόμενο φθινόπωρο.
Πιστεύω όμως ότι αυτή η κυβέρνηση, για τον ΟΟΣΑ, εφαρμόζει τις σωστές πολιτικές για να σταθεροποιηθεί,
να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να ξεκινήσει την αντιμετώπιση της τραγικής κοινωνικής
κρίσης που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα και για τον ΟΟΣΑ αποτελεί
μια μεγάλη ευκαιρία για να βοηθήσουμε την Ελλάδα».

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



Σαλβίνι: Για την Ιταλία αποφασίζουν οι Ιταλοί, αφήστε μας να δουλέψουμε
Με αιχμηρό τρόπο απάντησε απάντησε στις δηλώσεις του ευρωπαίου επιτρόπου οικονομικών και
νομισματικών υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, ο ιταλός υπουργός εσωτερικών, Ματέο Σαλβίνι.
«Για την Ιταλία αποφασίζουν οι Ιταλοί. Mην μας ενοχλείτε και αφήστε μας να δουλέψουμε», είπε ο γραμματέας
της Λέγκα.
Μάλιστα, στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση στην ΕΕ λέγοντας πως: «έχω την υποψία ότι θέλουν μια Ιταλία
σκλάβα, φοβισμένη, άνεργη, θυμωμένη, η οποία να αναγκαστεί να γονατίσει, για να μας πάρουν τις μόνες μας
υγιείς επιχειρήσεις».
Νωρίτερα, με επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε λόγο για «άνευ προηγουμένου» απόκλιση από τους
δημοσιονομικούς στόχους.
Η απόκλιση αυτή είναι «άνευ προηγουμένου στην ιστορία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης»
έγραψε η Κομισιόν, ζητώντας παράλληλα από την ιταλική κυβέρνηση να υποβάλει τις παρατηρήσεις της πριν
από «το μεσημέρι της Δευτέρας, 22 Οκτωβρίου».
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X.A.: Προβλημάτισε και πάλι την Παρασκευή, κάνοντας το 3 στα 3 …
Μεγαλώνει ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να δοκιμαστούν και να
χαθούν οι καθοριστικές στηρίξεις στις 600 – 610 μονάδες (βάζοντας
την αγορά σε ένα νέο πτωτικό trend μέχρι περίπου τις 550
μονάδες!!!)
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Relative Strength Index (31.5660)

GD_GENIKOS DEIKTHS (631.170, 633.860, 621.900, 624.810, -7.07001)
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