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«Η μίνι σύνοδος θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία»
«Η συνάντηση δεν ακυρώθηκε, αλλά προγραμματίστηκε σε νέα ημερομηνία, προκειμένου να μην τραβήξει την προσοχή των
μέσων ενημέρωσης» αναφέρει το δημοσίευμα και προσθέτει ότι στο επίκεντρο, εκτός της Ελλάδας, θα βρεθεί και η Ιταλία.
Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πληροφορίες και σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές συζητήσεις θα διεξαχθούν πριν το
Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Απλά σημειώνεται ότι νωρίτερα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών της
Γερμανίας, μιλώντας στη Deutsche Welle, διέψευσε το δημοσίευμα της SZ, σύμφωνα με το οποίο, η «μίνι σύνοδος» για την
Ελλάδα θα πραγματοποιούταν στο Βερολίνο, την προσεχή Παρασκευή. «Δεν θα γίνει καμία τέτοιου είδους συνάντηση»
έσπευσε να σημειώσει, αρκούμενη να διαβεβαιώσει ότι «το Βερολίνο βρίσκεται σε τακτική επαφή με τους Ευρωπαίους
εταίρους». Το δημοσίευμα της SZ, το οποίο είδε το «φως» της δημοσιότητας χθες, ανέφερε ότι την Παρασκευή θα
πραγματοποιούταν έκτακτη σύνοδος στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών πέντε χωρών της Ε.Ε.
(Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία) και εκπροσώπων της Κομισιόν, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ. Στόχος της
συνεδρίασης, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ήταν η επίτευξη συμφωνίας για τη συμμετοχή του Ταμείου στο
χρηματοδοτικό σκέλος του ελληνικού προγράμματος βοήθειας. Σημειώνεται ότι το ΔΝΤ έχει θέσει ως προϋπόθεση για τη
συμμετοχή του, τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Ενστάσεις έχει διατυπώσει και
για τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους.

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

FT: Το αργότερο τον Ιανουάριο θα κριθεί η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα
«Η απόφαση για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης έχει μπει στην αναμονή, μέχρις
ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος». Αυτό δήλωσαν στους Financial Times πηγές των θεσμών
από την Αθήνα προθέτοντας πως η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα ανοίξει τον δρόμο για το ΔΝΤ και τις αρχές τις ευρωζώνης να
προσπαθήσουν να διευθετήσουν τις διαφορές ως προς το αν οι οικονομικές υποθέσεις του προγράμματος είναι ρεαλιστικές.«Η απόφαση
για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης έχει μπει στην αναμονή, μέχρις ότου
ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος». Αυτό δήλωσαν στους Financial Times πηγές των θεσμών από την
Αθήνα προθέτοντας πως η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα ανοίξει τον δρόμο για το ΔΝΤ και τις αρχές τις ευρωζώνης να προσπαθήσουν
να διευθετήσουν τις διαφορές ως προς το αν οι οικονομικές υποθέσεις του προγράμματος είναι ρεαλιστικές. Το Ταμείο έχει υποστηρίξει
πως οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις θα φέρουν ένα πολύ χαμηλότερο πλεόνασμα, της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ. Η αποδοχή του στόχου
αυτού υποδηλώνει πως η ευρωζώνη θα πρέπει να παράσχει ελάφρυνση χρέους «πολύ πέραν» αυτού που έχει συζητηθεί μέχρι τώρα.
Βασικό σημείο στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι το για πόσο θα πρέπει η Ελλάδα να διατηρεί τον στόχο του 3,5%.
Οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης αναμένεται πως θα συνεχίσουν να επιμένουν πως ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί το 2018, εγείροντας
ερωτήματα ως προς το για πόσο διάστημα μετά το 2018 θα πρέπει το πρωτογενές πλεόνασμα να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό. Η ΕΕ
υποστηρίζει πως μετά από δυο συνεχόμενα τρίμηνα θετικού ρυθμού ανάπτυξης και βελτιωμένων οικονομικών προοπτικών για το 2017, ο
στόχος είναι ρεαλιστικός.

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

I

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

Ημερήσια Νέα

\/

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 23εκ ευρώ στο γ΄τρίμηνο … Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα
μειώθηκαν κατά €1,9 δισ. από την αρχή του έτους
Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €23 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016
έναντι ζημιών ύψους €23 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τη βελτίωση των εσόδων και τη μείωση των προβλέψεων για
επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα, καθώς και την κερδοφορία στη ΝΑ Ευρώπη.
Ελλάδα
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση το Γ΄ τρίμηνο του 2016 σε €205 εκατ., καθώς η
μείωση του κόστους άντλησης ρευστότητας αντισταθμίστηκε από τα χαμηλά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, λόγω της
επίπτωσης των χαμηλότερων επιτοκίων στα αποθεματικά.
Τα έσοδα από τόκους συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ανερχόμενα σε €403 εκατ. από €400 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2016,
αντανακλώντας την περαιτέρω ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων (-10μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο) και τη μείωση της εξάρτησης από το μηχανισμό ELA (-€0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση).
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν σε €44 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016 από €37 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο,
αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση του κόστους από χρήση των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ, τα οποία αποπληρώθηκαν πλήρως τον
Ιούλιο. To κόστος των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ μειώθηκε σημαντικά σε €6 εκατ. στο Γ΄ τρίμηνο του 2016 από €15 εκατ. το
προηγούμενο τρίμηνο.
Οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €252 εκατ. το Γ’ τρίμηνο
του 2016, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% σε ετήσια βάση το εννιάμηνο του 2016, αντανακλώντας τη μείωση τόσο των δαπανών προσωπικού
(-1,4% σε ετήσια βάση) όσο και των γενικών και διοικητικών εξόδων (-6,9% σε ετήσια βάση). Ο δείκτης Κόστους προς Οργανικά έσοδα
βελτιώθηκε σε 55% το εννιάμηνο του 2016 από 61% το προηγούμενο εννιάμηνο. Οι δαπάνες προσωπικού αναμένεται να περισταλούν
περαιτέρω μέσω του επικείμενου Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, τα κόστη του οποίου έχουν ήδη επιβαρύνει το Δ’
τρίμηνο του 2015.
Οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν σημαντικά σε €5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016 από €44 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο, θετικά
επηρεαζόμενες από τη μείωση των ζημιών από χρηματοοικονομικές πράξεις & τίτλους επενδυτικού χαρτοφυλακίου (€26 εκατ. το Γ’
τρίμηνο του 2016 από €57 εκατ. προηγούμενο τρίμηνο), καθώς και τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια (€162 εκατ. από
€188 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016).
Στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές χώρες, ο Όμιλος σημείωσε κέρδη μετά από φόρους ύψους €28 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2016 από €26
εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €27 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016.
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώνονται για δεύτερο συνεχιζόμενο τρίμηνο
Tα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο κατά €1 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Από την
αρχή του έτους, η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε €1,9 δισ., αντανακλώντας τις επιτυχημένες
αναδιαρθρώσεις και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Κατά συνέπεια, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 46,4% στην Ελλάδα το Γ’ τρίμηνο του 2016 από 47,9% το προηγούμενο τρίμηνο, με το ποσοστό κάλυψης από
σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 56,8% (+180 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), στα υψηλότερα επίπεδα του
εγχώριου τραπεζικού κλάδου1.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε €191 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του
2016, αντανακλώντας την εγχώρια αγορά, όπου τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε €188 εκατ. έναντι
του μηδενικού ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του ρυθμού
δημιουργίας νέων επιχειρηματικών επισφαλειών σε €280 εκατ. από €106 εκατ. στο Β΄ τρίμηνο του 2016, καθώς ένας μικρός αριθμός
μεγάλων επιχειρηματικών δανείων υπερέβηκε τις 90 ημέρες καθυστέρηση. Αντιθέτως, η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω
των 90 ημερών στη Λιανική τραπεζική διατηρήθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-€92 εκατ.), ως αποτέλεσμα των θετικών τάσεων στη
δημιουργία νέων επισφαλειών, παρά τις μειωμένες αναδιαρθρώσεις δανείων το Γ’ τρίμηνο (-23% σε τριμηνιαία βάση).
Συνέχεια…
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Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 201 μ.β. το Γ’ τρίμηνο του 2016 από 231 μ.β.
το προηγούμενο τρίμηνο και σε 198 μ.β. σε επίπεδο εννιαμήνου. Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση
άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 74,5% στην Ελλάδα και σε 72,9% σε
επίπεδο Ομίλου, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου1.
Στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές διεθνείς δραστηριότητες2, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90
ημερών μειώθηκε κατά 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 26,3% το Γ' τρίμηνο του 2016, με το δείκτη κάλυψης
δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να ενισχύεται σε 60,1% από 59,1%
το προηγούμενο τρίμηνο.
Ενισχυμένη ρευστότητα σε σχέση με τον ανταγωνισμό
Οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε
€42,6 δισ. το Γ’ τρίμηνο του 2016, αποτυπώνοντας κυρίως τις εισροές καταθέσεων ύψους €0,3 δισ. στην
Ελλάδα. Οι καταθέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη και τις λοιπές χώρες2 ενισχύθηκαν κατά 1,5% σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο, ανερχόμενες σε €6,6 δισ.
Μετά την ολοκλήρωση των πωλήσεων της NBGI στο τέλος του Γ’ τριμήνου και της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ στο
τέλος Οκτωβρίου που ενίσχυσαν τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου €0,6 δισ., η χρηματοδότηση από το
Ευρωσύστημα μειώθηκε περεταίρω σε €11,3 δισ. το Νοέμβριο3 από €14,9 δισ. στο τέλος του Β΄ τριμήνου του
2016. Σημειώνεται ότι η έκθεση στο μηχανισμό ΕLA έχει μειωθεί σε μόλις €4,5 δισ.1 από €6,1 δισ. το τέλος του
Β’ τριμήνου και συνολικά κατά €13,1 δισ. από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων έως σήμερα.
Η ΕΤΕ παραμένει η τράπεζα με τη χαμηλότερη εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA στην Ελλάδα2, με
τη χρηματοδότηση μέσω ELA προς Ενεργητικό, εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF & ESM, να
διαμορφώνεται σε 6%. Η Τράπεζα έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το Ευρωσύστημα έως
και €10,2 δισ.1
Με την εξάρτηση από το μηχανισμό ELA κάτω από €5 δισ., η ΕΤΕ διατηρεί ένα μοναδικό χρηματοδοτικό
πλεονέκτημα ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας. Επιπλέον, αντανακλώντας τις εισροές
καταθέσεων στην Ελλάδα και την απομόχλευση δανείων, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε
σε μόλις 89% στην Ελλάδα και σε επίπεδο Ομίλου, στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού τραπεζικού
κλάδου2.
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ΤΧΣ: Δεν συνέδεσε ο Γ. Μιχελής την αξιολόγηση με το θέμα της Εθνικής Τράπεζας
Σχετικά με αναφορές στον τύπο που εμφανίζουν τον Πρόεδρο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
κ. Γεώργιο Μιχελή, να ενημερώνει τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου ότι σύμφωνα με τους
εκπροσώπους των Θεσμών, «η αξιολόγηση δεν θα κλείσει εγκαίρως στην περίπτωση που το Ταμείου προβεί σε
σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εθνικής Τράπεζας», το Ταμείο διαψεύδει ότι υπήρξε τέτοια
τοποθέτηση. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ, η συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των
Θεσμών και του Ταμείου διενεργήθηκε σε καλό κλίμα και δεν αμφισβητήθηκε η ανεξαρτησία του Ταμείου
κατά την λήψη των αποφάσεων του. Διευκρινίζεται επίσης από το ΤΧΣ ότι οποιαδήποτε επιπρόσθετη αναφορά
και σχόλιο γίνεται για το εν λόγω θέμα από ανώνυμες πηγές οι οποίες μπορεί να μεταφέρουν προσωπικές
απόψεις ή και θέσεις τρίτων, δεν αντανακλούν τη θέση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου.
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Το Brexit θα διαγράψει 2,4% από το βρετανικό ΑΕΠ
Η Βρετανία θα αναγκαστεί να δανειστεί £122 δισ. περισσότερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως λόγω του
Brexit δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Φίλιπ Χάμοντ.
Όπως μεταδίδει το BBC, ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Μέι ανέφερε κατά την παρουσίαση του
πρώτου ενδιάμεσου προϋπολογισμού ότι η ανάπτυξη προβλέπεται να είναι 2,4% χαμηλότερη ως το 2020 από
ότι αναμενόταν
 τον Μάρτιο, εξαιτίας του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος.
Το ανεξάρτητο γραφείο προϋπολογισμού υποβάθμισε το στόχο για τον ανάπτυξη το 2017 στο 1,4% από
2,2% προηγουμένως, εν μέρει λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού από τη βουτιά της στερλίνας.
«Είναι χαμηλότερη από ότι θα θέλαμε, αλλά αντίστοιχη με την πρόβλεψη του ΔΝΤ για τη Γερμανία και
υψηλότερη από την πρόβλεψη για ανάπτυξη σε πολλές γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες της Ευρώπης,
συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Ιταλίας» σημείωσε ο κ. Χάμοντ.
Ο Βρετανός υπουργός εγκατέλειψε το στόχο του προκατόχου του Τζορτζ Όσμπορν για δημοσιονομικό
πλεόνασμα ως το τέλος της δεκαετίας.
Συγκεκριμένα, αντί για πλεόνασμα £10 δισ. που προβλεπόταν το Μάρτιο, η νέα εκτίμηση είναι για έλλειμμα £40
δισ.
Εν τω μεταξύ, ο κ. Χάμοντ αποκάλυψε ότι το Brexit άνοιξε μια «μαύρη τρύπα» στον προϋπολογισμό,
αναγκάζοντας την κυβέρνηση να δανειστεί επιπλέον £122 δισ. σε διάστημα εξαετίας.
Ο ίδιος τόνισε πως το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου καθιστά πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη να
καταπολεμηθούν οι αδυναμίες της βρετανικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και το παραγωγικό κενό.
Ωστόσο, ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών επέμεινε πως μέχρι τώρα η οικονομία έχει διαψεύσει τους
αμφισβητίες με την δύναμη και την αντοχή που επέδειξε μετά το δημοψήφισμα.
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