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Scope Ratings: Τα όσα αναφέρει για τις Τράπεζες …. Προβληματισμός για
το υψηλό δημόσιο χρέος
Να μειώσει το χρέος της στο ύψος του 200% επί του ΑΕΠ, να ανακεφαλαιοποιήσει το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα και να διορθώσει τις δομικές οικονομικές αρρυθμίες οφείλει η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο
γερμανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Scope, το χρέος της Ελλάδας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, έπειτα από της
Ιαπωνίας, μεταξύ των 36 χωρών που εξετάζει.
Και ενώ αναμένεται να πέσει στο 199,1% μέχρι το τέλος του 2021, από 205,6% το 2020, παραμένει σε εξαιρετικά
υψηλά επίπεδα σε σχέση με το 180,5% όπου βρισκόταν το 2019.
«Τα υψηλά επίπεδα του ελληνικού δημοσίου χρέους αφήνει την κυβέρνηση εκτεθειμένη στις αγορές, καθώς
σαφώς τίθενται ζητήματα βιωσιμότητας».
Μετά το 2021, ο δείκτης δημόσιου χρέους της Ελλάδας προβλέπεται να μειωθεί σε περίπου στο 186% του ΑΕΠ
έως το 2026, καθώς η ανάπτυξη παραμένει ισχυρή και τα δημοσιονομικά ελλείμματα περιορίζονται.
Τραπεζικό σύστημα
«Παρ’ όλα αυτά, η συνέχιση της οικονομικής ανάκαμψης εξαρτάται από την επίλυση των υπολειπόμενων
διαρθρωτικών οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η Αθήνα, όπως η μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (ισοζύγια) των εγχώριων τραπεζών» λέει ο Shen.
Τα αυξημένα NPLs (21,3% επί των συνολικών δανείων τον Ιούνιο αλλά μειωμένα από 40% στο τέλος του 2019)
επηρεάζουν την κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος και την ικανότητα χρηματοδότησης της ανάκαμψης.
Η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος «τρέχουν» ενέργειες ενίσχυσης
κεφαλαίου για την κάλυψη του κόστους των επικείμενων τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη
σταδιακή κατάργηση των μεταβατικών ρυθμίσεων προληπτικής εποπτείας.
Οι δείκτες Tier 1 σε ολόκληρο το σύστημα μειώθηκαν στο 13,8% επί των σταθμισμένων περιουσιακών
στοιχείων το α’ τρίμηνο του 2021 από 16,4% το δ’ τρίμηνο του 2019, αντικατοπτρίζοντας την κακή κερδοφορία
και την κακή ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων.
Από την άποψη αυτή, στο δυσμενές σενάριο των stress tests της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής το 2021, οι
βασικοί δείκτες Τier 1 τριών από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες σημείωσαν πτώση στο 8% ή περισσότερο.
Μεγάλος βραχνάς, σύμφωνα με τη Scope, είναι το υψηλό ποσοστό των αναβαλλόμενων φορολογικών
πιστώσεων (DTC), οι αυξανόμενες αγορές κρατικών ομολόγων, τα ποσοστά κρατικών ιδίων κεφαλαίων στις
ελληνικές τράπεζες και οι εγγυήσεις βάσει του προγράμματος Ηρακλής, που ενισχύουν τους δεσμούς κράτους
– ιδιωτικών τραπεζών, επηρεάζοντας την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Δυσκολίες στην Οικονομία
Η κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί στην οικονομία, όπως δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας, χαμηλές επενδύσεις
και ληξιπρόθεσμα χρέη στον ιδιωτικό τομέα. Η ανεργία παραμένει υψηλή (14,2% τον Ιούλιο), αν και είχε
μειωθεί από το 17,2% του Απριλίου.
Η φορολογική συμμόρφωση παραμένει αδύναμη, αν και έχει βελτιωθεί, ενώ οι δαπάνες για συντάξεις και
μισθούς του δημόσιου τομέα είναι πάνω από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, περιορίζοντας τον
δημοσιονομικό χώρο για δαπάνες που ενισχύουν την ανάπτυξη.
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Fitch: Πότε θα επανέλθει η κανονική κυκλοφορία στους ελληνικούς
δρόμους
Στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 αναμένεται να ανακάμψει πλήρως η κυκλοφορία στους ελληνικούς
δρόμους, σύμφωνα με έκθεση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch.
Παράλληλα, ο οίκος αναφέρει ότι το ποσοστό εμβολιασμών στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο ήταν
χαμηλότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η πανδημία του κορoνοϊού εξακολουθεί να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, αναφέρει η έκθεση,
προσθέτοντας ότι αν και η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και τα προγράμματα
εμβολιασμών συμβάλλουν στην ανάκαμψη των οικονομιών, η κίνηση στους δρόμους δεν έχει
επιστρέψει ακόμα εκεί όπου βρισκόταν πριν από τα lockdown.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο οίκος, η μείωση που καταγράφηκε στην κίνηση στους
ελληνικούς δρόμους το 2020 ήταν 25% και αντίστοιχη με εκείνης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πορτογαλία και Ισπανία προηγούνται στους εμβολιασμούς
Για τους εμβολιασμούς, ο οίκος αναφέρει ότι περίπου 11 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων είχαν
χορηγηθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2021 -που αντιστοιχούν σε πλήρη εμβολιασμό του 54% και
εμβολιασμό με μία δόση περίπου του 57% του πληθυσμού.
Πρωταθλήτριες στον εμβολιασμό είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίες έχουν ποσοστά
πλήρως εμβολιασμένων στο 70% και 73% του πληθυσμού τους, αντίστοιχα.
Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Γαλλία είναι 61%, την Ιταλία 60%, τις ΗΠΑ 54%, τη Βραζιλία 28%, τη
Χιλή 67%, το Μεξικό 25% και την Αυστραλία 28%.
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Jumbo: Αύξηση 2,5% στις πωλήσεις του Σεπτεμβρίου
Αύξηση περίπου 2,5% εμφάνισαν τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo, ενώ για το το εννεάμηνο του έτους
(Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2021), οι συνολικές πωλήσεις για τον Όμιλο αυξήθηκαν περίπου κατά 8% σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Jumbo, παραδοσιακά, στο ξεκίνημα του τελευταίου τριμήνου κάθε χρονιάς, ο
μηχανισμός της εταιρείας τίθεται σε συναγερμό, ώστε να ικανοποιήσει την αυξημένη ζήτηση της εορταστικής περιόδου.
Κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρόνου -συνήθως- ο Όμιλος Jumbo πραγματοποιεί το 35% του ετήσιου κύκλου
εργασιών.
Ωστόσο:
– Τα προβλήματα στην τροφοδοτική αλυσίδα όχι μόνον δεν έχουν την τάση να επιλυθούν αλλά οι καταστάσεις συχνά
γίνονται
χαοτικές.
–
Το
κόστος
της
ενέργειας
συνεχίζει
την
ανοδική
πορεία.
– Οι πρώτες ύλες και το μεταφορικό κόστος διατηρούνται σε επίπεδα τα οποία η εταιρεία χαρακτηρίζει «ιστορικά
απαράδεκτα».
«Το πρόβλημα οξύνεται περαιτέρω, στις χώρες των Βαλκανίων όπου το διαθέσιμο εισόδημα είναι παραδοσιακά
χαμηλό», σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.
Επιπλέον, καθώς μπαίνουμε στον χειμώνα, το επιδημιολογικό φορτίο σε ορισμένες περιοχές αυξάνεται οδηγώντας τις
αρχές σε λήψη μέτρων τοπικού χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις βαλκανικές αγορές που δραστηριοποιείται ο
Όμιλος, λαμβάνονται για πρώτη φορά φέτος, μέτρα περιορισμού στην κίνηση της αγοράς κάτι που δεν συνέβη
εκτεταμένα το 2020.
Στην Ελλάδα:
Tον Σεπτέμβριο του 2021, συνέχισαν να λειτουργούν όλα τα φυσικά καταστήματα του Ομίλου στην Ελλάδα, με
περιορισμούς ως προς τον αριθμό των επιτρεπόμενων πελατών. Οι πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση, μαζί με το
ηλεκτρονικό κατάστημα, κατά περίπου +6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020.
Ωστόσο, o ελεγχόμενος περιορισμός των εξαγωγών εμπορευμάτων της εταιρείας προς τις 6 χώρες που ο Όμιλος έχει
παρουσία μέσω συνεργασιών (Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο), οδήγησε τις
καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας κατά τον Σεπτέμβριο του 2021 -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές
συναλλαγές- να παρουσιάσουν τελικά αύξηση κατά +5% περίπου, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2020.
Συνολικά, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- για το
εννεάμηνο του έτους (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2021) είναι αυξημένες κατά +3% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα.
Στην Κύπρο:
Όλα τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με περιορισμούς ως προς τον αριθμό των πελατών στους εσωτερικούς
χώρους καθώς και ελέγχου της κατοχής safe pass για τους εισερχόμενους πελάτες.
Οι πωλήσεις κατά τον Σεπτέμβριο του 2021 εμφανίζονται αυξημένες κατά 6% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο
περσινό μήνα. Οι πωλήσεις κατά το εννεάμηνο του 2021 είναι αυξημένες κατά +9% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο
περσινό διάστημα.
Στη Βουλγαρία:
Τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με περιορισμό στον αριθμό πελατών εντός. Οι πωλήσεις του δικτύου
κατέγραψαν μείωση κατά -8% περίπου τον Σεπτέμβριο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Οι πωλήσεις
κατά το εννεάμηνο του 2021 είναι
αυξημένες +9% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Στη Ρουμανία:
Τον Σεπτέμβριο 2021 συνέχισαν να λειτουργούν τα καταστήματα Jumbo στη χώρα. Ωστόσο από τις 28 Σεπτεμβρίου, τα
καταστήματα του Ομίλου Jumbo στην περιοχή της Timisoara και στην περιοχή Voluntari, λόγω της εξάπλωσης του
Covid-19 υπόκεινται σε περιορισμό στο ωράριο λειτουργίας τους. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν μείωση κατά -1%
περίπου τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι πωλήσεις κατά το εννεάμηνο του 2021 είναι αυξημένες +20% περίπου, σε σχέση με
τον αντίστοιχο περσινό διάστημα.
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Μ. Στασινόπουλος: Επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Η ΕΛΒΑΛ και η ΧΑΛΚΟΡ είναι εταιρείες που έχουν μεγαλώσει οργανικά και όχι μέσω κάποιας εξαγοράς,
έχουν βασιστεί στη συνέχεια, τη συσσώρευση εμπειρίας, την εξωστρέφεια και την ποιότητα, τόνισε ο
πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Μ. Στασινόπουλος, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια "από τότε
που μεταφέρθηκε στο εξωτερικό η έδρα της Viohalco, οι εταιρείες επένδυσαν 1,5 δις ευρώ στην ελληνική
οικονομία".
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο κ. Στασινόπουλος υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές που ανοίγονται
στο μέλλον για τις δύο εταιρείες σημειώνοντας ότι τόσο η ΕΛΒΑΛ όσο και η ΧΑΛΚΟΡ έχουν μπροστά τους τα
mega trends στους κλάδους του αλουμινίου και του χαλκού, που αφορούν στη μετάβαση στην πράσινη
κυκλική οικονομία και την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Συγκεκριμένα για τη ΧΑΛΚΟΡ η ψύξη και η θέρμανση βρίσκονται στο επίκεντρο με την εταιρεία να παράγει
προϊόντα όπως οι εναλλάκτες θερμότητας, προϊόντα που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση και προϊόντα που
έχουν σχέση με την αγωγιμότητα του χαλκού.
Αντίστοιχα στην ΕΛΒΑΛ οι αλλαγές στη συσκευασία των προϊόντων, η πράσινη δόμηση, οι αλλαγές χρήσης
στα αυτοκίνητα,
 αλλά και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχουν φέρει στο προσκήνιο των μεγάλων
αγορών τα μη σιδηρούχα μέταλλα.
"Είχαμε την ωριμότητα αλλά και την τύχη να μεγαλώσουμε τις εταιρείες αυτές και να βρίσκονται μπροστά
τόσο στην παραγωγή όσο και στην εταιρική ευθύνη" ανέφερε ο κ. Στασινόπουλος, φέρνοντας ως
παράδειγμα τις επενδύσεις για ανακύκλωση νερού, αλουμινίου και χαλκού.
Επενδύσεις
Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
στα Οινόφυτα, ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας Σ. Κοκκόλης αναφέρθηκε στις σημαντικές επενδύσεις
που έχουν υλοποιηθεί για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η οποία μέχρι πρόσφατα έφτανε τις
300 χιλιάδες τόνους.
Πέρυσι με την εγκατάσταση του νέου θερμού έλαστρου, η δυναμικότητα αυξήθηκε στις 360 χιλιάδες τόνους.
Ταυτόχρονα το νέο διετές επενδυτικό πλάνο ύψους 100 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει το νέο ψυχρό έλαστρο
και τη νέα γραμμή βαφής, θα αυξήσουν τη δυναμικότητα στις 520 χιλιάδες τόνους.
Με τις νέες επενδύσεις το εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ γίνεται το δεύτερο μεγαλύτερο σε δυναμικότητα θερμής
έλασης στην Ευρώπη ανέφερε από την πλευρά του ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΕΛΒΑΛ Ν.
Καραμπατέας, σημειώνοντας ότι η διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα (με την υλοποίηση πρόσθετων
επενδύσεων σε νέες μονάδες ψυχρής έλασης που θα αξιοποιούν το νέο τετραπλό θερμό έλαστρο tandem)
φτάνει τις 800 χιλιάδες τόνους.
Η νέα επένδυση, πρόσθεσε, τριπλασιάζει την παραγωγικότητα, δίνει δυνατότητα για άλλες μεταλλουργικές
ιδιότητες και μειώνει το κόστος.
Σημειώνεται ότι η νέα επένδυση ισχυροποιεί τη θέση της ΕΛΒΑΛ στη διεθνή αγορά αλουμινίου μια αγορά που
αυξάνεται με ρυθμό 4% ετησίως και εμφανίζει ισχυρά mega trends.
Η ΕΛΒΑΛ μάλιστα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης σε κλάδους όπως η συσκευασία τροφίμων αλλά και
οι θαλάσσιες μεταφορές.
Σε ό,τι αφορά την αγορά του χαλκού όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του τομέα διέλασης χαλκού και
κραμάτων Π. Λώλος, η αγορά για τα προϊόντα χαλκού ανεβαίνει διαρκώς με μοχλό τη ζήτηση στις
τηλεπικοινωνίες (καλώδια) αλλά και την ζήτηση στην περιοχή της Ασίας.
Ως κλάδος διέλασης, η Χαλκόρ έχει εξωστρεφή προσανατολισμό και το 96% της παραγωγής κατευθύνεται σε
\ εξωτερικού. Παράλληλα η ΧΑΛΚΟΡ έχει ηγετική θέση στην παραγωγή σωλήνων χαλκού και το
αγορές του
εργοστάσιό της στα Οινόφυτα είναι το μεγαλύτερη στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.
Για το επόμενο διάστημα αναμένεται αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα χαλκού για καλώδια, ενώ και η
ηλεκτροκίνηση αναμένεται να αυξήσει τη χρήση κραμάτων χαλκού στα νέα αυτοκίνητα.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα χρησιμοποιείται έως και 4 φορές
περισσότερος χαλκός σε σχέση με τα συμβατικά.
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Θετικό πως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση το Χ.Α. και εμφανώς καλύτερη
εικόνα είχε σε σχέση με τις διεθνείς αγορές …. Και συνεχίζει να κρατάει
τις κρίσιμες στηρίξεις στις 875 – 870 μονάδες …. Στόχος μια περαιτέρω
αντίδραση….
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