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Βαριά ατζέντα για τον επόμενο ΥΠΟΙΚ
H Eυρωπαϊκή Επιτροπή τόλμησε, τελικά, στην έκθεσή της για την ενισχυμένη εποπτεία της Ελλάδας, την περασμένη Τετάρτη, να
παρουσιάσει τον «λογαριασμό» των μέτρων Τσίπρα, αλλά αυτός που θα κληθεί να διαπραγματευθεί τον τρόπο «εξόφλησής» του θα είναι
η επόμενη κυβέρνηση και ειδικότερα ο επόμενος υπουργός Οικονομικών, τον οποίο περιμένει ένα θερμό καλοκαίρι.
Η Κομισιόν διαπίστωσε κατ’ αρχάς κίνδυνο υπέρβασης του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Υπολόγισε ότι τα μέτρα
Τσίπρα έχουν ένα κόστος 1,1%-1,4% του ΑΕΠ, έναντι 0,6% που τα εκτίμησε η κυβέρνηση, και δεν δέχθηκε την αισιόδοξη εκτίμησή της
για δημοσιονομικό χώρο, επίσης 0,6% του ΑΕΠ. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος οι εκτιμήσεις της τοποθετούν το πρωτογενές πλεόνασμα
μια ολόκληρη μονάδα του ΑΕΠ κάτω από τον στόχο, αν και η ίδια άφησε ένα παράθυρο ανοικτό για νέους υπολογισμούς, παραπέμποντας
σε επανεκτίμηση της επίτευξης του στόχου το φθινόπωρο. Επιπλέον, είδε καθυστερήσεις σε μια σειρά από προαπαιτούμενα, που
αποτελούν ήδη μια παραβίαση των συμφωνηθέντων στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας. Είναι πιθανό ότι αν η έκθεση αυτή
συνδεόταν με εκταμίευση (επιστροφές κερδών κεντρικών τραπεζών), αυτές δεν θα εγκρίνονταν.
Ο επόμενος υπουργός Οικονομικών θα κληθεί να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά σύντομα και με δεσμευτικό τρόπο:
•Πρώτον, με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, στο οποίο θα αναλύει τα κυβερνητικά σχέδια για τα δημοσιονομικά έως το 2023. Το
Μεσοπρόθεσμο θα έπρεπε να έχει ήδη κατατεθεί, καθυστέρησε λόγω εκλογικών διαδικασιών και τώρα η σκυτάλη περνάει μοιραία στην
επόμενη κυβέρνηση.
•Δεύτερον, με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο πρέπει να κατατεθεί στις αρχές Οκτωβρίου, αφού βεβαίως προηγουμένως
συνεννοηθεί η κυβέρνηση με τους θεσμούς για το περιεχόμενό του.
•Τρίτον, στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης ενισχυμένης εποπτείας με τους θεσμούς, επίσης το φθινόπωρο, η οποία, όμως, ασφαλώς
αναμένεται να ξεκινήσει ατύπως αρκετά νωρίτερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πειραιώς, τα κατ’ αρχάς σχέδια της Ν.Δ., εφόσον σχηματίσει κυβέρνηση, προβλέπουν ότι το
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο, αφού ο Ιούλιος θα αναλωθεί στις προγραμματικές δηλώσεις. Στην Πειραιώς δεν
σχεδιάζουν να καταθέσουν αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού για φέτος.
Εχει ενδιαφέρον ότι οι υπολογισμοί που κάνουν στη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση και πιθανότατα αυριανή κυβέρνηση τοποθετούν
το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019, μετά τα μέτρα Τσίπρα, σε επίπεδα όχι κάτω από το 3,2%-3,3% του ΑΕΠ. Βασίζονται γι’ αυτό,
σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων στην εκτίμηση ότι με τις βελτιώσεις που η κυβέρνηση Ν.Δ. σχεδιάζει να κάνει στη ρύθμιση για
τις 120 δόσεις (λιγότερες προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη συμμετοχή) και στον ΦΠΑ στην εστίαση (εφαρμογή του
συστήματος 2013-14), το κόστος των μέτρων θα είναι χαμηλότερο από αυτό που υπολογίζει η Κομισιόν. Αυτή, όμως, είναι μια πρώτη
λογιστική προσέγγιση, που δεν είναι ασήμαντη, ιδίως για την Κομισιόν, αλλά –όπως λένε και οι οικονομικοί αναλυτές– θα έχει ίσως
λιγότερη σημασία από εκείνο που πρωτίστως θα κληθεί να αποδείξει η κυβέρνηση και το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για να πετύχει
όλους τους υπόλοιπους στόχους της στην οικονομική πολιτική: να διατηρήσει τη θετική υποδοχή που εξασφάλισε από τις αγορές, πριν
ακόμη αναλάβει καθήκοντα. Και αυτό απαιτεί την προώθηση ενός εμπροσθοβαρούς προγράμματος μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως οι
ιδιωτικοποιήσεις, η επιτάχυνση της μείωσης των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών, η αντιμετώπιση των προβλημάτων της ΔΕΗ και η
προώθηση του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.
Επίσης, απαιτεί την επιβεβαίωση των προθέσεών της για δημιουργία φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος και τη μείωση της
φορολογίας.
Στη Ν.Δ. πιστεύουν ότι αν διατηρηθεί μια θετική δυναμική και ο ρυθμός ανάπτυξης μπορέσει να διαμορφωθεί τελικά στο 2,5%, αντί του
1,9% που προβλέπεται αυτή τη στιγμή από φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος για το 2019, θα καλυφθεί το όποιο δημοσιονομικό κενό
απομείνει μετά τις προσαρμογές των μέτρων που σχεδιάζει.
Αλλαγή στόχου
Αν το δημοσιονομικό κενό του 2019, που βλέπει επί του παρόντος η Κομισιόν, μπορέσει να καλυφθεί στις διαπραγματεύσεις με τη νέα
κυβέρνηση, η εφαρμογή των σχεδίων της Ν.Δ. για τα επόμενα χρόνια θέτει εκ των πραγμάτων στο τραπέζι το θέμα της μείωσης του
στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Πηγές κοντά στην Πειραιώς αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι το «Ιερό Δισκοπότηρο» για τους θεσμούς. Η αλλαγή του στόχου δεν θα είναι
εύκολη, καθώς μαζί του αλλάζει η ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Δεν είναι τυχαίο ότι η έκθεση της Κομισιόν παρέπεμψε γι’
αυτό το αίτημα (που η κυβέρνηση Τσίπρα έθεσε, επίσης) στους υπουργούς Οικονομικών, καθότι ξεπερνά τα δικά της τεχνοκρατικά
πλαίσια. Οι αναλυτές συμφωνούν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρόκειται να προχωρήσει μονομερώς σε μια τέτοια απόφαση και θα
επιχειρήσει συναίνεση. Αυτό, όμως, προϋποθέτει με τη σειρά του, όπως υποστηρίζουν, ότι θα έχει προηγουμένως κερδίσει την
εμπιστοσύνη των θεσμών, αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις και υλοποιώντας με συνέπεια το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.
Πηγή: Καθημερινή
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Τράπεζα Πειραιώς: Σύναψη συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου
επιχειρηματικών MEA πιστωτικής απαίτησης €535 εκατ. ή €507 εκατ. μεικτής
λογιστικής αξίας
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωση της, η Τράπεζα Πειραιώς A.E. («Πειραιώς» ή
«Τράπεζα» ή «Όμιλος») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με εταιρία συνδεδεμένη με την Davidson
Kempner Capital Management LP για την πώληση επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ),
μεικτής λογιστικής αξίας €507 εκατ. και συνολικής πιστωτικής απαίτησης €535 εκατ., στις 31/10/2018
(ημερομηνία αποκοπής του χαρτοφυλακίου) (η «Συναλλαγή»). Το τίμημα για τη Συναλλαγή ανέρχεται σε €240
εκατ. Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες
ελληνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η επίδραση της Συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου της 31 Μαρτίου 2019, αναμένεται να είναι
κεφαλαιακά ουδέτερη, ενώ παράλληλα θα μειώσει το δείκτη MEA της Τράπεζας κατά περίπου 50 μονάδες
βάσης.

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

ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Πωλήσεις 298,2 εκ. ευρώ το Α' 3μηνο
Στα 298,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο τρίμηνο 2019 έναντι 348,1
εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018, μειωμένες κατά 14,3%.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 75,1 εκατ. ευρώ, έναντι
75,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παραμένοντας σταθερή, κυρίως λόγω των τομέων Παραχωρήσεων και
ΑΠΕ.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 23,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 20 εκατ. ευρώ το 2018,
ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας,
διαμορφώθηκαν σε κέρδη 5,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 7,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της
υποχώρησης της κερδοφορίας του τομέα κατασκευών.
Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,388 δισ. ευρώ έναντι 1,327 δισ. ευρώ στο
τέλος του 2018. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 749 εκατ. ευρώ.
Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανέρχεται σε περίπου 2,1 δισ.
ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Ο
κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε στα 177,9 εκατ. ευρώ, έναντι 247,3 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2018. Συνέχεια….
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Στον τομέα των Παραχωρήσεων, η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 19,1 εκατ.
ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,3%.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχει πλέον το 100% των μετοχών στις Παραχωρήσεις Νέα Οδός και Κεντρική Οδός, ενώ
επίσης διατηρεί συμμετοχή 17% στην Ολυμπία Οδό.
Στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες και θερμικές πηγές, η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων
(EBITDA) για τον Όμιλο αυξήθηκε στα 52,6 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά περίπου 25,7%.
Ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στον τομέα της καθαρής ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
μέσω της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ
του Ομίλου σε λειτουργία ή υπό κατασκευή να υπερβαίνει πλέον τα 1500 MW.
Παράλληλα, η εταιρεία ΗΡΩΝ, η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στην Ελλάδα, διατήρησε ηγετική θέση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Στον τομέα Λατομείων/Βιομηχανίας καταγράφεται ετεροχρονισμός της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Το πρώτο τρίμηνο 2019 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα
διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2 εκατ. ευρώ.
Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε ζημία 0,1 εκατ. ευρώ
σε επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων (λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών ΕΒΙΤ)
Από τη φετινή χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά η ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου και από τον
τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, όπου μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει ήδη ολοκληρωθεί και τεθεί
σε λειτουργία από τις αρχές του έτους η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της
Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής στο αντίστοιχο έργο
ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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Moody’s: Τα νέα μακροπρόθεσμα δάνεια της ΕΚΤ στις τράπεζες είναι θετικά
για την πιστοληπτική τους ικανότητα
Η διατήρηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης προς τις
τράπεζες με ευνοϊκούς όρους είναι θετική για την πιστοληπτική τους ικανότητα (credit positive), αναφέρει ο
οίκος Moody's.
Όπως αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης σε ανάλυσή του (Credit Outlook), η ΕΚΤ ανακοίνωσε στις
6 Ιουνίου τους όρους του νέου γύρου μακροχρόνιας χρηματοδότησης (targeted long-term refinancing
operations, TLTRO-III), που θα γίνεται σε τριμηνιαία βάση από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του
2021. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας τον Μάρτιο ότι τα νέα δάνεια θα έχουν διετή
διάρκεια έναντι τετραετούς που είχαν τα προηγούμενα. Ο οίκος τονίζει ότι το επιτόκιο των δανείων, αν και
είναι λιγότερο γενναιόδωρο σε σχέση με το προηγούμενο TLTRO, θα είναι ελκυστικό για πολλές τράπεζες.
Η ΕΚΤ καθόρισε το επιτόκιο των TLTRO σε 10 μονάδες βάσης (0,1 της ποσοστιαίας μονάδας) υψηλότερο από
το μέσο επιτόκιο της βασικής χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον
σταθερό, αλλά θα κυμαίνεται ανάλογα με τις μεταβολές του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ.
Συνέχεια...
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Η κεντρική τράπεζα διατήρησε το κίνητρο που είχε δώσει με το TLTRO-II στις τράπεζες, ώστε να διατηρούν
σε ένα ορισμένο επίπεδο τις χορηγήσεις δανείων. Οι τράπεζες που θα επιτυγχάνουν το επίπεδο αναφοράς για τις
χορηγήσεις δανείων --το οποίο δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της ΕΚΤ-- θα μπορούν να παίρνουν δάνεια με
ένα πιο γενναιόδωρο επιτόκιο, που θα είναι 10 μονάδες βάσης υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο αποδοχής
καταθέσεων της κεντρικής τράπεζας (σήμερα ανέρχεται στο -0,40%). Συνεπώς, το κόστος χρηματοδότησης
από την ΕΚΤ θα είναι -0,30%, με βάση το σημερινό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων. Ο Moody's σημειώνει ότι
το νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμων δανείων στηρίζει τη χρηματοδότηση των τραπεζών, ιδιαίτερα για τις
τράπεζες της Νότιας Ευρώπης, τόσο σε όρους διαθεσιμότητας, καθώς διαμορφώνεται στο 30% του ύψους των
επιλέξιμων δανείων τους (σύμφωνα με την ανακοίνωση της 7ης Μαρτίου) όσο και σε όρους κόστους, σε σχέση
με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Ο οίκος αναμένει ότι ιδιαίτερα οι ιταλικές τράπεζες θα ωφεληθούν από το νέο
γύρο μακροπρόθεσμων δανείων, καθώς έχουν λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, με ένα
ανεξόφλητο υπόλοιπο 240 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2019, και καθώς έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες στην
ιταλική χρηματοπιστωτική αγορά το περασμένο έτος, καθιστώντας την πρόσβαση στη διατραπεζική
χρηματοδότηση πιο ακριβή σε σύγκριση με άλλες μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης. «Ωστόσο, αναμένουμε επίσης
ότι η χρήση της χρηματοδότησης TLTRO από τις ιταλικές τράπεζες θα μειωθεί τους επόμενους μήνες, επειδή
οι περισσότερες τράπεζες αναπτύσσουν στρατηγικές που στηρίζονται λιγότερο στη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, η
μεγάλη χρήση της οποίας αποτελεί ένδειξη οικονομικής αδυναμίας», προσθέτει ο οίκος.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Σε υψηλό εξαετίας η τιμή του χρυσού (Διάγραμμα)
Ο χρυσός κερδίζει επιτέλους την ελκυστικότητα που είναι απαραίτητη για την αύξηση των τιμών του σε
επίπεδα που δεν είχαν σημειωθεί μετά το 2013, καθώς εντίνονται οι ανησυχίες για τις αυξημένες εντάσεις του
εμπορικού πολέμου και τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης.
Οι ράβδοι χρυσού ενδέχεται να αγγίξουν ακόμα και τα 1.400 δολ. η ουγγιά αυτή τη χρονιά, καθώς οι επενδυτές
με αυτό τον τρόπο αντισταθμίζουν τους κινδύνους, σύμφωνα με την Rhona O'Connell, επικεφαλής του
τμήματος ανάλυσης αγοράς για τις περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας
στην INTL FCStone Inc. Ο χρυσός ήταν περίπου στα 1.326 δολάρια η ουγγιά τη Δευτέρα, μετά την εκτίναξη
στο υψηλότερο σημείο του τελευταίου τριμήνου (στα $ 1.348,31) την Παρασκευή, χάρη σε μια χειρότερη από
την αναμενόμενη έκθεση σχετικά με τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Μάιο.
"Όλες οι κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων έχουν ένα ερωτηματικό πάνω τους αυτή τη στιγμή,
πράγμα το\οποίο συμβαίνει γενικά όταν ο χρυσός μπαίνει στο παιχνίδι", δήλωσε ο O'Connell τηλεφωνικά, λίγο
πριν τη διάσκεψη για τα πολύτιμα μέταλλα στη Σιγκαπούρη.
Ο χρυσός βλέπει μια ανάκαμψη μετά από στασιμότητα για κάποιους μήνες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις
προοπτικές επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης και θεωρούν ότι αυξάνονται οι προσδοκίες μείωσης των
επιτοκίων εκ μέρους της Federal Reserve.
Συνέχεια…
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Η διακύμανση των μετοχών μετά την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων των ΗΠΑ με την Κίνα και μετά με
το Μεξικό οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για καταφύγια, με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του
αμερικανικού δημοσίου να κινούνται κοντά στα χαμηλά επίπεδα του 2017 και τις μεγαλύτερες τράπεζες της
Wall Street να προειδοποιούν για αυξανόμενους κινδύνους ύφεσης.
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