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Σχέδια της Εθνικής Τράπεζας για θυγατρικές-δίκτυο και εθελουσια έξοδο
Διετή παράταση της προθεσμίας για την πώληση της θυγατρικής της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει ζητήσει η Εθνική Τράπεζα
από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG Comp), σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ μέχρι τότε είτε θα έχει βρει
στρατηγικό επενδυτή, είτε θα προχωρήσει στην εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Η Εθνική Τράπεζα έχει ζητήσει
την συγκεκριμένη παράταση για να διερευνήσει και να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο διάθεσης της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Οι αποφάσεις σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν πριν από το τέλος του 2020 και στόχος της τράπεζας είναι να αποφευχθεί μια
αναγκαστική και βιαστική πώληση. Η διαδικασία πώλησης τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη του 2019, ενώ δεν αποκλείεται
και το ενδεχόμενο Δημόσιας Προσφορά των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής, ακόμη και τμηματικά. Σε κάθε περίπτωση θα
διατεθεί το 75% που κατέχει η Εθνική Τράπεζα στην Εθνική Ασφαλιστική και εξετάζονται όλα τα σενάρια προκειμένου να
επιλεγεί η καλύτερη λύση για την τράπεζα, την ασφαλιστική και τους εργαζομένους του ομίλου, αναφέρουν πηγές της
τράπεζας. Οι δύο διαδικασίες -δηλαδή ο διαγωνισμός και η Δημόσια Προσφορά- δεν αποκλείεται να τρέξουν και παράλληλα,
ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η Εθνική Τράπεζα καλείται να πωλήσει την Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε με
τις ευρωπαϊκές Αρχές μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2016. Οι ενέργειες των σχεδίων αυτών θα έπρεπε να είχαν
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018, αλλά μετά τα προβλήματα με τον διαγωνισμό της Εθνικής Ασφαλιστικής η DG Comp
έχει δώσει σιωπηλή παράταση για την συγκεκριμένη υποχρέωση.
Αναφορικά με πωλήσεις άλλων θυγατρικών της Εθνικής Τράπεζας απομένει επίσης η πώληση της θυγατρικής στην Κύπρο, η
οποία αναμένεται να κλείσει σύντομα, (πληροφορίες αναφέρουν πως η Τράπεζα έχει βρει αγοραστή), καθώς και οι πωλήσεις
των θυγατρικών σε Αίγυπτο, ΠΓΔΜ και Ρουμανία. Αναφορικά όμως με την πώληση της Stopanska Banka στην ΠΓΔΜ,
σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επιδιώχθεί η ανταλλαγή της πώλησής της με άλλο περιουσιακό στοιχείο.
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Αναφορικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ο στόχος είναι να μειωθούν από τα 16 στα 10 δις. ευρώ, με
ουσιαστική την συμβολή των πωλήσεων καθώς και των πλειστηριασμών. Ειδικότερα, σε επίπεδο πωλήσεων, η τράπεζα
«τρέχει» ήδη την πώληση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικής
απαίτησης 1,6 δισ. ευρώ, με το προς πώληση χαρτοφυλάκιο έχει εξασφαλίσεις σε 8.000 εμπορικά και οικιστικά ακίνητα και η
υποβολή δεσμευτικών προσφορών να εκτιμάται ότι θα γίνει στα τέλη του ερχόμενου μήνα. Παράλληλα ετοιμάζεται προς
πώληση το δεύτερο πακέτο" δανείων, καταναλωτικά χωρίς εξασφαλίσεις, ύψους 1 δις. ευρώ, ενώ μέσα στο δεύτερο εξάμηνο
του 2019 εξετάζει την πώληση επιχειρηματικών NPLs μικρομεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ύψους 2 δις. ευρώ.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, εξετάζεται επίσης η προοπτική τιτλοποίησης, ωστόσο, αυτή θα κριθεί από την αποδοχή των
αγορών, κάτι που θα σηματοδοτήσει το πρώτο εγχείρημα τιτλοποίησης στεγαστικών NPLs από τη Eurobank. Από τον στόχο
των 10 δισ. ευρώ NPLs, τα 7 δισ. ευρώ αφορούν στεγαστικά δάνεια, στα οποία, μάλιστα, η ΕΤΕ έχει σχηματίσει χαμηλότερες
προβλέψεις συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες δανείων.
Εθελουσια έξοδος-Καταστήματα
Η Εθνική Τράπεζα Τράπεζα σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεχίσει και φέτος τον εξορθολογισμό του δικτύου της, με
κλείσιμο καταστημάτων, ενώ θα προχωρήσει και σε νέα εθελούσια έξοδο. Με την εθελούσια που έτρεξε από Μάιο μέχρι
τέλος Δεκεμβρίου 2018, αποχώρησαν 630 άτομα και το προσωπικό της τράπεζας διαμορφώνεται στους 9.200 εργαζόμενους
με στόχος να περιοριστεί περαιτερω. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες η Εθνική Τράπεζα σχεδιάζει ένα νέο
πρόγραμμα εθελουσίας, με αλλαγή δομής από τα όσα ίσχυσαν μέχρι σήμερα με στόχο να παρέχεται σε όσους αποχωρήσουν
πλήρης κάλυψη υγείας μέχρι το χρονικό σημείο της σύνταξης. Aναφορικά με το ανοιχτό θέμα του Λογαριασμού Επικούρησης
16.000 συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ), η διοίκηση της Τράπεζας βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τον
υπουργό επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρη για το πώς θα επιλυθεί το ζήτημα το ταχύτερο δυνατόν.
(Πηγή: ΑΜΠΕ, ΕΤΕ)
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Συνάντηση Μέρκελ με έξι επιφανείς Ελληνες επιχειρηματίες
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 2 ώρες διήρκησε το γεύμα εργασίας στην κατοικία του Γερμανού πρέσβη την
Παρασκευή και οι έξι επιχειρηματίες εξεπλάγησαν όχι μόνο από την απλότητα και τη φιλικότητα της Α. Μέρκελ
αλλά κυρίως από το πόσο καλά ενημερωμένη ήταν για όλα τα κρίσιμα θέματα της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, το βασικό θέμα που τέθηκε κυρίως από τον Ε. Μυτιληναίο, το θέμα
της υψηλής φορολογίας. Η Γερμανίδα φέρεται να τους απάντησε ότι όντως η υψηλή φορολογία είναι
αντιαναπτυξιακή. Τους επεσήμανε, όμως, ότι οι όποιες φορολογικές και κοινωνικές παροχές δεν θα πρέπει να
γίνονται σε βάρος του πλεονάσματος, για να μην τρωθεί η εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία, η οποία
κατά την Α. Μέρκελ είναι ακόμα ευαίσθητη. Επιπλέον, φέρεται να ανέφερε ότι αλλαγή πολιτικής θα εκληφθεί
ως αλλαγή πλεύσης κι αυτό θα επηρεάσει την εμπιστοσύνη, επισήμανση που «φωτογραφίζει» προφανώς και το
σχεδιασμό της Ν.Δ. για ταχεία μείωση των φορολογικών συντελεστών.
Σύμφωνα πάντα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ιδιαίτερο βάρος έριξε η Α. Μέρκελ στο πεδίο
των μεταρρυθμίσεων σημειώνοντας ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος. Τόνισε, όμως, ότι υπάρχει υστέρηση στο
πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης κι εκεί θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες. Όσον αφορά, δε, στις επενδύσεις,
η Γερμανίδα Καγκελάριος επεσήμανε ότι απαιτούνται πολλές και σημαντικές, με συνεχή προσπάθεια
προσέλκυσης.
Εκτεταμένη ήταν η συζήτηση και για τις τράπεζες, δηλαδή για τα «κόκκινα» δάνεια. «Το ξέρουμε, το
παρακολουθούμε, βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια εξυγίανσης» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά
Για τις Πρέσπες δεν είπε κάτι διαφορετικό από τα όσα είπε ό,τι είπε και δημοσίως, δηλαδή ότι δηλαδή είναι μια
επωφελής συμφωνία.
Για την Ευρώπη, με φόντο τις έντονες διεργασίες για την εμβάθυνση της Ε.Ε., είπε ότι πρέπει να υπάρχει κοινή
Άμυνα κι ότι δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα του λαϊκισμού για να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ, ενώ για το
Brexit τους είπε χαρακτηριστικά: Η Βρετανία ανακοίνωσε διαζύγιο, αλλά θα πρέπει να θέλεις και να χωρίσεις.
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Λίστα με 46 εκκρεμότητες έστειλε η Κομισιόν στην Αθήνα
Με πλήθος εκκρεμοτήτων, σχετικών με τα 16 προαπαιτούμενα του τέλους Δεκεμβρίου, βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπη η κυβέρνηση, λίγες
ημέρες πριν από την άφιξη των θεσμών στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου, όπως προκύπτει από τη σχετική λίστα της Κομισιόν, που θυμίζει
μνημονιακές εποχές.
Όπως γράφει η Καθημερινή, την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της αποστολής της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, σε επιστολή που έστειλε προς την
κυβέρνηση τις πρώτες ημέρες του καινούργιου χρόνου, προαναγγέλλει ότι στο πλαίσιο της δεύτερης αυτής μεταμνημονιακής
αξιολόγησης θα ζητηθούν εξηγήσεις για τις εξαγγελθείσες παροχές, για την παράταση του ΦΠΑ στα νησιά με μεταναστευτικό πρόβλημα,
καθώς και για το πιθανό κόστος των δικαστικών αποφάσεων για τις συντάξεις. Επίσης, οι θεσμοί θα ζητήσουν από την κυβέρνηση να
παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον νόμο Κατσέλη, αποκλείοντας νέα παράταση, μετά το τέλος Φεβρουαρίου.
Η λίστα της Κομισιόν αριθμεί συνολικά 46 εκκρεμότητες, οι οποίες αποτελούν επιμέρους υποχρεώσεις των 16 προαπαιτουμένων του
τέλους Δεκεμβρίου 2018. Για μία από αυτές μάλιστα, τη διοχέτευση στους τελικούς δικαιούχους των 900 εκατ. ευρώ της δόσης του ΕSM
που προορίζονταν για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, έως το τέλος του 2018, επισημαίνεται πως αν παραμείνει μεγάλο
χρηματικό ποσό αδιάθετο, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ και των ευρωπαϊκών
κεντρικών τραπεζών (SMPs και ANFAs).
Πρόκειται για τα 644 εκατ. ευρώ, περίπου, της πρώτης δόσης που αποφασίστηκε να δοθεί για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, υπό
την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα ικανοποιεί τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της.
Η Εγνατία
Οπως προκύπτει από τη λίστα αυτή, οι θεσμοί διαπιστώνουν μηδενική πρόοδο σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, ενώ
βάλλουν ευθέως κατά του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη, εκφράζοντας ανησυχίες για διάφορες δράσεις του υπουργείου, όπως η
τροπολογία για τον ΟΑΣΑ και η υπουργική απόφαση για τα περιφερειακά αεροδρόμια, του περασμένου Οκτωβρίου. Καλούν, μάλιστα,
τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο να παρέμβει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί θα δώσουν περιθώριο στην κυβέρνηση έως τις 15 Φεβρουαρίου να κλείσει τις εκκρεμότητες αυτές,
προκειμένου να είναι σε θέση να συντάξουν θετική έκθεση, στις 27 Φεβρουαρίου, όπως έχει προγραμματισθεί. Αν συμβεί αυτό, το
Eurogroup της 11ης Μαρτίου θα μπορέσει να αποφασίσει την επιστροφή των SMPs και ΑΝFAs. Σημαντικό ρόλο θα παίξει, φυσικά, και η
έκβαση των συζητήσεων για τις προεκλογικές παροχές και τις δικαστικές αποφάσεις.
Σχετικά με τις 46 εκκρεμότητες, που αφορούν τα 16 προαπαιτούμενα, η Κομισιόν διαπιστώνει μεταξύ άλλων τα εξής:
Δημοσιονομικά - προϋπολογισμός - εκκρεμότητες
• Νομοθέτηση της μείωσης της φορολογίας των μερισμάτων και της κατάργησης του παρακρατούμενου φόρου στα εταιρικά ομόλογα.
• Εκδοση υπουργικής απόφασης για το επίδομα στέγασης και την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους υπαλλήλους.
• Νομοθετική ρύθμιση για τον νέο τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.
• ΑΑΔΕ. Σημειώνονται καθυστερήσεις στη στελέχωσή της εξαιτίας καθυστερήσεων στο ΑΣΕΠ για 550 υπαλλήλους. Εκκρεμούν ακόμη
θέματα σχετικά με τη στέγαση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της Αρχής.
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
• Σημειώνεται ότι είναι αργή η μείωση των καθαρών ληξιπρόθεσμων οφειλών και ότι πρέπει να λυθεί το θέμα με τη διοχέτευση των
σχετικών
πόρων
του
δανείου
στους
δικαιούχους.
Υγεία
• Μόνο 90 Τοπικές Μονάδες Υγείας έχουν δημιουργηθεί έναντι του στόχου για 120 έως το τέλος Δεκεμβρίου. Διαπιστώνονται
προβλήματα στην προσέλκυση γιατρών του ΕΟΠΥΥ.
• Η πρόταση του υπουργείου για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις χαρακτηρίζεται προβληματική και ζητείται να εγκαταλειφθεί.
Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
• Καθυστερήσεις στον ορισμό της διοίκησής της και στη στελέχωσή της.
Κόκκινα δάνεια
• Επισημαίνεται πως οι θεσμοί πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως και αναλυτικά (ιδανικά έπρεπε να γίνει την εβδομάδα που πέρασε)
σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης για την τροποποίηση του ν. Κατσέλη, ώστε να μπορέσει να συζητηθεί στο πλαίσιο της
αποστολής τους στην Αθήνα.
• Η προσωρινή παράταση πρέπει να αποφευχθεί και σίγουρα όχι μετά το τέλος Φεβρουαρίου 2019.
• Πρέπει να ξεκινήσει η προεργασία για ένα ενιαίο σχήμα προστασίας ενεργητικού των τραπεζών.
Συνέχεια…
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Δικαιοσύνη
• Να ενεργοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν ο νέος Ποινικός Κώδικας. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης προτείνεται
να εξετασθούν θέματα ποινών και ιδιαίτερα η δυνατότητα εξαγοράς ποινής κάτω των 5 ετών, για λόγους
καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της απάτης.
Κατώτατος μισθός
• Απαιτούνται τακτικές εκθέσεις προόδου από το υπουργείο Γεωργίας.
Αγορές προϊόντων και αδειοδοτήσεις
• Να οριστικοποιηθεί η νομοθεσία για την αδειοδότηση για περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
• Να ψηφιστεί η νομοθεσία για τις ιδιωτικές κλινικές.
• Να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις στο κτηματολόγιο.
Ενέργεια
• Να διασφαλισθεί ότι δεν θα καθυστερήσει πέραν του Φεβρουαρίου η αποεπένδυση λιγνιτικών μονάδων.
Ιδιωτικοποιήσεις
• Επιτάχυνση Ελληνικού, ΔΑΑ και ΔΕΣΦΑ.
• Ανάγκη προόδου σε ιδιωτικοποιήσεις του 2019: ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.
• Επείγουσα ανάγκη να ξεκινήσει η Εγνατία.
Δημόσια διοίκηση
• Μεγάλη καθυστέρηση στον διορισμό των διοικητικών γραμματέων.
• Πρέπει να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση γενικών διευθυντών και διευθυντών υπουργείων.
Πηγή: Καθημερινή
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«Η μέση τιμή του πετρελαίου αναμένεται να διακυμανθεί γύρω στα 70 δολάρια το βαρέλι για
το 2019»
Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 70 δολάρια το βαρέλι, μέσα στο 2019, σε
σύγκριση με τον μέσο όρο τιμών στα 53 δολάρια το βαρέλι το 2018, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού
Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) Σουχάιλ Αλ Μαζρούι στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων
Sputnik.
“ Σήμερα κοιτάμε σε μία μέση τιμή γύρω στα 70 δολάρια για το πετρέλαιο Brent, από 53 δολάρια [τον
περασμένο\ χρόνο],” δήλωσε ο Μαζρούι στο περιθώριο του ενεργειακού φόρουμ ( the Atlantic Council Global
Energy Forum).
Ο ίδιος υπουργός τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι η πετρελαϊκή αγορά και η αγορά φυσικού αερίου ήταν
ασταθείς την προηγούμενη χρονιά, το 2019 προσφέρεται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ενεργειακή
βιομηχανία.
Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές αναταραχές από το 2014, όταν οι τιμές του
πετρελαίου διεθνούς προέλευσης (Brent) είχαν αυξηθεί στα 110 δολάρια το βαρέλι.
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Wall Street & Το καλύτερο ξεκίνημα εδώ και χρόνια..
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