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Ο Τραπεζικός εφιάλτης της Ελλάδας και η ανάγκη για ένα σχέδιο και όχι ένα πλήθος ιδεών
Με τον ελληνικό τραπεζικό δείκτη να είναι στο -45% από τις αρχές του χρόνου και τις συζητήσεις για το πώς θα
αντιμετωπιστεί οριστικά το ζήτημα των κόκκινων δανείων να συνεχίζονται, το διεθνές πρακτορείο Bloomberg και
ο αρθρογράφος Fernando Giugliano ασχολείται με τη χώρα μας και τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. Όπως
σχολιάζει, “εάν μια χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις τράπεζές της, αυτό που πρέπει να κάνει είναι
να επινοήσει μια στρατηγική και να την εκτελέσει γρήγορα. Το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι ότι
έχει υπερβολικά πολλά σχέδια – και της παίρνει πάρα πολύ καιρό για να επιλέξει μεταξύ αυτών” .
Ειδικότερα, ο αρθρογράφος του Bloomberg αναφέρει πως “το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι γεμάτο με ένα
μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων, μια κληρονομιά της παρατεταμένης ύφεσης. Σχεδόν τα μισά από
τα δάνεια είναι σε καθυστέρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, και αυτό είναι μόνο οριακά
λιγότερο κακό από το ναδίρ πριν από ένα και ενάμιση χρόνο.
Η ποιότητα των κεφαλαίων των τραπεζών είναι επίσης αμφίβολη. Περισσότερο από το 50%
των αθροιστικών κεφαλαίων των
τεσσάρων
μεγαλύτερων τραπεζών
της
χώρας
αποτελείται
από τον αναβαλλόμενο φόρο (εκπτώσεις σε μελλοντικούς φόρους που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια
περιόδων ζημιών). Δυσκολεύονται επίσης με την κερδοφορία: η απόδοση των μετοχών τους είναι αρνητική,
καθώς οι τράπεζες παλεύουν με υπερβολικά υψηλά κόστη και μια οικονομία που παραμένει συμπιεσμένη.
Οι Ευρωπαίοι επόπτες μοιάζουν να κάνουν τα στραβά μάτια σε όσα συμβαίνουν. Την περασμένη άνοιξη, η
Ευρωπαϊκή
Κεντρική
Τράπεζα πέρασε τις
τέσσερις
μεγαλύτερες
τράπεζες
της
Ελλάδας
σε ένα εξειδικευμένο τεστ αντοχής. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας της ΕΚΤ – ο τραπεζικός ελεγκτής της
περιφέρειας – έχει παρουσιάσει μια σειρά σημείων αναφοράς για τη μείωση των επισφαλών δανείων, τα οποία
οι ελληνικές τράπεζες γενικά επιτυγχάνουν. Αλλά οι επενδυτές είναι σκεπτικοί. Από τότε που ανακοινώθηκαν τα
αποτελέσματα των stress tests, ο τραπεζικόςδείκτης στο Χρηματιστήριο της χώρας έχασε σχεδόν το ήμισυ της
αξίας του. Με καθυστέρηση, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να είναι πιο αποφασιστικές. Δυστυχώς, στερούνται
συντονισμού. Πρώτον, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – το ελληνικό ταμείο
διάσωσης τραπεζών – πρότεινε ένα σχέδιο για τη χρήση κυβερνητικών εγγυήσεων για να διευκολυνθεί
η εκφόρτωση πακέτων επισφαλών δανείων. Οι τράπεζες θα τις εξασφάλιζαν και το κράτος θα εγγυηάτο την
ασφαλέστερη δόση, αυξάνοντας τον αριθμό των δυνητικών επενδυτών. Αλλά στη συνέχεια η Τράπεζα της
Ελλάδος δημοσίευσε μια διαφορετική στρατηγική. Αυτή συνεπάγεται ότι η κυβέρνηση αφήνει τις τράπεζες να
μεταβιβάσουν τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις τους σε ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV).
Συνέχεια…
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Το SPV θα αποκτούσε
τότε έως και 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μειώνοντας το ποσό
στο σύστημα σχεδόν κατά το ήμισυ. Δεν είναι σαφές εάν ένα από τα σχέδια αυτά θα
προσείλκυε επαρκές ενδιαφέρον από τους επενδυτές. Το πιο σημαντικό: το να υπάρχουν δύο σχέδια δεν δίνει
την εντύπωση μιας χώρας που έχει επιλέξει ποια διαδρομή θα ακολουθήσει για να αντιμετωπίσει ένα από τα
βασικά οικονομικά προβλήματά της. Θα ήταν πολύ καλύτερο να ανακοινώσει ένα ενιαίο σχέδιο – το οποίο θα
μπορούσε να συνδυάσει στοιχεία των προαναφερθέντων σχεδίων – και στη συνέχεια να το υλοποιήσει. Αυτό θα
μπορούσε να παρακινήσει τους επενδυτές να αλλάξουν την άποψή τους για τον τομέα. Ενώ η κυβέρνηση
αποφασίζει τι πρέπει να κάνει, οι μεμονωμένες τράπεζες προχωρούν με τον δικό τους τρόπο. Η Eurobank
Ergasias ανακοίνωσε τη συγχώνευσή της με την Grivalia Properties REIC, μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, η
οποία αναμένεται να προσφέρει στην ενοποιημένη επιχείρηση αυξημένη κεφαλαιακή ενίσχυση. Η Eurobank
σχεδιάζει να απομακρύνει από τον ισολογισμό της επισφαλή δάνεια ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ και
στο τέλος του 2019 στοχεύει σε ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 15%. Αυτό είναι μακράν το πιο
ελπιδοφόρο πράγμα που έχει συμβεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αυτή την χρονιά. Μπορεί όμως να είναι
δύσκολο να επαναληφθεί, επειδή βασίζεται στην ύπαρξη μιας εταιρείας που είναι πρόθυμη να εξαγοραστεί.
Βοήθησε επίσης το ότι η Grivalia και η Eurobank έχουν έναν μεγάλο μέτοχο κοινό. Και τέλος, στο άρθρο του το
Bloomberg σχολιάζει πως εφόσον οι ελληνικές αρχές δεν καταφέρουν να βρουν μια κοινή λύση στα δεινά
των τραπεζών τους, ακόμη και έξυπνα σχέδια όπως της Eurobank μπορεί να μην είναι αρκετά. Είναι δύσκολο να
δούμε πώς η Ελλάδα μπορεί να ανακάμψει ισχυρά μετά από μια τόσο μακρά ύφεση με ένα ακόμη
προβληματικό τραπεζικό σύστημα. Η Αθήνα χρειάζεται ένα σχέδιο, όχι ένα πλήθος ιδεών”.
(πηγή: Bloomberg)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΕΗ: Το νέο χρονοδιάγραμμα πώλησης των λιγνιτικών
Κι ενώ βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη
γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρ. Επιτροπής για τους όρους του SPA (σύμβαση αγοραπωλησίας
μετόχων) των λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ στη Μελίτη και τη Μεγαλόπολη, οι νέοι σταθμοί για τη διαγωνιστική
διαδικασία φαίνεται να έχουν οριοθετηθεί.
Πιο συγκεκριμένα, για τις 20 Δεκεμβρίου έχει οριστεί διοικητικό συμβούλιο της ΔEΗ, προκειμένου να εγκρίνει τη
σύμβαση αγοραπωλησίας μετόχων.
Η ενδεικτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει τοποθετηθεί για τις 7 Ιανουαρίου του 2019, ενώ για τις 10
του ίδιου μήνα ορίστηκε η προθεσμία κατάθεσης βελτιωμένων προτάσεων, εφόσον χρειαστεί.
Στις 11 Ιανουαρίου συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, για να εγκρίνει
τις προσφορές και την ανάδειξη του προτιμητέου ή των προτιμητέων επενδυτών.
Τέσσερις μέρες αργότερα, στις 15, το υπουργείο ΠΕΝ στέλνει ειδοποίηση στη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού
της Κομισιόν για τα αποτελέσματα της αποεπένδυσης.
Ωστόσο, όλα τα παραπάνω είναι ανοικτά καθώς θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις ΥΠΕΝ και Κομισιόν να
διαμορφώσουν κίνητρα ικανά για τη συμμετοχή των υποψήφιων επενδυτών στον διαγωνισμό με την κατάθεση
προσφορών.
Πληροφορίες θέλουν πως μετά την απόρριψη από την Ευρ. Επιτροπή του όρου του SPA για τη θέσπιση διετούς
μηχανισμού επιμερισμού κερδών και ζημιών μεταξύ ΔEH και των νέων αγοραστών, οι συζητήσεις στρέφονται σε
διαφορετική βάση για την καθιέρωση κινήτρων. Αυτές αναμένονται να ολοκληρωθούν μέχρι αύριο ή το
αργότερο μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.
Πηγή: euro2day.gr
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Aegean: Επεκτείνεται η τουριστική περίοδος
Tην επέκταση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας, με ενίσχυση των δρομολογίων στις πτήσεις εξωτερικού
το χειμώνα στηρίζει η Aegean, κάτι που προκύπτει και από την αύξηση 10% της συνολικής επιβατικής κίνησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τον μήνα Νοέμβριο Aegean και Olympic Air μετέφεραν 969 χιλ. επιβάτες.
Η αύξηση προήλθε αποκλειστικά από το δίκτυο εξωτερικού, όπου ταξίδεψαν 555 χιλ. επιβάτες, 18%
περισσότεροι από το Νοέμβριο του 2017.
Στο δίκτυο εσωτερικού πάρα τη δραστηριοποίηση συνολικά άλλων πέντε αεροπορικών εταιρειών, τριών
ελληνικών και δυο ξένων, η Aegean κατάφερε να κρατήσει σταθερή την κίνηση, με προσφορές ναύλων, αλλά
και περισσοτέρους μετεπιβαζόμενους επιβάτες εξωτερικού προς το εσωτερικό.
Η αύξηση στο δίκτυο εξωτερικού από την Αθήνα ανήλθε σε 15%, με τη διατήρηση για πρώτη φορά και στην αρχή
της χειμερινής περιόδου, περισσοτέρων πτήσεων και προορισμών κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία
(π.χ. Νίκαια, Μασσαλία, Μπολόνια,Βενετία, Κατάνια)μια επένδυση από την πλευρά της Aegean για τη στήριξη
της επέκτασης της τουριστικής περιόδου.
Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση στις περιφερειακές βάσεις της τάξεως του 30% για τον Νοέμβριο, με την
Aegean να εκτελεί για δεύτερη χρονιά στη χειμερινή περίοδο απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο της Κρήτης
προς 11 προορισμούς σε Γερμάνια, Γαλλία, Αυστρία, Σουηδία, Νορβηγία σε συνεργασία με Γερμανούς tour
operators, που θα συνεχιστούν και πάλι μέχρι τον Απρίλιο του 2019.
Σχολιάζοντας της επιδόσεις της εταιρείας ο Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της Aegean, αναφέρει
"Η επέκταση της τουριστικής περιόδου της χώρας μας είναι απαραίτητη για τις σημαντικές επενδύσεις που
πρέπει να γίνουν σε υπηρεσίες, καταλύματα και υποδομές, όπως φυσικά και για την αύξηση της απασχόλησης.
Η Aegean συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή, αναλαμβάνοντας το κόστος της επέκτασης του δικτύου της το
χειμώνα. Οι προσπάθειες φυσικά για να έχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα απαιτούν τη σύμπραξη όλων των
φορέων και της Πολιτείας".
(Πηγή: ΑΜΠΕ)
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Τερματίζει επίσημα το QE η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα να τερματίσει επίσημα το πρόγραμμα αγοράς

ομολόγων ύψους 2,6 τρισεκ. ευρώ στο τέλος του χρόνου αλλά ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να επαπενενδύει τα
κεφάλαια από ομόλογα που ωριμάζουν για μεγάλο διάστημα μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων της.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων
αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά
την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό
διάστημα κρίνεται αναγκαίο», ανέφερε η ΕΚΤ.
Παράλληλα, η τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια της. «Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα
βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του
2019», ανέφερε η ΕΚΤ σε ανακοίνωσή της. Με τη σημερινή απόφαση, η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιο διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων στο -0,40%. Παράλληλα, το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης παρέμεινε
αμετάβλητο στο 0,00% και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 0,25%.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει στις 15:30 ώρα Ελλάδος ο
πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.
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S&P 500: Μεγαλώνει η ανησυχία για τη διαγραμματική εικόνα του
βασικότερου παγκόσμιου χρηματιστηριακού δείκτη …. Αν δεν επιστρέψει
και σταθεροποιηθεί άμεσα υψηλότερα των 2.640 – 2.660 μονάδων,
κίνδυνος πτώσης ακόμη και 15% από τα τρέχοντα επίπεδα
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