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Aξιωματούχοι EE: Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τη δόση των 750 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters και με βάση τα όσα αναφέρουν αξιωματούχοι της Ε.Ε., η Ελλάδα
κινδυνεύει να μην λάβει τη δόση των 750 εκατ. ευρώ τον επόμενο μήνα που προκύπτουν από τη συμφωνία για
την ελάφρυνση του χρέους, καθώς έχει καθυστερήσει στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων.
Το reuers υπενθυμίζει ότι τα χρήματα αποτελούν μέρος ποσού 4,8 δισ. ευρώ των κερδών επί των ελληνικών
ομολόγων που διακρατούν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFAs και SMPs), αλλά και από το waiver - τον
μηχανισμό που επέτρεπε στο ευρωσύστημα να χρησιμοποιεί ελληνικά ομόλογα για δανεισμό. Η επιστροφή των
εν λόγω χρημάτων αποτελούσε κίνητρο για την ΑΘήνα για να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν
στα δύο προγράμματα διάσωσης από το 2010 και μετά και υπολογίζονται συνολικά στα 280 δισ. ευρώ.
Η Κομισιόν αναμένεται να εκδώσει στις 27 Φεβρουαρίου την έκθεση μεταμνημονικής επιτήρησης για την
Ελλάδα, το συμπέρασμα της οποίας θα είναι καθοριστικής σημασίας για τους υπουργούς Οικονομικών της
ευρωζώνης καθώς βάσει αυτού θα αποφασίσουν εάν θα επιτρέψουν την εκταμίευση. «Η έκθεση θα αναφέρει
πιθανώς ότι η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρώσει τις συμφωνηθέντες μεταρρυθμίσεις», αναφέρει αξιωματούχος της
ευρωζώνης στο Reuters. «Οι υπουργοί Oικονομικών της Ευρωζώνης, οι οποίοι πρόκειται να συνεδριάσουν για
να συζητήσουν το θέμα στις 11 Μαρτίου (Eurogroup), δεν θα επιτρέψουν την εκταμίευση εκτός αν η Αθήνα
ολοκληρώσει τις δράσεις στο διάστημα μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 11 Μαρτίου», πρόσθεσε.
Σϋμφωνα με το δημοσίευμα υπάρχουν 16 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις σε διαφορετικά στάδια ολοκλήρωσης,
αλλά οι βασικές, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, συνδέονται με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών
του δημοσίου, την εξέλιξητου συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και με το νομικό πλαίσιο για
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών και ειδικά το πλαίσιο προστασίας των υπερχρεωμένων
νοικοκυριών.
«Το βασικό ζήτημα είναι το νομικό πλαίσιο για τα υποχρεωμένα, όπου απαιτείται μια ισορροπία ανάμεσα στην
προστασία των οικονομικά αδύναμων ιδιοκτητών και των τραπεζών», αναφέρει το Reuters επικαλούμενο άλλο
αξιωματούχο της ευρωζώνης. «Η ελληνική πλευρά εξακολουθεί να επεξεργάζεται το συγκεκριμένο νόμο ενώ
λαμβάνει και τα σχόλια από την πλευρά των θεσμών», προσθέτει.
Τέλος, το πρακτορείο Reuters αναφέρει την επισήμανση και των δύο αξιωματούχων ότι στην περίπτωση που το
Eurogroup αποφασίσει να μην εκταμιευθούν τα χρήματα τον Μάρτιο, αυτό μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερη
φάση, εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί.
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Τα δύο τραπεζικά σχέδια "αντίβαρο" για τις καθυστερήσεις στα προαπαιτούμενα
Το τελικό νομοσχέδιο για τον διάδοχο του ν. Κατσέλη αλλά και το δεύτερο σχέδιο για την απομείωση των
"κόκκινων" δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών με βάση την πρόταση που έχει διαμορφώσει το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και το υπουργείο Οικονομικών - και το οποίο κατατίθεται
"εμπροσθοβαρώς" στους θεσμούς όπως έγραφε εγκαίρως η εφημερίδα Κεφάλαιο και το Capital.gr - αποτελούν,
σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το "αντίβαρο" για να εξισορροπηθούν οι καθυστερήσεις στα προαπαιτούμενα της
δεύτερης αξιολόγησης και να "ξεκλειδώσουν" οι παρεμβάσεις ελάφρυνσης του χρέους.
Προϋπόθεση βέβαια είναι να προχωρήσουν ομαλά οι διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών για τα εν λόγω
τραπεζικά σχέδια. Ο νέος ν. Κατσέλη εξετάζεται ήδη από τους θεσμούς, ενώ η πρόταση για τη χρήση ενός
Οχήματος Ειδικού Σκοπού (SPV) που θα απορροφήσει μέρος των NPLs με όρους αγοράς και θα
χρηματοδοτηθεί με την έκδοση ομολόγων, μέρος των οποίων θα εγγυηθεί το ελληνικό Δημόσιο, θα κριθεί
πρώτα από την αρμόδια Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGComp) της Κομισιόν.
Ουσιαστικά ο χρόνος που απομένει είναι λίγος. Επισήμως τα δύο πολιτικά "ραντεβού" έχουν οριστεί για τις 28
Φεβρουαρίου (EWG) και για τις 11 Μαρτίου (Eurogroup). Η απόφαση θα είναι πολιτική, αλλά η τεχνική
εισήγηση θα γίνει από την Κομισιόν μέσα από την δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που θα ανακοινωθεί
στις 27/2.
Ωστόσο, το χρονικό τελεσίγραφο που είχαν δώσει οι θεσμοί κατά την κάθοδό τους στην Αθήνα έληξε τυπικά
την προηγούμενη Παρασκευή. Επιπλέον εκτιμάται ότι μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει η έκθεση προόδου με την
"λίστα" των 16 προαπαιτούμενων να οριστικοποιηθεί ατύπως για δύο λόγους: για να φανεί αν χρειάζονται
πολιτικές διαπραγματεύσεις/πρόσθετες πράξεις από την ελληνική πλευρά ώστε να διασφαλισθεί ένα θετικό
αποτέλεσμα, αλλά και γιατί θα πρέπει να μεσολαβήσει μία σειρά εγκρίσεων και κοινοποιήσεων των κειμένων
(εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων οργάνων).
Οι εκκρεμότητες
Πέρα λοιπόν από τις τράπεζες στη "ζυγαριά" εισέρχονται τα υπόλοιπα 15 προαπαιτούμενα που έπρεπε να
λήξουν στο τέλος του 2018. Αναζητείται ακόμη "αντίβαρο" στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων για την
καθυστέρηση στην Εγνατία Οδό.
Εκκρεμεί επιπλέον η τοποθέτηση των γενικών γραμματέων των υπουργείων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά και το θέμα
των λιγνιτικών μονάδων. Μένει να φανεί επίσης αν παραμένουν τα "κενά" και σε άλλα προαπαιτούμενα του
2018 (στελέχωση ΑΑΔΕ, εξόφληση οφειλών προς ιδιώτες, στελέχωση μονάδων υγείας κλπ).
Υπάρχουν και τα πολιτικά θέματα. Το θέμα του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου παραμένει,
όπως το ζήτημα των προεκλογικών εξαγγελιών της κυβέρνησης (κυρίως μέσω προσλήψεων), αλλά και το
"αγκάθι" του κατώτατου μισθού.
Παράλληλα, υπάρχει και η ειδική έκθεση που συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ανακοινωθεί επίσης
στις 27 Φεβρουαρίου αναφορικά με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες, αναμένεται σε αυτή την έκθεση να δείχνει ότι έχει ανοιχτά μέτωπα που παραμένουν και κάποια
ενδεχομένως επιδεινώνονται. Ειδική έμφαση αναμένεται να δοθεί στο θέμα των "κόκκινων" δανείων και στα
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στα οποία παραμένουν, αλλά και στην ιδιαίτερα αρνητική εξωτερική επενδυτική
θέση, στην απώλεια εξαγωγικών μεριδίων και σε κοινωνικά ζητήματα.
"Η τελική απόφαση είναι καθαρά πολιτική και προσμετρά όλα τα μέτωπα, επίσημα και όχι", αναφέρουν
αρμόδιες πηγές. Εξηγούν ότι οι τράπεζες είναι το "κλειδί", ενώ οι εξελίξεις ανά την Ε.Ε. και παγκοσμίως
(Brexit, καθίζηση σε Ιταλία-Γερμανία, εμπορικοί πόλεμοι, κινεζική οικονομία) και η πορεία προς τις εκλογές
και προς τον "ανασχηματισμό" στις κορυφαίες θέσεις των θεσμικών οργάνων δημιουργούν την ανάγκη για
ηρεμία στο ελληνικό ζήτημα τους επόμενους μήνες. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι η "ζυγαριά" θα κλίνει θετικά…
Πηγή: capital.gr
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Tα 9δις ευρώ προσεγγίζουν τα «κόκκινα δάνεια» των τραπεζών στο εξωτερικό
"Κόκκινα δάνεια" ύψους περίπου 9 δισ. ευρώ "κουβαλάνε" οι ελληνικές τράπεζες στους ισολογισμούς τους
από τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό. Τα στοιχεία της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δείχνουν ότι
στο τέλος Σεπτεμβρίου τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών μειώθηκαν στα 93,04 δισ.
ευρώ από 97,57 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Ιουνίου. Για την ίδια περίοδο τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος δείχνουν μία μεγαλύτερη υποχώρηση στα 84,7 δισ. ευρώ από 88,8 δισ. ευρώ αντιστοίχως. Η διαφορά
αυτή μεταξύ των στοιχείων ΕΚΤ και ΤτΕ, η οποία στο εννεάμηνο φθάνει τα 8,4 δισ. ευρώ (93,04 - 84,7)
αντιπροσωπεύει κατα κύριο λόγο τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό τα
οποία δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που παρακολουθεί η ΤτΕ.
Πάντως σύμφωνα και με τις δύο μεθοδολογίες οι τράπεζες κατόρθωσαν να μειώσουν στο εννεάμηνο τα
«κόκκινα δάνεια» τους, διατηρώντας ωστόσο το αρνητικό ρεκόρ στην Ε.Ε. Σύμφωνα με την ΕΚΤ το ποσοστό
των «κόκκινων δανείων» στην Ελλάδα αγγίζει το 43,5% των συνολικών δανείων, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε
ειναι μόλις 4,1%. Το αμέσως υψηλότερο ποσσοτό «κόκκινων δανείων» μετά την Ελλάδα, διαθέτει η Κύπρος με
21,1% και ακολουθούν η Πορτογαλία με 14% και η Λετονία με 13,5%.
Για την βελτίωση της δυσμενούς αυτής κατάστασης γίνονται συντονισμένες προσπάθειες τόσο με την
πρόωθηση δύο σχεδίων που έχουν κατατεθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την
Τράπεζα της Ελλάδος για την μείωση των «κόκκινων δανείων», αλλά και με την καταθέση νέου νόμου που θα
διαδεχθεί τον υφιστάμενο (Κατσέλη) για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Συνοπτικά το σχέδιο του ΤΧΣ το οποίο αναμένεται να προωθείται ταχύτερα, προβλέπει τη δημιουργία ενός
προγράμματος τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων με την εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου
κατά τα Ιταλικά πρότυπα. Με το πρόγραμμα αυτό υπολογίζεται ότι για κάθε 1 δισ. ευρώ κρατικής εγγύησης το
σύστημα μπορεί να απαλλαγεί από 3 δισ. ευρώ έως 4 δισ. ευρώ Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Το Σχέδιο της
Τράπεζας της Ελλάδος αποσκοπεί στην μείωση των «κόκκινων δανείων» κατά 40 δισ. ευρώ μέσω της
δημιουργίας εταιρείας ειδικού σκοπου και την παράλληλη μεταφορά μέρους του αναβαλλόμενου φόρου σε
αυτήν. Και τα δύο σχέδια θα υποβληθούν προς έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση Ανταγωνισμού της
Ευρωπαικής Επιτροπής η οποία θα αποφανθεί για το αν αυτά συνιστούν κρατική ενίσχυση προς τις τράπεζες.
Τέλος, όσον αφορά στο ποσοστό κάλυψης των «κόκκινων δανείων», τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν ότι στην
Ελλάδα το ποσοστό των προβλέψεων που έχουν διενεργήσει οι τράπεζες φθάνει το 51,2% του συνόλου των
«κόκκινων δανείων», έναντι ποσοστού 61,1% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη.
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Bloomberg: ΕΕ και Λονδίνο επεξεργάζονται σχέδιο για να αποφευχθεί τραπεζικό χάος
Καθώς η 29η Μαρτίου πλησιάζει και δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για συντεταγμένη αποχώρηση της
Μ. Βρετανίας, Ε.Ε. και Λονδίνο επεξεργάζονται σχέδιο για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο τραπεζικού χάους σε
περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.
Οι μακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις μεταξύ του City και των ευρωπαϊκών εταιρειών στηρίζονταν έως τώρα σε
δικαιώματα και προνόμια που υπόκεινται στις ίδιες δικαιοδοσίες. Οι αρχικές ελπίδες ότι οι βρετανικές
εταιρείες ενδεχομένως να διατηρήσουν πλήρη πρόσβαση στην Ε.Ε. εξανεμίστηκαν, αφήνοντας τις τράπεζες και
τις εταιρείες παροχής
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να πρέπει να λάβουν μία σειρά μέτρων εν όψει της

επικείμενης αποχώρησης.
Βρετανικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες λαμβάνουν άδεια και μεταφέρουν κάποιες από τις λειτουργίες
τους σε άλλες χώρες της Ε.Ε. προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να συνεχίζουν τις συναλλαγές τους
και μετά το πέρας της προθεσμίας του Μαρτίου. Πέντε από τις μεγαλύτερες βρετανικές τράπεζες σκοπεύουν να
μεταφέρουν 750 δισ. ευρώ από το ενεργητικό τους στη Φρανκφούρτη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την
υπόθεση. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες θα χρηματοδοτούνται επαρκώς και σύμφωνα με το αίτημα των
εποπτικών αρχών όπως της ΕΚΤ.
Επίσης, μετακινούνται περί τις 20.000 θέσεις εργασίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με τις βρετανικές
τράπεζες να αναμένουν τις εξελίξεις για να προχωρήσουν σε περαιτέρω κινήσεις σχετικά με το προσωπικό τους.
Από την πλευρά τους, οι Βρυξέλλες έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι εταιρείες της Ε.Ε. να μπορούν να
συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υποδομές του City αλλά και τις υπηρεσίες εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών
συναλλαγών. Οι επιχειρήσεις, επίσης, ασκούν πιέσεις στις Βρυξέλλες προκειμένου να επιτραπεί στις
ευρωπαϊκές εταιρείες να συνεχίζουν να πουλούν και να αγοράζουν μετοχές και παράγωγα στα βρετανικά κέντρα
συναλλαγών, ανεξαρτήτως της έκβασης του Brexit.
Αναφορικά με τις συμφωνίες και τα συμβόλαια που έχουν ήδη υπογραφεί μεταξύ ευρωπαϊκών και βρετανικών
εταιρειών, δεν είναι απαραίτητο να χάσουν την ισχύ τους, εντούτοις είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα σε
εθνικό επίπεδο για να δοθούν προσωρινές άδειες προκειμένου να αποτραπεί η λύση των συγκεκριμένων
συμβολαίων. Αναφορικά με τη διακίνηση πληροφοριών και σύμφωνα με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
προστασίας δεδομένων, οι εταιρείες δεν μπορούν να στέλνουν προσωπικές πληροφορίες εκτός της Ένωσης.
Εντούτοις, το ευρωπαϊκό πλαίσιο παρέχει πολλά εργαλεία για τη διασυνοριακή διακίνηση στοιχείων. Τέλος,
σχετικά με την κεφαλαιακή έκθεση των τραπεζών και των δύο πλευρών, θα πρέπει να αποφασιστεί από κοινού
ότι η έκθεση δεν αποτελεί αυξημένο κίνδυνο και επομένως δεν θα χρειαστεί μεγαλύτερη κεφαλαιακή κάλυψη ή
αλλαγή του υπάρχοντος καθεστώτος, αναφέρει το Bloomberg.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Οι αποδόσεις των 60 μετοχών του ΓΔ από 01/01/19 (μέχρι & το κλείσιμο 15/02)
Μετοχή
CENER
ΒΙΟ
ΕΕΕ
ΠΕΙΡ
ΕΥΡΩΒ
ΟΤΕ
ΠΑΠ
ΠΛΑΘ
ΣΑΡ
ΚΕΚΡ
ΤΙΤΚ
ΑΒΑΞ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΟΛΥΜΠ
ΦΡΛΚ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΙΑΤΡ
ΕΚΤΕΡ
ΜΙΓ
ΜΥΤΙΛ
ΝΗΡ
ΛΑΜΔΑ
ΦΛΕΞΟ
ΙΝΤΚΑ
ΕΥΠΙΚ
ΜΠΕΛΑ
ΕΛΠΕ
ΚΟΥΕΣ
ΠΛΑΙΣ
ΠΛΑΚΡ
ΟΤΟΕΛ
ΙΝΛΟΤ
ΠΕΤΡΟ
ΕΥΔΑΠ
ΙΚΤΙΝ
ΙΑΣΩ
ΕΛΤΟΝ
ΕΧΑΕ
ΚΑΡΤΖ
ΣΠΕΙΣ
ΑΣΚΟ
ΟΠΑΠ
ΜΛΣ
ΜΟΗ
ΟΛΘ
ΕΥΑΠΣ
ΙΝΚΑΤ
ΔΕΗ
ΟΛΠ
ΚΡΙ
ΠΡΟΦ
ΓΡΙΒ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΝΕΜΟΣ
ΙΝΤΕΡΚΟ
ΕΤΕ
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΤΤ

Απόδοση %
0,95%
18,11%
6,97%
-17,38%
-0,09%
10,82%
14,73%
18,73%
0,57%
7,14%
-1,34%
-22,12%
22,99%
42,38%
14,51%
3,96%
45,00%
8,33%
15,49%
19,48%
2,15%
8,77%
12,86%
22,50%
7,62%
16,19%
6,10%
9,70%
12,96%
-5,31%
0,00%
10,93%
4,82%
8,00%
2,62%
12,45%
21,81%
2,97%
14,17%
-12,29%
17,21%
17,18%
4,89%
0,48%
-3,92%
0,68%
22,50%
2,47%
11,32%
4,00%
51,02%
5,42%
8,40%
21,05%
24,58%
9,09%
1,36%
6,73%
-5,45%
3,23%
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6,82%
6,58%
-3,50%

V

