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ΟΟΣΑ: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για το 2020
Ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2,1% το 2020, έναντι 1,8% το 2019, και επίτευξη του στόχου για πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος προβλέπει ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)
στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Σημειώνει, ακόμη, ότι η σχεδιαζόμενη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην
οικονομία από ό,τι προβλέπει.
Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι η αύξηση της απασχόλησης και των πραγματικών μισθών θα στηρίξει την κατανάλωση και η βελτίωση
των χρηματοδοτικών συνθηκών και της εμπιστοσύνης θα ενισχύσει τις επιχειρηματικές επενδύσεις, ενώ η υποτονική
ζήτηση στο εξωτερικό θα περιορίσει κάπως τον ρυθμό αύξησης των εξαγωγών. «Παρά την υιοθέτηση επεκτατικών
δημοσιονομικών μέτρων στα μέσα του 2019, το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα θα παραμείνει υψηλό, στο 3,8% του
ΑΕΠ το 2019. Ο προϋπολογισμός του 2020 - που περιλαμβάνει μεγάλες φορολογικές μειώσεις μαζί με μέτρα για τη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης και, σε μικρότερο βαθμό, για τον εξορθολογισμό των δαπανών - θα στηρίξει την
ανάπτυξη και θα περιορίσει το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ», αναφέρεται στην έκθεση. «Φιλόδοξες
μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες για τη διαρκή αύξηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων, καθώς και
για την αύξηση των επενδύσεων και την επιτάχυνση της παραγωγικότητας», προσθέτει.
Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη συνεχίζεται με μοχλό τις εξαγωγές, οι οποίες ενισχύονται από τις τουριστικές
εισπράξεις, ενώ η αύξηση της ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τις τιμές στηρίζει τις εξαγωγές αγαθών, παρά την υποτονική
ζήτηση στο εξωτερικό. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν 3,9% φέτος και 3,6% το 2020.
Σημειώνει, επίσης, ο ΟΟΣΑ ότι η αύξηση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, η βελτίωση των χρηματοδοτικών συνθηκών
και τα χαμηλά επιτόκια χορηγήσεων - ρεκόρ στηρίζουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν
κατά 7,3% φέτος και 10,3% το 2020. Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να δημιουργεί θέσεις εργασίας, χάρη στις
μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο παρελθόν και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τις τιμές, με το ποσοστό
απασχόλησης να έχει αυξηθεί πάνω από το 57% - που είναι το υψηλότερο από το 2010 - και το ποσοστό της ανεργίας να έχει
υποχωρήσει κάτω από το 17%. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί στο 16,3% το 2020 και περαιτέρω στο 14,8%
το 2021. «Η αύξηση της απασχόλησης τονώνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, αλλά η αναπλήρωση των
ιδιωτικών αποταμιεύσεων και η υποτονική αύξηση της παραγωγικότητας κρατούν σε χαμηλά επίπεδα τις αυξήσεις των
μισθών και τον πληθωρισμό».
Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι συνετές δημοσιονομικές πολιτικές είναι κρίσιμης
σημασίας για τη μείωση του δημόσιου χρέους, το οποίο προβλέπει να υποχωρεί φέτος στο 176,9% του ΑΕΠ και περαιτέρω
το 2020 στο 171,4%. Εκτιμά ακόμη ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 3,5% για τη διετία 2020 -21. Το
κόστος δανεισμού, σημειώνει, θα συνεχίσει να μειώνεται, με συνέπεια ένα γενικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού ύψους 1%
του ΑΕΠ το 2020-21. Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου «Ηρακλής» αναμένεται να επιταχύνει τη μείωση
των κόκκινων δανείων των τραπεζών, η οποία είναι απαραίτητη για την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού και των
επενδύσεων, προσθέτει.
Όσον αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι θα σταθεροποιηθεί περί το 2% το 2020-21, τονίζοντας
ότι η σχεδιαζόμενη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην οικονομία από ότι
προβλέπει. Επισημαίνει, επίσης, ότι η προβλεπόμενη ανάκαμψη των επενδύσεων προϋποθέτει πρόοδο στη μείωση των
«κόκκινων» δανείων και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Φόβοι Κομισιόν για νέο κύμα αναδρομικών διεκδικήσεων από δημοσίους
υπαλλήλους
Ενα νέο κύμα αναδρομικών διεκδικήσεων από δημοσίους υπαλλήλους, εν αναμονή μιας νέας δικαστικής
απόφασης από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συμβουλίου, φαίνεται πως φοβίζει την Κομισιόν, στην τέταρτη
έκθεση ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας, την οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Μάλιστα, οι
Ευρωπαίοι δανειστές εκφράζουν την ανησυχία τους και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών
μέτρων που αναμένεται να προωθηθούν προς ψήφιση στη Βουλή, σε εφαρμογή των πρόσφατων αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
Τα εργασιακά
Όπως γράφει η Καθημερινή, στον τομέα των εργασιακών, η έκθεση αποκαλύπτει ότι η επόμενη αύξηση του
κατώτατου μισθού θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2020, έπειτα από διαδικασία διαβούλευσης που πρέπει
να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, αλλά και το γεγονός ότι θα διενεργηθεί αξιολόγηση της διαδικασίας και των
εξελίξεων στην αγορά εργασίας, με την τεχνική υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αναφορά γίνεται και
στις πρόσφατες αλλαγές που ψηφίστηκαν με τον αναπτυξιακό νόμο, με την Ε.Ε. να κρατάει στάση αναμονής,
επισημαίνοντας ότι θα φανεί στην πράξη πώς οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις θα επηρεάσουν τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις στη χώρα μας.
Στον τομέα της πρόνοιας, τέλος, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρονται στην καθυστέρηση που
παρατηρείται όσον αφορά την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος για την πιστοποίηση της αναπηρίας,
λόγω «τεχνικών» προβλημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έκθεση της
Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και στην εν αναμονή αναθεώρηση των επιδοτήσεων σε ειδικές ομάδες πολιτών
(ΑμεΑ, φοιτητές, άνεργοι, άτομα άνω των 65 ετών κ.λπ.) για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
«Αγκάθι» φαίνεται πως είναι και η διαδικασία επανένταξης των δικαιούχων του κοινωνικού εισοδήματος
αλληλεγγύης στην αγορά εργασίας, με την κυβέρνηση να έχει ήδη δεσμευθεί για αναθεώρηση των
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ με στόχο τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων. Οι προωθούμενες αλλαγές ήδη
δοκιμάζονται σε πιλοτικό πρόγραμμα, ώστε αυτό να επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο, σταδιακά, μεταξύ
Φεβρουαρίου και Ιουλίου του 2020.
Ειδικά για το ασφαλιστικό, στην έκθεση της Κομισιόν, αφού αναλύονται οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ,
αναφέρεται η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προωθήσει προς νομοθέτηση προτάσεις για την
αντιμετώπιση των μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και σημειώνεται ότι υπάρχει δέσμευση ώστε «να
βρεθούν λύσεις που να περιλαμβάνουν το κόστος της απαραίτητης τροποποίησης στον προϋπολογισμό του
υπουργείου Εργασίας για το 2020». Κάτι που, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους συντάκτες της έκθεσης, «θα είναι
δύσκολο». Βέβαια, ξεκαθαρίζεται πως είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί εάν αυτό θα συμβεί, καθώς δεν έχει
κατατεθεί συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Πρόσθετη αβεβαιότητα βεβαίως προκαλεί στους δανειστές η πρόσφατη
απόφαση του 2ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις για την
εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, τα ποσοστά αναπλήρωσης της
συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2016 και την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων του
δημόσιου τομέα στον ΕΦΚΑ. Το θέμα έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του δικαστηρίου και, σύμφωνα με
τους εκπροσώπους των δανειστών, δεν αποκλείεται να φθάσει και έως το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.
Οι συντάξεις
Η Κομισιόν αναφέρεται και στις αυξήσεις των συντάξεων χηρείας και την παροχή «13ης σύνταξης» που
νομοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υλοποίησε η Ν.Δ., που καταργούν σημαντικά στοιχεία των
συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων του 2012 και του 2016 και οδηγούν σε αύξηση των δαπανών για τις
συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Πηγή: Καθημερινή
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Προϋπολογισμός του 2020: Υπερπλεόνασμα 436 εκατ. το 2019 – Ρυθμός
ανάπτυξης 2,8% ….
Ρυθμό ανάπτυξης 2,8% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% το 2020 προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός που
κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Ο νέος προϋπολογισμός
υπερκαλύπτει τον στόχο του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα και θέτει την ελληνική οικονομία σε τροχιά
ισχυρότερης ανάπτυξης, όπως προκύπτει από τις προβλέψεις για τη πορεία των οικονομικών μεγεθών το 2020.
Στον προϋπολογισμό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, περαιτέρω πτώση της ανεργίας -στο 15,6% το επόμενο έτος
από 17,4% φέτος. Ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος αναμένεται να διαμορφωθεί το 2019 στο 2% και το πρωτογενές
πλεόνασμα στο 3,7%.
Για το 2019 ο προϋπολογισμός προβλέπει δημοσιονομικό χώρο ύψους 436 εκατ. ευρώ -βάσει του οποίου η
κυβέρνηση θα διανείμει κοινωνικό μέρισμα τον Δεκέμβριο- και 164 εκατ. ευρώ για το 2020.
Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι «βασική προτεραιότητα της δημοσιονομικής στρατηγικής για το
έτος 2020 αποτελεί η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, η μείωση της υπερφορολόγησης, η ενίσχυση των
επενδύσεων και των διαθέσιμων εισοδημάτων των πολιτών και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
με παράλληλη διασφάλιση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που περιλαμβάνονται στους όρους της
Ενισχυμένης Εποπτείας».
Ο προϋπολογισμός θα εισαχθεί για συζήτηση στη διαρκή επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής στις 25
Νοεμβρίου και θα γίνουν τέσσερις συνεδριάσεις, δηλαδή στις 25, 26, 27 και 28 Νοεμβρίου.
Ο προϋπολογισμός θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια προτού η Βουλή διακόψει τις εργασίες
της για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Τον προϋπολογισμό παρέδωσε ο κ. Σταϊκούρας στον Πρόεδρο της
Βουλής σε στικάκι.
Επισυνάπτεται το έγγραφο για τον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης.
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Eurobank – 149εκ ευρώ στο 9μηνο … Στο 31,1% ο δείκτης NPEs
Αποτελέσματα 9μηνου ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank. Και με βάση τα όσα αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωση της.
Τα βασικά σημεία είναι τα ακόλουθα:
Καθαρά Κέρδη1 €149εκ. το εννεάμηνο 2019
 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων €609εκ.
 Αρνητικός σχηματισμός νέων NPEs κατά €195εκ. το Γ΄ τρίμηνο
 Μείωση των συνολικών NPEs κατά €2,8δισ. το εννεάμηνο
 Μείωση του δείκτη NPEs σε 31,1% από 39,0% ένα χρόνο πριν
 Αύξηση δείκτη προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 140 μ.β. σε ετήσια βάση σε 55,1%
 Αύξηση ενήμερων χορηγήσεων σε συγκρίσιμη βάση κατά €1,5δισ.2 και καταθέσεων κατά €4,8δισ. στο έτος
 Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις 87,3%
 Δείκτης CET1 16,3% και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 18,6%
Ανάλυση αποτελεσμάτων
Oι επιδόσεις της Eurobank ήταν θετικές το εννεάμηνο 2019. Οι βασικοί επιχειρησιακοί δείκτες βελτιώθηκαν και η
 προς την ολοκλήρωση του πλάνου μείωσης των NPE της.  Τα καθαρά κέρδη3 σε ενοποιημένο
Τράπεζα πλησιάζει
επίπεδο διαμορφώθηκαν σε €149εκ. το εννεάμηνο 2019.  Tα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 3,0% στο
εννεάμηνο σε €1.031εκ. αλλά αυξήθηκαν κατά 1,1% στο Γ΄ τρίμηνο σε €346εκ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο
διαμορφώθηκε σε 2,25% το εννεάμηνο 2019 σε σχέση με 2,49% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.  Τα καθαρά έσοδα από
αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €250εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από
ενοίκια της Grivalia ύψους €29εκ. και υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου καταστημάτων. Σε τριμηνιαία
βάση, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,9% σε €94εκ. και αντιστοιχούσαν σε 60 μονάδες
βάσης επί του συνολικού ενεργητικού. Η αύξηση οφείλεται τόσο στις εργασίες στην Ελλάδα όσο και σε αυτές του
εξωτερικού (+3,0% και +9,2% στο τρίμηνο αντίστοιχα).  Τα οργανικά έσοδα παρέμειναν σταθερά το εννεάμηνο σε
€1.281εκ., ενώ ενισχύθηκαν κατά 1,9% το Γ΄ τρίμηνο σε €440εκ. Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 1,3% το εννεάμηνο
και 7,4% το Γ΄ τρίμηνο λόγω μείωσης των λοιπών εσόδων.  Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση4 ,
υποχώρησαν κατά 2,0% στην Ελλάδα και ήταν αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου το εννεάμηνο 2019.  Τα οργανικά κέρδη
προ προβλέψεων υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 2,9% σε €609εκ., αλλά αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 1,0% σε
€210εκ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 5,2% το εννεάμηνο σε €693εκ. και 15,9% το τρίμηνο σε
€223εκ.
Περαιτέρω πρόοδος σημειώθηκε αναφορικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Ο σχηματισμός των νέων μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €515εκ. το εννεάμηνο 2019 και κατά €195εκ. το Γ΄
τρίμηνο 2019. Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε
31,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €2,8δισ. το εννεάμηνο, εκ των οποίων €0,5δισ. το Γ΄
τρίμηνο. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 140 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και
ανήλθε σε 55,1%.  Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους
€7,5δισ. (project Cairo) και την πώληση της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων FPS, καθώς ελήφθησαν δεσμευτικές
προσφορές. Η Eurobank στοχεύει στην υπογραφή των δεσμευτικών συμφωνιών πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.  Οι
προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 3,9% το εννεάμηνο σε €493εκ. και 21,0% το τρίμηνο και
αντιστοιχούσαν σε 180 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων στο τέλος Σεπτεμβρίου.  Οι δραστηριότητες στο
εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη5 να ανέρχονται σε €139εκ. το εννεάμηνο 2019.
Ειδικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 10,9% το εννεάμηνο σε €199εκ. και τα συνολικά
\
κέρδη προ προβλέψεων
αυξήθηκαν κατά 27,2% την ίδια περίοδο σε €238εκ.  O δείκτης CET1 ενισχύθηκε κατά 40 μ.β.
στο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 16,3%, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε σε 18,6%
και είναι ο υψηλότερος στον εγχώριο κλάδο. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε
14,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,6δισ.  Οι ενήμερες χορηγήσεις
αυξήθηκαν σε συγκρίσιμη βάση κατά €1,5δισ.6 έναντι του εννεαμήνου 2018 και οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά
€4,8δισ. την ίδιο περίοδο, περιλαμβανομένων €1,1δισ. από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria. Ο δείκτης χορηγήσεων
προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 87,3%, από 95,5% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
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Ισπανία: Στα 62,7 δισ. ευρώ το κόστος διάσωσης των τραπεζών
Η Τράπεζα της Ισπανίας αναθεώρησε προς τα άνω, σε 62,725 δισ. ευρώ, το συνολικό κόστος της διάσωσης του
τραπεζικού τομέα στη διάρκεια της κρίσης και έως τον Δεκέμβριο του 2018, με το ισπανικό κράτος να
συνεισφέρει από τα ταμεία του τα 42,561 δισ. από αυτά τα χρήματα.
Αυτή η εκτίμηση είναι κατά 1,376 δισ. υψηλότερη (ένα 2,13%) από τον προηγούμενο υπολογισμό και η προς τα
άνω αναθεώρηση οφείλεται στο μεγαλύτερο κόστος της διαδικασίας για τη διάσωση που προκάλεσαν τα
άσχημα αποτελέσματα της CAM (που σήμερα ανήκει στην τράπεζα Sabadell) και της Unnim (που σήμερα
κατέχει η τράπεζα BBVA).
Εκτός από τα 42,561 δισ. ευρώ που μετάγγισε το κράτος, το υπόλοιπο κόστος καλύφθηκε από τα 23,164 δισ.
που αντλήθηκαν από το τραπεζικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. «Αυτά τα ποσά δεν ενσωματώνουν τους
τόκους και τις προμήθειες που αποκτήθηκαν, ή πληρώθηκαν, ούτε και τις συμπληρωματικές δαπάνες»,
ενημερώνει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ισπανίας.
Για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής κρίσης που έχει αντιμετωπίσει η χώρα, το
ισπανικό κράτος σε συνδυασμό με τις άλλες χώρες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της ΕΕ
ανέπτυξε στο διάστημα 2009-12 ένα σύστημα μέτρων για να βελτιωθεί η ρευστότητα στις τράπεζες. Ένα από
αυτά ήταν η σύσταση του Ταμείου Εξαγοράς Τραπεζικών Μετοχών, που ρευστοποιήθηκε το 2012 με ένα
κέρδος 650 εκατ. ευρώ για το ισπανικό κράτος, από τους εισπραχθέντες τόκους. Το δεύτερο μέτρο ήταν η
χορήγηση κρατικών εγγυήσεων για ορισμένα προϊόντα πιστωτικών ιδρυμάτων, που αντιστοιχούσαν σε πάνω
από 110 δισ. ευρώ – τα οποία πλέον έχουν αποσβεσθεί.
Όμως το πραγματικό κόστος της κρίσης θα διαπιστωθεί όταν το κράτος αποφασίσει να πωλήσει όλες τις
μετοχές της διασωθείσας τράπεζας Bankia που διακρατεί. Ένα τμήμα του ποσού, ύψους 51,216
δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι πρακτικά ανείσπρακτο και αφορά τα 24, 069 δισ. που συνεισέφερε το κράτος
μέσω των φορολογουμένων. Το κράτος κατέχει το 62% των μετοχών της Bankia και έχει θέσει ως χρονικό
ορίζοντα της αποχώρησής του από το ίδρυμα το 2021, όμως είναι πιθανόν να μην πραγματοποιήσει το σχέδιο
αυτό.
Επίσης, το κράτος θα πρέπει να ξεγράψει διαπαντός τα ποσά που μετάγγισε στις Catalunya Banc,
Novacaixagalicia, Banco de Valencia, CEISS (Caja Duero y Caja Espa), CajaSur y Banco Gallego, που
ανέρχεται συνολικά σε 28,052 δισεκ. ευρώ. Επιπλέον, ο τραπεζικός τομέας έχει απωλέσει τελειωτικά 23,164
δισεκ. ευρώ για τη διάσωση τραπεζικών ιδρυμάτων που σήμερα δεν υφίστανται.

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

V

