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Άλλο ένα νέο mini stress – tests για τις τράπεζες
Άλλο ένα mini stress test καλούνται να περάσουν οι τράπεζες της Ευρώπης μέσα στο 2018 -συγχρόνως με την άσκηση ακραίων
καταστάσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ευρωπαϊκές τράπεζες πλην των ελληνικών-, το οποίο ξεκίνησε χθες από την EBA.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής, μολονότι είναι η 5η στη σειρά σχετική άσκηση διαφάνειας, θα πρέπει να σημειωθεί πως
είναι από τις πιο πλήρεις που έχουν διενεργηθεί, καθώς οι αρχές εμπλουτίζουν διαρκώς τις απαιτήσεις τους και ασκούν συστηματικό
έλεγχο στα στοιχεία.
Σημειώνεται πως η άσκηση αυτή έρχεται να προστεθεί και στο επικείμενο SREP (Supervisory Review and Evaluation Process Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης), το οποίο διεξάγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συνοψίζει όλα τα πορίσματα
των εποπτών για ένα δεδομένο έτος, ενώ και αυτό παρέχει κατευθύνσεις ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η κάθε
τράπεζα.
H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διεξάγει από χθες την ετήσια πανευρωπαϊκή άσκηση διαφάνειας και ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία με 130
τράπεζες στην Ευρώπη, προκειμένου να της χορηγήσουν μία σειρά από στοιχεία για τις δραστηριότητές τους. Ανάμεσα στα 130
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συγκαταλέγονται ασφαλώς και οι 4 συστημικές τράπεζες της Ελλάδας.
Τα στοιχεία αυτά αποσκοπούν στην έγκυρη ενημέρωση των αρχών, αλλά και των επενδυτών, σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που μπορεί
να επηρεάσουν την «υγεία» των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Μέσα από τα στοιχεία αυτά η EBA αποκτά ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση των κινδύνων και τον εντοπισμό των
τρωτών σημείων του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, αλλά και για την επιβολή της πειθαρχίας στην αγορά.
Τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο του 2017 και τον Ιούνιο του 2018, που καλούνται να δώσουν οι τράπεζες, καλύπτουν πληροφορίες για τα
κεφάλαιά τους, τον δείκτη μόχλευσης των κεφαλαίων τους, την έκθεσή τους σε κίνδυνο, τα κέρδη και τις ζημιές, το ρίσκο της αγοράς, τον
πιστωτικό κίνδυνο, τις τιτλοποιήσεις, τα ανοίγματά τους στον κρατικό δανεισμό (έκθεση σε ομόλογα των κρατών τους) και τα Μη
Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα. Οι επενδυτές αποκτούν έτσι ουσιαστικό τρόπο σύγκρισης των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά
και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτά λειτουργούν και προσφέρουν υπηρεσίες.
Η πληροφόρηση που πρέπει να παράσχουν οι τράπεζες μπορεί κατά το μεγαλύτερό της μέρος να είναι ανάλογη με τις αντίστοιχες
ασκήσεις της EBA κατά το παρελθόν, αν και η εισαγωγή των IFRS9 -των καινούργιων δηλαδή λογιστικών προτύπων- απαιτεί την
αναθεώρηση ορισμένων μοντέλων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αποτελεσματικά η εικόνα τους.
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που ζητούνται για τα ανοίγματα των ευρωπαϊκών τραπεζών σε εθνικά ομόλογα θα εμπλουτιστούν με νέα
στοιχεία και θα εναρμονιστούν με τους νέους εποπτικούς κανόνες αναφοράς.
Όπως είναι φανερό, η ΕΒΑ επιδιώκει με τον τρόπο αυτόν να καλύψει τα χρονικά κενά που δημιουργούνται από τα stress tests που έχουν
προγενέστερους χρόνους αναφοράς, ώστε εάν υπάρξουν απαιτήσεις, κεφαλαιακές ή άλλες, για τις τράπεζες της Ευρώπης, αυτές να
καθοριστούν εγκαίρως και επακριβώς.
Στο πλαίσιο αυτό, τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους η EBA, μαζί με την έκθεση αξιολόγησης κινδύνου (Risk Assessment Report), θα
απελευθερώσει πάνω από 900.000 κόμβους στοιχείων για τις 130 σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες στη γηραιά ήπειρο.
Η άσκηση παρέχει οικονομική πληροφόρηση σε χρονοσειρά εξαμήνου για την οικονομική κατάσταση των τραπεζών από το 2011 και
μετά, με δεδομένο πως -όπως ήδη προαναφέρθηκε- είναι η 5η στη σειρά άσκηση διαφάνειας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Σε κάθε περίπτωση, το πλέγμα των ασκήσεων που διενεργούν οι ευρωπαϊκές αρχές δίνει μια συνεχή ροή πληροφοριών και στοιχείων για
τις ευρωπαϊκές τράπεζες, απορροφώντας όμως και πολύ μεγάλο κομμάτι πόρων και ενεργειών για τη διεκπεραίωσή τους.
Γι' αυτό και οι ευρωπαϊκές αρχές στις επιμέρους ασκήσεις-όπως αυτή- ζητούν τα περισσότερα στοιχεία όχι από τις ίδιες τις τράπεζες,
αλλά από την εποπτεία.
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Τραπεζικά στελέχη: Στόχος των τραπεζών η επιστροφή στην κανονικότητα
Έμφαση στην περαιτέρω προώθηση των σταυροειδών πωλήσεων σε ολόκληρο το φάσμα των
τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων δίνουν οι τράπεζες, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου.
«Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ανάπτυξη των πωλήσεων καθώς υπάρχουν τομείς ιδιαίτερα στα ασφαλιστικά
προϊόντα που προωθούνται μέσω τραπεζών, που υπολείπονται σημαντικά στην διείσδυση τους στον γενικό
πληθυσμό σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ/ΜΠΕ διευθυντικό στέλεχος
τράπεζας, επισημαίνοντας ότι ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην ουσιαστική επανεκκίνηση της στεγαστικής
πίστης, τομέας όπου σημειώθηκε σημαντική υποχώρηση στη διάρκεια της κρίσης
Επενδυτικά, καταθετικά, αποταμιευτικά προϊόντα, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, λύσεις μια
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας των
τραπεζών να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, αναφέρουν τραπεζικά στελέχη που επικοινώνησε το ΑΠΕ/ΜΠΕ,
επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα παρατηρείται αύξηση του
ενδιαφέροντος των πελατών που σε αρκετές περιπτώσεις καταλήγει και σε πωλήσεις.
Ουσιαστική σημασία στην εδραίωση της τάσης για αύξηση της ζήτησης για τραπεζικά προϊόντα, όπως
επισημαίνουν σε δημόσιες παρεμβάσεις τους τραπεζικά στελέχη, έχει η γενικότερη πορεία της οικονομίας και οι
προοπτικές της. Η επιστροφή των τραπεζών στην κανονικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις γενικότερες
αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, επισημαίνουν σε τοποθετήσεις τους τραπεζικά στελέχη. Σημαντικό ρόλο
στην επιστροφή στην κανονικότητα θα έχει και η επικείμενη περαιτέρω ιδιαίτερα σημαντική χαλάρωση των
capital controls, πριν την οριστική τους άρση.
Όπως άλλωστε αναφέρθηκε από πλευράς ΕΕΤ, μετά την σειρά συναντήσεων που είχαν την περασμένη
εβδομάδα στις Βρυξέλλες, με Επιτρόπους και ανώτερα στελέχη της ΕΕ ο πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών, κ. Νικόλαος Καραμούζης, οι Αντιπρόεδροι αυτού κ.κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Κώστας
Μιχαηλίδης, Βασίλειος Ράπανος και η γενική γραμματέας της ΕΕΤ κα Χαρούλα Απαλαγάκη, οι θετικές
εξελίξεις στην οικονομία επιβεβαιώθηκαν και από την πρόσφατη έξοδο της Ελλάδος από τα προγράμματα
οικονομικής στήριξης, μετά από οκτώ χρόνια μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού κόστους, υλοποίησης
σημαντικών μεταρρυθμίσεων και διόρθωσης των σημαντικών μακροοικονομικών ανισορροπιών που οδήγησαν
την Ελλάδα στην κρίση.
Τονίστηκε, όμως, από πλευράς Ελλήνων τραπεζιτών, παράλληλα ότι σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις
παραμένουν, και επιβάλλεται η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, της δημοσιονομικής σταθερότητας και των
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ενώ είναι αναγκαία η δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος παραγωγικής και
επενδυτικής ώθησης και προσέλκυσης σημαντικών ξένων κεφαλαίων, ώστε να επιστρέψει η χώρα σε ισχυρούς
και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και να ανακτηθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των αγορών.
Δόθηκε επίσης έμφαση στις θετικές εξελίξεις που συντελούνται στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, μετά από μια
μακρά περίοδο κρίσης, ιδίως τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, με επιταχυνόμενη
επιστροφή καταθέσεων, τον σχεδόν μηδενισμό του δανεισμού των τραπεζών από τον ELA και τη βελτιούμενη
πρόσβαση στις αγορές, τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας, την αναβάθμιση της εταιρικής
διακυβέρνησης, την επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ΝΡΕs, της επιτυχούς
ολοκλήρωσης του προγράμματος αναδιάρθρωσης μέχρι το τέλος 2018 και τον σημαντικό νομοθετικό και
θεσμικό εκσυγχρονισμό του τραπεζικού πλαισίου που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια.
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Χαοτικές αποκλίσεις στα πραγματικά μεγέθη της Folli αποκαλύπτει το πόρισμα της Alvarez
Στοιχεία σοκ που αποκαλύπτουν ότι η Folli Follie Group είναι ουσιαστικά ένας όμιλος πολύ μικρότερου
μεγέθους από αυτόν που παρουσιάζονταν στις οικονομικές του καταστάσεις, περιλαμβάνονται στην έκθεση της
Alvarez & Marshall για τη δραστηριότητα του ομίλου στην Ασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι αποκλίσεις σε σχέση με τα στοιχεία που εμφάνιζε η εταιρεία ήταν
χαοτικές και αφορούσαν τόσο τον τζίρο της από τις δραστηριότητες στην Κίνα το 2017, όσο και τα ταμειακά
διαθέσιμα, δηλαδή τις καταθέσεις που υποστήριζε ότι διατηρούσε ο όμιλος στις τράπεζες.
Συγκεκριμένα:
•πραγματικός τζίρος της εταιρείας το 2017 δεν ξεπερνούσε τα 116 εκατ. δολάρια όταν στις οικονομικές
καταστάσεις του 2017 ο κύκλος εργασιών εμφανιζόταν στο 1,1 δις δολάρια
•τα ταμειακά διαθέσιμα δεν ξεπερνούσαν τα 10 εκατ. δολάρια όταν η εταιρεία εμφάνιζε 220 εκατ. δολάρια
Η έκθεση της Alvarez & Marshall προσδιορίζει το ταμειακό έλλειμμα της εταιρείας στα 290 εκατ. δολάρια και
ουσιαστικά δείχνει ότι, το πραγματικό μέγεθος της Folli Follie, δηλαδή η πραγματική αξία του ομίλου, είναι
ίσως χαμηλότερη των 400 εκατ. ευρώ, δηλαδή μικρότερη ακόμη και από τα δύο ομολογιακά δάνεια που έχει
συνάψει.
Το σχετικό πόρισμα αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, όπως επισημαίνεται,
συνιστά μόνο μια πρώτη καταγραφή του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε και ο οποίος θα πρέπει ενδεχομένως
να επεκταθεί και σε προηγούμενες χρονιές.
Τα στοιχεία σοκ που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Alvarez & Marshall συζητήθηκαν στη χθεσινή
μαραθώνια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Folli Follie, που οδήγησε στις παραιτήσεις των
ιδρυτών, βασικών μετόχων και εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου κ. Δημήτρη και Αικατερίνης
Κουτσολιούτσου.
Η σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου έγινε με πρωτοβουλία του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ.
Παναγιώτη Αλεξάκη, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις παραιτήσεις προστίθεται επίσης και αυτή του
μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, Μιχάλη Τσιμπρή, ο οποίος είχε διοριστεί στις 8 Ιουνίου.
Της χθεσινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Folli Follie, είχε προηγηθεί η παραίτηση της
Rothschild, που είχε προσληφθεί ως βασικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της διοίκησης και των βασικών
μετόχων της Folli Follie προκειμένου να «τρέξει» τη διαδικασία εξεύρεσης κεφαλαίων και στρατηγικών
επενδυτών.
Μαζί με τη Rothschild, την παραίτησή τους έχουν υποβάλει ο νομικός σύμβουλος Allen & Overy με έδρα το
Λονδίνο, αλλά και η ελληνική δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας, που είχαν αναλάβει τη νομική υποστήριξη του
διεθνούς οίκου στο έργο της αναδιάρθρωσης.
Στην ίδια συνεδρίαση έγινε επίσης προσπάθεια να αποτραπεί η αποχώρηση της EY, που είχε οριστεί ορκωτός
λογιστής με ευθύνη τον έλεγχο και την αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων του 2017 που
αμφισβητούνται ως προς την αξιοπιστία τους.
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Με χρέη στην ΔΕΗ 2,3εκ συνδέσεις ρεύματος – Πάνω από 1δις ευρώ οι οφειλές
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ από τα στελέχη της γενικής διεύθυνσης
Εμπορίας της επιχείρησης το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών από 2.536 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2017
μειώθηκαν σε 2.429 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2018. Αυτό σημαίνει μείωση κατά 107 εκατ. ευρώ. Παράλληλα το επτάμηνο
του 2018 οι οφειλές είχαν μειωθεί περαίτερω σε 2.399 εκατ. ευρώ.
Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση και οι οποίες, σύμφωνα με
πληροφορίες, ανέρχονται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των 7,1 εκατομμυρίων ρολογιών που τροφοδοτεί η
ΔΕΗ, τα 2,3 εκατ. ρολόγια έχουν οφειλές.
Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της υπόθεσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς της ΔΕΗ, αναδεικνύονται οι
λεγόμενοι «τελικοί πελάτες». Πρόκειται για καταναλωτές που είτε έχουν αλλάξει πάροχο, είτε έχουν κλείσει το ρολόι τους,
είτε έχουν αλλάξει ΑΦΜ.Το σύνολο των οφειλών των «τελικών πελατών», οι οποίοι αποτελούν το 32% των οφειλετών,
ανέρχεται σε 780 εκατ. ευρώ. Εξάλλου σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο για το
25% του συνόλου των πελατών της ΔΕΗ δεν είναι διαθέσιμο το ΑΦΜ ώστε να μπορούν να εντοπιστούν.
Το ζήτημα των «τελικών πελατών» έθιξε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης

κατά την παρουσίαση
των οικονομικών αποτελεσμάτων, σημειώνοντας ότι καταγράφεται αύξηση του φαινομένου που
απαιτεί ειδική αντιμετώπιση με τη συνδρομή και άλλων υπευθύνων φορέων της αγοράς.
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Τι απέγινε με την «επανίδρυση της Ευρώπης;»
Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ομιλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και τις πύρινες δηλώσεις του περί «επανιδρύσεως μιας
κυρίαρχης, ενωμένης και δημοκρατικής Ευρώπης». Τι έγινε μέσα σε αυτό το χρόνο;
Ένα μοναχικό πλοίο πλέει στη Μεσόγειο με ήλιο και με καταιγίδα. Αυτό είναι το μοτίβο ενός διακοσμητικού χαλιού στον τοίχο του Μεγάρου των
Ηλυσίων στο Παρίσι. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το έργο του σύγχρονου καλλιτέχνη Πιερ Αλεσίνσκι υπονοεί τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο
Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ομιλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και τις πύρινες
δηλώσεις του περί «επανιδρύσεως μιας κυρίαρχης, ενωμένης και δημοκρατικής Ευρώπης».
Έκανε λόγο για έναν Ευρωπαίο υπουργό Οικονομικών και έναν προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη, ο οποίος θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί
μακροπρόθεσμα από φορολογικά έσοδα. Προτάσεις είχε και για την άμυνα, προκρίνοντας ένα κοινό στρατιωτικό σώμα επεμβάσεων.
Η εικόνα της Ευρώπης ωστόσο έχει αλλάξει δραματικά μέσα σε ένα χρόνο. Η Ιταλία έχει μια κυβέρνηση λαϊκιστών, στην Αυστρία κυβερνά το επίσης
αντιευρωπαϊκό κόμμα FPÖ. Στην Ευρώπη υπάρχουν διαμάχες σχετικά με τη μετανάστευση και το Brexit. Όσον αφορά μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη
αυτές αναμένεται να καθυστερήσουν πολύ ακόμα.
Εν τω μεταξύ ο Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται υπό πίεση όσον αφορά τον πρώην σωματοφύλακά του Αλεξάντρ Μπεναλά. Η δημοτικότητά του
μειώνεται. Ο ίδιος πάντως ισχυρίζεται ότι ακριβώς επειδή η Ευρώπη βρίσκεται σε κίνδυνο «θα πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας».
Η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία από το ΝΑΤΟ
Ο Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να βρεις συμμάχους για να υλοποιήσει τα σχέδιά του. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από 16 μήνες ήταν
ιδιαίτερα προσηλωμένος στη Γερμανία και την καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ. Και η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι να
σταθεροποιηθεί η κυβέρνησή της και να γίνει αποδεκτό από τη Γερμανία το σχέδιό του περί προϋπολογισμού στην Ευρωζώνη. Σημασία έχει πάντως ότι
η ιδέα του βρήκε
\ ευρεία στήριξη ακόμα και εάν αυτή εντάσσεται στις ήδη υπάρχουσες δομές.
Επίσης η ιδέα του για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Πριν από τρεις μήνες τα κράτη μέλη της ΕΕ ανάμεσά τους και η Μεγάλη Βρετανία
συμφώνησαν στη σύσταση ενός σώματος ταχείας επέμβασης σε περιόδους κρίσης. Ο στόχος του Εμμανουέλ Μακρόν είναι να γίνει πιο ανεξάρτητη η
Ευρώπη από το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να εμπιστευθεί την ασφάλειά της μόνο στις ΗΠΑ», είχε πει ο ίδιος.
Ο Γάλλος Πρόεδρος έχει το βλέμμα στραμμένο στις ευρωεκλογές σε οκτώ μήνες και ο αγαπημένος του αντίπαλος είναι ο ακροδεξιός Ούγγρος
Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν. Στόχος του είναι πριν από τις ευρωεκλογές να διχάσει τους Ευρωπαίους ακροδεξιούς γεγονός που βολεύει και τη
Γερμανίδα καγκελάριο, μιας και το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν ανήκει στο συντηρητικό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Ευρωβουλή, στο οποίο ανήκει
και η CDU.
Deutsche Welle
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As percentage of all financial assets in the average American household,
equities make up about 34%.
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