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Καθοριστικό το 2019 για τις ελληνικές τράπεζες
Με νέα κρίση χρέους απειλείται η Ελλάδα αν οι συστημικές τράπεζες δεν καταφέρουν να περιορίσουν τα
«κόκκινα δάνεια», γράφει η Handelsblatt.
Οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες παλεύουν με αυξημένες δαπάνες και μειωμένα έσοδα. Τα καθαρά κέρδη από
τόκους, που παραδοσιακά συμβάλλουν στα έσοδα με 75%, συρρικνώθηκαν τους πρώτους εννέα μήνες κατά 14%,
ενώ οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,5%. Οι συνολικές απώλειες των τεσσάρων τραπεζών μετά την
καταβολή των φόρων έφθασε στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2018 τα 151 εκατομμύρια ευρώ,
διπλασιάστηκαν σχεδόν σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, γράφει η Handelsblatt σε άρθρο με τίτλο
«Καθοριστικό το 2019 για τις ελληνικές τράπεζες».
Η οικονομική εφημερίδα σημειώνει σε ανταπόκριση από την Αθήνα: «Τίποτα δεν δείχνει ότι σύντομα η
κατάσταση θα βελτιωθεί, διότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις. Το 2019
θα πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στον δραστικό περιορισμό των "κόκκινων δανείων", ο
οποίος θα επιδράσει αρνητικά στα ίδια κεφάλαια. Μέχρι στιγμής πάντως οι συστημικές τράπεζες εμφανίζονται
επαρκώς κεφαλοποιημένες. Όμως σχεδόν το 80% των ιδίων κεφαλαίων προέρχονται από επιστροφές φόρων
λόγω απωλειών.
Στη χειρότερη περίπτωση η Ελλάδα θα χρειαστεί νέα οικονομική βοήθεια
Σε περίπτωση που οι τράπεζες δεν καταφέρουν να σταθεροποιηθούν, τότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η
επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, συνεχίζει η γερμανική οικονομική εφημερίδα. Στη χειρότερη περίπτωση η
Ελλάδα θα χρειαστεί νέα οικονομική βοήθεια από τους δανειστές. Το γεγονός αυτό καθιστά τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια κίνδυνο για το σύνολο της ευρωζώνης. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η αξία των
μη εξυπηρετούμενων δανείων έφθασε τέλος Σεπτεμβρίου τα 84,7 δις. Κατά συνέπεια τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα αντιστοιχούν στο 46,7% των τραπεζικών πιστώσεων.
Για το 2019 οι τράπεζες σχεδιάζουν 30.000 πλειστηριασμούς ακινήτων. Παράλληλα κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ
επεξεργάζονται με την τεχνική υποστήριξη της JP Morgan τη δημιουργία μιας "bad bank" όπου θα μεταφερθούν
"κόκκινα δάνεια" περίπου 15 δις ευρώ και στη συνέχεια θα γίνουν τιτλοποιήσεις με την εγγύηση του ελληνικού
δημοσίου. Το πιθανότερο είναι ότι το σχέδιο θα βρει σύμφωνη την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, μιας
και προσανατολίζεται σε παρόμοιο που αφορούσε ιταλικές τράπεζες. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο ποιος θα
επενδύσει στους εν λόγω τίτλους αν ληφθεί υπόψη το κακό αξιόχρεο του ελληνικού δημοσίου.
Όλα αυτά δείχνουν πόσο άμεσα σχετίζεται η δεινή θέση των τραπεζών με το αξιόχρεο της Ελλάδας. Η χώρα
απέχει ακόμα πολύ από μια επιστροφή στις αγορές. Το επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο βρίσκεται στο
απαγορευτικό 4,4%. Καμία άλλη χώρα που βρίσκονταν σε πρόγραμμα δεν αναγκάζεται να καταβάλλει τόσο
υψηλά επιτόκια στους επενδυτές. Παρά το μαξιλαράκι των 26 δις που αρκεί για τα επόμενα δύο χρόνια, είναι
αμφίβολο αν η Ελλάδα καταφέρει να ξαναβγεί στις αγορές με ικανοποιητικούς όρους ή αν θα αναγκαστεί να
ζητήσει εκ νέου τη βοήθεια των δανειστών. Η απάντηση στο ερώτημα εξαρτάται και από τις εξελίξεις στον
ελληνικό τραπεζικό τομέα».
(Πηγή: Deutsche Welle)
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Στην ιταλική Cerved η EPS της Eurobank, σε Intrum, Pimco, B2Kapital οι τιτλοποιήσεις
Τα πρώτα κομμάτια του "παζλ" στο deal της συγχώνευσης Eurobank – Grivalia, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό για
την εξέλιξη των NPLs ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος από το πρώτο κιόλας τρίμηνο του 2019, στήνονται
μέσα στο διάστημα που απομένει μέχρι την εκπνοή του τρέχοντος έτους.
Πρόκειται για την πώληση της Eurobank Property Services (EPS), εταιρείας διαχείρισης ακινήτων της Eurobank,
αλλά και για την ανάθεση της τιτλοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες του Capital.gr, η Eurobank βρίσκεται στην τελική συζήτηση με την ιταλική Cerved προκειμένου να
γεφυρωθούν μικρές διαφορές και να προχωρήσει στη μεταβίβαση της EPS, η οποία διαχειρίζεται 116 μεγάλα
ακίνητα της Grivalia. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης της EPS θα κλείσει μέχρι 31/12/2018 και ο ιταλικός
όμιλος της Cerved θα αναλάβει όχι μόνο τις εκτιμήσεις των ακινήτων για τον όμιλο της Eurobank, αλλά και τη
διαχείριση όλων των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις μη
εξυπηρετούμενων δανείων στις οποίες θα προχωρήσει η Τράπεζα.
Οι τιτλοποιήσεις είναι το δεύτερο κομμάτι του εν εξελίξει σχεδίου για την ταχύτερη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της που ανακοίνωσε η Τράπεζα με το deal της συγχώνευσης Eurobank – Grivalia.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, τις τιτλοποιήσεις NPLs της Eurobank θα αναλάβουν η Intrum, η
Pimco και η B2Kapital. Οι τιτλοποιήσεις αφορούν τόσο τα "κόκκινα" στεγαστικά δάνεια, ύψους 2 δις. ευρώ, που
είχε ανακοινώσει η Τράπεζα ότι θα τιτλοποιήσει (project Pillar), όσο και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ύψους 7
δις. ευρώ, που θα μεταβιβάσει η Eurobank σε SPV (project Cairo) στο πλαίσιο του deal της συγχώνευσης με την
Grivalia. Συνολικά πρόκειται για δάνεια 9 δις. ευρώ, στα οποία η Cerved που θα αγοράσει την EPS, θα αναλάβει
εμπροσθοβαρώς τις εκτιμήσεις των ακινήτων που τα συνοδεύουν.
Σημειώνεται ότι η τιτλοποίηση των στεγαστικών NPLs (Pillar), ύψους 2 δις. ευρώ, της Eurobank αφορά ένα
χαρτοφυλάκιο περίπου 45.000 μη εξυπηρετούμενων δανείων, με εξασφαλίσεις σε 36.000 ακίνητα που έχουν
εκτιμώμενη εμπορική αξία κοντά στα 3 δις. ευρώ.
Όσο για τα δάνεια βαθιάς καθυστέρησης, ύψους 7 δισ. ευρώ (Cairo), θα μεταφερθούν σε Εταιρεία Ειδικού
Σκοπού (SPV) και έναντι αυτών θα εκδοθούν ομόλογα που θα διατεθούν σε επενδυτές. Ειδικότερα, τα δάνεια
των 7 δις. ευρώ που θα μεταφερθούν στο SPV έχουν προβλέψεις, ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Τα 3,2 δισ. ευρώ που
μένουν ακάλυπτα από προβλέψεις, θα "σπάσουν" σε δύο τίτλους: έναν senior, ύψους 2 δισ. ευρώ, τον οποίο θα
διακρατήσει η Τράπεζα και έναν mezzanine, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ο οποίος κατά ένα μέρος θα δοθεί στους
παλαιούς μετόχους και κατά ένα άλλο στον στρατηγικό επενδυτή που θα αποκτήσει την FPS (θυγατρική εταιρία
διαχείρισης NPLs της Eurobank). Όπως είχε αποκαλύψει το Capital.gr, Pimco, Cerberus και Fortress βρίσκονται σε
συζητήσεις με τη Eurobank, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της FPS.
Η FPS θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των 7 δισ. ευρώ που θα τιτλοποιήσει η Eurobank, όπως
προβλέπει ο σχεδιασμός του deal συγχώνευσης της Τράπεζας με την Grivalia, έχοντας έτσι, πέραν της μέχρι
σήμερα διαχείρισης χαρτοφυλακίων λιανικής, και χαρτοφυλάκια μικρομεσαίων (SMEs) και μεγάλων
επιχειρήσεων (corporate). Κατόπιν αυτού, η FPS θα μετεξελιχθεί στην "bad bank" της Eurobank, αλλάζοντας μετά
την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή οργανωτικό μοντέλο και απασχολώντας προσωπικό άνω των 1.000
ατόμων, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, Θεόδωρο Καλαντώνη.
(Πηγή: capital.gr)
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Εξαπάτηση από τη Χαλυβουργική βλέπει η ΔΕΗ
Οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα παρότι σταμάτησε από το 2015 η
παραγωγή χάλυβα, καταγγέλλει η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της. Όπως δε σημειώνει «ήδη έχει προβεί στις δέουσες
ενέργειες τόσο για την αποκατάσταση της προφανούς ζημίας που υπέστη, με την επιβαλλόμενη αναδρομική
ανατιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε αντιστοιχία με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα στη
Χαλυβουργική όσο και στην διαλεύκανση τυχόν εξαπάτησης της»...
Αναλυτικά:
Αναφορικά με το θέμα των οφειλών και των εν γένει οικονομικών δοσοληψιών της εταιρείας Χαλυβουργική με
τη ΔEΗ, πέραν των όσων έχουν μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί ανακοινώνονται τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες και στοιχεία, που περιήλθαν σε γνώση της ΔΕΗ, η παραγωγή
χάλυβα ή συναφών προϊόντων από τη Χαλυβουργική έχει τερματιστεί από το 2015. Ωστόσο οι καταναλώσεις
ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας αυτής παραμένουν έκτοτε σε πολύ υψηλά επίπεδα, συγκρίσιμες με αυτές
μεγάλων καταναλωτών όπως ο αερολιμένας «Ελευθέριος Βενιζέλος» ή ο ΟΣΕ.
2. Το εντελώς αδικαιολόγητο αυτό ύψος των καταναλώσεων οφείλεται στην παραγωγή άλλων προϊόντωνστο
χώρο των εγκαταστάσεων της Χαλυβουργική άσχετων με το χάλυβα.
3. Το ανωτέρω συνιστά παραβίαση των όρων της σύμβασης μεταξύ ΔEΗ – Χαλυβουργική, στο πλαίσιο της
οποίας η προνομιακή τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας αφορούσε αποκλειστικά στην παραγωγή χάλυβα ή
συναφών προϊόντων. Η ΔΕΗ επιφυλάσσεται και ήδη έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες τόσο για την
αποκατάσταση της προφανούς ζημίας που υπέστη, με την επιβαλλόμενη αναδρομική ανατιμολόγηση της
ηλεκτρικής ενέργειας σε αντιστοιχία με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα στη Χαλυβουργική όσο και
στην διαλεύκανση τυχόν εξαπάτησης της.
(Πηγή: Euro2day.gr)
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ΥΠΟΙΚ: Στα 7,62 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 11μηνο
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 7,626 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το εντεκάμηνο Ιανουάριος - Νοέμβριος 2018,
σημειώνοντας σημαντική υπέρβαση έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,071 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού το εντεκάμηνο σύμφωνα με τα οποία το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα
ανέρχονταν σε 4,646 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ( γενική κυβέρνηση) ύψους 2,563
δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1,005 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019, για το
αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 774 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47,471 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 760 εκατ. ευρώ
ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2018 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,620 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 655 εκατ. ευρώ ή 1,5% έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
Συνέχεια….
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Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,2%,








Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 2,5%,










Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 15 εκατ. ευρώ,








Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 19 εκατ. ευρώ,
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Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 129 εκατ. ευρώ ή 4,3%,
Φόροι στην περιουσία κατά 22 εκατ. ευρώ ή 0,8%,
ΦΠΑ λοιπών κατά 42 εκατ. ευρώ ή 0,3%,
Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 39 εκατ. ευρώ ή 9,4%,
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 45 εκατ. ευρώ ή 4,3%,
Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 32 εκατ. ευρώ ή 8,2%,
Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 82 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 10,6%.
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 102 εκατ. ευρώ ή 5,7%,
Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 27 εκατ. ευρώ ή 1,3%,
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 16 εκατ. ευρώ ή 6,2%,
Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 19 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 61 εκατ. ευρώ ή 2,2%.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 3,181 δισ. ευρώ, μειωμένες
κατά 475 εκατ. ευρώ από το στόχο (3,656 δισ ευρώ). Επιπλέον, στο ενδεκάμηνο έχουν πραγματοποιηθεί και επιστροφές εσόδων της τάξης των 1,593 δισ.
ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών.
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,851 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 105 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,060 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 694 εκατ.
ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,895 δισ ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 589 εκατ. ευρώ.
 εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Νοέμβριο 2018, είναι οι κάτωθι:
Οι κυριότερες κατηγορίες
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 65 εκατ. ευρώ,
ΦΠΑ λοιπών κατά 63 εκατ. ευρώ,
Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 16 εκατ. ευρώ,
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 16 εκατ. ευρώ,
Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 11 εκατ. ευρώ,
Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 44 εκατ. ευρώ,

Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 25 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Νοέμβριο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:
Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 38 εκατ. ευρώ,
Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 18 εκατ. ευρώ,
ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ,
Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,

Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 29 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 165 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 105 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων του Νοεμβρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 84
εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 475 εκατ. ευρώ από το μηνιαίο στόχο (559 εκατ. ευρώ). Επιπρόσθετο ποσό ύψους 247 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το
πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 ανήλθαν στα 44,908 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες
κατά 2,808 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (47,716 δισ ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,414 δισ. ευρώ και είναι
μειωμένες κατά 1,257 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 302
εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 100 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι μέρος των αρχικών πιστώσεων των επιδοτήσεων γεωργίας αφορούσαν σε
προγράμματα τα οποία πλέον εκτελούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 996 εκατ. ευρώ. Έχουν
καταβληθεί επιπλέον 240 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 403 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2,495 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 1,550 δισ. ευρώ.
Ειδικά για τον μήνα Νοέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,122 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,187 δισ. ευρώ
\ στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,717 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 957 εκατ.
έναντι του μηνιαίου
ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 405 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 230 εκατ. ευρώ.
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Αγωνία στο Χ.Α. μετά τη νέα πτώση, το 7 στα 7 και το κλείσιμο οριακά
χαμηλότερα των 600 μονάδων …. Παραμονή χαμηλότερα αυτών των
επιπέδων για έναν αριθμό συνεδριάσεων θα ανοίξει τον «Ασκό του
Αιόλου» βάζοντας την αγορά σε ένα νέο πτωτικό trend….
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Σε ιστορικό χαμηλό έκλεισε μετά το -5% της Πέμπτης ο τραπεζικός
δείκτης….
Τράπεζες (416.610, 424.100, 414.220, 424.100, +4.99002)
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