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Λ. Φραγκιαδάκης: Όλες οι τράπεζες θα περάσουν τα stress tests
Την εκτίμηση ότι οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν με επιτυχία τα εν εξελίξει stress tests διατύπωσε ο
διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. Οι δηλώσεις τους έγιναν στο πλαίσιο της
εκδήλωσης για την υπογραφή τριών συμβάσεων εγγυήσεων ύψους 640 εκατ. ευρώ, μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίες βελτιώνουν την πρόσβαση στη
χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι συμφωνίες αυτές υποστηρίζονται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την
Ευρώπη, (Σχέδιο Γιούνκερ). Όπως είπε ο κ. Φραγκιαδάκης, στο περιθώριο της εκδήλωσης,, όλες οι τράπεζες θα
περάσουν τα stress tests, συμπληρώνοντας ότι «τα αποτελέσματα θα είναι ενθαρρυντικά». Ο ίδιος εμφανίστηκε
αισιόδοξος ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα ξεπεράσει τα προβλήματα, σημειώνοντας ότι ενημέρωση για
το πώς οδεύει η διαδικασία θα έχουν οι τραπεζικές διοικήσεις κατά την επίσκεψή τους στη Φρανκφούρτη αυτήν
την εβδομάδα. Σε σχέση με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής που διεκόπη στα τέλη Μαρτίου, τόνισε ότι η
τράπεζα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τις δύο κινεζικές εταιρείες, Fosun και Gongbao, που είχαν συμμετάσχει
στο διαγωνισμό, με στόχο «η πώληση να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν, με θετική επίπτωση για την
Εθνική Τράπεζα».
Η συμφωνία για τα δάνεια
Καταρχάς, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας InnovFin, η ΕΤΕ θα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε
καινοτόμες ΜΜΕ και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης για περίοδο δύο ετών. Η εγγύηση του
ΕΤαΕ παρέχεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», με
την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020».
Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η στήριξη της ΕΕ προς τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται να
δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ. Κατά δεύτερον, το πρόγραμμα COSME είναι μια
συμφωνία παρατάσεως που θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να κατευθύνει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 500 εκατ.
ευρώ σε πάνω από 1.900 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε διάστημα τριών ετών. Το ΕΤαΕ με τη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παράσχει στην ΕΤΕ εγγυήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, γεγονός που
θα δώσει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις απαιτήσεις της για παροχή εξασφαλίσεων, με
αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Επιπλέον, το ΕΤαΕ υπέγραψε στο πλαίσιο του
προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία EaSI, συμφωνία εγγύησης
μικροχρηματοδοτήσεων με την ΕΤΕ με σκοπό τη στήριξη με 40 εκατ. ευρώ 3.400 μικρο-δανειοληπτών –πολύ
μικρές επιχειρήσεις– που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε δανεισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Το
πρόγραμμα EaSI Guarantee ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
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Πρωτογενές πλεόνασμα €2,32 δισ. το τρίμηνο του 2018 (πολύ πάνω του στόχου)
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου
2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 408 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 816 εκατ.
ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το
αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.364 εκατ. ευρώ τοαντίστοιχο διάστημα του 2017.
Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.320 εκατ. ευρώ, έναντι
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.096 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.070 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.112 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 889 εκατ.
ευρώ ή 7,9% έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού
προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.052 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 361 εκατ. ευρώ ή 3,4% έναντι του
στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.079
εκατ. ευρώ,σημειώνοντας αύξηση κατά 227 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (852 εκατ.ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.060 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 529 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου.
Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.138 εκατ. ευρώ μειωμένο
κατά 244 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2.753 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 315 εκατ.
ευρώ.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 385 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων του Μαρτίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών)
ανήλθαν σε 360 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 117 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (243 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018 ανήλθαν στα 11.704 εκατ. ευρώ και
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 335 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (12.039 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα,
οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.356 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 150 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 1.077 εκατ.
ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 150 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 160 εκατ. ευρώ για επιδόματα
πολυτέκνων.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 348 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 332 εκατ. ευρώ.
Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.271 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες
κατά 25 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.111 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι
δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 161 εκατ. ευρώ και
παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 134 εκατ. ευρώ.
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Bloomberg: H Ελλάξα ξανά στο προσκήνιο … Μεγάλες οι προκλήσεις
Σύμφωνα με τα όσα γράφει το Bloomberg σε δημοσίευμα του, η Ελλάδα επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους αρθρογράφους του
πρακτορείου να γράφουν πως συμπληρώνοντας ότι η πορεία της χώρας προς την έξοδο από το μνημόνιο φέρνει τον πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα, αντιμέτωπο με εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις.
Στο εσωτερικό μέτωπο, όπως σχολιάζει, οι προετοιμασίες για την επομένη της εξόδου από το πρόγραμμα πυροδοτούν συγκρούσεις τόσο
με συμμάχους όσο και με αντιπάλους. Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής καλείται να αντιμετωπίσει από τις αυξανόμενες εντάσεις
στις σχέσεις με την Τουρκία και την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή έως το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ.
«Η ικανότητα του Τσίπρα να καθοδηγήσει τη χώρα μέσα από όλα αυτα, θα μπορούσε να καθορίσει το πόσο σταθερή θα είναι η ίδια και
η περιοχή τα επόμενα χρόνια επισημαίνουν οι ειδικοί», αναφέρει το ρεπορτάζ, προσθέτοντας ότι η «η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ παρακολουθούν όλοι με μεγάλοι ενδιαφέρον».
Συνέχεια…
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Ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχολιάζει πως το χειρότερο πρόβλημα για τον Τσίπρα, την κυβέρνηση και
συνολικά την Ελλάδα είναι η εξελισσόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας. «Ο περιορισμός της αμερικανικής επιρροής στην περιοχή είναι
παράγοντας αποσταθεροποίησης και το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό» σημειώνει ο κ. Χατζής, ενώ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν είναι η
πρωταρχική έγνοια για την Τουρκία, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για να παγιώσει την ηγεμονία
του στην περιοχή.
Από την πλευρά του ο Θάνος Ντόκος, γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, υπογραμμίζει ότι αν και η πιθανότητα για μία εσκεμμένη
κλιμάκωση είναι σχετικά μικρή, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για ένα «ατύχημα» ανάμεσα στις δύο χώρες.
Στο θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, όπως αναφέρει το πρακτορείο, η αντίσταση της Ελλάδας μπαίνει στο δρόμο μίας πρωτοβουλίας
των δυνάμεων της Δύσης να προσπαθήσουν να περιορίσουν την ρωσική επιρροή στα Βαλκάνια. Επισημαίνει δε ότι οι χειρισμοί του
Αλέξη Τσίπρα έχουν πυροδοτήσει κριτική τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από τους συμμάχους του, υπενθυμίζοντας ότι ο υπουργός
Άμυνας, Πάνος Καμμένος, επιμένει ότι το κόμμα του δεν θα αποδεχθεί λύση, που θα περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία.
Σύμφωνα με τα όσα γράφει το Bloomberg, οι πολιτικές αβεβαιότητες συμπίμπτουν με ερωτηματικά στο οικονομικό μέτωπο
σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαίο πιστωτές και το ΔΝΤ θα πρέπει να αποφασίσουν εάν η χώρα θα χρειαστεί κάποιου είδους
«μεταμνημονιακό πρόγραμμα». «Η κυβέρνηση έχει κάνει το μεγάλο λάθος να παίξει το χαρτί της καθαρής εξόδου υπερβολικά γρήγορα»
σχολιάζει ο Βολφγκάνγκο Πίκολι, συμπρόεδρος της Teneo Intelligence στο Λονδίνο, εξηγώντας ότι αυτό ενέχει μεγάλο ρίσκο από το τη
στιγμή που δεν υπάρχει ακόμη κανένα σχέδιο για την μετά το πρόγραμμα περίοδο.

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

Καμπανάκι ΣΕΒ: Υπαρκτός νέος κύκλος αβεβαιότητας για την οικονομία
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να συνεχισθεί το 2018, ωστόσο ο κίνδυνος εμφάνισης ενός νέου κύκλου
αβεβαιότητας είναι υπαρκτός, όσο παραμένουν ασαφείς οι συνθήκες μετα-μνημονιακής επιτήρησης και, ενδεχομένως, ελάφρυνσης του
χρέους.
Αυτά επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, τονίζοντας την ανάγκη «να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για να
αποφευχθεί ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας», καθώς δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα μεταφοράς της υλοποίησης μνημονιακών μέτρων
στο μέλλον.
«Τυχόν καθυστερήσεις θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά στην ομαλή έξοδο στις αγορές και, κατ' επέκταση, τη διαφύλαξη της
εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η ανάγκη για εξάλειψη της αβεβαιότητας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής
τους επόμενους μήνες ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από την περιρρέουσα διεθνή πολιτική και οικονομική αστάθεια», προσθέτει ο
Σύνδεσμος.
Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι το κόστος δανεισμού από τις διεθνείς αγορές παραμένει υψηλό, καθώς οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων,
μετά την έκδοση του 7ετούς ομολόγου στις 8/2/2018 ύψους 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%, δεν παρουσιάζουν ακόμα σαφή τάση
αποκλιμάκωσης.
Αναφέρει ακόμη ότι η βελτίωση του οικονομικού κλίματος κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017 και τους δύο πρώτους μήνες του 2018
διακόπηκε το Μάρτιο, εξέλιξη που συμβαδίζει με τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και καταδεικνύει ενδεχομένως τον γενικότερο
προβληματισμό που αναπτύσσεται αναφορικά με την ελάφρυνση του χρέους και τις συνθήκες χρηματοδότησης, καθώς και την άσκηση
οικονομικής πολιτικής, μετά τη λήξη του προγράμματος προσαρμογής τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.
«Ταυτόχρονα, η αποδυνάμωση της ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,1% το 2017) και η παραμονή της καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε
χαμηλά επίπεδα αποτυπώνουν τη δυσμενή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων.
Παρόλα αυτά, η ισχυρή ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας εξακολουθεί προς το παρόν να ευνοεί τις ελληνικές εξαγωγές, ενώ η έναρξη
της τουριστικής περιόδου αναμένεται ότι θα δώσει νέα ώθηση στην απασχόληση και στις λιανικές πωλήσεις.
Τυχόν επιβράδυνση, πάντως, της εξωτερικής ζήτησης τους επόμενους μήνες, λόγω της όξυνσης του προστατευτισμού και της
αβεβαιότητας διεθνώς, αναμένεται να επηρεάσει αναλόγως και τις ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών», καταλήγει ο ΣΕΒ.
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Εξαγορά από τη ΔΕΗ της EDS στη FYROM
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων οικονομικών και
νομικών ενεργειών, ενέκρινε στις 13.4.2018 την εξαγορά της εταιρείας εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας EDS που εδρεύει στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το τίμημα της
εξαγοράς ανέρχεται σε € 4,8 εκατ.
Η συγκεκριμένη εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
της ΔΕΗ και ειδικότερα στην περιοχή των Βαλκανίων όπου επιδιώκει να καταστεί ηγετική δύναμη ενόψει και
της επερχόμενης ενοποίησης των αγορών ενέργειας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Όμιλος EDS, αποτελεί μία δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία στον τομέα της εμπορίας και προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας, στη FYROM. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει θυγατρικές στη Σερβία, στη Σλοβακία και στο
Κόσσοβο. Είναι μέλος του Ουγγρικού Χρηματιστηρίου Ηλεκτρικής Ενέργειας (HUPX) και διαθέτει άδειες

εμπορίας (trading)
Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Σερβία, στο Κόσσοβο, στην Κροατία, στη Βουλγαρία και στην
Ουγγαρία. Είναι από τους σημαντικότερους συμμετέχοντες στο απελευθερωμένο τμήμα της Ηλεκτρικής
Αγοράς προμήθειας της γειτονικής χώρας και παρέχει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως σε μεγάλες βιομηχανίες και
επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο των πελατών της περιλαμβάνει το 40% των εταιρειών με περισσότερους από 50
υπαλλήλους, για τις οποίες διαθέτει ισχύ συνολικά 320MW. Η EDS είναι προετοιμασμένη να αναπτυχθεί
δυναμικά μέσα από τη σταδιακή απελευθέρωση της τοπικής Ηλεκτρικής Αγοράς η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.
Σε ότι τέλος αφορά στην αγορά προμήθειας (λιανική) της Σερβίας ήδη έχει ένα χαρτοφυλάκιο πελατών 10ΜW
στο τέλος του πρώτου χρόνου δραστηριοποίησης της.
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Μακρόν-Μέρκελ στο Βερολίνο την Πέμπτη, για το μέλλον της ευρωζώνης
Γερμανία και Γαλλία συζητούν εντατικά για το μέλλον της ευρωζώνης και υπάρχουν θέματα στα οποία
συμφωνούν αλλά και θέματα στα οποία διαφωνούν.
\ σήμερα ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ.
Αυτό δήλωσε
«Στη διάρκεια της συνάντησής τους την Πέμπτη η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν θα συζητήσουν λεπτομερώς προτάσεις», επεσήμανε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Αυτό θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεών τους», τόνισε ο Ζάιμπερτ.
Ο Γάλλος πρόεδρος πρόκειται να επισκεφθεί το Βερολίνο την Πέμπτη.

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

IV

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Να μείνει η αγορά υψηλότερα των 800 – 810 μονάδων και να διασπάσει
τις ισχυρές αντιστάσεις στα επίπεδα των 825 – 830 μονάδων και κάτι
μπορούμε να περιμένουμε…
Relative Strength Index (50.3509)
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