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

Ημερήσια Νέα
17/10/16

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,4 δισ. ευρώ το εννιάμηνο
Πρωτογενές πλεόνασμα 5,454 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος
2016 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,072 δισ. ευρώ, την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές
πλεόνασμα 1,907 δισ. ευρώ.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία του προϋπολογισμού το εννεάμηνο που δόθηκαν στη
δημοσιότητα. Σύμφωνα με αυτά, το εννεάμηνο, παρουσιάζεται πλεόνασμα στη γενική κυβέρνηση ύψους 606
εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,904 δισ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του
προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3,023 δισ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37,827 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 517 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016. Όπως αναφέρει στη σχετική
ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, 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 35,251 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,487 δισ. ευρώ ή
4,4% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016.
Οι επιστροφές εσόδων, εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών,
ανήλθαν σε 2,149 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Τα έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ανήλθαν σε 2,575 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 970 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016.
Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2016, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα
5,882 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,106 δισ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5,374 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου
στόχου κατά 1,028 δισ. ευρώ.
Οι επιστροφές εσόδων του Σεπτεμβρίου 2016, εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης
ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 115 εκατ. ευρώ έναντι του
μηνιαίου στόχου του προϋπολογισμού 2016.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 37,221
δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,112 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,539 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά
2,483 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως, λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,914 δισ. ευρώ.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2015 κατά 514 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 315 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 119
εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 66 εκατ.
ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 49 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 28 εκατ. ευρώ για τις
μεταναστευτικές ροές και 46 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2,681 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 629 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικά, για το μήνα Σεπτέμβριο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,236 δισ. ευρώ και
παρουσιάζονται αυξημένες κατά 317 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,727 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 63 εκατ. ευρώ έναντι του
μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 509 εκατ. ευρώ,
αυξημένες κατά 254 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

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

I

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

Ημερήσια Νέα

/

ΟΛΘ: «Άνοιγμα» του CEO του Οργανισμού στους υποψήφιους επενδυτές
Να εξετάσουν ξανά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να καταθέσουν ικανοποιητικές δεσμευτικές προσφορές,
κάλεσε τους υποψήφιους επενδυτές για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μακρής, ενόσω η δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Μιλώντας από το βήμα του 1ου Thessaloniki Summit, o κ. Μακρής επεσήμανε ότι έργο πρώτης προτεραιότητας
είναι η επέκταση της 6ης προβλήτας, που σχεδιάστηκε το 1996 και ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί και πρόσθεσε:
«Από τη διάθεση του ιδιώτη να επενδύσει στην επέκταση της 6ης προβλήτας [...] θα φανεί η πρόθεση και η
διάθεση του νέου ιδιοκτήτη να το αναπτύξει σε λιμάνι μεσαίου μεγέθους».
Από την πλευρά του, ο managing partner της Ernst & Young, Πάνος Παπάζογλου, κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του, ανέφερε: «Δεν έχουμε αρκετούς επιχειρηματίες στη χώρα. Είμαστε στον όγδοο χρόνο μίας πολύ
βαθιάς κρίσης και ακόμη ψάχνουμε τι θα μας βγάλει από αυτήν, ενώ πετάμε το μπαλάκι των ευθυνών. Έχουμε
συζητήσει, όμως, πολύ λίγο για τις ευθύνες της επιχειρηματικής τάξης στην Ελλάδα, μίας κρατικοδίαιτης
επιχειρηματικής τάξης, που έχασε και την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια»,
Πάντως, ξεχώρισε την επιχειρηματική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα, για την περιοχή του Βορρά
είπε ως υπάρχουν καλές ειδήσεις, επικαλούμενος τις εξελίξεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία Οδό,
στα αεροδρόμια «Μακεδονία» και «Μέγας Αλέξανδρος» και στην πώληση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ τουριστικών
φιλέτων.
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EBRD: Οι υγιείς εταιρείες μπορούν να βρουν εναλλακτική χρηματοδότηση
Αποφασισμένη να παίξει προωθητικό ρόλο στα εγχειρήματα ανάπτυξης της ελληνικής
κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα των προϊόντων που αφορούν τα εισηγμένα εταιρικά ομόλογα είναι η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), όπως επισήμανε ο αναπληρωτής επικεφαλής της για την
Ελλάδα, Άλκης Δρακίνος. «Μπαίνοντας στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και δίνοντας συγκεκριμένα
χρηματοδοτικά εργαλεία ή κάνοντας τιτλοποιήσεις απαιτήσεων [...] βρίσκουμε ότι το τραπεζικό σύστημα αυτή
τη στιγμή δεν μπορεί να πάει τόσο γρήγορα και έτσι δημιουργείται ανάγκη εναλλακτικού τρόπου
χρηματοδοτήσεων.
Η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα των προϊόντων που αφορούν στα εταιρικά ομόλογα, όπως της
ΙΚΕΑ της HouseMarket του ομίλoυ Φουρλή, αξίζει να προωθηθεί και η EBRD είναι διατεθειμένη να παίξει
έναν ρόλο προωθητικό σε αυτά τα εγχειρήματα. Οι υγιείς ελληνικές εταιρείες μπορούν να βρουν εναλλακτικό
τρόπο χρηματοδότησης» κατέληξε, μιλώντας στο 1ο Thessaloniki Summit, που διοργανώνουν ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και η εταιρεία «Συμεών Τσομώκος ΑΕ».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνέχεια…

II

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

Ημερήσια Νέα

Π. Μοσκοβισί για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους: Η μπάλα είναι «στην περιοχή» των
κρατών-μελών
Η μπάλα βρίσκεται «στην περιοχή» των κρατών μελών της ευρωζώνης, ανέφερε ο ευρωπαίος επίτροπος
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, απαντώντας στην ανοικτή επιστολή 36 μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που κάλεσαν να υπάρξει το ταχύτερο ελάφρυνση του δημόσιου χρέους της
Ελλάδας.
Σε επιστολή του, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου χθες βράδυ, ο
Μοσκοβισί υπενθύμισε πως σε αντάλλαγμα για την τήρηση των δεσμεύσεων για την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων που ζητούνταν από την Αθήνα, το Eurogroup είχε δεσμευθεί τον Μάιο να συζητήσει μέσα στο
φθινόπωρο την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας.
«Θα ήθελα να επισημάνω ότι τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, οι μόνοι πιστωτές βάσει των προγραμμάτων
στήριξης, είναι αρμόδια για την λήψη της σχετικής απόφασης», ανέφερε ο επίτροπος. «Σε εκείνα επαφίεται να
αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής συμφωνίας», επέμεινε ο Μοσκοβισί.
«Αναμένω επομένως να αρχίσουν αυτή τη διαδικασία μέσα στο (τρέχον) φθινόπωρο. Η μπάλα είναι ξεκάθαρα
στη δική τους περιοχή», συμπλήρωσε ο Μοσκοβισί, διαβεβαιώνοντας ότι η Κομισιόν «θα υποστηρίξει αυτή την
καίρια διαδικασία για την Ελλάδα και την ευρωζώνη».
Οι εκκλήσεις από διάφορες πλευρές περί ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους συναντούν την αδιαλλαξία της
γερμανικής κυβέρνησης, που δεν μοιάζει διατεθειμένη να συναινέσει στην προώθηση μέτρων για αυτό ενόψει
των εκλογών του 2017.

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

Ξεκινάει τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Attica Bank
Στις 31 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Attica Bank, που ξεκινά από
Δευτέρα 17 Οκτωβρίου. Ως ημερομηνία αποχώρησης από την τράπεζα ορίζεται η 15η Νοεμβρίου.
Το χαμηλότερο όριο των απολαβών ανάλογα με τα έτη θα είναι 15.000 ευρώ και το υψηλότερο 200.000 ευρώ. Η
αποζημίωση προσαυξάνεται με δύο μικτούς μισθούς για κάθε ένα από τα τέκνα μέχρι 18 ετών, ενώ προσαύξηση
50% δικαιούνται οι άνω των 58 ετών εργαζόμενοι.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εθελουσίας εξόδου θα δημιουργήσει προϋποθέσεις, για να προχωρήσουν οι
υπόλοιπες δράσεις της νέας διοίκησης, προκειμένου η Attica Bank να καταστεί βιώσιμη και αποτελεσματική.
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WSJ: Το γερμανικό κράτος δεν θα συμμετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου της Deutsche Bank
Το γερμανικό κράτος δεν θα συμμετάσχει σε ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Deutsche Bank,
δήλωσαν σύμβουλοι της καγκελαρίου 'Ανγκελα Μέρκελ, σε ομάδα Γερμανών βουλευτών, αναφέρει δημοσίευμα
της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγή που παρακολούθησε την ενημέρωση. Σε μία κεκλεισμένων
των θυρών ενημέρωση μικρής ομάδας βουλευτών την περασμένη εβδομάδα, σύμβουλοι της Μέρκελ και
υψηλόβαθμοι παράγοντες του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών είπαν ότι είναι «αδιανόητο για το κράτος
να αποκτήσει μετοχές στη Deutsche Bank», δήλωσε η πηγή. «Έχουμε διαφορετικό σύστημα εξυγίανσης
τραπεζών από ότι το 2009 και αυτό πρέπει να ισχύει και στη Γερμανία», δήλωσαν οι κυβερνητικοί
αξιωματούχοι, σύμφωνα με την πηγή. Η δήλωση αφορούσε στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που
επιβάλλουν στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να «κουρεύουν» τους πιστωτές - και σε κάποιες περιπτώσεις τους

καταθέτες - των τραπεζών, πριν ενισχύσουν με χρήματα των φορολογουμένων μία προβληματική τράπεζα. Το
γεγονός ότι το Βερολίνο εμφανίζεται να έχει αποκλείσει οποιαδήποτε βοήθεια στη μεγαλύτερη γερμανική
τράπεζα, θεωρώντας ότι είναι αχρείαστη και πολιτικά ανέφικτη, θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες πιέσεις
στη DB, την ώρα που αυτή εργάζεται για να σταθεροποιήσει την τιμή της μετοχής της, σημειώνει η WSJ. Οι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι είπαν στους βουλευτές ότι η πολιτική επίπτωση της όποιας κρατικής συμμετοχής
σε μία αύξηση κεφαλαίου θα εξουδετέρωνε τα οφέλη της και πρόσθεσαν ότι θα ευνοούσαν την άντληση από
ιδιώτες επενδυτές των όποιων κεφαλαίων πιθανόν θα χρειαζόταν η τράπεζα.

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

Le Figaro: Άφωνος ο Ολάντ από το τηλεφώνημα Πούτιν για τις δραχμές του Τσίπρα
Άφωνος έμεινε σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ο Φρανσουά Ολάντ όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα
από τον Βλαντιμίρ Πούτιν με το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος τον ενημέρωσε για το αίτημα του Έλληνα
πρωθυπουργού να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία.
Σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις της σελίδας 512 του βιβλίου «Ενας Πρόεδρος Δεν Πρέπει Να Τα Λέει Αυτά» για
το μυστηριώδες τηλεφώνημα του Βλαντιμίρ Πούτιν στις 6 Ιουλίου, ένα 24ωρο μετά τη νίκη του Αλέξη Τσίπρα
στο δημοψήφισμα η Le Figaro γράφει:
«Η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει από τη Ρωσία αν μπορεί να τυπώσει δραχμές γιατί στην Ελλάδα δεν
\
έχουν πια εκτυπωτή να το κάνουν. Μετά τη συζήτηση, ο Φρανσουά Ολάντ, έμεινε άφωνος, αναρωτιέται το
λόγο για το οποίο δέχτηκε αυτό το τηλεφώνημα από το Κρεμλίνο, όμως τα ελληνικά ΜΜΕ δεν ενδιαφέρονται
τόσο γι΄αυτό αυτό. Ανακαλύπτουν ότι ο πρωθυπουργός τους ήταν αποφασισμένος να βγάλει τη χώρα από την
ευρωζώνη, με τη βοήθεια της Μόσχας, ενώ ο λαός παραμένει προσηλωμένος στο ενιαίο νόμισμα. Κάπως έτσι
διαβάζει κανείς στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες ότι ο Φρανσουά Ολάντ αποκαλύπτει το πραγματικό
πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα».
«Πρόκειται για ένα παιχνίδι πόκερ που ξεκίνησε ανάμεσα στην Αθήνα, τη Μόσχα και το Παρίσι» καταλήγει
στο σχόλιό της η γαλλική εφημερίδα.
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