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FT: Αυτή ή την επόμενη εβδομάδα η έξοδος στις αγορές
Σε δημοσίευμά τους οι Financial Times αναφέρουν πως η Ελλάδα ετοιμάζεται να βγει στις αγορές για πρώτη
φορά από το 2014. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται τραπεζικές πηγές, η ελληνική
κυβέρνηση θα βγει στις αγορές με πενταετές ομόλογο αυτή ή την επόμενη εβδομάδα.
«Υπάρχει πολύ θετικό momentum και οι συνθήκες στη χρηματοπιστωτική αγορά είναι αρκετά υγιείς», φέρεται
να δήλωσε χαρακτηριστικά ένας εκ των δύο τραπεζιτών στους FT.
«Οι αγορές έχουν ανοίξει για την Ελλάδα», δήλωσε άλλη τραπεζική πηγή.
Παράλληλα, σε πτωτική τροχιά εξακολουθούν να κινούνται οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, με το 10ετές
να υποχωρεί κάτω από το 5.3%, καθώς οι επενδυτές περιμένουν με ενδιαφέρον την πρώτη απόπειρα εξόδου της
Ελλάδας στις αγορές από το 2014.
Αυτή την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, όπου εκεί οι
επενδυτές θα αναζητήσουν σημάδια για την ενδεχόμενη έναρξη μείωσης της ποσοτικής χαλάρωσης από την
Ευρωτράπεζα.
Στο ταμπλό, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου υποχωρεί κατά 2.57% στο 5,280%, ενώ η απόδοση του
2ετούς τίτλου σημειώνει πτώση της τάξης του 0.53% στο 3.53%.
Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, η δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του
ελληνικού δημοσίου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από τους ξένους
επενδυτές, ενώ το επιτόκιο υποχώρησε σημαντικά στο 2.33% από 2.7% σε προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση.
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Πειραιώς: Είμαστε σε καλό δρόμο για τον στόχο μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων
H Τράπεζα Πειραιώς είναι σε «καλό δρόμο» για να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της (σε καθυστέρηση
πλέον των 90 ημερών) στα 19,1 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους από 23 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, ανέφερε ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο
Bloomberg. Ο στόχος αυτός προβλέπεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με την εποπτική
Αρχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Συνέχεια..
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\/ της τράπεζας έχει αποφασίσει να επιταχύνει την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, ώστε να
«Η Διοίκηση
αποπληρώσει την κρατική βοήθεια το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο κ. Μεγάλου. Η Πειραιώς έλαβε
κρατική χρηματοδότηση 2,72 δισ. ευρώ από τον Νοέμβριο του 2015 και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας κατέχει πάνω από το 25% της τράπεζας, αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg. Η Πειραιώς
έχει πουλήσει ήδη προβληματικά δάνεια, αξίας σχεδόν μισού δισ. ευρώ, στη Σερβία, τη Ρουμανία και τη
Βουλγαρία τους τελευταίους 18 μήνες. Έχει, επίσης, αντλήσει 3 εκατ. ευρώ από την πώληση 29 ακινήτων με
ηλεκτρονική δημοπρασία. Η νέα νομοθεσία, που επιτρέπει στις τράπεζες να συνεργάζονται απευθείας με τους
δανειολήπτες για την αναδιάρθρωση των χρεών τους αναμένεται να μειώσει περαιτέρω το βάρος, δήλωσε ο κ.
Μεγάλου. Η τράπεζα επιδιώκει να πουλήσει τις θυγατρικές της στα Βαλκάνια καθώς και τις συμμετοχές της
στην Hellenic Seaways και δύο εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, τη Σελόντα και τον Νηρέα. «Ο κύριος στόχος μας
είναι να μειώσουμε την έκθεσή μας σε μη τραπεζικές συμμετοχές στην Ελλάδα και σε συμμετοχές σε
θυγατρικές της τράπεζας στη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία», δήλωσε ο κ. Μεγάλου, προσθέτοντας:
«Αν υλοποιήσουμε αυτό το πλάνο χωρίς επίδραση στα κεφάλαια της τράπεζας, αυτό θα επηρεάσει θετικά τον
ισολογισμό μας».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Φέσια» 291 εκατ. σε ιδιώτες πλήρωσε το κράτος σε ιδιώτες
Όπως ανακοινώθηκε, στο ποσό των 3,842 δισ. ευρώ μειώθηκαν τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής
κυβέρνησης, έναντι 3,913 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία για την πορεία
τους, που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Τον Μάιο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 1,210 δισ. ευρώ, έναντι 1,050 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, ενώ
οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης περιορίστηκαν στα 30 από 70 εκατ. ευρώ που ήταν ένα μήνα πριν.
Από την αρχή του έτους έως και τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
είχαν διατεθεί προς τους φορείς της γενικής κυβέρνησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους,
χρηματοδοτήσεις ύψους 173,4 εκατ. ευρώ.
Στο ίδιο διάστημα, οι πληρωμές που καταβλήθηκαν από φορείς για την εξόφλησή των υποχρεώσεων αυτών
ανήλθαν σε 291 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των ταμειακών διαθεσίμων που υπήρχαν από το προηγούμενο έτος για τον
ίδιο λόγο.
Για τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων οι εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων από τον προϋπολογισμό, από την αρχή του
έτους έως και τον Μάιο, ανέρχονταν σε 70 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν καταβληθεί 85,3 εκατ. ευρώ.
Τέλος, για την χρηματοδότηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης έως και τον Μάιο, είχαν διατεθεί 170
εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό και είχαν καταβληθεί 121,6 εκατ. ευρώ.
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ΕΚΤ: Εξετάζει να αρχίσει τον έλεγχο των δύο μεγαλύτερων μετόχων της Deutsche
Bank
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκέφτεται να αξιολογήσει τους δύο μεγαλύτερους μετόχους της Deutsche
Bank αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγή της εποπτικής Αρχής. Η ΕΚΤ είναι πιθανόν να ξεκινήσει τη
διαδικασία ιδιοκτησιακού ελέγχου της τράπεζας, για να αξιολογήσει τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ και την
κινεζική HNA, που κατέχουν η κάθε μία λίγο κάτω από το 10% των μετοχών της μεγαλύτερης γερμανικής
τράπεζας. "Το ότι η ΕΚΤ ερευνά ή εξετάζει να ερευνήσει τις συμμετοχές είναι ακριβές", δήλωσε η πηγή. Την
είδηση για την πιθανή έρευνα ανέφερε πρώτα η γερμανική εφημερίδα Sueddeutche Zeitung σε χθεσινό
δημοσίευμά της. Ο στόχος μίας τέτοιας αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί αν ο επενδυτής είναι αξιόπιστος και
οικονομικά υγιής, από πού προήλθαν τα χρήματα για την επένδυση και αν ο επενδυτής εμπλέκεται σε
εγκληματικές πράξεις, όπως ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. "Η διαδικασία
έγκρισης στοχεύει να διασφαλίσει ότι μόνο κατάλληλοι μέτοχοι εισέρχονται στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να
αποτραπούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του", αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ σχετικά με τη
διαδικασία αυτή. Κανονικά, ο έλεγχος γίνεται μετά την απόκτηση του 10% των μετοχών ή των δικαιωμάτων
ψήφου από έναν μέτοχο, αλλά μπορεί να γίνει επίσης, εάν υπάρχει "σημαντική επιρροή στο μάνατζμεντ της
τράπεζας", σημειώνεται στην ιστοσελίδα. Το Κατάρ, που είναι μέτοχος της Deutsche Bank από το 2014, και η
HNA, που απέκτησε φέτος τη συμμετοχή της, έχουν αποκτήσει από μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της
τράπεζας. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα του ελέγχου θα μπορούσε να οδηγήσει την ΕΚΤ να απαγορεύσει την
άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από τον μέτοχο.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σουλτς: «Ο Σόιμπλε ευθύνεται για τη φτώχεια στην Ελλάδα»
«O Σόιμπλε ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την επιβολή της 13ης περικοπής συντάξεων. Και ενώ χιλιάδες
οικογένειες βυθίζονται ακόμα πιο βαθιά στη φτώχεια, ο Σόιμπλε καταγράφει ταυτόχρονα χοντρά κέρδη από
τους τόκους» τους οποίους πληρώνει η Ελλάδα για τα δάνεια της βοήθειας, δήλωσε ο υποψήφιος
σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Μάρτιν Σούλτς κατά την παρουσίαση των θέσεών του, ενόψει των εκλογών
του Σεπτεμβρίου.
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Handelsblatt: «Ελληνική λοταρία κατά της φοροδιαφυγής»
Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt σε ρεπορτάζ με τίιλο «ελληνική λοταρία κατά της φοροδιαφυγής» και
υπότιτλο «η πληρωμή μέσω καρτών ανταμείβει την ελληνική οικονομία»,γράφει: «Με μία λοταρία το
υπουργείο Οικονομικών θέλει να προωθήσει τη φορολογική συνείδηση: θα γίνεται σε ετήσια βάση κλήρωση
μεταξύ εκείνων που δεν πληρώνουν με μετρητά. Όμως σε πρώτη φάση θα πρέπει ακόμη και οι γιατροί να
αποκτήσουν συσκευές για πληρωμή με κάρτα».
Οι εκτιμήσεις σχετικά με τις απώλειες που συνεπάγεται αυτή η κατάσταση για τον κρατικό προϋπολογισμό
αναφέρει 16 δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση, με τις απώλειες για τον μη αποδιδόμενο ΦΠΑ να ανέρχονται σε
περίπου 6 δισεκατομμύρια.

Σημειώνεται ότι το φαινόμενο της φοροδιαφυγής εξακολουθεί να έχει μεγάλες διαστάσεις στην Ελλάδα,
αντιπροσωπεύοντας το 30% του ΑΕΠ της χώρας, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο που βρίσκεται στο 10%.
Όπως επισημαίνεται, στο πλαίσιο καταπολέμησης αυτής της κατάστασης, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ, Ευκλείδης
Τσακαλώτος, επιχειρεί να προωθήσει τη χρήση του πλαστικού χρήματος για τις συναλλαγές, μέσω ενός σχεδίου
για διεξαγωγή κληρώσεων ως κίνητρο προς τους Έλληνες πολίτες.
Στη βάση αυτού του σχεδίου, κάθε μία συναλλαγή μέσω κάρτας θα αποτελεί ένα λαχνό και κάθε μήνα θα
κληρώνονται 1.000 λαχνοί που θα αποδίδουν στους κατόχους τους 1.000 ευρώ έκαστος.Η πρώτη διαδικασία
κλήρωσης σχεδιάζεται για τα τέλη Αυγούστου, αναφέρεται στο δημοσίευμα.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι πολλοί είναι οι επαγγελματίες διαφόρων κλάδων που αρνούνται ακόμη να δεχθούν
πληρωμές με κάρτα προβάλλοντας το επιχείρημα ότι δεν διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. Αυτό
ωστόσο είναι κάτι που σύντομα δεν θα ισχύει πλέον, επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, δεδομένου ότι μέχρι τις 27
Ιουλίου μία σειρά επαγγελματικών ομάδων ? γιατροί, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί, δικηγόροι κλπ ? υποχρεούνται να
εγκαταστήσουν τα κατάλληλα μηχανήματα.
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Oil prices rising back above $50 a barrel this summer? Forget about
it, says Barclays’ oil analysts
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