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FAZ: Η παράταση καταβολής τόκων για την Ελλάδα κοστίζει 34 δισ. ευρώ εκτιμά το
γερμανικό ΥΠΟΙΚ
Η παράταση καταβολής τόκων για την Ελλάδα κοστίζει 34 δισ. ευρώ εκτιμά το γερμανικό υπουργείο
Οικονομικών, σύμφωνα με την FAZ.
«Ο όγκος της επιπρόσθετης παράτασης καταβολής των τόκων πάνω από δέκα χρόνια εξαρτάται από τα
πραγματικά επιτόκια και εκτιμάται σήμερα από το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών ότι ανέρχεται σε περίπου
34 δισ. ευρώ», αναφέρεται στην απάντηση του υπουργείου Οικονομικών σε σχετικό ερώτημα το οποίο υπεβλήθη
από τον βουλευτή του Φιλελεύθερου Κόμματος της Γερμανίας (FDP) Οτο Φρίκε. Το έγγραφο της απάντησης
βρίσκεται στη διάθεση της FAZ.
Ο κ. Φρίκε είχε θέσει το ερώτημα στην γερμανική κυβέρνηση πώς αποτιμά σε χρήματα τις ελαφρύνσεις του
ελληνικού χρέους. Η καταβολή των επιτοκίων μετά την παράταση θα πρέπει να ξεκινήσει από την Ελλάδα μετά
το 2033, προσθέτει το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την FAZ.
Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι στα τέλη Ιουνίου εγκρίθηκαν από το Eurogroup πολλά μέτρα ελάφρυνσης του
χρέους, μεταξύ των οποίων παράταση των δανείων κατά δέκα έτη με μέση διάρκεια 42,5 ετών και αναβολή
πληρωμής των τόκων και εξόφλησης των κεφαλαίων έως το 2032/2033
«Την 1η Αυγούστου, η (γερμανική) Επιτροπή Προϋπολογισμού θα συζητήσει εκ νέου το ελληνικό πρόγραμμα
βοήθειας σε ειδική συνεδρίαση. Το FDP και το Κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) επικρίνουν την
γερμανική κυβέρνηση ότι έχει εγκρίνει εκ νέου ένα εν τοις πράγμασι κούρεμα του ελληνικού χρέους.
Ο Φρίντριχ Χάινεμαν του Κέντρου Ευρωπαϊκών Οικονομικών Ερευνών δήλωσε στην FAZ ότι η πολιτική της
συνέχισης των προθεσμιών-παρατάσεων και της αναβολής καταβολής τόκων είναι στην πραγματικότητα
"αναβολή της πτώχευσης". Μεγάλο μέρος των δανείων θα πρέπει πιθανώς να διαγραφεί. "Η άποψη ότι η
διάσωση της Ελλάδας δεν θα κοστίσει στην Γερμανία και στους άλλους πιστωτές και εγγυητές χρήματα, δεν έχει
νόημα οικονομικά. Οι απαιτήσεις έναντι της Ελλάδας υφίστανται ως προς την ονομαστική τους αξία μόνο στα
χαρτιά, δεν είναι σε καμιά περίπτωση πραγματική αξία ", είπε ο Χάινεμαν .
Ο Eκαρντ Ρέμπεργκ, ο εκπρόσωπος προϋπολογισμού της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), δήλωσε
σχετικά : "Οι μεγαλύτερες περίοδοι αποπληρωμής των δανείων και η παραίτηση από υψηλότερα επιτόκια δεν
αποτελούν ούτε κούρεμα του χρέους, ούτε τέταρτο πρόγραμμα βοήθειας. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι εσφαλμένοι"
γράφει η FAZ.
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Αυξήθηκαν κατά 7,5% οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Ιούνιο 2018
Αυξήθηκαν κατά 1,35 δισ. ευρώ οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το σύνολο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα έφθασε τα
129,4 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου καταγράφοντας αύξηση κατά 7,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.
Επίσης, αύξηση κατά 272 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Ιούνιο του 2018, οι συνολικές καταθέσεις των
επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 580 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
διαμορφώθηκε σε 12,6% από 13,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 826 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 747 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 554 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2018, έναντι μείωσης κατά 167 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.
Από την άλλη πλευρά η χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα κατέγραψε μείωσης κατά 1,2% με το
συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων να υποχωρεί στα 178,9 δισ. ευρώ από 179,3 δισ. ευρώ που ήταν στο
τέλος Μαΐου.
Ωστόσο, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά
1.055 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 279 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2018, ήταν
θετική κατά 1.053 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 169 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -0,4% από -1,6% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων
διαμορφώθηκε στο -0,7% από -1,9% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής
τους ήταν θετική κατά 930 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 135 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε 2,8% από 1,7% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία
καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 123 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 34
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Τέλος, αρνητική κατά 27 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα
ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούνιο του 2018, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 104 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,1 από -2,2%
τον προηγούμενο μήνα.
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Συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με SEVEN ENERGY για τις λιγνιτικές μονάδες ΔΕΗ
Σε συμφωνία για την από κοινού υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολης και Φλώρινας κατέληξαν ο
όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την τσεχική εταιρεία INDOVERSE, μέλος του Ομίλου SEVEN ENERGY, δύο από τα έξι σχήματα που έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις μονάδες της ΔΕΗ.
«Η στρατηγική συνεργασία των δύο Ομίλων συνδυάζει την εμπειρία της SEVEN ENERGY σε επίπεδο τεχνικής και επιχειρησιακής
στρατηγικής στη λιγνιτική αγορά (εξόρυξη κι ηλεκτροπαραγωγή) τη στρατηγική της προσέγγιση και την οικονομική της ευρωστία, με
την ηγετική θέση και τη βαθιά γνώση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική
αγορά», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Τονίζεται ακόμη ότι ο Όμιλος SEVEN ENERGY έχει ισχυρό ιστορικό στη λειτουργία
ορυχείων λιγνίτη στην Τσεχία, καθώς και στη λειτουργία και την αναβάθμιση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα ενώ ο
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει και λειτουργεί δύο θερμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που
προσεγγίζει τα 600 MW ενώ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει περίπου 1200 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην
Ευρώπη και την Αμερική.
Οι
άλλοι
τέσσερις
ενδιαφερόμενοι
είναι:
1.
BEIJING
GUOHUA
POWER
COMPANY
LIMITED
AND
DAMCO
ENERGY
S.A.
(CONSORTIUM)
2.
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΑΛΚΟΥ
ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3.
ENERGETICK?
Α
PR?MYSLOV?
HOLDING,
Α.S.
("EPH")
6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν τον Σεπτέμβριο και η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί ως τις 17
Οκτωβρίου.
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Γιούνκερ: Αναστέλλεται
διαπραγματεύονται

η

αμοιβαία

επιβολή

νέων

δασμών

ενόσω

ΗΠΑ

-

ΕΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφήσουν κατά μέρος τις εντάσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες
αυξήσεις των δασμών ενόσω διαπραγματεύονται μια συμφωνία με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών, των
κρατικών ενισχύσεων και άλλων φραγμών στο διμερές εμπόριο, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
μετά τις συνομιλίες του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
«Αυτό φυσικά βασίζεται στο ότι όσο διαπραγματευόμαστε-εκτός αν το ένα μέρος σταματήσει τις διαπραγματεύσεις -θα απόσχουμε από
την επιβολή περαιτέρω δασμών και θα επανεκτιμήσουμε τους υπάρχοντες δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο», σημείωσε ο
Γιούνκερ.
Δεν έγινε πάντως σαφές εάν οι δασμοί που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο από την κυβέρνηση Τραμπ στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που
εισάγεται στις ΗΠΑ από την ΕΕ, καθώς και οι δασμοί που επέβαλαν οι Βρυξέλλες σε αντίποινα, θα αρθούν αμέσως ή όχι.
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Ο Γερμανός υπ. Οικονομικών επιδιώκει να παταχθεί η φοροδιαφυγή μέσω Διαδικτύου
Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς ετοιμάζεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα ένα σχέδιο νόμου με σκοπό να παταχθεί η φοροδιαφυγή προσώπων που εμπορεύονται αγαθά μέσω
του Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το eBay ή η Amazon, γράφει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Rheinische Post.
Το κείμενο προβλέπει ότι οι πλατφόρμες μέσω των οποίων γίνονται πωλήσεις θα είναι υπεύθυνες κατά το νόμο για την απόδοση του ΦΠΑ, εκτός αν μπορούν να αποδείξουν ότι όσοι κάνουν πωλήσεις μέσω
αυτών αποδίδουν κανονικά φόρους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Το υπουργείο Οικονομικών προσμένει ότι το μέτρο θα εξασφαλίσει επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση, προσθέτει η εφημερίδα.
Το κείμενο επικαλείται αυτή που το υπουργείο χαρακτηρίζει «επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί δράση» διότι υπάρχουν στοιχεία που κατατείνουν στο ότι οι πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου προκαλούν όλο
και μεγαλύτερη φοροδιαφυγή.
Το νομοσχέδιο καλεί επίσης οι πλατφόρμες να είναι υπεύθυνες κατά τον νόμο εάν όσοι κάνουν πωλήσεις δεν αποδίδουν τους φόρους στο γερμανικό κράτος, ακόμη κι αν έχουν έδρα τη Γερμανία.
«Ο στόχος είναι να προστατευθούν οι φορολογικά συνεπείς εταιρείες από τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου στην εφημερίδα.
Η Γερμανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εθνική αγορά για την Amazon, μετά τις ΗΠΑ. Οι καθαρές πωλήσεις της στη χώρα αυξήθηκαν κατά 20% πέρυσι στα 17 δισεκ. δολάρια, φθάνοντας το 9,5% του
συνόλου, βάσει των ετήσιων αποτελεσμάτων χρήσης που δημοσιοποίησε η ίδια.
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Στην Αθήνα τη Δευτέρα ο Μπρουνό Λε Μερ
Tη Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:15, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Μπρουνό Λε Μερ, θα επισκεφθεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών για να συναντήσει διευθυντές ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων και να συζητήσει μαζί τους σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Σύμφωνα με το τελευταίο τριμηνιαίο δελτίο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στο Παρίσι, η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση μεταξύ των χωρών προορισμού των
γαλλικών εξερχόμενων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) κατά το 2017, με ύψος ροών 38 εκατ. ευρώ και μερίδιο 0,07% και στην 18η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των εισροών ΑΞΕ στη Γαλλία
για το 2017, με ύψος επενδύσεων 292 εκατ. ευρώ και μερίδιο 0,66% (Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας δεν έχει κοινοποιήσει τα αντίστοιχα στοιχεία έτους 2016).
Ως προς τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους κατευθύνονται οι γαλλικές ΑΞΕ προς το εξωτερικό κατά το 2017, το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών 28,6% κατευθύνθηκε στις
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες με ύψος εκροών 14,8 δισ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών τομέων δραστηριότητας στην προσέλκυση ΑΞΕ βρίσκεται η επιστήμη και
τεχνολογία με ύψος εξερχομένων γαλλικών ΑΞΕ 8,7 δισ. ευρώ και μερίδιο 17%. Ακολουθούν οι τομείς της βιομηχανίας-μεταποίησης με γαλλικές ΑΞΕ ύψους 6,9 δισ. ευρώ (μερίδιο 13,5%), της διαμονής
και εστίασης με ΑΞΕ ύψους 5 δισ. ευρώ (μερίδιο 10%) και της αγοράς ακινήτων με ΑΞΕ ύψους 4,7 δισ. ευρώ και μερίδιο 9,2%.
Ως προς τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους κατευθύνονται οι εισερχόμενες ΑΞΕ στη Γαλλία, κατά το 2017 σχεδόν το ήμισυ αυτών (μερίδιο 49%) κατευθύνθηκαν στη βιομηχανίαμεταποίηση. Οι εισροές ΑΞΕ στον τομέα αυτόν ανήλθαν σε 21,6 δισ. ευρώ το 2017, έχοντας καταγράψει εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 143%. Στη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών τομέων
δραστηριότητας στην προσέλκυση ΑΞΕ βρίσκεται η αγορά ακινήτων, με ύψος εισροών ΑΞΕ 7,8 δισ. ευρώ και μερίδιο 17,7%. Ακολουθούν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες με εισροές ΑΞΕ
ύψους 4,1 δισ. ευρώ το 2017 και μερίδιο 9,4%, ο τομέας του εμπορίου και επισκευής οχημάτων με ύψος 3,3 δισ. ευρώ και μερίδιο 7,5% και ο τομέας των μεταφορών και αποθήκευσης με ύψος εισροών
ΑΞΕ 2,6 δισ. ευρώ και μερίδιο 5,9%. Αντίθετα, οι τομείς της γαλλικής οικονομίας στους οποίους σημειώθηκαν εκροές ξένων επενδύσεων κατά το 2017 ήταν η παραγωγή και διανομή νερού και διαχείριση
αποβλήτων με εκροές ύψους 307 εκατ. ευρώ, η παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου με εκροές ΑΞΕ ύψους 499 εκατ. ευρώ και η διαμονή και εστίαση με εκροές ύψους 788 εκατ. ευρώ.
Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας α΄ τριμήνου 2018
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία έχουν αντληθεί από τη Eurostat, το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Γαλλίας παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,3% κατά το διάστημα
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018, με τον όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται σε 786 εκατ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές κατά το α΄ τρίμηνο 2018 σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του 17,3% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2017, φθάνοντας τα 227 εκατ. ευρώ, από 193 εκατ. ευρώ το 2017. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση διάστημα κινήθηκαν και αυτές ανοδικά κατά
10,3% και ανήλθαν σε 559 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας (-332 εκατ. ευρώ). Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές βελτιώθηκε
σημαντικά και ανήλθε σε 40,6%.
Ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία
Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία, την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγόμενων προϊόντων καταλαμβάνουν τα συσκευασμένα φάρμακα, με μερίδιο 23%. Κατά το α΄ τρίμηνο
2018, η αξία των εξαγωγών του προϊόντος συνέχισε την ανοδική του πορεία, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 132% και ανήλθε σε 52 εκατ. ευρώ. Στη 2η θέση βρίσκονται οι πλάκες και
ταινίες από αργίλιο, η αξία των οποίων ανήλθε σε 18,9 εκατ. ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 8,4% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία. Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό με ύψος
εξαγωγών 14,8 εκατ. ευρώ και μερίδιο 6,5%, τα νωπά ψάρια με εξαγωγές ύψους 11,9 εκατ. ευρώ και μερίδιο 5,3%. Οι καρποί και τα φρούτα, παρασκευασμένα με εξαγωγές ύψους 9,8 εκατ. ευρώ και
μερίδιο 4,3% συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των κυριότερων ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων στη Γαλλία κατά το α΄ τρίμηνο 2018.
Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία
Από την πλευρά των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία, την 1η θέση καταλαμβάνουν τα φάρμακα με μερίδιο 9,9% και αξία 55 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά κρέατα βοοειδών με μερίδιο 6,5% και
αξία 36,6 εκατ. ευρώ, τα επιβατικά αυτοκίνητα με μερίδιο 4,8% και αξία 27 εκατ. ευρώ, τα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο με μερίδιο 4,5% και αξία 25 εκατ. ευρώ και τα προϊόντα ομορφιάς με
μερίδιο 4,1% και αξία 22,8 εκατ. ευρώ.
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Με το τζίρο της τρέχουσας εβδομάδας να είναι ο χαμηλότερος από
την πρώτη εβδομάδα του 2017 …. Για 5 συνεχόμενες ημέρες
χαμηλότερα των 760 – 770 μονάδων ο ΓΔ
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