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Κοστέλο: Η Ελλάδα επέστρεψε στο σημείο που ήταν το 2014
Η Ελλάδα βρίσκεται στο τελικό έτος του προγράμματος επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στους θεσμούς, Ντεκλάν
Κοστέλο από το βήμα του συνεδρίου του Economist, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα επέστρεψε στο σημείο που βρισκόταν το
2014.
Ο κ. Κοστέλο που βρίσκεται στην Αθήνα, όπως και οι εκπρόσωποι της ΕΚΤ και του ESM, προκειμένου να συμμετάσχουν
στο συνέδριο του Economistμ με τίτλο «Η Ευρώπη ξεμπερδεύεται, η Ελλάδα σταθεροποιείται», που πραγματοποείται
σήμερα και αύριο σε παραλιακό ξενοδοχείο της Αττικής, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στην Ελλάδα. Χαρακτήρισε
σημαντική για τη βιωσιμότητα του χρέους την εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης και πρόσθεσε είναι
πολύ σημαντικό αυτή η ευκαιρία να μην χαθεί ξανά.
Κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει την ιδιοκτησία των μέτρων και όπως είπε «δεν πρέπει να βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι
με επιπλέον αξιώσεις της κυβέρνησης» και υποστήριξε ότι η Αθήνα θα πρέπει «απλώς να εφαρμοστεί ό,τι έχει συμφωνηθεί».
«Η Ευρώπη είναι εδώ για να βοηθήσει, καθώς έχει εκταμιεύσει 35 δισ. την περίοδο μετά το 2014 και απομένουν ακόμη 20
δισ. προς εκταμίευση» κατέληξε.
Στις πρώτες συνεδρίες του Economist συμμετέχουν εκτός από τον Ντέκλαν Κοστέλο, ο Φραντσέσκο Νρούντι από την ΕΚΤ,
ο Νικόλα Τζιαμαριόλι (ESM) μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Oικονομικών κ. Γιώργο Χουλιαράκη. Αναμένεται να
ανοίξουν τα χαρτιά τους για τη νέα λίστα υποχρεώσεων της χώρας, μέχρι και την εκκίνηση της τρίτης αξιολόγησης, η οποία
τοποθετείται χρονικά τον Οκτώβριο.
Εν τω μεταξύ, εξ αποστάσεως -μέσω τηλεδιάσκεψης δηλαλή- θα συμμετάσχει και η επικεφαλής της ομάδα του ΔΝΤ, Ντέλια
Βελκουλέσκου, σε ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα που αφορά την εξέλιξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έναν χρόνο μετά
το περσινό συνέδριο του Economist τον Ιούνιο του 2016 και μετά το τέλος της πρώτης αξιολόγησης.
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Χουλιαράκης: «Κλειδί» να έχουμε την ιδιοκτησία του προγράμματος
"Πρέπει να κηρύξουμε την ιδιοκτησία του προγράμματος, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,
Γιώργος Χουλιαράκης από το συνέδριο του Economist. Πρόσθεσε ότι "έχουμε κάνει πολλά, θα πρέπει να γίνουν
και άλλα".
"Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και η γραφειοκρατία" και
τούτο παρά τα όσα έχουμε κάνει, επισήμανε. Πρόσθεσε ότι πρέπει να βαθμονομήσουμε την ιστορία μας για το τι
έχουμε πετύχει και να υπογραμμίσουμε τα επιτεύγματά μας και να τα χρησιμοποιήσουμε για την προσέλκυση
των επενδύσεων.
Συνέχεια…
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\/ βέβαια χρειάζονται στην δημοσιονομική μας πολιτική", επισήμανε. "Πρέπει να πετύχουμε τους
"Περισσότερα
στόχους αλλά και να έχουμε μία αναδιανεμητική διάσταση, εκεί πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα",
ανέφερε λέγοντας ότι και στο πεδίο των φόρων πρέπει να έχουμε επίσης μία πολύ πιο φιλική προς την
ανάπτυξη πολιτική.
Επισήμανε ότι η οικονομία ξεκινά μία τροχιά ανάπτυξης από το 1ο τρίμηνο του 2017 αλλά και ότι "έχουμε
κάνει πολλά για να βελτιώσουμε την ρευστότητα του τραπεζικού τομέα είπε "βλέπουμε μία εισροή
καταθέσεων".
Θα κάνω έναν απολογισμό 2ετίας είπε, επισημαίνοντας ότι το έργο ήταν μεγάλο. "Θέλαμε να ενισχύσουμε την
θέση της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Μέτρο σύγκλισης δεν ήταν βέβαια η ευρωζώνη αλλά θέματα της Ελλάδας"
επισήμανε. Θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες της κρίσης και πρακτικές του παρελθόντος όπως ο
υπερβολικός δανεισμός, ανέφερε.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο είναι θετικό το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, ξεπεράσαμε τους δημοσιονομικούς
μας στόχους και το 2015 και το 2016 επισήμανε.
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Γ. Χατζηνικολάου: Ευκαιρία οριστικής απεμπλοκής από την ύφεση … Εγκρίθηκε το
Reverse split της Τράπεζας Πειραιώς
Την κρισιμότητα της συγκυρίας για την οριστική έξοδο της ελληνικής οικονομίας από τη μακροχρόνια ύφεση,
μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γ.
Χατζηνικολάου από το βήμα της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του ομίλου, την Τετάρτη το πρωί.
Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, αναγκαίες συνθήκες για την επιστροφή στην ανάπτυξη αποτελούν η πολιτική
σταθερότητα και η συστράτευση όλων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Ο πρόεδρος του συστημικού
ομίλου τόνισε ότι αν κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά μπορούμε να εξέλθουμε της πολυετούς ύφεσης
οριστικά. Σημείωσε δε πως παρ΄ ότι δεν ελήφθησαν στο τελευταίο Eurogroup αποφάσεις για το ελληνικό
χρέος, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς όπως είπε ήδη επιταχύνεται η
μείωση της αβεβαιότητας και του ρίσκου. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηνικολάου, τα δύο επόμενα μεγάλα βήματα
για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι η επιστροφή των καταθέσεων και η σταδιακή άρση των capital
controls. Σε σχέση με την πορεία της οικονομίας, ανέφερε τις εκτιμήσεις του τμήματος οικονομικής ανάλυσης
της Τράπεζας Πειραιώς, για άνοδο του ΑΕΠ κατά 1% και κάτι την εφετινή χρονιά. Από την πλευρά του ο
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρήστος Μεγάλου μίλησε για το στρατηγικό σχέδιο 2020, το οποίο έχει στόχο
να καταστεί η Τράπεζα Πειραιώς το πιο αξιόπιστο πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα. Αναφερόμενος στις
προτεραιότητες της διοίκησης της τράπεζας τα επόμενα τρίμηνα, έκανε λόγο για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων με τη βοήθεια και της επικαιροποιημένης νομοθεσίας για τη διαχείριση των
επισφαλειών, την αύξηση των καταθέσεων, τη μείωση του ELA και τη βελτίωση της λειτουργικής
αποτελεσματικότητας του ομίλου. Όπως είπε ο κ. Μεγάλου, «στο τέλος του 2020 η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι
κεφαλαιακά ισχυρή, κερδοφόρα, και θα παραμείνει η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι
«κύριος στόχος είναι η αύξηση των νέων χρηματοδοτήσεων ετησίως, ούτως ώστε το 2020 να κινούνται στα 5
δισ. ευρώ ετησίως». Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, η τράπεζα θα προχωρήσει σε
στοχευμένες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, σε μείωση των καταστημάτων, στην ενίσχυση της
παρακολούθησης των κινδύνων, και των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης. Μεταξύ των θεμάτων της
γενικής συνέλευσης που εγκρίθηκε ήταν το reverse split, που θα μειώσει τον αριθμό των μετοχών της τράπεζας
και θα αυξήσει την τιμή ανά μετοχή, γεγονός που θα διευκολύνει, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, τις συναλλαγές
στο χρηματιστήριο.
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Η ΕΤΕπ ενεργοποιεί Πρόγραμμα Ενίσχυσης Χρηματοδότησης 400 εκατ. ευρώ
Η ΕΤΕπ ενεργοποιεί νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου, ύψους 400 εκατ. ευρώ,
για την τόνωση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών ελληνικών επιχειρήσεων. Την ενεργοποίηση του δεύτερου
Προγράμματος Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου (Trade Finance Facility - TFF), ύψους 400
εκατ. ευρώ, για την Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με στόχο να βοηθήσει τις
ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να εξασφαλίσουν τις εισαγωγές που
χρειάζονται για την ανάπτυξή τους.
Στο πλαίσιο αυτού του δεύτερου προγράμματος, η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις για ενέγγυες πιστώσεις,
χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλα προϊόντα χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών που εκδίδονται από ελληνικές
τράπεζες. Η εγγύηση της ΕΤΕπ θα παρέχει στους πελάτες ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό τη διασφάλιση ότι οι
οικονομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται σε αυτά τα μέσα εμπορικής χρηματοδότησης θα ικανοποιούνται. Μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης από όλη την Ελλάδα μπορούν να λάβουν ενίσχυση
για τις εμπορικές και εξαγωγικές τους συναλλαγές, για μέγιστη διάρκεια τριών ετών. Το πρόγραμμα θα παρέχει επίσης
εγγυήσεις για εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδιδόμενες για λογαριασμό ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό θα
βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς.
Ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αρμόδιος για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ
στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στη Αθήνα για τα εγκαίνια του δεύτερου
προγράμματος της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου στην Ελλάδα. Το διεθνές
εμπόριο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας.
Αυτό το δεύτερο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου θα βοηθήσει τις ελληνικές
επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και να κερδίσουν νέους πελάτες στη διεθνή αγορά».
Το δεύτερο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου εγκαινιάστηκε στην Αθήνα, στο
πλαίσιο σημαντικού συνεδρίου στο οποίο εκφώνησαν ομιλίες ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.
Jonathan Taylor και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ελλάδος κ. Αλέξης Xαρίτσης. Αυτή η
συνάντηση υψηλού επιπέδου, που διήρκεσε μισή ημέρα, συγκέντρωσε εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και
εγχώριων και διεθνών τραπεζών, οι οποίοι συζήτησαν τα διδάγματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής από την εφαρμογή
του πρώτου προγράμματος και τις βελτιώσεις που περιέχει το νέο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες εξέτασαν επίσης το κλίμα
που επικρατεί σήμερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου, και το πώς
μπορούν να δημιουργηθούν νέες εμπορικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου παρέχει εγγυήσεις συνολικού ύψους μέχρι
400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη προϊόντων χρηματοδότησης εισαγωγών και εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένων δανείων
για κεφάλαιο κίνησης) υπέρ ελληνικών ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το πρόγραμμα προσφέρει στις
ελληνικές τράπεζες τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου σε ελληνικές ΜΜΕ
και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν μόνο λίγες διαθέσιμες εμπορικές
πιστωτικές γραμμές με βεβαιούσες τράπεζες. Η στήριξη της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου μπορεί να έχει
πολύ σημαντική επίδραση στην πραγματική οικονομία: οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στηρίζονται στις τράπεζες για
να εξασφαλίσουν κεφάλαιο κίνησης για τις εισαγωγές και εξαγωγές τους και/ή για την ανάληψη των κινδύνων πληρωμής,
αντισυμβαλλομένου και μεταφοράς, των πολιτικών και συναλλαγματικών κινδύνων και όλων των άλλων κινδύνων που
ενέχουν οι συναλλαγές εξωτερικού εμπορίου.
Το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου διαδέχεται το πρώτο πρόγραμμα αυτού
του τύπου, το οποίο είχε θεσπιστεί το 2013 και έληξε το 2016 και του οποίου η επιτυχία αναγνωρίστηκε από όλους τους
συμμετέχοντες. Το πρώτο πρόγραμμα κάλυψε συναλλαγές συνολικού ύψους της τάξης των 400 εκατ. ευρώ.
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Σε επίπεδο ρεκόρ τα επίπεδα του παγκόσμιου χρέους
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF), τα επίπεδα του παγκόσμιου χρέους έχουν
ανέλθει στο επίπεδο ρεκόρ των 217 τρισ. δολαρίων, εξαιτίας δανείων ύψους 3 τρισ. δολαρίων στον αναπτυσσόμενο κόσμο,
, προειδοποιώντας για κινδύνους στις αναδυόμενες αγορές από τις βραχυπρόθεσμες αποπληρωμές χρέους.
Το IIF, ένας από τους πιο αξιόπιστους φορείς σε ό,τι αφορά την παροχή στοιχείων για τις ροές κεφαλαίων, ανέφερε αργά
χθες ότι το παγκόσμιο χρέος ανήλθε στο 327% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το πρώτο
τρίμηνο του 2017 και η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο δανεισμό των αναδυόμενων αγορών.
Με τις ανεπτυγμένες οικονομίες να συνεχίζουν την απομόχλευση, μειώνοντας το συνολικό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος
κατά 2 τρισ. δολάρια και πλέον το περασμένο έτος, η έκθεση αναφέρει ότι το συνολικό χρέος στις ανεπτυγμένες χώρες έχει
αυξηθεί κατά 3 τρισ. δολάρια στα 56 τρισ. δολάρια.
Αυτό ανέρχεται στο 218% του συνολικού τους ΑΕΠ, πέντε ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το πρώτο τρίμηνο του
2016.
Στην Κίνα αντιστοιχούν 2 τρισ. δολάρια από αυτή την αύξηση, με το χρέος της να ανέρχεται πλέον στα 33 τρισεκ. δολάρια,
 νοικοκυριών αλλά επίσης και του δανεισμού των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το IIF.
κυρίως λόγω των
«Το αυξανόμενο χρέος ίσως δημιουργήσει αντιξοότητες για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και εν τέλει να θέσει κινδύνους
για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα», ανέφερε η έκθεση.
«Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή η απότομη αύξηση έχει ήδη αρχίζει να αποτελεί αρνητικό παράγοντα για το πιστοληπτικό
προφίλ κάποιων κρατών, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως η Κίνα και ο Καναδάς».
Σύμφωνα με την έκθεση του IIF, οι αναδυόμενες αγορές έχουν πάνω από 1,9 τρισ. δολάρια ομολόγων και δανείων που
λήγουν έως τα τέλη του 2018, και 15% εξ αυτών έχουν νόμισμα αναφοράς το δολάριο.
Τις μεγαλύτερες αποπληρωμές χρέους έχουν η Κίνα, η Ρωσία, η Κορέα και η Τουρκία.
Το χρέος των αναδυόμενων αγορών σε σκληρά νομίσματα αυξήθηκε κατά 200 δισ. δολάρια τον περασμένο χρόνο –
αυξανόμενο με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2014 – και το 70% αυτού ήταν σε δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση.
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Alpha Bank: Με 5,02% στα δικαιώματα ψήφου η BlackRock
Στο 5,02% διαμορφώθηκε το ποσοστό της BlackRock επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha
Bank, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα. Ειδικότερα, η Alpha Bank σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση ότι η
BlackRock, Inc., κατόπιν της από 27.6.2017 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 26.6.2017
δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε
ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.
Τα δικαιώματα
ψήφου αναλύονται ως εξής:
\

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV

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

Σ

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

How Google’s $2.7 billion fine stacks up against each EU country’s
annual budget contribution
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