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Bloomberg: Η Ελλάδα δεν έχει γυρίσει σελίδα.,.. Παραμένουν πολλά αγκάθια…
Μπορεί η Ελλάδα να συμφώνησε με τους πιστωτές για τη δόση των 8,5 δισ. ευρώ, να βγήκε στις αγορές και να
αναβαθμίστηκαν οι προοπτικές της από την S&P αυτό όμως δε σημαίνει ότι γύρισε σελίδα. Οι δυσκολίες
παραμένουν. Τα παραπάνω γράφει σε εκτενές δημοσίευμα για τη χώρα μας το πρακτορείο Bloomberg, με
αναφορές στις εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ως κομβικής σημασίας.
Παρά τη δημοσιονομική πρόοδο, επισημαίνει επίσης το αμερικανικό πρακτορείο, η χώρα έχει δείξει λίγα
πράγματα ως προς την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Την ώρα που η λιτότητα έχει αφήσει τα σημάδια της παντού στην Ελλάδα από τη μείωση του εισοδήματος και την
αύξηση της φτώχειας, η χώρα έχει χαμηλές επιδόσεις ως προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Ενδεικτικά το πρακτορείο σημειώνει ότι Ελλάδα και πιστωτές έχουν συμφωνήσει να υλοποιηθούν 140
μεταρρυθμίσεις και επιπλέον 100 πρόσθετες δράσεις, ώστε η χώρα να αποκτήσει πρόσβαση στα εναπομείναντα
26,9 δισ. ευρώ του τρέχοντος προγράμματος βοήθειας, το οποίο λήγει τον Αύγουστο του 2018.
Και συνεχίζει στο ίδιο πλαίσιο: «Οι απαιτήσεις των δανειστών για επιπλέον μέτρα απειλούν να καταστήσουν
εκρηκτική την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, καθώς το κόστος της οικονομικής κρίσης είναι δυσβάσταχτο για
πολίτες και επιχειρήσεις».
Στο δημοσίευμα αναγράφονται όλες οι μέχρι στιγμής, μεγάλες διαρθρωτικές τομές, όπως η συνταξιοδοτική
μεταρρύθμιση. «Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο
εισόδημα ενός μέσου νοικοκυριού» σχολιάζει ο Γεράσιμος Μοσχονάς, καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Επίσης, το πρακτορείο Bloomberg κάνει ειδική μνεία στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος
ιδιωτικοποιήσεων, επικαλούμενο ως παράδειγμα την περίπτωση του Ελληνικού, αλλά και στη λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.
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95 προαπαιτούμενα έως το τέλος ’17
Εν μέσω της τρίτης αξιολόγησης η κυβέρνηση καλείται να προετοιμάσει τον προϋπολογισμό του 2018
υλοποιώντας ταυτόχρονα 95 προαπαιτούμενα που έχουν συμφωνηθεί. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσής της,
καθότι η προηγούμενη διήρκεσε οκτώ μήνες, ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στην
ελληνική οικονομία αλλά και στο οικονομικό επιτελείο που δεν αποκλείεται να υποχρεωθεί να λάβει επιπλέον
μέτρα για το 2018.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, παρότι με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης τέθηκαν οι στόχοι για το 2018 και
για τα επόμενα έτη (με τη λήψη πρόσθετων μέτρων συνολικού ύψους 5,4 δισ. ευρώ), μία καθυστέρηση θα
αυξήσει και πάλι την αβεβαιότητα συρρικνώνοντας την ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση τα έσοδα του
προϋπολογισμού, που μέχρι στιγμής πάντως δείχνουν να αυξάνονται με ικανοποιητικό ρυθμό ξεπερνώντας τους
στόχους που έχουν τεθεί.
Remaining Time-0:28
Fullscreen
Mute
Ωστόσο, «πισωγυρίσματα» αλλά και οι αντιλήψεις των στελεχών της κυβέρνησης σε ορισμένα θέματα (όπως των
επενδύσεων) θα μπορούσαν να αντιστρέψουν τη θετική πορεία της οικονομίας, η οποία όμως παραμένει
ιδιαίτερα εύθραυστη. Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να εισέλθουν στον κρατικό κορβανά περί τα 33 δισ.
ευρώ.
Σημαντική εικόνα
Οταν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση θα έχει μία σημαντική εικόνα της εξέλιξης του
προϋπολογισμού του 2017, κυρίως στο σκέλος των εσόδων, καθώς οι δαπάνες τα τελευταία χρόνια, με βάση τα
στοιχεία, φαίνεται να έχουν τιθασευτεί και να διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Βέβαια, το πρωτογενές
πλεόνασμα του πρώτου εξαμήνου οφείλεται στην επιβράδυνση της εξόφλησης των οφειλών του Δημοσίου, στη
μείωση των επιχορηγήσεων σε νοσοκομεία και ΥΠΕ-ΠΕΔΥ και στη μείωση των επενδυτικών δαπανών του
κράτους.
Η υιοθέτηση νέων «κόκκινων γραμμών» θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα, με
αποτέλεσμα να χαθούν τα πρόσκαιρα οφέλη από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και την έξοδο στις
αγορές. Θα πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να ολοκληρωθούν 95 από τα 113 προαπαιτούμενα, μεταξύ των
οποίων η αλλαγή της εργατικής νομοθεσίας (για την προκήρυξη απεργίας να απαιτείται η ψήφος τουλάχιστον
του 50% των εργαζομένων), περικοπές στα οικογενειακά επιδόματα, το άνοιγμα ορισμένων κλειστών
επαγγελμάτων και οι αλλαγές στον δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, για το 2018 προβλέπεται ανάπτυξη 2,4%,
από τις ιδιωτικοποιήσεις υπολογίζονται 2,1 δισ. ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέλθει στο 3,53% του
ΑΕΠ ή 6,62 δισ. ευρώ (στόχος σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης).
Ειδικότερα:
1. Εσοδα. Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού υπολογίζεται να φθάσουν το 2018 στα 51,273 δισ. ευρώ από
51,664 δισ. ευρώ φέτος. Οι άμεσοι φόροι θα φθάσουν τα 21,45 δισ. ευρώ, ενώ οι έμμεσοι φόροι στα 27,5 δισ.
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3% σε σύγκριση με τις εισπράξεις που υπολογίζονται για το τρέχον έτος.
2. Δαπάνες. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού υπολογίζονται σε 49,354 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 500
εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2017 και 4,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2016. Οι
δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπολογίζεται να ανέλθουν στα 6,75 δισ. ευρώ.
3. Τόκοι. Για αποπληρωμή των τόκων θα δαπανηθούν 5,9 δισ. ευρώ από 5,65 δισ. ευρώ το τρέχον έτος.
Συνέχεια…
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Στο πλαίσιο αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης έχει ζητήσει τον περιορισμό των κρατικών
δαπανών κατά 500 εκατ. ευρώ από τους φορείς του Δημοσίου. Ο «κόφτης» θα μπει στις δαπάνες υγείας κυρίως, ενώ
αντίθετα για το 2018 θα είναι αυξημένες οι πιστώσεις για μισθούς και συντάξεις. Συνολικά οι δαπάνες προβλέπεται να
διαμορφωθούν στα 56,1 δισ. ευρώ (από 56,6 δισ. ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί για φέτος) εκ των οποίων τα 49,3 δισ.
ευρώ είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 6,75 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Για
αμοιβές προσωπικού θα δοθούν 12,16 δισ. ευρώ, για εξοπλιστικά προγράμματα 510 εκατομμύρια ευρώ και για
καταπτώσεις εγγυήσεων 1 δισ. ευρώ περίπου.
Και από το 2018
1. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.
2. Μείωση των οικογενειακών επιδομάτων ώστε να εξοικονομηθούν 10 εκατ. ευρώ το 2018.
3. Μείωση του επιδόματος θέρμανσης κατά 58 εκατ. ευρώ. Η μείωση θα αφορά τη χειμερινή σεζόν 2017-2018, που
σημαίνει ότι το επίδομα του Ιανουαρίου είτε θα δοθεί σε πολύ λιγότερους είτε θα περιοριστεί για όλους κατά 50%.
4. Κατάργηση της έκπτωσης ποσοστού 1,5% κατά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των
συντάξεων. Αποτέλεσμα της εφαρμογής της διάταξης αυτής θα είναι η αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου
εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
5. Επεκτείνεται και για το 2018 ο προσωρινός φόρος που έχει επιβληθεί στις ναυτιλιακές εταιρείες.
6. Επιβολή φόρου υπεραξίας στα ακίνητα από 1-1-2018.
7. Από το νέο έτος θα ενεργοποιηθεί και ο φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα, ο
οποίος κυμαίνεται από 0,5 ευρώ έως 4 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου ή του δωματίου.
Πηγή: Καθημερινή
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300 δισ. από το Λονδίνο στη Φρανκφούρτη θα μεταφέρει η Deutsche Bank
Καθώς εκτιμά ότι διαφαίνεται η προοπτική ενός σκληρού Brexit, η Deutsche Bank ετοιμάζει την πιο
αποφασιστική κίνησή της, στο πλαίσιο της μεταφοράς δραστηριοτήτων στην ηπειρωτική Ευρώπη. Στη διάρκεια
της εβδομάδας διέρρευσε από πηγές της γερμανικής τράπεζας, που προτίμησαν την ανωνυμία, ότι σχεδιάζει να
μεταφέρει από το Λονδίνο στη Φρανκφούρτη όχι μόνο μερικές εκατοντάδες ή και χιλιάδες υπαλλήλους της,
αλλά 300 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν το 1/5 του ενεργητικού της τράπεζας, της οποίας τα
περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται σε 1,59 τρισ. ευρώ. Με μαγνητοφωνημένο μήνυμά του, ο διευθύνων
σύμβουλος της γερμανικής τράπεζας, Τζον Κράιαν, ενημέρωσε προ ημερών το προσωπικό ότι, ουσιαστικά,
διαβλέπει την προοπτική του σκληρού Brexit και, ως εκ τούτου, οι περισσότερες από τις συναλλαγές που
γίνονται τώρα στο Λονδίνο θα μεταφερθούν μάλλον στη Φρανκφούρτη. Και, βέβαια, η μεταφορά τους
προϋποθέτει και τη μεταφορά εκατοντάδων από τους περίπου 98.000 υπαλλήλους της εμβληματικής τράπεζας
και, κυρίως, τη μεταφορά περίπου 20.000 τραπεζικών λογαριασμών πελατών της. Πρόκειται για το σχέδιο
«Bowline», το οποίο προβλέπει ότι από τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους η εμβληματική γερμανική τράπεζα
θα εκτελεί το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της από τη Φρανκφούρτη, ενώ έως τον Μάρτιο του 2019 θα
έχει μεταφέρει εκεί και τα περιουσιακά της στοιχεία.

Συνέχεια…
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Την προετοιμασία της Deutsche Bank για το Brexit εποπτεύουν δύο διευθυντικά στελέχη του επενδυτικού της
βραχίονα, καθώς ο Τζον Κράιαν έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην αποκατάσταση των κακώς
κειμένων: στην κακοδιαχείριση και στις εσφαλμένες επιλογές που την οδήγησαν στην καταγραφή δυσθεώρητων
ζημιών. Οπως επισημαίνει το Bloomberg, το δράμα της γερμανικής τράπεζας φαίνεται να οδεύει προς το τέλος
του. Εχει κατορθώσει να διευθετήσει τις περισσότερες από τις υποθέσεις που καλλιέργησαν αρνητική
δημοσιότητα και κλόνισαν την εμπιστοσύνη επενδυτών και πελατών της, αλλά και των ίδιων των ρυθμιστικών
αρχών του τραπεζικού κλάδου. Εχει, άλλωστε, ενισχυθεί με αύξηση κεφαλαίου ύψους 8 δισ. ευρώ.
Το τρομερό έτος για την Deutsche Bank ήταν το 2016, καθώς στη διάρκειά του έχασε σχεδόν τη μισή
χρηματιστηριακή της αξία και αντιμετώπισε προβλήματα επιβίωσης. Τα δύο τελευταία χρόνια, οι ζημίες της
είχαν υπερβεί τα 8 δισ. ευρώ, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα ανέκαμπταν οι ανταγωνιστές της και ειδικότερα οι
αμερικανικές τράπεζες. Η φήμη της επλήγη από τις επιθετικές πολιτικές της, ενώ μόλις τον περασμένο μήνα
σημείωνε ζημίες 60 εκατ. δολαρίων, εξαιτίας κακών επενδυτικών επιλογών και, συγκεκριμένα, κάποιων
στοιχημάτων σε παράγωγα. Ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός ευημερούσε επί σχεδόν ενάμιση αιώνα και
μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Ομως η τύχη του άλλαξε επειδή δεν διδάχθηκε από τα παθήματα του 2008. Αντί να
αναδιαρθρώσει τον επενδυτικό της βραχίονα και να προσαρμοσθεί στις κεφαλαιακές απαιτήσεις που της
έθεσαν οι ρυθμιστικές αρχές τραπεζών, αλλά και γενικότερα η αγορά μετά την παγκόσμια κρίση, η Deutsche
Bank επέμεινε στις ίδιες επενδυτικές επιλογές, ευελπιστώντας ότι θα καταλάμβανε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς
και έτσι θα κάμπτονταν οι ανταγωνιστές της. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει πίσω σε σύγκριση με τους
ανταγωνιστές της και, παράλληλα, να αντιμετωπίσει τον νόμο και τα πρόστιμα.
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ΓΔ: Τουλάχιστον να κρατηθούν οι στηρίξεις στις 810 μονάδες ή στη
χειρότερη περίπτωση στις 790 – 800 μονάδες. Μέχρι αυτές τις
στηρίξιες η όποια διόρθωση κρίνεται φυσιολογική μετά το ράλι της
αγοράς κατά τους τελευταίους μήνες. Άνοδος 26% για το ΓΔ από τις
αρχές του χρόνου. Κέρδη 21% στις Τράπεζες.
GD_GENIKOS DEIKTHS (817.860, 825.080, 817.610, 820.020, +1.39001)
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