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Και πάλι στην «Ατζέντα» του Eurogroup η Ελλάδα …
Όπως ανακοινώθηκε, σε δεύτερο θέμα στην ατζέντα του Eurogroup της Δευτέρας αναβαθμίστηκε η Ελλάδα,
καθώς προγραμματίζεται να συζητηθεί η πορεία της υλοποίησης των προαπαιτουμένων για την εκταμίευση της
δεύτερης υποδοσης της πρώτης αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα το Βράδυ σε τηλεοπτική του
συνέντευξη ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλωτος προανήγγειλε τρία νομοσχέδια τα οποία θα
ψηφισθούν εντός του Αυγούστου. Μεταξύ αυτών βρίσκεται το νομοσχέδιο για την πάταξη του λαθρεμπορίου
καπνού, για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων. Κύκλοι
ωστόσο των θεσμών έχουν αναφέρει ότι όλα τα προαπαιτούμενα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του
Ιουλίου. Σημειώνεται πως, εκτός απροόπτου, η συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας θα είναι η τελευταία της
ευρω-ομάδας πριν τη διακοπή για το καλοκαίρι. Η επόμενη τακτική σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 9
Σεπτεμβρίου.

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

Αύξηση φορολογικών εσόδων και υπέρβαση του στόχου
Σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι αλλά και υπέρβαση από τον στόχο του προϋπολογισμού παρουσίασαν τα
καθαρά φορολογικά έσοδα τον Ιούνιο. Παράλληλα και το εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2016 τα έσοδα στις ΔΟΥ
υπερέβησαν τον στόχο του προϋπολογισμού.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
τον Ιούνιο τα καθαρά φορολογικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 32,9% σε σχέση με πέρυσι και ανήλθαν σε 3,74δις
ευρώ παρουσιάζοντας υπέρβαση 1,33% έναντι του στόχου που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό.
Το εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2016 η αύξηση των εσόδων σε σχέση πέρυσι ήταν 6,5%. Ανήλθαν στα 20,93 δισ.
ευρώ παρουσιάζοντας υπέρβαση 3,72% συγκριτικά με τον στόχο του προϋπολογισμού.
Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εκτιμούν ότι η θετική πορεία των εσόδων θα συνεχισθεί τους
επόμενους μήνες.
Συνέχεια…
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/ είναι ότι τα έσοδα του Ιουνίου ήταν αυξημένα όχι μόνο συγκριτικά με πέρυσι - που η αγορά
Αξιοσημείωτο
βρισκόταν σε ασφυκτική πίεση λόγω της διαπραγμάτευσης και των capital controls - αλλά και συγκριτικά με
τον Ιούνιο του 2014.
Τους επόμενους μήνες και με ιδιαίτερη έμφαση καθόλη την καλοκαιρινή περίοδο θα εφαρμοσθεί το
επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχων που έχει ήδη προαναγγείλει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος
Πιτσιλής σε μια προσπάθεια να αποτραπεί το φαινόμενο της μη έκδοσης αποδείξεων.
Βάσει των ελέγχων όπως ήδη έχει ανακοινώσει ο Γ. Πιτσιλής θα αξιολογείται ο βαθμός παραβατικότητας των
επιχειρήσεων και επαγγελματιών και ανάλογα θα επιβάλλονται ποινές μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο του
καταστήματος μέχρι και ένα μήνα όπως προβλέπει η νομοθεσία. Οι έλεγχοι θα αφορούν σε μεγάλο βαθμό τις
τουριστικές περιοχές όπου μεταφέρεται ένα σημαντικό μέρους του τζίρου της αγοράς τους καλοκαιρινούς μήνες
καθώς και στις περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό παραβατικότητας.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τσακαλώτος: Την επόμενη εβδομάδα ρύθμιση για το «Νέο Χρήμα»
Κάθε αξιολόγηση θα είναι πιο εύκολη από την προηγούμενη, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος μιλώντας στην ΕΡΤ1, προσθέτοντας ότι «τα δύσκολα δημοσιονομικά είναι πίσω, και τώρα είναι
περισσότερο θεσμικά. Όσο περνά ο καιρός, θα διευρύνονται οι βαθμοί ελευθερίας μας. Βέβαια, δεν υποστηρίζω
ότι δεν θα υπάρξουν συγκρούσεις». Επισήμανε δε, ότι η χώρα δεν έχει συμφέρον να καθυστερήσει τη
διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση, καθώς επιδιώκει να δημιουργηθεί μια σταθερότητα και να
πεισθούν οι θεσμοί για το «παράλληλο πρόγραμμα» της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις σε υγεία και παιδεία.
Ερωτηθείς για τα capital controls, είπε ότι υπάρχει μια διαρκής διαδικασία χαλάρωσής τους,
προαναγγέλλοντας ότι στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει ρύθμιση για να εξαιρείται από τους κεφαλαιακούς
ελέγχους το «νέο χρήμα». Έκανε λόγο για συνεχή διαδικασία φιλελευθεροποίησης των κεφαλαιακών ελέγχων
(σε συνάρτηση με τις προσδοκίες για επιστροφή στην ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων
και την επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες) και εκτίμησε πως η πλήρης άρση των ελέγχων δεν θα
πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η επόμενη αξιολόγηση από τους θεσμούς, που αναμένεται να ξεκινήσει τον
Σεπτέμβριο.
Σε σχέση με το εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα επιστρέψει ως χρηματοδότης του ελληνικού
προγράμματος, ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι το Ταμείο είναι σκληρό στα μέτρα που απαιτεί, αλλά και «σύμμαχος»
της Ελλάδας στο χρέος. Πρόσθεσε πως το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκό και θα προτιμούσε μια
ευρωπαϊκή λύση, και ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα έπρεπε να είναι το ΔΝΤ της
Ευρώπης. Ωστόσο, ανέφερε, «καταλαβαίνω και τις ευαισθησίες των Ευρωπαίων (σχετικά με την ανάγκη
συμμετοχής του ΔΝΤ) και πρέπει να βρεθεί ένας συμβιβασμός σε αυτό το ευαίσθητο πλαίσιο» .
Ο υπουργός Οικονομικών απάντησε στον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα
ότι το κόστος της πρώτης διαπραγμάτευσης ήταν 100 δισ. ευρώ (όπως και στον διοικητή της Τραπέζης της
Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και στον τομεάρχη Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Σταϊκούρα, που
έχουν κάνει λόγο για κόστος 80 δισ. ευρώ). «Μου κάνει εντύπωση που είναι οικονομολόγοι και λένε αυτά τα
πράγματα», δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος και πρόσθεσε ότι «είμαι σίγουρος ότι εάν βρισκόμασταν σε ένα τραπέζι,
σε ένα σεμινάριο πανεπιστημίου, αποκλείεται να έλεγαν ότι ήταν 100 δισ. ευρώ το κόστος».
Ο υπουργός προανήγγειλε ότι έως τις 5 Αυγούστου θα εισαχθούν στη Βουλή τρία νομοσχέδια - για την πάταξη
του λαθρεμπορίου καπνού, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδημάτων. Με αυτά, όπως και με τις άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις, θα αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και
θα γίνει εφικτή η μείωση του ΦΠΑ και των άλλων φόρων. Τόνισε ότι δεν ευθύνεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
για τους υψηλούς φόρους, αλλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, δεν κατάφεραν να
αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή.
Συνέχεια…
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Είπε ότι η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια έχασε το σχεδόν 25% του πλούτου της. «Εάν υποστηρίζεις
ότι οι μισθοί και οι συντάξεις θα φτάσουν τώρα στα επίπεδα προ της κρίσης είναι εκτός πραγματικότητας. Οι
συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων στην οικονομία», πρόσθεσε.
Εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο δημοσιονομικός «κόφτης» δεν θα τεθεί ποτέ σε εφαρμογή, καθώς η κυβέρνηση θα
πιάσει τους στόχους που έχουν τεθεί, όπως το πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ εφέτος.
Για το νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε ότι «εμείς δεν το επιλέξαμε. Ήταν
πρόταση του (υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ) Σόιμπλε. Ήταν επιβολή από τη γερμανική
πλευρά». Αλλά, είπε, ότι για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό, θα υπάρχει το εξειδικευμένο
προσωπικό για την αναδιάρθρωσή τους στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ θα μπορούν να
διατηρήσουν τον κοινωνικό ρόλο τους. Έως τον Σεπτέμβριο θα συσταθεί το Εποπτικό Συμβούλιο, όπου ο
πρόεδρος θα είναι από τους θεσμούς, αλλά δεν θα είναι CEO. «Το Εποπτικό θα εκλέξει το διοικητικό
συμβούλιο του Ταμείου και θα κοιτά ότι το δ.σ. και τα τέσσερα υποταμεία κάνουν τη δουλειά τους εντός του
πλαισίου του νόμου». Σε ό,τι αφορά στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, είπε ότι «κάναμε το καλύτερο
που μπορούσαμε. Η ιδέα ότι χαρίσαμε τις τράπεζες στους τραπεζίτες δεν πείθει κανέναν». Χαρακτήρισε πολύ
αυστηρό τον νόμο για τις αλλαγές στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, λέγοντας ότι «δεν νομίζω ότι οι
θεσμοί θέλουν να μην υπάρχουν Έλληνες στα δ.σ. των τραπεζών. Θέλουν όμως αυστηρά κριτήρια. Ωστόσο, και
σε αυτήν την περίπτωση πληρώνουμε το πελατειακό σύστημα των προηγούμενων ετών». Ερωτηθείς για τα
«λουκέτα» και τα προβλήματα των επιχειρήσεων (π.χ. Μαρινόπουλος, Μαμιδάκης), δήλωσε ότι έχουν «ουρά»
ετών, και εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη διάχυση του προβλήματος και σε άλλες επιχειρήσεις που
σχετίζονται με αυτές (π.χ. προμηθευτές). Τέλος, δήλωσε αντίθετος σε μια οικουμενική κυβέρνηση,
επισημαίνοντας ότι «δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη ΝΔ. Οι οικουμενικές που είναι τόσο 'φαρδιές', δεν
βοηθούν, αδυνατίζουν τη δημοκρατία».

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

China Daily: "Ο Πειραιάς θα καταστεί εμβληματικό έργο στη θαλάσσια συνεργασία ΚίναςΕυρώπης"
Ο Πειραιάς θα γίνει "ανωτάτου επιπέδου" πύλη της Κίνας στην Ευρώπη, γράφει σήμερα σε πρωτοσέλιδο
άρθρο της η κινεζική εφημερίδα China Daily, αναφερόμενη στη χθεσινή συνάντηση του κινέζου πρωθυπουργού
Λι Κετσιάνγκ με τον έλληνα ομόλογό του Αλέξη Τσίπρα, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο.
"Σε μια συνάντηση χωρίς γραβάτες, ο πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ και ο Έλληνας ομόλογός του δεσμεύτηκαν
να μετατρέψουν το περίφημο ελληνικό λιμάνι του Πειραιά σε μια υψηλού επιπέδου πύλη στη Μεσόγειο, μετά
την έγκριση της συμφωνίας με την COSCO ", γράφει η κινεζική εφημερίδα. "Σε μια κίνηση χαλάρωσης, ο κ.
Λι έβγαλε μάλιστα τη γραβάτα του, μιμούμενος τον κ. Τσίπρα, που έχει δεσμευτεί να μην φορέσει γραβάτα έως
ότου η Ελλάδα επιλύσει το θέμα του χρέους της", γράφει η κινεζική εφημερίδα. «Είμαστε πρόθυμοι να
καταβάλουμε προσπάθειες με την Ελλάδα να μετατρέψουμε το λιμάνι του Πειραιά σε μια πύλη ψηλού επιπέδου
και κέντρο logistics στην περιοχή της Μεσογείου, και να το καταστήσουμε με μια σημαντική πύλη για τη
διασύνδεση Κίνας-Ευρώπης",τόνισε ο κινέζος πρωθυπουργός. Η κινεζική εφημερίδα δημοσιεύει ανάλυση του
Wang Yiwei, ειδικού σε θέματα ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ρενμίν του Πεκίνου, ο οποίος εκτιμά
ότι ο Πειραιάς "θα καταστεί ένα εμβληματικό έργο στον τομέα της θαλάσσιας συνεργασίας μεταξύ της Κίνας
και της Ευρώπης". Ο Wang προσθέτει ότι η συμφωνία με την Ελλάδα "θα αυξήσει σημαντικά τη
διαπραγματευτική δύναμη της Κίνας στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, και η Ελλάδα θα διαδραματίσει
έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Το δημοψήφισμα του Ρέντζι η επόμενη μεγάλη ανησυχία για τους επενδυτές..
Αν και ελάχιστοι το γνωρίζουν, ένα αρκετά κρίσιμο δημοψήφισμα έχει η Ιταλία στις αρχές Οκτωβρίου.
Και όπως σχολίαζε χθες το Bloomberg, αυτή τη φορά δεν είναι ο Ντέιβιντ Κάμερον, αλλά ο Ιταλός Ματέο Ρέντσι που
καλεί τον λαό σε δημοψήφισμα με αντικείμενο μια φιλόδοξη αλλαγή-διόρθωση του πολιτικού συστήματος που έχει ως
στόχο να βάλει ένα τέλος στις ασταθείς κυβερνήσεις. Εάν χάσει, έχει δεσμευτεί ότι θα παραιτηθεί, σενάριο που η Citigroup
έχει χαρακτηρίσει ως το πλέον μεγάλο ρίσκο για την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή φέτος, πέραν της Μεγάλης Βρετανίας.
Το δημοψήφισμα αναμένεται να διεξαχθεί τον Οκτώβριο, αν και οι συνέπειες είναι από τώρα ορατές στους επενδυτές και
στα ιταλικά ομόλογα που για άλλη μια φορά επιδεικνύουν χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με τα ισπανικά.
Η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ξεπέρασε την απόδοση του αντίστοιχου ισπανικού για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν
χρόνο, ήτοι από τις 27 Ιουνίου, μια ημέρα αφού ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι αψήφησε τις δημοσκοπήσεις,
προκειμένου μα εδραιώσει τη θέση του σε μια εκλογική αναμέτρηση.



«Ενα αρνητικό αποτέλεσμα θα σημάνει μια νέα φάση υψηλής πολιτικής αβεβαιότητας, με αξιοσημείωτη απουσία μεγάλων
κεντρώων ηγετών, αλλά και ένα αυξανόμενο ρίσκο της εμφάνισης λαϊκίστικων κινημάτων», αναφέρει οικονομολόγος της
JPMorgan
Chase
&
Co.
Η απόδοση του ιταλικού 10ετούς έφτασε στο 1,25%, εννέα μονάδες βάσης πάνω από το ισπανικό χθες Δευτέρα, με το
σπρεντ να ανεβαίνει στις 11 ,μονάδες στις 29 Ιουνίου.
Οι Ιταλοί αναμένεται να ψηφίσουν επάνω στην πρόταση του Ρέντσι να μειωθεί ο αριθμός των γερουσιαστών σε 100 από
315, αλλά και στον περιορισμό της εξουσίας που έχει η Άνω Βουλή να κατεβάζει κυβερνήσεις.
Στο μεταξύ, η αντισυστημική Κίνηση των 5 Αστέρων αναμένεται να ευνοηθεί από μια ήττα. Δημοσκόπηση που
διενήργησε το Ινστιτούτο Demos την περασμένη εβδομάδα, έδειξε ότι το Κίνημα έχει ξεπεράσει το Δημοκρατικό κόμμα
του Ρέντσι και τείνει να γίνει το πιο δημοφιλές κόμμα στην Ιταλία.
Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα του Μπέπε Γκρίλο ζητά δημοψήφισμα για τη συμμετοχή της Ιταλίας στο ευρώ.
«Το όποιο αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα θα φανεί ότι αποσταθεροποιεί το στάτους κβο και θα μπορούσε να προκαλέσει
ακόμα μεγαλύτερη αναταραχή στην ιταλική οικονομία και το ευρώ», αναφέρει ο Valentin Marinov, στρατηγικός
αναλυτής της
\ Credit Agricole στο Λονδίνο. Ο 41 ετών Ρέντσι ήδη δίνει μάχη για να σταθεροποιήσει την οικονομία της
χώρας του. Το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ μόλις 1,1% φέτος. Τον Μάιο η ανεργία είχε κολλήσει στο 11,5%, πολύ
πάνω από τον μ.ο. του 10,1% για τους 19 της ευρωζώνης.
Την ίδια ώρα, το επιχειρηματικό λόμπι Confindustria προβλέπει σε αναφορά του με ημερομηνία 1η Ιουλίου ότι ένα «όχι»
στο ιταλικό δημοψήφισμα θα ξαναβυθίσει την οικονομία σε ύφεση. Οι επενδύσεις θα μειωθούν κατά 17% σε μια τριετία,
προβλέπεται επίσης.
Και πάλι όμως, το δημοψήφισμα δεν αναμένεται να οδηγήσει τη χώρα ενώπιον διλήμματος για τη συμμετοχή της στο
ευρώ. Το «Italexit» δεν αποτελεί πιθανό σενάριο, αφού ακόμα και ο Μπέπε Γκρίλο έχει χαμηλώσει τους τόνους τελευταία,
αναφέρουν οι αναλυτές της Commerzbank, Marco Wagner και Joerg Kraemer. Επιπλέον, το σύνταγμα της Ιταλίας δεν
επιτρέπει δημοψηφίσματα για την αλλαγή διεθνών συνθηκών...
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Portuguese stocks hit a 20-Year Low (or a positive spin: they're nearing
support from 1995.)
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