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Τα σημαντικά ατού στη διαπραγμάτευση για το πλεόνασμα
Η συνολική πρόοδος στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και του "νοικοκυρέματος" των δημόσιων οικονομικών θεωρείται από πηγές
των Βρυξελλών το "κλειδί" για να ανοίξει το θέμα των χαμηλότερων πρωτογενών πλεονασμάτων. Άμεσα ή έστω με έμμεσο τρόπο,
δηλαδή μέσω τεχνικών αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού τους.
Η εν λόγω πρόοδος θα πρέπει να αποτυπωθεί στην τέταρτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας η οποία θα ξεκινήσει να γράφεται και
πιθανότατα θα ολοκληρωθεί από την παρούσα "ηγεσία" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή υπό την επίβλεψη του Πιερ Μοσκοβισί
(σ.σ. η αλλαγή σκυτάλης στην Κομισιόν θα γίνει τον Νοέμβριο).
Βεβαίως, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους υπουργούς Οικονομικών. Δηλαδή από το Eurogroup.
Ωστόσο, εξηγούν με νόημα, μία ιδιαιτέρως θετική έκθεση προόδου μετά την έντονη κριτική που ασκήθηκε στο κείμενο της τρίτης
αξιολόγησης για τα 15 ανοιχτά πεδία στα μετά - προγραμματικά ορόσημα, θα ήταν ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλεονέκτημα για την πολιτική
διαπραγμάτευση. Μία διαπραγμάτευση την οποία έχει ήδη ξεκινήσει ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, όπως ανέφερε χθες
στην συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Καθημερινή.
Κεντρικός στόχος παραμένει η διαπραγμάτευση να λάβει χώρα το 2020. Ωστόσο, τίποτα δεν αποκλείει κινήσεις να γίνουν νωρίτερα,
αναφέρουν αρμόδιες πηγές.
Σε κάθε περίπτωση, έχουν μεγάλη σημασία οι κινήσεις που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες στο κυβερνητικό έργο. Στο οικονομικό πεδίο
θα αποτυπωθούν και στο φορολογικό νομοσχέδιο του φθινοπώρου, αλλά και στο διπλό Προϋπολογισμό που πρέπει να συντάξει και να
καταθέσει η κυβέρνηση σε Αθήνα και Βρυξέλλες.
Επίσης, υπάρχει το πεδίο των μεταρρυθμίσεων, ενώ σημαντικά βήματα περιμένουν οι δανειστές και στο θέμα των τραπεζών. Το σχέδιο
του ΤΧΣ προωθείται μέσα από συνεχή ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ ελληνικής πλευράς και Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της
Κομισιόν. Σε επόμενο στάδιο θα προωθηθεί και το ανάλογο σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το πρώτο χρονικό ορόσημο σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών έρχεται με το Eurogroup του Σεπτεμβρίου. Θα υπάρξει μία πρώτη ένδειξη
προθέσεων από πλευράς κρατών-μελών. Ωστόσο, τα σημαντικά γεγονότα αναμένονται τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο όταν θεωρητικά
θα πρέπει να έχει συνταχθεί η τέταρτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενισχυμένη Εποπτεία (σ.σ. η εν λόγω αξιολόγηση
συνδέεται και με ενεργοποίηση παρεμβάσεων στο χρέος), αλλά και μία ξεχωριστή έκθεση για τα δημοσιονομικά μεγέθη (στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου).
Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι υπόλοιπες κινήσεις που προγραμματίζει η κυβέρνηση για την τόνωση του ΑΕΠ. Συνδέονται και με τη
χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων, αλλά και με μία νέα έξοδο στις αγορές η οποία θα εδραιώσει την πεποίθηση για το χαμηλότερο
κόστος δανεισμού (από αυτό που έχει υποτεθεί στην έκθεση βιωσιμότητας χρέους).
Το φθινόπωρο θα έχουν φανεί και τα στοιχεία για την πορεία του προϋπολογισμού κατά τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι να
επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες της κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό φέτος.
Παράλληλα προωθούνται τα "αντίμετρα" στην διατήρηση του αφορολόγητου με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την
υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων και την ηλεκτρονικοποίηση δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου.
Προς το παρόν πάντως ο ΥΠΟΙΚ ξεκαθάρισε ότι πέραν και των παρεμβάσεων στον ΕΝΦΙΑδεν φαίνεται να υπάρχει φέτος χώρος για άλλη
παροχή φέτος (σ.σ. η 13η σύνταξη δόθηκε το Μάιο). Ωστόσο η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευθεί ότι κάθε χρόνο θα κατανέμεται ανάλογο
επίδομα στους συνταξιούχους το οποίο όμως θα έχει διαφορετική μορφή και η κίνηση θα γίνεται στο τέλος του έτους.
Για το 2020 το δημοσιονομικό περιθώριο θα ξεδιπλωθεί σε πλήρη μορφή με βάση τη διαπραγμάτευση για τα πρωτογενή πλεονάσματα.
Προς το παρόν το μόνο δεδομένο φορολογικό μέτρο είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις στο 24% για τα
εισοδήματα του 2019, όπως διευκρίνισε χθες ο Υπουργός Οικονομικών.
Δεν απέκλεισε πάντως να μην εφαρμοστεί η δεύτερη δόση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ το 2020, επισημαίνοντας ότι "η δέσμευσή μας ισχύει
στο ακέραιο. Και θα γίνει πράξη το συντομότερο δυνατόν". Το ίδιο ισχύει για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους
επιτηδεύματος, τη μείωση φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και τη μείωση του ΦΠΑ.
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ΕΤE: Ανακοίνωση της τράπεζας για το ΛΕΠΕΤΕ
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωση της στο χρηματιστήριο. Η Εθνική Τράπεζα, σε συνέχεια των από
10/6/19 και 4/7/19 ανακοινώσεών της, ενημερώνει ότι με την υπ' αριθ. 184/2019 απόφαση, η οποία καθαρογράφηκε και
μας κοινοποιήθηκε σήμερα, της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί της αιτήσεως αναστολής στην υπόθεση ΛΕΠΕΤΕ,
απορρίπτεται μεν η αίτηση, όμως για τυπικούς - δικονομικούς λόγους, κυρίως διότι θεωρήθηκε ότι με την αίτηση
αναστολής ζητείται ουσιαστικά η αναστολή διατάξεων νόμου κάτι που δεν είναι επιτρεπτό από τους δικονομικούς κανόνες
επί αιτήσεων αναστολών στο ΣτΕ. Η απόφαση δεν προδικάζει το αποτέλεσμα επί της εκκρεμούσης αιτήσεως ακυρώσεως η
οποία συζητείται στο ΣτΕ την 02.12.2019.
Περαιτέρω, στο σκεπτικό διατυπώνεται η κρίση ότι οι διατάξεις του άρθ. 24 του ν. 4618/19 έχουν προσωρινό χαρακτήρα,
μέχρι την έκδοση αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων, το οποίο ουσιαστικά μεταθέτει την οριστική επίλυση του
θέματος στα πολιτικά δικαστήρια, όπου είναι πολύ ισχυρές, με βάση την υφιστάμενη νομολογία, οι πιθανότητες οριστικής
δικαίωσης των θέσεων της ΕΤΕ. Ακόμη, διατυπώνεται η θέση ότι δεν τίθεται ζήτημα βλάβης της ΕΤΕ καθότι ο νομοθέτης
δεν επιβάλει σε εκείνη το βάρος κάλυψης ελλειμμάτων, αλλά στο ΕΤΕΑΕΠ.
Εξάλλου από το σκεπτικό της απόφασης προκύπτει ότι για τα έτη 2024 και επέκεινα το ΣτΕ θεωρεί ότι ούτε στις
προσβαλλόμενες πράξεις ούτε στις ρυθμίσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019
προβλέπεται η υποχρέωση της ΕΤΕ να καλύπτει η ίδια τη συνταξιοδοτική δαπάνη για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ
και του ΕΛΕΠ Π.Π. ΕΘΝΑΚ ή η υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων του ΕΤΕΑΠ που συνδέονται με τη
συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ανωτέρω ειδικών λογαριασμών.
Συνεπώς, από την απόφαση προκύπτει ότι το ΣτΕ θεωρεί, αφενός μεν, ότι η όποια ζημία της Τράπεζας δεν είναι οριστική
αλλά εξαρτάται από την τελική κρίση των πολιτικών δικαστηρίων, αφετέρου δε, ο νομοθέτης δεν επιβάλει στην Τράπεζα
το βάρος κάλυψης ελλειμμάτων, ούτε την υποχρέωση να καταβάλλει η ίδια τις συνταξιοδοτικές δαπάνες για τους
συνταξιούχους των ειδικών λογαριασμών.

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

Σε υψηλό άνω των έξι ετών ο χρυσός
Σε υψηλό άνω των έξι ετών σκαρφάλωσε σήμερα ο χρυσός, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά στο
πολύτιμο μέταλλο, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.
Από το χαμηλό του 2019, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 15%, καταγράφοντας ισχυρά κέρδη στις τελευταίες
συνεδριάσεις, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα επιβάλει και νέους
δασμούς στην Κίνα από τον επόμενο μήνα.
Συνέχεια…
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Το κινεζικό γουάν διολίσθησε, σήμερα, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, έναντι του δολαρίου, διασπώντας
το επίπεδο των 7 γουάν/ δολ. Η αποδυνάμωση του κινεζικού νομίσματος ώθησε τον πρόεδρο Τραμπ να
κατηγορήσει το Πεκίνο ότι χειραγωγεί το νόμισμα του.
Με την αντιπαράθεση ΗΠΑ – Κίνας να οξύνεται, το συμβόλαιο του χρυσού παραδόσεως Δεκεμβρίου κέρδισε
19 δολ. ή 1,3% στα 1.464,60 δολ. ανά ουγγιά, στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Αυτό είναι
το υψηλότερο κλείσιμο από τις 9 Μαίου του 2013. Σημειώνεται, ότι οι τιμές ολοκλήρωσαν την προηγούμενη
εβδομάδα με συνολικά κέρδη 2,7%.
Ανοδικά κινήθηκε και το ασήμι, με το συμβόλαιο Σεπτεμβρίου να προσθέτει 12 σεντ ή 0,8% στα 16,34 δολ. ανά
ουγγιά, μετά από απώλειες 0,8% την προηγούμενη εβδομάδα. Στον αντίποδα, ο χαλκός Σεπτεμβρίου έχασε
σχεδόν 2 σεντ ή 0,6% στα 2,555 η λίβρα.
Αναφορικά με την πορεία των υπόλοιπων μετάλλων, η πλατίνα Οκτωβρίου κέρδισε 7,50 δολ. ή 0,8% στα
860,50 δολ. ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο Σεπτεμβρίου έχασε 14,30 δολ. ή 1% στα 1.418,50 δολ. ανά ουγγιά.

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

Στα 2,179 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου τον Ιούνιο
Στα 2,179 δισ. ευρώ, από 2,182 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου, διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο εφέτος οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονομικών, από το συνολικό ποσό των οφειλών, το 1,686 δισ. ευρώ αφορά σε υποχρεώσεις της Γενικής
Κυβέρνησης- οι οποίες ήταν μειωμένες κατά 9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Μάιο (1,695 δισ. ευρώ)- και τα
υπόλοιπα 493 εκατ. ευρώ σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες ήταν αυξημένες κατά 6 εκατ. ευρώ σε
σχέση με τον Μάιο (487 εκατ. ευρώ). Οι περισσότερες εκκρεμείς επιστροφές είναι από άμεσους φόρους (307
εκατ. ευρώ), ενώ οι υπόλοιπες αντιστοιχούν σε μη φορολογικά έσοδα (105 εκατ. ευρώ) και έμμεσους φόρους (80
εκατ. ευρώ).
Οι περισσότερες οφειλές προέρχονταν από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (594 εκατ. ευρώ) και τα
νοσοκομεία, στα οποία διαπιστώνεται άνοδος σε σχέση με τον Μάιο (546 εκατ. ευρώ έναντι 531 εκατ. ευρώ). Οι
οφειλές των ΔΕΚΟ ανήλθαν σε 269 εκατ. ευρώ και εκείνες των ΟΤΑ σε 213 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του χθες στην
εφημερίδα «Καθημερινή», αποτελεί προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης ο εντοπισμός και η εξάλειψη
των συστημικών δυσλειτουργιών που αποτελούν την πηγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
«Αυτό θα το επιτύχουμε θεσπίζοντας αυστηρές και τυποποιημένες διαδικασίες και θέτοντας ηλεκτρονικές
δικλίδες σε όλη τη διαδικασία αποπληρωμής υποχρεώσεων προς τρίτους. Σημειώνεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη η
κατάρτιση νέου πλάνου αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε συνεργασία με τις οικονομικές
υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων», δήλωσε ο υπουργός.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sentix: Σε χαμηλά πέντε ετών το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη
Την ώρα που το κλίμα στις διεθνείς αγορές είναι εξαιρετικά επιβαρυμένο κατά τις τελευταίες ημέρες, με νέα μεγάλη
πτώση στην Ευρώπη. Νέα σημαντική επιδείνωση κατέγραψε τον Αύγουστο το επενδυτικό κλίμα στην ευρωζώνη.
Ειδικότερα, ο δείκτης του Sentix διολίσθησε ακόμη βαθύτερα σε αρνητικό έδαφος, στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον
Οκτώβριο του 2014, καθώς εντείνονται οι φόβοι για ύφεση στη Γερμανία ή και συνολικά στη ζώνη του ευρώ.
Ο δείκτης επενδυτικού κλίματος υποχώρησε ειδικότερα στις -13,7 μονάδες τον Αύγουστο από τις -5,8 ένα μήνα νωρίτερα.
Αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ο δείκτης να διαμορφωθεί στη -7,7 μονάδες. Ο επιμέρους δείκτης προσδοκιών
βυθίστηκε στις -20,0 από τις -13,0 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2012.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης για τη Γερμανία υποχώρησε στις -13,7 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τον
Αύγουστο του 2009,
από τις -4,8 μονάδες τον περασμένο μήνα. «Μια ύφεση στη Γερμανία φαίνεται να προεξοφλείται»

σχολίασε η Sentix.

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

Ιστορική πτώση στην ισοτιμία δολαρίου – γουάν
Η συναλλαγματική ισοτιμία του κινεζικού νομίσματος έναντι του αμερικανικού υφίσταται θεαματική πτώση, ξεπέρασε
σήμερα το συμβολικό όριο των 7 γουαν ρενμίνμπι ανά 1 δολάριο — φθάνοντας στο χαμηλότερό της επίπεδο των
τελευταίων 9 ετών — εν μέσω της αναζωπύρωσης της έντασης ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσινγκτον για τις
εμπορικές τους σχέσεις.
Το κινεζικό νόμισμα έφθασε στην υπεράκτια αγορά συναλλάγματος σε μια ισοτιμία 7,0203:1 έναντι του δολαρίου περί τις
10:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας), υποχωρώντας κατά 1,15% από την Παρασκευή, στο χαμηλότερό του επίπεδο από
το 2010.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγορούσε πολύ συχνά στο παρελθόν την κυβέρνηση της Κίνας ότι προχωρά σε
ανταγωνιστικές υποτιμήσεις του νομίσματός της για να υποστηρίζει τις εξαγωγές.
Ουάσινγκτον και Πεκίνο επιδίδονται τον τελευταίο χρόνο σε ένα ολοένα σκληρότερο εμπορικό και πολιτικό μπραντεφέρ,
που μεταφράζεται στην αμοιβαία επιβολή επιπρόσθετων, τιμωρητικών τελωνειακών δασμών που επηρεάζουν αγαθά αξίας
360 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση.
Η πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του κινεζικού νομίσματος θα ευνοούσε τις κινεζικές εξαγωγές και θα μείωνε τις
συνέπειες των αμερικανικών δασμών στα κινεζικά εξαγόμενα αγαθά.
Η κινεζική κεντρική τράπεζα πάντως διαβεβαίωσε ότι θέλει και έχει τα μέσα να διατηρήσει το γουαν σταθερό.
\
Ο Τραμπ τερμάτισε την εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα την Πέμπτη, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να
επιβάλλει δασμούς σχεδόν στο σύνολο των εισαγωγών από την Κίνα από 1ης Σεπτεμβρίου.
Αυτό αφορά εξαγόμενα κινεζικά προϊόντα αξίας 300 δισεκ. δολαρίων, τα οποία ως τώρα είχαν γλιτώσει από τους
επιπρόσθετους δασμούς, αλλά στις αρχές του επόμενου μήνα θα δασμολογηθούν κατά 10% και πάνω επιπλέον.
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εξάλλου ότι εάν το Πεκίνο δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις στις διμερείς
διαπραγματεύσεις για το εμπόριο οι δασμοί αυτοί θα αυξηθούν «πολύ πάνω από το 25%».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Με φόντο το sell – off των διεθνών αγορών, το Χ.Α. είχε τη Δευτέρα τη 2η
χειρότερη συνεδρίαση από τις αρχές του 2019 και την 3η χειρότερη από τις
αρχές του 2018 ….. Σημαντικό να μη χαθούν οι στηρίξεις στα επίπεδα των
840 – 850 μονάδων …..
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