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Ο τουρισμός έδωσε "ώθηση" στο ΑΕΠ - άνοδος κατά 2,3% το 3ο τρίμηνο
Η πολύ καλή πορεία του τουρισμού αλλά και η γενικότερη ανάκαμψη σε επενδύσεις και κατανάλωση στήριξε το
ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο του 2020.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν συνολικά κατά 9,5%, ενώ 2% άνοδο
κατεγράφη στις επενδύσεις και 0,5% στην κατανάλωση. Η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε προς τα πάνω και τα στοιχεία
του 2ου τριμήνου (άνοδος ΑΕΠ κατά 2,8%), ενώ ο στόχος του Προϋπολογισμού για το σύνολο του 2019 είναι για
ΑΕΠ στο 2%.
Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 3ο
τρίμηνο του 2019 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου
κατά το 3ο τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%
Επίσης αύξηση κατά 9,5% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 14,5%.
Μείωση κατά 2,9% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι
εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,9% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,6%.
Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,5% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2018, οι
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,0% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2018.
Αναθεωρήσεις
Επισημαίνεται ότι το ΑΕΠ των προηγούμενων τριμήνων (1ο τρίμηνο 2019-2ο τρίμηνο 2019) έχει αναθεωρηθεί
λόγω ενημερωμένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης (ΔΥΕ Οκτωβρίου 2019) και λόγω ενημερωμένων στοιχείων
Βραχυχρόνιων Δεικτών.
Τελικά το 2ο τρίμηνο η άνοδος του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 2,8% (αντί για 1,9% που υπολόγιζε πριν η
ΕΛΣΤΑΤ). Το 1ο τρίμηνο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% (έναντι 1,1% προηγούμενης πρόβλεψης).
Τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναϋπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη
χρονοσειρά, επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ.
3μηνιαίες μεταβολές
Επίσης, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2019. Με βάση τα μη εποχικά
διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 2019
παρουσίασε αύξηση κατά 2,7% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2018.
Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:
- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2019.
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 5,0% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2019.
- Αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,4% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,7%.
- Αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι
εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,0% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,1%.
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Citi: Ανοίγει ο δρόμος για τη μείωση των πλεονασμάτων
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της Citigroup, αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και το 2020, το
Eurogroup τελικά θα συμφωνήσει στη μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα της ελληνικής
κυβέρνησης, από τον τρέχοντα στόχο του 3,5%. Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της τράπεζας, οι
προϋποθέσεις που συνδέονται με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους εξακολουθούν να λειτουργούν ως σημαντικός
μηχανισμός πίεσης για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, ακόμη και μετά το τέλος του
προγράμματος του ESM τον Αύγουστο του 2018.
Σημειώνεται πως το σχόλιο γίνεται στον απόηχο της έγκρισης της εκταμίευσης του ποσού των 767εκ ευρώ προς
την Ελλάδα από το Eurogroup. Σημειώνεται ότι η έγκριση αφορά την εκταμίευση των κερδών από τα ελληνικά
ομόλογα, ωστόσο δεν υπήρξε μεγάλη πρόοδος για τον τρόπο όπου θα χρησιμοποιηθεί το ποσο – είτε με την
κατάργηση της αποπληρωμής του χρέους είτε για τη χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων που
συμφωνήθηκαν αμοιβαία
Υπενθυμίζεται ότι το Eurogroup επαίνεσε την Ελλάδα για τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά
τις απαιτούμενες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που
αναλήφθηκε στον προϋπολογισμό 2020, ιδίως όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις και τη μείωση των
καθυστερούμενων οφειλών.
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ΟΟΣΑ: Στο 38,7% του ΑΕΠ αντιστοιχούσαν τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας το
2018
Τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ (tax -to- GDP ratio) μειώθηκαν ελαφρά το 2018, αλλά
παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ , σύμφωνα με έκθεση του
Οργανισμού (Revenue Statistics 1965-2018) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, ο λόγος των
φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 38,7% έναντι 38,9% το 2017 και 38,7% το 2016. Ο
αντίστοιχος λόγος για τις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε οριακά το 2018 στο 34,3% από 34,2% το 2017. Η Ελλάδα
και η Σλοβακία είναι οι δύο χώρες του ΟΟΣΑ που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών
εσόδων σε σχέση με το ΑΕΠ στη δεκαετία 2008-2018. Στην Ελλάδα ο δείκτης αυξήθηκε την περίοδο αυτή κατά
6,9 ποσοστιαίες μονάδες (από 31,8% το 2017).
Συνέχεια….
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Από την έκθεση του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας, ανάλογα με τις
πηγές προέλευσής τους, διαφέρει πολύ σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, η
κύρια πηγή εσόδων στην Ελλάδα το 2018 ήταν η φορολογία στα αγαθά και υπηρεσίες (ΦΠΑ και λοιποί φόροι),
που αντιστοιχούσαν στο 15,1% του ΑΕΠ, με δεύτερη πηγή τις εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (11,6% του
ΑΕΠ), ενώ ακολουθούν τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος και κερδών (8,9% του ΑΕΠ) και από τη
φορολογία της περιουσίας (3,1% του ΑΕΠ). Αντίθετα, η πρώτη πηγή εσόδων για τις χώρες του ΟΟΣΑ το 2017
ήταν η φορολογία εισοδήματος και κερδών (11,6% του ΑΕΠ), με δεύτερη τη φορολογία των αγαθών και
υπηρεσιών (10,9% του ΑΕΠ) και ακολουθούν οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (9,1% του ΑΕΠ) και η
φορολογία στην περιουσία (1,9% του ΑΕΠ).
Η Ελλάδα μαζί με τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιαπωνία και την Πολωνία είναι οι χώρες του ΟΟΣΑ , όπου
η συμμετοχή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στα συνολικά φορολογικά έσοδα είναι μεγαλύτερη
από το 15%. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σλοβενία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 20,8%. Επίσης,
η Ελλάδα είναι μεταξύ των επτά χωρών του ΟΟΣΑ που τα περισσότερα έσοδα από τις εισφορές προέρχονται
από τους εργαζόμενους, ενώ στις υπόλοιπες χώρες του Οργανισμού προέρχονται από τους εργοδότες.
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FT: Η Αθήνα δίνει φορο-κίνητρα σε εφοπλιστές και επιχειρηματίες
Η Αθήνα ετοιμάζεται να προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε πλούσιους που είναι πρόθυμοι να κατοικούν στην
Ελλάδα για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών ετησίως, μέσω του σχεδίου «non-dom» που έχει στόχο να
προσελκύσει πλοιοκτήτες, επιτυχημένους επιχειρηματίες αλλά και εύπορους συνταξιούχους.
Το προσχέδιο νόμου αναμένεται να πάει για έγκριση στη Βουλή αύριο Παρασκευή και προβλέπει την εισαγωγή
ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή της τάξης των 100.000 ευρώ ετησίως. Όπως έχει ξαναγράψει το ΝΜ, θα
πρόκειται πρακτικά για έναν προκαθορισμένο εφάπαξ ετήσιο φόρο για το σύνολο των εισοδημάτων που
αποκτούν ανά τον κόσμο οι ενδιαφερόμενοι και για μια περίοδο 15 ετών.
Όπως γράφουν οι FT, η κίνηση της κεντροδεξιάς κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζει την
προτεραιότητα που έχει τεθεί για επιτάχυνση εισροής νέων εσόδων που έχει ανάγκη η χώρα μετά την πολυετή
κρίση.

Ανώτατος σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης αναφέρει ότι το πρόγραμμα βασίζεται στο ιταλικό σχέδιο nondom που ξεκίνησε το 2017.
Συνέχεια…
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Το ιταλικό σχέδιο αποδείχθηκε τόσο επιτυχημένο που επεκτάθηκε φέτος και για τους ξένους συνταξιούχους που
συμφωνούν να ζήσουν σε κοινότητες κάτω των 20.000 κατοίκων. «Πραγματικά δεν ξέρουμε κατά πόσο το
σχέδιό μας θα λειτουργήσει καλά. Στην αρχή αναμένουμε κάποιους δισταγμούς… και τελικά μπορεί να
καταλήξουμε με μόλις μερικές εκατοντάδες ενδιαφερόμενους, στην αρχή τουλάχιστον», αναφέρει.
Αξιωματούχος του ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζει από την πλευρά του ότι οι διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας (ΕΕ και
ΔΝΤ) δεν έχουν εγείρει διαφωνίες για το σχέδιο. Αναφέρει ότι το πλάνο συμμορφώνεται με τους κανόνες του
ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής χάρη στην προϋπόθεση της κατοικίας.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο πώλησης διαβατηρίων σε πολίτες εκτός ΕΕ, μετά το
σκάνδαλο της Κύπρου που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο μήνα με την πώληση διαβατηρίου αντί 5 εκατ.
ευρώ στον Τζο Λόου το 2015 – ενός Μαλαισιανού χρηματιστή που κατηγορείται για εμπλοκή σε απάτη ύψους
πολλών δισ. δολ.
Ο όρος «non-doms» που υιοθέτησε πρώτη η Βρετανία, αναφέρεται σε άτομα που θα γίνουν κάτοικοι Ελλάδος
αλλά θα δηλώνουν την κύρια τους κατοικία αλλού. Το καθεστώς αυτό συνιστά ότι δεν υπόκεινται σε φόρο επί
του εισοδήματος των υπεράκτιων και των κεφαλαιουχικών κερδών εκτός εάν τα χρήματα εισάγονται στην
Ελλάδα. Γιατί θα είναι ελκυστικό για κάποιον επιχειρηματία με διεθνείς δραστηριότητες; γιατί δεν θα
βαρύνεται με διοικητικά κόστη που συνδέονται με τη διαχείριση τραστ και δεν θα καταβάλει φόρους σε μια
σειρά από φορείς», εξηγεί στους FT ο Γιώργος Χαραλάμπους – σύμβουλος επί φορολογικών θεμάτων. Οι
«διαμένοντες μη κάτοικοι» στην Ελλάδα θα πρέπει να επενδύσουν 500.000 ευρώ σε μετοχές, ομόλογα ή ακίνητα
εντός τριετίας μετά την απόκτηση της κατοικίας τους. Δεν θα υπάρχει φόρος κληρονομιάς στα περιουσιακά
στοιχεία που κατέχουν εκτός Ελλάδας και μια ρήτρα περί κεκτημένου θα προστατεύσει από τις αλλαγές
πολιτικής από μια μελλοντική κυβέρνηση. Στην Ελλάδα ήδη ισχύει το καθεστώς της «χρυσής βίζας» που
επιτρέπει την πενταετή κατοικία σε πολίτες εκτός ΕΕ με αντάλλαγμα επενδύσεις ύψους 250.000 ευρώ σε
ακίνητα. Δεν υπάρχει μίνιμουμ όριο διαμονής και έχουν ήδη δοθεί 5.000 βίζες, κυρίως σε Κινέζους και Ρώσους
μαζί με τις οικογένειές τους. Και πάλι όμως η συνεισφορά τους είναι πολύ μικρή στην ελληνική οικονομία σε
σχέση με την αγοραστική δύναμη Ελλήνων πλουσίων που ζουν στο εξωτερικό . Στόχος του σχεδίου non -dom
είναι εφοπλιστές με βάση το Ηνωμένο βασίλειο, το Μονακό ή την Ελβετία, που έφυγαν από την Αθήνα μετά το
ξέσπασμα της κρίσης. Τώρα, όπως σχολιάζει o σύμβουλος real estate, Φίλιππος Στεφανίδης, με την πολιτική
σταθερότητα και τα φορολογικά κίνητρα έχουν δυο καλούς λόγους για να επιστρέψουν…
(Πηγή: FT, New Money
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Με το βραχυπρόθεσμο κλίμα να έχει «βαραίνει» …Ανάγκη, τουλάχιστον να κρατηθεί
η επαφή με τις 890 – 900 μονάδες ….. Πολύ σημαντικό επίσης να μείνει ο τραπεζικός
δείκτης υψηλότερα των 860 - 870 μονάδων …..
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