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EuroWorking Group: Προθεσμία 24 ωρών για να κλείσουν οι εκκρεμότητες ..
Με την προϋπόθεση ότι μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες της
Αθήνας έληξε το σημερινό Euroworking Group. Η δόση των 7,5δις ευρώ αναμένεται να πάρει το πρώτο
«πράσινο φως» αύριο μετά την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων. Την ολοκλήρωση της εφαρμογής των
προαπαιτούμενων ως αύριο θα περιμένει το EuroWorking Group για να εγκρίνει και τυπικά το κλείσιμο της
αξιολόγησης από τους θεσμούς, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο.
Η εν λόγω πηγή της ευρωζώνης ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των εκπροσώπων των
υπουργείων Οικονομικών της Eυρωζώνης, η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει και τις τελευταίες
λεπτομέρειες μέχρι αύριο. «Αυτό θα ήταν πολύ καλό», σχολίασε ο αξιωματούχος.
Ειδικότερα, σημείωσε πως αυτές οι τελευταίες λεπτομέρειες αφορούν ορισμένες διοικητικές εγκυκλίους, τη
συμφωνία για το Ελληνικό, τη συμφωνία του ΟΤΕ με την Deutsche Telekom και, τέλος, το σχέδιο εργασίας της
αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για τις μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο, στο οποίο είναι
ανάγκη να σημειωθεί «πρόοδος».
Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, μετά από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group, ανέφεραν
ότι «η εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ θα γίνει έως το τέλος Ιουνίου».
Στο μεταξύ όπως μετέδιδε νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο ευρωπαϊκές πηγές, η έκθεση συμμόρφωσης
(compliance report) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος είναι
θετική επί της αρχής.
Η έκθεση τέθηκε επί τάπητος στο EWG το οποίο όμως εν τέλει δεν «έσβησε» τους αστερίσκους που απέμεναν
(κυρίως αναφορικά με τις αποκρατικοποιήσεις) προκειμένου να δώσει το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της
υποδόσης των 7,5 δισ. ευρώ εντός του μηνός.
Στην σύνοδο μετείχαν οι επιτελείς των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης, αλλά και οι εκπρόσωποι των 4 θεσμών.
Η διαδικασία
Το compliance report της Επιτροπής, συνοδεύει τα κείμενα του μνημονίου τα οποία θα αποσταλούν προς
έγκριση στα 5 κοινοβούλια της ΕΕ. Όταν ψηφισθούν και σβήσουν οι «αστερίσκοι» θα πρέπει και ο ESM να
συνεδριάσει για την εκταμίευση της δόσης και ανοίγει ο δρόμος για συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ για την
επαναφορά του waiver.
Την Πέμπτη συνεδριάζει εκ νέου το EWG στην Φινλανδία. Την ίδια ημέρα, υπάρχει και μία άλλου είδους
συνάντηση: στις Βρυξέλλες ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ο πρώτος ομιλητής πάνελ υπό τον Πιερ
Μοσκοβισί με θέμα τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο συνέδριο του διοργανώνει μία φορά τον χρόνο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Στο 63,7% το ποσοστό των ξένων στο Χ.Α.








Στο 63,7% διαμορφώθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς τον
Μάιο, έναντι 63,2% στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (2.150,06
εκατ. ευρώ ή 5,4%), η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 60,3% έναντι 59,8% στο τέλος του προηγούμενου
μήνα παρουσιάζοντας παρόμοια αύξηση της τάξεως του 0,8%.
Τον Μάιο, οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €82,47 εκατ.
Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€41,87 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ.
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€29,15 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς
Αναπτυξιακές Τράπεζες (€26,04 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€6,40 εκατ.), Μη
Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,81 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,86 εκατ.) και Ιδιώτες, Ελεύθερους
Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,30 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€27,85 εκατ.) και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,39 εκατ.).
Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του Μαΐου υπολογίστηκε στα €39,87 δισ. , έναντι €35,61 δισ. τον προηγούμενο
μήνα, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €2,06 δις αυξημένη κατά 77,1% σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα.
Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:
Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα €39,87 δισ., αυξημένη κατά 11,9% από τον προηγούμενο μήνα. Το ίδιο
ποσοστό αύξησης σημειώνεται, εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ.
Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Μαΐου, ήταν περισσότερες από
τις εκροές.
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 63,7% έναντι
63,2% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,8%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την
συμμετοχή του ΤΧΣ (2.150,06 εκατ. ευρώ ή 5,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των
ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 60,3% έναντι 59,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα παρουσιάζοντας ομοίως αύξηση της
τάξεως του 0,8%.
Συνολική αξία συναλλαγών €2,06 δισ. (αυξημένη κατά 77,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά
22,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού
χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 3.050.549.223 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 39,7% σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα (2.183.676.379 τεμάχια) και μείωση 3,4% σε σχέση με τον Μάιο του 2015 (3.158.611.619 τεμάχια).
Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2016 πραγματοποίησαν το 58,5% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
19,78 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 15,74 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
636 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 502 τον προηγούμενο μήνα).
Κέρδη της τάξης του 10,8% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από το τέλος του προηγούμενου μήνα.
Η Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2016 έφτασε τα €2.062,79 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 77,1% από τη συναλλακτική
δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.164,82 εκατ. Σε σχέση με τον Μάιο του 2015 που η αξία συναλλαγών
ήταν €1.684,41 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 22,5%, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου.
Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2016 ήταν €103,14 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την
αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€58,24 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους
(€84,22 εκατ.).
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάιο 2016 ανήλθε στις 19.777 έναντι 15.739 κατά τον προηγούμενο μήνα
(τον Μάιο του 2015 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 24.581). Τον Μάιο 2016 δημιουργήθηκαν 636 Νέες
Μερίδες Επενδυτών έναντι 502 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €39,87 δισ. (βλ. γράφημα 2). Σε σχέση με την
αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €35,61 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 11,9%, ενώ
συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν€42,46 δισ.,
σημειώθηκε μείωση κατά 6,1%.
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Bloomberg: Η οικονομική Οδύσσεια της Ελλάδας συνεχίζεται
Την πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια ως μια «οικονομική Οδύσσεια» παρουσιάζει σε ανάλυσή του το
πρακτορείο Bloomberg, κάνοντας λόγο για μια χώρα που «παραπαίει από κρίση σε κρίση κατά τη διάρκεια
μιας ατελείωτης οικονομικής κατάρευσης» με διαδηλώσεις στους δρόμους και κυβερνήσεις που γκρεμίζονται.
Στο άρθρο που έχει τίτλο «Στον οικονομικό πόλεμο φθοράς της Ελλάδας, ο Τσίπρας ποντάρει στην ειρήνη», το
πρακτορείο αναφέρεται στη φιλοδοξία του πρωθυπουργού να είναι διαφορετικός από τους προκατόχους του,
αλλά θέτει σειρά ερωτημάτων για το αν η αύξηση της φορολογίας μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην
ανάκαμψη.
Μετά τη συμφωνία στο Eurogroup και την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να επιτρέψει στις
ελληνικές τράπεζες την πρόσβαση σε φθηνότερο δανεισμό, υπάρχει η απαραίτητη ορμή «να γίνει η δουλειά»,
καθώς ο 41χρονος Αλ. Τσίπρας μετατράπηκε από «φανατικό πολέμιο της λιτότητας σε υποταγμένο ηγέτη ενός
χτυπημένου έθνους».
Ο πρώην υπουργός Oικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος χειρίστηκε την «έκρηξη» του 2010,
σχολιάζει ότι «οι Ευρωπαίοι καθησυχάζονται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να σφίξει τα δόντια
και να υπογράφει σχεδόν ό,τι της δίνουν. Όλα καλά και ωραία, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για τη χώρα, oύτε
είναι σημείο καμπής».
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Έλληνες θα υποστούν άλλη μια οικονομική συμπίεση, την ώρα που η
οικονομία δεν έχει κάνει τίποτα για να ανακτήσει την απώλεια 25% του ΑΕΠ και η ανεργία παραμένει σταθερά
πάνω από το 20%.
Το ρεπορτάζ επικαλείται τα πρόσφατα μέτρα με τις αυξήσεις φόρων σε εισοδήματα, συνδρομητική τηλεόραση,
καφέ, διαδίκτυο, καθώς και τις περικοπές στις συντάξεις, ενώ η οικονομία σημείωσε συρρίκνωση κατά 0,4%
το πρώτο τετράμηνο.
Ο Nicolas Veron, αναλυτής στα ινστιτούτα Peterson και Bruegel υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να
επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς η οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας, κυρίως σε ό,τι αφορά
πιστώσεις και επενδύσεις. «Αυτό θα γίνει σταδιακά και δεν θα είναι θεαματικό. Η βασική σκέψη είναι:
παραμονή στην ευρωζώνη, μακροοικονομική σταθερότητα, ασφαλές τραπεζικό σύστημα», λέει
χαρακτηριστικά.
Mε τα «κόκκινα δάνεια» να έχουν φτάσει τα 100 δισ. και τα περισσότερα να προέρχονται από τις επιχειρήσεις,
οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιβίωσαν έχουν μάθει να αντιμετωπίζει ακόμη και τις πιο ακραίες δυσκολίες.
Σύμφωνα με τον αναλυτή της Εθνικής Τράπεζας Νίκο Μαγγίνα, «όσοι επιβίωσαν είναι πιο ανθεκτικοί απ’ ότι
περιμέναμε.
Έχουμε πιάσει πάτο σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων».
Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου αντιμετωπίζουν από διαφορετική οπτική ο καθένας τις
προοπτικές μετά τη νέα συμφωνία και τα νέα μέτρα.
Τα θετικά στοιχεία της συμφωνίας, τα οποία μπορούν να αντισταθμίσουν την αύξηση της φορολογίας,
υπογράμμισε, μιλώντας σε επενδυτές, ο Δημήτρης Πεταλάς από τον Όμιλο Φουρλή που διαχειρίζεται και τα
ΙΚΕΑ στην Ελλάδα.
Από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης τονίζει ότι τα όποια οφέλη στην
ανταγωνιστικότητα έχουν εξανεμιστεί από την αύξηση των φόρων, ενώ ο Πάνος Παπαδόπουλος της Forthnet
σημειώνει ότι το κράτος τελικά θα χάσει έσοδα από την επιβολή υπερβολικών φόρων.
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Στα 6,6δις ευρώ οι οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες - Στα 87,8 δισ. ευρώ ανήλθαν οι οφειλές
προς το Δημόσιο
Σχεδόν στα ίδια επίπεδα παρέμειναν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου στο Α' τετράμηνο του 2016 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο
του έτους .
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ στο Α' τετράμηνο, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και οι εκκρεμούσες φορολογικές επιστροφές
διαμορφώθηκαν στα 6,6 δις ευρω, ποσό το οποίο ήταν σχεδόν ίδιο και στο πρώτο τρίμηνο.
Την ίδια ώρα σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στα 2,6 δις ευρώ στο α
τετράμηνο του έτους.
Στα 87,8 δισ. ευρώ ανήλθαν οι οφειλές προς το Δημόσιο
Τα 87,8 δισ. ευρώ άγγιξαν στα τέλη Απριλίου 2016 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο 4μηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016 τα «φέσια» προς την εφορία ξεπέρασαν
συνολικά τα 4,3 δισ. ευρώ. Αθροιζόμενα με τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη (αυτά που έχουν δημιουργηθεί πριν το 2016) ύψους 83,5 δισ.
ευρώ, συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο εκτοξεύονται στα 87,8 δισ. ευρώ!
Τον Απρίλιο 2016 το ύψος των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώθηκε ανεπαίσθητα σε σχέση με το Μάρτιο από τα 83,8 δισ. ευρώ
στα 83,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ύψος των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (αυτών που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο 2016) αυξήθηκε κατά
615 εκατ. ευρώ σεμηναία βάση και διαμορφώθηκε σε 4,3 δισ. ευρώ, από 3,6 δισ. ευρώ το Μάρτιο.
Στο 4μηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016 μέσω ρυθμίσεων και κατασχέσεων εισπράχθηκαν 568 εκατ. ευρώ από τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη
(το 13,2%) και 1,06 δισ. ευρώ από τα παλαιά, ενώ διαγράφηκαν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές περίπου 382 εκατ. ευρώ (παλαιές και
νέες).
Τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αποκαλύπτουν πως έως τα τέλη Απριλίου ήταν σε εξέλιξη 772 πλήρεις και 182
μερικοί έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Συνολικά στο πρώτο 4μηνο εισπράχθηκαν από πλήρεις και
μερικούς ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις 112 εκατ. ευρώ από φόρους και πρόστιμα, έναντι στόχου 400 εκατ. ευρώ.
Στα τέλη Απριλίου το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), είχε σε εξέλιξη 1.270 ελέγχους, ενώ είχε ολοκληρώσει
79 ελέγχους. Στο 4μηνο 2016 το ΚΕΦΟΜΕΠ βεβαίωσε φόρους 74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν τα 21,4 εκατ. ευρώ.
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HSBC: Έρχεται έκρηξη των δημοσίων δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο
Σύμφωνα με ανάλυση της HSBC, οι κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο ετοιμάζονται να διευκολύνουν έως ένα βαθμό τους κεντρικούς
τραπεζίτες και τη χαλαρή νομισματική πολιτική που ακολουθούν, με στόχο να στηρίξουν την αδύναμη ανάκαμψη των οικονομιών τους.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, σύμφωνα με τον όμιλο οι κυβερνήσεις θα αυξήσουν σημαντικά τις δαπάνες τους το 2016 και μάλιστα με
τον ταχύτερο ρυθμό από το 2009. «Εν γένει έχουμε ένα δημοσιονομικό πακέτο στήριξης για την παγκόσμια οικονομία», υποστηρίζει η
Janet Henry, οικονομολόγος της HSBC και προσθέτει «δεν είναι μεγάλο, αλλά θα ενισχυθεί για πρώτη φορά από το 2010. Εκτιμούμε ότι
οι κρατικές δαπάνες, θα «τρέξουν» με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν του παγκόσμιου ΑΕΠ».
Τέτοιες ειδήσεις
\ ακούγονται σαν γλυκιά μελωδία σε διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, αλλά και ορισμένους κορυφαίους παράγοντες
του χρηματοοικονομικού τομέα, όπως ο πρώην επικεφαλής της Fed, Ben Bernanke και ο επικεφαλής της BlackRock, Larry Fink.
Οι αιτίες της αύξησης είναι πολλαπλές. Οι κινεζικές αρχές αυξάνουν τις δαπάνες τους για να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα,
στις ΗΠΑ αυξάνονται οι δαπάνες των πολιτειών, στη Γερμανία η αύξηση συνδέεται άμεσα με το προσφυγικό, στη Γαλλία υπάρχει
μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις, μιας και βρισκόμαστε και σε προεκλογική χρονιά, ενώ στον Καναδά η νέα
κυβέρνηση αυξάνει τις επενδύσεις σε υποδομές.
Η απόφαση αυτή την κυβερνήσεων μπορεί να στηρίξει και τις κεντρικές τράπεζες ανά την υφήλιο, ούτως ώστε να χαλαρώσουν ελαφρώς
την πολιτική των μηδενικών επιτοκίων, ούτως ώστε να διατηρήσουν και κάποια έξτρα όπλα στη φαρέτρα τους. Ο επικεφαλής της
Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, Stephen Poloz, έχει υποστηρίξει ότι η καλύτερη λύση είναι ο σωστός συνδυασμός νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής.
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