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Eurostat: Ανάπτυξη 0,2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το β' τρίμηνο
Το ίδιο τρίμηνο, το ΑΕΠ στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,3% και στην «ΕΕ των 28» αυξήθηκε κατά 0,4%. Σε
σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2015, το ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώθηκε (-0,9%), ενώ αυξήθηκε στην ευρωζώνη
κατα 1,6% και στην «ΕΕ των 28» κατά 1,8%.
Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στην κατανάλωση των νοικοκυριών που αυξήθηκε κατά 0,2% στην ευρωζώνη
και κατά 0,4% στην ΕΕ (έναντι αύξησης 0,6% και 0,7% αντιστοίχως το πρώτο τρίμηνο του 2015).
Τα κράτη-μέλη που κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης είναι η Ρουμανία (1,5%), η Ουγγαρία (1%), η
Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβακία (0,9%).
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Στα 3,8δις ευρώ τα έσοδα τον Αύγουστο…
Το γενικό σύνολο των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού για το μήνα Αύγουστο ανέρχεται σε 3.804
εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 3.869 εκατ. € (μείωση κατά 65 εκατ. ευρώ ή 1,7% ). Σε σύγκριση με τον Αύγουστο
2015 (καθαρά έσοδα 3.829 εκατ. ευρώ) υπάρχει μείωση κατά 25 εκατ. ευρώ.
Για τα δεδομένα αυτά, θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι εξής παράγοντες:
1. Το γενικό σύνολο των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού, προ επιστροφών, για το μήνα Αύγουστο
ανέρχεται σε 4.083 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 4,178 εκατ. ευρώ. Η υστέρηση κατά 95 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι
του στόχου οφείλεται στο γεγονός ότι ο στόχος περιλάμβανε και την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ 2016, εκτιμώμενου
ύψους 738 εκατ. ευρώ, η οποία θα εισπραχθεί τον Σεπτέμβριο. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2015 (γενικό
σύνολο εσόδων 4.055 εκατ. ευρώ) υπάρχει αύξηση κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1%. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι το
2015, λόγω συνεχών παρατάσεων της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών
προσώπων, σημαντικό μέρος της πρώτης δόσης αυτών των φόρων εισπράχθηκε τον Αύγουστο 2015.
2. Οι επιστροφές φόρων τον Αύγουστο 2016 ανήλθαν σε 278 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 309 εκατ. ευρώ (μείωση
κατά 31 εκατ. ευρώ). Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και οι επιστροφές που προέρχονται από την ειδική
χρηματοδότηση. Τον Αύγουστο 2015 οι επιστροφές ήταν 226 εκατ. ευρώ. Ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων
κατηγοριών φορολογικών εσόδων για τις οποίες υπήρξε αύξηση, ή μείωση θα προκύψει με την έκδοση του
οριστικού δελτίου (περί τις 20 Σεπτεμβρίου 2016), όταν όλα τα έσοδα θα έχουν καταχωρηθεί στους ορθούς ΚΑΕ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συνέχεια…
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H Εθνική πούλησε πακέτο δανείων στη Βουλγαρία 70 εκατ. στο ποσό των10 εκατ.
Στην πώληση μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων, ονομαστικής αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ,
προχώρησε στο β' τρίμηνο της χρήσης η θυγατρική της Εθνικής στη Βουλγαρία (UBB).
Το ενδιαφέρον είναι ότι το πακέτο, παρότι επρόκειτο για καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, πουλήθηκε
έναντι 10 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 14% της ονομαστικής τους αξίας.
Το τίμημα εξηγείται από την Εθνική λόγω του γεγονότος ότι δεν πρόκειται για δάνεια που εμφανίζουν εδώ και
πολύ καιρό καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους.
Πρόκειται, όπως σημειώνουν στελέχη του ομίλου για «φρέσκιες» σχετικά καθυστερήσεις, από τις οποίες ο
αγοραστής έχει περισσότερες πιθανότητες να εισπράξει.
Η θυγατρική της Εθνικής είχε σχηματίσει προβλέψεις άνω του 90% για τα παραπάνω δάνεια και επομένως από
την πώληση ανέκτησε μικρό μέρος της ζημιάς.
Σημειώνεται ότι το ύψος των προβλέψεων της Εθνικής για τα μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια στην
Ελλάδα φθάνει στο 97% και η τράπεζα εξετάζει επίσης τρόπους πρόσφορης πώλησης των απαιτήσεων.
Πηγή: Ημερησία
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Guardian: Η Ελλάδα εκνευρίζει και πάλι τους δανειστές της
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενός νέου γύρου αντιπαράθεσης με τους δανειστές της, την ώρα που
δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι χώρες της ευρωζώνης θα αρνηθούν να απελευθερώσουν περαιτέρω
χρήματα, γράφει σε σημερινό του άρθρο ο Guardian.
«Η Αθήνα έχει εκνευρίσει τους εταίρους της στην ευρωζώνη εφαρμόζοντας μόνο 2 από τις 15 μεταρρυθμίσεις
που ήταν όροι για το πακέτο διάσωσης της περασμένης χρονιάς», τονίζεται χαρακτηριστικά αναφορικά με το
δημοσίευμα της Handelsblatt που προκάλεσε αίσθηση τη Δευτέρα.
Αξιωματούχοι της ΕΕ που μίλησαν στη γερμανική εφημερίδα ανέφεραν ότι η Ελλάδα έχει καθυστερήσει τις
ιδιωτικοποιήσεις, προκαλώντας εκνευρισμό στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, οι οποίοι θα
συζητήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί, την Παρασκευή.
Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, το Eurogroup μπορεί να «μπλοκάρει» την απελευθέρωση των
υπόλοιπων χρημάτων της δόσης- έως τώρα έχουν εκταμιευθεί 7,5 δισ. ευρώ από τα συνολικά 10,3 δισ.- έως το
τέλος του χρόνου.
Οι πληροφορίες αυτές προέκυψαν μετά από τη δήλωση του Κλάους Ρέγκλινγκ, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να
εξασφαλίσει βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης χρέους, μόνο αν αρχίσει να εφαρμόζει τις υπόλοιπες
μεταρρυθμίσεις. Οι αξιωματούχοι της ΕΕ απαιτούν από την Αθήνα να προχωρήσει τα σχέδια για το νέο ταμείο
ιδιωτικοποιήσεων, την πώληση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και τη μεταρρύθμιση του δημόσιου
τομέα.
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Ο Σόιμπλε κρούει των κώδωνα του κινδύνου για επιτόκια – ρευστότητα
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είπε την Δευτέρα ότι τα επιτόκια είναι πάρα πολύ
χαμηλά και ότι μόνο μέσω της ανάπτυξης είναι δυνατόν να μπει τέλος στην εποχή των χαμηλών επιτοκίων.
Όπως μεταδίδει το Reuters, μιλώντας στην κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, ο Σόιμπλε είπε ότι τα
χαμηλά επιτόκια είναι «μεγάλη και δικαιολογημένη ανησυχία» και πρόσθεσε ότι χρειάζονται περισσότερες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλη την Ευρώπη. «Θα βγούμε από αυτή τη φάση των χαμηλών επιτοκίων
μόνο εάν έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη», δήλωσε. Ο Σόιμπλε είπε επίσης ότι η παγκόσμια
ρευστότητα, που είναι αποτέλεσμα της νομισματικής πολιτικής, είναι «ανησυχητικά υψηλή».
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Γάλλος ο επικεφαλής στο νέο υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων
Ανώτατος Γάλλος κυβερνητικός αξιωματούχος, ο Ζακ Λε Παπ, αναμένεται να αναλάβει τη θέση του προέδρου
του εποπτικού συμβουλίου του νέου υπερταμείου ιδιωτικοποιήσεων που πρέπει να συστήσει η κυβέρνηση,
ανέφερε την Τρίτη στέλεχος του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το Reuters. Με βάση το
μνημόνιο, το νέο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων θα έχει πενταμελές εποπτικό συμβούλιο, που θα επιλέγει το
διοικητικό του συμβούλιο και θα εγκρίνει τις απολύσεις ανώτατων διοικητικών στελεχών του. Οι δανειστές
προτείνουν δύο εκ των μελών του εποπτικού συμβουλίου και η κυβέρνηση τους άλλους τρεις, ενώ και οι δύο
πλευρές έχουν δικαίωμα βέτο. Αξιωματούχος της ελληνικής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει
ληφθεί ακόμη τελική απόφαση, αλλά δεν αρνήθηκε ότι ο Λε Παπ έχει επιλεγεί από τους δανειστές. O Λε Παπ
αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως γενικός επιθεωρητής οικονομικών στην περιφέρεια του Παρισιού, ενώ στο
παρελθόν είχε διατελέσει γενικός γραμμάτεας στην Air France KLM. Την περίοδο 2007-2011 είχε διατελέσει
αναπληρωτής διευθυντής στο γραφείο της Κριστίν Λαγκάρντ, όταν η σημερινή επικεφαλής του ΔΝΤ ήταν
υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ανέφερε η εφημερίδα.
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Bloomberg: To deja vu της Yellen
Όπως σχολιάζει το Bloomberg, ένα «deja vu» φαίνεται πως ζει η επικεφαλής της Fed Janet Yellen με την
αμερικανική οικονομία του 2016 να παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτή του 2015. Η απασχόληση
επιβραδύνθηκε τον Αύγουστο έπειτα από μια απότομη αύξηση τον Ιούλιου, ενώ οι αγορές που είχαν
προετοιμαστεί για μια αύξηση των επιτοκίων για τον όλο τον χρόνο (με ιδιαίτερα υψηλές τις ελπίδες ότι αυτό
θα συμβεί τον Ιούνιο), τώρα πια «βλέπουν» προς τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg,
φαίνεται σαν να γύρισε ο χρόνος στο 2015. Έτσι, όπως και πέρυσι η Fed αντιμετωπίζει το ίδιο δίλημμα:
Σεπτέμβριος ή Δεκέμβριος;
Οι διαφορές
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του 2015 και του 2016,

διότι πέρυσι τον Αύγουστο η υποτίμηση του γουάν αύξησε τους διεθνείς κινδύνους, ενώ φέτος
πραγματοποιούνται οι αμερικανικές εκλογές. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με πολλούς, το οικονομικό περιβάλλον
ότι η Fed λειτουργεί σαν να κινείται προς μια αύξηση των επιτοκίων είναι εντυπωσιακά παρόμοιο.
Η απασχόληση του Ιουλίου και του Αυγούστου είναι ίδια μεταξύ 2015 και 2016

Παρόμοια τάση με το 2015 παρουσιάζει και ο κλάδος της βιομηχανίας το 2016

\

«Μου φαίνεται ότι αν αμφιταλαντεύεσαι μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου και ένα από τα κύρια
εμπόδια γι' αυτό είναι ο πληθωρισμός, η συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου δεν είναι και η κατάλληλη για την
αλλαγή» αναφέρει ο Stephen Stanley, επικεφαλής οικονομολόγος στο Amherst Pierpont Securities LLC στη
Νέα Υόρκη.
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