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Τσακαλώτος: Η δεύτερη αξιολόγηση θα προχωρήσει πολύ γρήγορα
Aισιόδοξος ότι η δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος θα προχωρήσει πολύ γρήγορα δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος με το πέρας του σημερινού συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin), το οποίο όμως, όπως, είπε, δεν απασχόλησε καθόλου η
Ελλάδα.
Ερωτηθείς εάν η προετοιμασία της Ελλάδας για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων, που θα ξεκλειδώσουν τα 2,8 δισ. το φθινόπωρο και την έναρξη της
δεύτερης αξιολόγησης, προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς, ο Έλληνας υπουργός, σημείωσε πως η Ελλάδα «κερδίζει από τη γρήγορη εκτέλεση του
προγράμματος». «Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να καθυστερήσει αυτή η διαδικασία άρα δεν πρέπει να είμαστε εμείς οι ύποπτοι εφόσον υπάρξουν
καθυστερήσεις» τόνισε ο Ευ. Τσακαλώτος προσθέτοντας ότι αναμένει η κάθε αξιολόγηση να είναι ευκολότερη από την προηγούμενη, όπως είναι η εμπειρία
και των άλλων χωρών. «Είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή» είπε χαρακτηριστικά.
Σε ό,τι αφορά την επιστολή που έστειλε πρόσφατα στους θεσμούς σχετικά με το πως θα βελτιωθεί η συνεργασία των ελληνικών αρχών με τα τεχνικά
κλιμάκια, σημείωσε πως τα ζητήματα τα οποία τίθενται στην εν λόγω επιστολή είναι διαδικαστικά και θα αποτελέσουν αντικείμενο της προκαταρκτικής
συζήτησης με τους θεσμούς ενόψει της δεύτερης αξιολόγησης.
Εξάλλου, αναφερόμενος στις συζητήσεις που έγιναν κατά το σημερινό Συμβούλιο των υπουργών σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας υπερβολικών
ελλειμμάτων για την Πορτογαλία και την Ισπανία, υπογράμμισε πως η ελληνική πλευρά, τάχθηκε κατά της έναρξης της διαδικασίας.
Όπως εξήγησε ο υπουργός κατά την παρέμβαση του στο χθεσινό Eurogroup, οι δύο χώρες έχουν «βελτιωμένες επιδόσεις» και βρίσκονται στη «σωστή
κατεύθυνση», οπότε δεν είναι η «κατάλληλη στιγμή», ούτε από «πολιτικής ούτε από οικονομικής απόψεως» να ξεκινήσει μια διαδικασία επιβολής
κυρώσεων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο Brexit και τον ευρωσκεπτικισμό που πλήττει πολλές χώρες αλλά και στο γεγονός ότι η Πορτογαλία είχε να
αντιμετωπίσει εξωγενείς κλυδωνισμούς που αφορούσαν κυρίως τον τραπεζικό τομέα και οι οποίοι δικαιολογούν τις υπερβάσεις. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο
υπουργός δεν υπήρχε η απαραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία η οποία θα μπορούσε να μπλοκάρει τη διαδικασία και έτσι το Eurogroup ενέκρινε ομόφωνα τη
σύσταση της Επιτροπής. Τέλος, ανέφερε πως η σημερινή απόφαση αφορά την έναρξη της διαδικασίας και όχι την επιβολή κυρώσεων.

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

Ξεκίνησε η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ενιαίου νομίσματος, κίνησαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της
Ευρωζώνης, τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Πορτογαλίας και της Ισπανίας λόγω υπερβολικών
δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
Οι υπουργοί Οικονομικών διαπίστωσαν πως η Ισπανία και η Πορτογαλία "δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα
μέτρα" για τη διόρθωση των ελλειμμάτων τους, με αποτέλεσμα να τεθεί σε λειτουργία μια διαδικασία επιβολής
κυρώσεων, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Διπλασιάσθηκαν οι απλήρωτοι φόροι
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, διπλασιάσθηκαν οι απλήρωτοι φόροι
τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο ανερχόμενοι σε 1,25 δισ. ευρώ, από 694 εκατ. ευρώ ένα μήνα πριν. Σύμφωνα
με τα στοιχεία, οι φόροι που ήταν απλήρωτοι έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2015- διαμορφώθηκε στα 83,3 δισ. ευρώ
στα τέλη Μαΐου, έναντι 83,55 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου. Το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος- δηλαδή οι φόροι που
δεν έχουν καταβληθεί από τις αρχές του 2016- ανήλθε στα 5,58 δισ. ευρώ στα τέλη Μαΐου, έναντι 4,33 δισ. ευρώ
στα τέλη Απριλίου. Δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,25 δισ. ευρώ σε μηναία βάση. Παλαιά και νέα ληξιπρόθεσμα
χρέη αθροιστικά ανήλθαν σε 88,8 δισ. ευρώ στα τέλη Μαΐου, έναντι 87,8 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου,
σημείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 1 δισ. ευρώ! Πρέπει να σημειωθεί πως το Μάιο εισπράχτηκαν από τις
φορολογικές αρχές συνολικά 203 εκατ. ευρώ από φόρους που αντιστοιχούν στο παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος και
129 εκατ. ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2016. Αυτό παρά το ότι η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προχωρεί σε κατασχέσεις λογαριασμών οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμα
χρέη.
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Αρκετά ανήσυχο το ΔΝΤ με την κατάσταση των ιταλικών τραπεζών…
Λίγες μόνο ημέρες μετά την ανησυχία που είχε εκφράσει το ΔΝΤ για την κατάσταση της Deutsche Bank, την
οποία είχε χαρακτηρίσει και τη μεγαλύτερη απειλή για το σύστημα, το ταμείο εκφράζει την ανησυχία του για
την κατάσταση των ιταλικών τραπεζών. Ειδικότερα, το ΔΝΤ αναφέρει ότι η Ιταλία έχει πεδίο εφαρμογής για
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εφόσον καταστεί αναγκαία η εφαρμογή της οδηγίας BRRD, με
ενεργοποίηση bail in. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους του ταμείου, οι αδύναμες Ιταλικές τράπεζες θα
μπορούσαν να πλήξουν συνολικά το τραπεζικό σύστημα της Ιταλίας προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνονται, οι εν δυνάμει επιπτώσεις στον τραπεζικό κλάδο και το Brexit
οδηγούν σε καθοδική αναθεώρηση του Ιταλικού ΑΕΠ τόσο το 2016 όσο και το 2017.
Συγκεκριμένα το ΑΕΠ της Ιταλίας θα αυξηθεί κάτω από 1% το 2016 και περίπου 1% το 2017.
Οι παλαιότερες εκτιμήσεις ήταν 1,1% ανάπτυξη το 2016 και 1,25% το 2017 που αναθεωρήθηκαν πτωτικά. Το
ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η ασθενής ανάπτυξη της Ιταλίας θα μπορούσε να πλήξει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια
οικονομία Κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Brexit έχει αυξημένους καθοδικούς κινδύνους για την
Ιταλία Η Ιταλική παραγωγή θα επιστρέψει στην προ του 2008 επίπεδα γύρω στο 2025. Κατά το ΔΝΤ οι αρχές
αντιμετωπίζουν μια ιστορική πρόκληση. Θα πρέπει να μειωθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας ταχύτερα και
ταυτόχρονα να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών και να μειωθεί το δημόσιο χρέος το οποίο το 2016 θα
φθάσει στο 132,9% του ΑΕΠ.
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Ρέντσι: Απόλυτα εφικτή μια συμφωνία για τις τράπεζες
Ο ιταλός πρωθυπουργός αισιοδοξεί για τις προβληματικές ιταλικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι «μια συμφωνία
με την Ευρώπη είναι απόλυτα εφικτή» και ότι τα κόκκινα δάνεια δεν είναι το πιο φλέγον πρόβλημα.
O ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Corriere della Sera αναφέρθηκε και
πάλι στο καυτό θέμα των ιταλικών τραπεζών. «Μια συμφωνία για τις τράπεζες με την Ευρώπη είναι απόλυτα
εφικτή, πάντα με σεβασμό στους ισχύοντες κανόνες», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ιταλό κεντροαριστερό
πρωθυπουργό, «αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι τα παράγωγα των ξένων τραπεζών και όχι τόσο
τα προβληματικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις ιταλικές τράπεζες».
Σύμφωνα με σχόλιο της εφημερίδας La Repubblica, η κύρια έμμεση αναφορά του επικεφαλής της κυβέρνησης
της Ρώμης είναι για την περίπτωση της Deutsche Bank. «Δεν είμαστε πλέον ο ασθενής της Ευρώπης», δηλώνει
με έμφαση ο Ρέντσι, ο οποίος υπενθυμίζει ότι πλέον η Ιταλία ανήκει στις χώρες που προτείνουν λύσεις για το
μέλλον της Ένωσης.
Πρόταση Πρόντι για τα κόκκινα δάνεια
Στο μεταξύ, στον οικονομικό και πολιτικό χώρο συζητείται με ενδιαφέρον πρόταση του ιταλού πρώην
πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι για τα κόκκινα δάνεια.
Αυτή προβλέπει τη δημιουργία ταμείου του δημοσίου (με ενδεχόμενη συμμετοχή και ιδιωτών) με στόχο την
κάλυψη των κόκκινων δανείων των νοικοκυριών. Συνολικά ανέρχονται σε τριάντα τέσσερα δισεκατομμύρια
ευρώ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Πρόντι, οι ιταλικές οικογένειες που αδυνατούν να πληρώσουν τα
στεγαστικά δάνεια, θα μπορούν να παραμείνουν στο διαμέρισμά τους καταβάλοντας στο «ταμείο διάσωσης»
περίπου δυο χιλιάδες ευρώ τον χρόνο. Ο στόχος είναι να αποφευχθούν οι κατασχέσεις ακινήτων και να
βοηθηθούν παράλληλα και οι τράπεζες.
O ιταλός υπουργός Οικονομικών Πιέρ Κάρλο Πάντοαν τέλος συνεχίζει να υπογραμμίζει ότι «οι καταθέτες
πρόκειται να προστατευθούν από την ιταλική κυβέρνηση», από τη στιγμή που «οι επαφές με τις αρχές της
Ένωσης συνεχίζονται σε ένα σαφώς θετικό κλίμα».
Deutsche Welle
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Βρετανία όπως Νορβηγία;
Τι θα γίνει με τη Μ. Βρετανία; Πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις με την ΕΕ; Μήπως το μοντέλο της Νορβηγίας
με τις στενές σχέσεις με την Ευρώπη αλλά και τον μοναχικό δρόμο είναι μια λύση;
Συνέχεια…
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Οι Νορβηγοί βέβαια δεν είναι τόσο ανεξάρτητοι από την υπόλοιπη Ευρώπη όσο πολλοί από αυτούς θέλουν
να πιστεύουν. Μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ζώνη
Ελεύθερων Συναλλαγών, η οποία έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την ΕΕ. Εκτός από την Ελβετία,
αυτές οι χώρες είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν αναλάβει υποχρεώσεις όσον
αφορά την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, προσώπων και υπηρεσιών.
Για το λόγο αυτό, για παράδειγμα, ένας Γερμανός ή ένας Πολωνός μπορούν χωρίς βίζα να αναζητήσουν
δουλειά στη Νορβηγία και μια γερμανική οικοδομική εταιρεία να καταθέσει αιτήσεις για να αναλάβει
έργα. Το 75% των ευρωπαϊκών οδηγιών ισχύουν στη Νορβηγία ενώ 6.000 ευρωπαϊκοί νόμοι έχουν
επικυρωθεί. Ακόμη η Νορβηγία για να μπορεί να παίρνει μέρος στα επιστημονικά προγράμματα
ανταλλαγών, όπως τα Erasmus, Galileo και Copernicus, καταβάλλει κάθε χρόνο 447 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον 388 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύονται σε ένα ειδικό ταμείο για τις φτωχότερες χώρες ενώ
χρήματα καταβάλλει και για την συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και ασφάλειας. Για όλους αυτούς
τους λόγους πολλοί πιστεύουν ότι η Νορβηγία ανήκει στην ΕΕ χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Το πετρέλαιο την κάνει ξεχωριστή…
Υπάρχουν όμως θέματα όπως η αγροτική πολιτική και η αλιεία που οι Βορειοευρωπαίοι θέλουν να
αποφασίζουν μόνοι τους. Οι συνέπειες είναι υψηλοί φόροι στα εισαγόμενα προϊόντα που ανταγωνίζονται
τα εγχώρια. «Όταν βγαίνουν στην αγορά τα τριαντάφυλλα από τη Νορβηγία πρέπει να πληρώνω 250%
φόρο για τα εισαγόμενα από την Αφρική», λέει ένας ανθοπώλης από το Όσλο. Ο ίδιος θα προτιμούσε η
Νορβηγία να ήταν κανονικό μέλος της ΕΕ διότι η αγορά θα ήταν μεγαλύτερη, όπως και ο ανταγωνισμός.
Θα έπεφταν οι τιμές και θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερα.

Για τις ξένες εταιρείες επίσης δεν είναι εύκολο να δραστηριοποιηθούν στη νορβηγική αγορά. «Το
γραφειοκρατικό κομμάτι είναι πολύ σύνθετο», λέει ο πρόεδρος του γερμανονορβηγικού εμπορικού
επιμελητηρίου Νόρμπερτ Πέτσκα.
Για την Νορβηγία, τη χώρα των μόλις πέντε εκατομμυρίων κατοίκων με τα πλούσια κοιτάσματα
πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν είναι δύσκολο να πει όχι στην ΕΕ. Ο τομέας του πετρελαίου
συνεισφέρει το 15% στο ΑΕΠ της χώρας ετησίως. Ακόμα το 20% των δημόσιων εσόδων προέρχεται από
αυτό τον τομέα.
Για αυτό τον λόγο πιθανότατα η Νορβηγία δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τη Βρετανία, πιστεύει ο
πρόεδρος του γερμανονορβηγικού εμπορικού επιμελητηρίου Νόρμπερτ Πέτσκα. «Η Νορβηγία πληρώνει
υψηλό τίμημα για τις σχέσεις αυτές με την ΕΕ. Δεν είμαι βέβαιος πως η Βρετανία θα ήθελε κάτι τέτοιο»
λέει ο Νόρμπερτ Πέτσκα και συμπληρώνει: «Είδαμε στην ΕΕ ότι η Βρετανία θέλει όλο εξαιρέσεις και δεν
νομίζω πως οι μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών έχουν διάθεση για κάτι
τέτοιο».
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
S&P 500 Vs Gold (1972 – 2016)
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