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Οι έμμεσοι φόροι σώζουν την παρτίδα
Εντός των ετήσιων στόχων που έχουν τεθεί για το 2017 με το Πρόγραμα Οικονομικής Πολιτικής κινούνται τα
φορολογικά έσοδα του προυπολογισμου το επτάμηνο Ιανουάριος - Ιούλιος 2017 όπως προκύπτει από την Εκθεση
Διακύμανσης των Φορολογικών Εσόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, με βάση την εξέλιξη τους στο επτάμηνο, τα φορολογικά έσοδα θα καλύψουν
το 100,79% του ετήσιου στόχου που είχε τεθεί αρχικά με τον προυπολογισμό του 2017 και το 99,97% του
αναθεωρημένου αυξημένου στόχου.
Αναλυτικά για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2017, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 24,080 δισ. ευρώ, στο
ίδιο σχεδόν επίπεδο με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπου τα έσοδα ανέρχονταν σε 24,182 δισ. ευρώ.
Συγκριτικά με το πρώτο επτάμηνο του 2016, τα έσοδα από άμεσους φόρους το πρώτο επτάμηνο του 2017
μειώθηκαν κατά 653,87 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 551,88 εκατ. ευρώ.
Τα φορολογικά έσοδα του Ιουλίου του 2017 ανήλθαν σε 5,070 δισ. ευρώ αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα του
Ιουλίου του 2016, τα οποία ανέρχονταν σε 4,901 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων
τον Ιούλιο του 2017, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 51,14% των συνολικών φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι
φόροι στο 48,86%. Τον Ιούλιο του 2016, τα έσοδα από άμεσους φόρους αντιστοιχούσαν στο 54,71% των
συνολικών φορολογικών εσόδων, ενώ τα έσοδα από έμμεσους φόρους στο 45,29%.
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ΟΔΔΗΧ: Άντληση 1,3 δισ. μέσω εξάμηνων εντόκων γραμματίων
Ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων
γραμματίων, με αμετάβλητο επιτοκιακό κόστος έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας που είχε
διενεργηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2017. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000
εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,91%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.362
εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,36 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε
μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές
προσφορές
ύψους
300
εκατομμυρίων
Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν
επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14
Σεπτεμβρίου 2017, στις 12μ.μ.
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Ρέγκλινγκ: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το χρέος της Ελλάδας
Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το χρέος της Ελλάδας, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (EΜΣ), Κλάους Ρέγκλινγκ, σε συνέντευξη που έδωσε στο CNBC και έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ΕΜΣ. Είναι αλήθεια ότι το χρέος της Ελλάδας ανέρχεται στο 180% του ΑΕΠ, είπε,
προσθέτοντας: «Το μισό, όμως, είναι προς τον ΕΜΣ, στον θεσμό μου, και εμείς χρεώνουμε μόνο το κόστος
δανεισμού μας, περίπου 1%. Επομένως, η Ελλάδα δεν έχει υπερβολικό χρέος τώρα, επειδή δίνουμε δάνεια για
διάρκεια μεγαλύτερη από 30 χρόνια». Σε άλλη συνέντευξη που έδωσε στο Reuters, ο Ρέγκλινγκ είπε ότι ο ΕΜΣ
θα εκδώσει τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο το πρώτο ομόλογό του σε δολάρια. Πρόσθεσε ότι η έκδοση
ομολόγων και σε άλλα νομίσματα, εκτός του ευρώ, έχει ως στόχο να προσελκύσει νέους αγοραστές και να
μειώσει το κόστος δανεισμού του. «Θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες που δανείζονται (από τον ΕΜΣ) να
ανακτήσουν τη βιωσιμότητα του χρέους τους, επομένως όσο χαμηλότερο επιτόκιο πρέπει να πληρώνουν σε εμάς
και να πληρώνουμε εμείς στην αγορά, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο Ρέγκλινγκ. Απαντώντας σε ερώτηση που
του έγινε από δημοσιογράφους του CNBC, αν η ανάκαμψη της Ευρώπης θα συνεχισθεί, ο Ρέγκλινγκ απάντησε:
«Θεωρώ ότι η κρίση του ευρώ έχει τελειώσει. Ασχολούμαστε ακόμη με την Ελλάδα, ως την τελευταία
περίπτωση της παλιάς κρίσης. Έχουν άλλους 11 μήνες με το τρέχον πρόγραμμα. Βασικά, όμως, η κρίση του
ευρώ έχει ξεπερασθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει τα επόμενα δέκα χρόνια ξανά πρόβλημα στην
Ευρώπη. Οι οικονομίες κινούνται σε κύκλους, δεν πρέπει να το ξεχνάμε… Επομένως, θα υπάρξει και άλλος
κύκλος, θα υπάρξει και άλλη πτώση, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος εφησυχασμού, όταν τα πράγματα πάνε καλά
και τώρα πάνε καλά».
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Λε Μερ: Μόνη λύση για την Ελλάδα η επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη
«Κλειδί» για να λυθούν τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας «είναι μόνο η επιστροφή στην οικονομική
ανάπτυξη και η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως μέτρα για τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας του χρέους». Αυτό δηλώνει στο in.gr ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λε Μερ, ο
οποίος βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην χώρα μας, συνοδεύοντας τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν.
Αντιθέτως, για τον κ. Λε Μερ, «κλειδί» δεν είναι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
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Συνέχεια…
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FT: Τα "κόκκινα" δάνεια των ιταλικών τραπεζών μειώθηκαν σχεδόν 10% τον Ιούλιο
Τα "κόκκινα" δάνεια των ιταλικών τραπεζών μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά 18 δισ. ευρώ ή σχεδόν 10% σε
σύγκριση με τον Ιούνιο και διαμορφώθηκαν στα 173 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση από το 1998, όταν η Τράπεζα της Ιταλίας άρχισε να καταγράφει τα
σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των κόκκινων δανείων να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014. Η
εξέλιξη αυτή, αναφέρει το δημοσίευμα, αποτελεί ένδειξη ότι ο προβληματικός χρηματοπιστωτικός τομέας της
Ιταλίας αρχίζει να ωφελείται από την ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των
επενδυτών. Ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων επηρέασε αρνητικά τις τράπεζες τα τελευταία χρόνια,
κάνοντας δυσκολότερη τη χορήγηση νέων πιστώσεων σε πελάτες. Αυτό συγκράτησε την ανάκαμψη της
ιταλικής οικονομίας, προκαλώντας ανησυχίες στους αρμόδιους Ιταλούς και Ευρωπαίους πολιτικούς. Η
πρόσφατη μείωση σημειώθηκε σε μία περίοδο που υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών
στην Ιταλία, συμβάλλοντας σε μία ευρύτερη εμπιστοσύνη για την επάνοδο της Ευρωζώνης σε κατάσταση
οικονομικής ευρωστίας. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, το ιταλικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)
αυξήθηκε με τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό από το 2011.
Η μείωση του όγκου των κόκκινων δανείων σημειώνεται, επίσης, μετά την αυξημένη ζήτηση από επενδυτές για
την αγορά τέτοιων δανείων και τη μεγαλύτερη πίεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στις
τράπεζες για τη βελτίωση των ισολογισμών τους. Τον Ιούλιο, η Unicredit ολοκλήρωσε την πώληση κόκκινων
δανείων, ύψους 17,7 δισ. ευρώ, στις Pimco και Fortress, ενώ μικρότερες τράπεζες επεδίωξαν να τιτλοποιήσουν
- ή να πακετάρουν για πώληση - χαρτοφυλάκια δανείων. Στην Ιταλία αντιστοιχούσε ο μεγαλύτερος αριθμός
συμφωνιών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που έγιναν παγκοσμίως στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με
στοιχεία της Deloitte, η οποία αναφέρει ότι η Ιταλία αναμένεται να είναι "η πιο ενεργή αγορά προβληματικών
δανείων στην Ευρώπη" φέτος. Οι επενδυτές καθησυχάστηκαν από μεταρρυθμίσεις που βοήθησαν στην
επιτάχυνση των διαδικασιών πτώχευσης και αναγκαστικής εκτέλεσης και στην ενίσχυση της εταιρικής
διακυβέρνησης των τραπεζών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γιούνκερ: Ο ESM να γίνει το ευρωπαϊκό «ΔΝΤ»
Στην ανάγκη να αποκτήσει η Ευρωζώνη τον δικό της υπουργό Οικονομικών και ο ESM να γίνει το ευρωπαϊκό «ΔΝΤ», αναφέρθηκε ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, παρουσιάζοντας το όραμά του για την αναγέννηση της ΕΕ κατά την ετήσια
ομιλία του για την «κατάσταση της Ένωσης», ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Κομισιόν, η ευρωζώνη χρειάζεται τον δικό της υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της ΕΕ και
θα πρέπει να έχει θέση αντιπροέδρου στην Κομισιόν και προέδρου στο Eurogroup. Η ευρωζώνη δεν χρειάζεται δικό της κοινοβούλιο
ούτε ξεχωριστό προϋπολογισμό, πρόσθεσε ο Γιούνκερ, τονίζοντας πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα πρέπει
σταδιακά να γίνει το ευρωπαϊκό "ΔΝΤ", κάτι για το οποίο η Κομισιόν θα καταθέσει τις προτάσεις της τον Δεκέμβριο. «Είναι τώρα η
ώρα να οικοδομήσουμε μία περισσότερο ενωμένη, περισσότερο ισχυρή και περισσότερο δημοκρατική Ευρώπη για το 2025», επεσήμανε
ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ξεκινώντας την ομιλία του, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του, καθώς όπως είπε «ο άνεμος επέστρεψε
στα πανιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλουμε να τον εκμεταλλευθούμε. Ένα παράθυρο ευκαιρίας έχει ανοίξει σήμερα, δέκα χρόνια
μετά την έναρξη της κρίσης, και δεν θα μείνει ανοικτό για πάντα».
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Καταλονία: αντίο Ισπανία, αντίο Ευρώπη;
Τι θα σήμαινε για τις σχέσεις Καταλονίας-ΕΕ μια πιθανή απόσχιση της περιφέρειας από την Ισπανία μετά το δημοψήφισμα της πρώτης
Οκτωβρίου; Θα μπορούσε να παραμείνει ή θα έπρεπε να αποχωρήσει;
Στην EE ισχύει από το 2004 το δόγμα Μπαρόζο, το οποίο πήρε το όνομά του από τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν. Σύμφωνα με αυτό,
ένα νέο κράτος στο οποίο προκύπτει από απόσχιση από κάποιο κράτος-μέλος της ΕΕ και κηρύσσει την ανεξαρτησία του δεν αποτελεί
τμήμα της ΕΕ και πολύ περισσότερο δεν είναι αυτοδικαίως νέο μέλος.
Στη διατύπωση αυτή είχε προβεί ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ώστε να παρεμποδιστούν αυτονομιστικά κινήματα στη βελγική Φλάνδρα,
στη χώρα των Βάσκων, στη βόρεια Ιρλανδία, στη βόρεια Ιταλία και την Καταλονία. Την άποψη αυτή διατύπωσε ο Μπαρόζο άλλη μια
φορά το 2014 μιλώντας στο BBC με αφορμή τη συζήτηση τότε για την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας.
Τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας την 1η Οκτωβρίου, οι διάφοροι
εκπρόσωποι στην Κομισιόν δεν κουράζονται να επαναλαμβάνουν το «δόγμα» Μπαρόζο.
Αίτηση για ένταξη στην ΕΕ
Σε περίπτωση πάντως που η Καταλονία ανεξαρτητοποιούνταν θα μπορούσε να καταθέσει αίτηση για ένταξη στην ΕΕ. Η διαδικασία
ένταξης θα διαρκούσε χρόνια. Κυρίως όμως θα έπρεπε να συμφωνήσει και η Ισπανία στη διεξαγωγή των συνομιλιών. Ειδικοί,
επιχειρήσεις και τράπεζες στην Καταλονία θεωρούν πως η περιφέρεια δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά εάν δεν παραμείνει
μέρος της Ισπανίας. Οι εξαγωγές αυτοκινήτων που κατασκευάζονται σε καταλανικά εργοστάσια διοχετεύονται κυρίως στις χώρες-μέλη
της ΕΕ. Ως τρίτη χώρα, η Καταλονία θα έπρεπε να πληρώσει δασμούς και να κλείσει σχετική εμπορική συμφωνία με την ΕΕ. Εκτός
αυτού, η Γαλλία είναι η χώρα με την οποία συνορεύει και από την οποία διακινούνται, από και προς την Ισπανία, άνθρωποι και αγαθά.
Η Γαλλία, σε περίπτωση απόσχισης της Καταλονίας, θα μετατρεπόταν σε εξωτερικό σύνορο της ΕΕ.
Ενδεχομένως\ πάντως η Καταλονία να μπορούσε να κρατήσει το ευρώ ωστόσο η ανεξαρτητοποίηση της θα ήταν μια μεγάλη οικονομική
περιπέτεια όπως υποστηρίζει και ο νομικός Γκέοργκ Άμπεγκ, ο οποίος θεωρεί ότι οι πολιτικοί δεν έχουν ενημερώσει επαρκώς τους
πολίτες για τις συνέπειες που θα έχει μια τυχόν απόσχιση. Η Καταλονία είναι υπερχρεωμένη και αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίηση θα
έπρεπε να καταβάλλει δέκα δισεκατομμύρια ευρώ σε οφειλές.
Οι υπέρμαχοι της απόσχισης υποστηρίζουν πως η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας έγινε αμέσως τμήμα της ΕΕ χωρίς ενταξιακές
διαπραγματεύσεις. Ωστόσο νομικοί επισημαίνουν πως σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένταξη και όχι με απόσχιση. Η
Λαϊκή Δημοκρατία έγινε τμήμα της Ομοσπονδιακής Γερμανίας στις 3 Οκτωβρίου του 1990. Και στην ένταξη αυτή συναίνεσαν ομόφωνα
όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Μια απόσχιση της Καταλονίας θα περιέπλεκε σίγουρα περισσότερο τα πράγματα και δεν θα τα απλοποιούσε.
Deutsche Welle
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Τραπεζικός Δείκτης: Ανάγκη για άμεση αντίδραση και επιστροφή
υψηλότερα των 970 – 980 μονάδων…
Με τους άλλους δύο δείκτες (ΓΔ, FTSE 25) να προσπαθούν να κρατήσουνε τις ισχυρές
στηρίξεις τις οποίες έχουμε επισημάνει στα προηγούμενα σχόλια μας, την πιο
επιβαρυμένη διαγραμματική εικόνα έχει ο τραπεζικός δείκτης ο οποίος πρέπει
επειγόντως να επιστρέψει και να σταθεροποιηθεί υψηλότερα των 970 – 980 μονάδων.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο τραπεζικός δείκτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπει σε
μια νέα πτωτική τροχιά μέχρι τις ισχυρές στηρίξεις περίπου στις 900 – 910 μονάδες.
Τραπεζικός Δείκτης
Relative Strength Index (35.2586)
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