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Στα 3,5δις ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο ….. Προβληματισμός
από την πορεία των εσόδων τον Ιούλιο
Στα 3,5 δισ ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016
καταγράφοντας υπέρβαση από τον στόχο της τάξης των 2,7 δισ ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ η
υπέρβαση αυτή προήλθε από την συγκράτηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού κατά 3,3 δισ ευρώ
ενώ τα καθαρά του έσοδα κατέγραψαν υστέρηση 621 εκατ. ευρώ εξαιτίας της υστέρησης κατά 1δις ευρώ στα
έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Την ίδια ώρα θετική παρέμεινε η εικόνα των εσόδων με τα
έσοδα προ επιστροφών φόρων να ξεπερνούν τον στόχο κατά 729 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο
οικονομικών το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 28.019 εκατ. ευρώ
παρουσιάζοντας μείωση κατά 621 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Η ακριβής
κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση
του οριστικού δελτίου. Πάντως ο Ιούλιος ήταν κακός μήνας για την πορεία των εσόδων καθώς τα έσοδα του
κρατικού προϋπολογισμού ήταν κατά 755 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον μηνιαίο στόχο και τα έσοδα του τακτικού
προϋπολογισμού ήταν χαμηλότερη κατά 354 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού
ανήλθαν σε 25.972 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 422 εκατ. ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού
2016. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων
οφειλών) ανήλθαν σε 1.720 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 220 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.500
εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.047 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.043 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.031 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 755 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα
καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5.012 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου
στόχου κατά 354 εκατ. ευρώ. Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2016 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το
πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 249 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 40
εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (209 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 ανήλθαν στα 28.829 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
μειωμένες κατά 3.297 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (32.126 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27.124 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2.397 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου,
κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.004 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού
προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 607 εκατ. ευρώ.
Έχουν καταβληθεί επιπλέον 390 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 122 εκατ. ευρώ για την έκτακτη
οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 162 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας
και 46 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι δαπάνες του ΠΔΕ
διαμορφώθηκαν σε 1.705 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 900 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικά για τον μήνα
Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.833 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες
κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.430
εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 70 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 403 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 17 εκατ. ευρώ
έναντι του μηνιαίου στόχου.
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Citigroup: Είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
Στα επόμενα τρίμηνα θα αποτυπωθεί η επίδραση του νέου γύρου των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας στην
ελληνική οικονομία, όπως σημειώνει η Citigroup στο σημερινό της note, υπογραμμίζοντας ότι είναι ακόμη
νωρίς να μιλήσουμε για ανάκαμψη. Η Ελλάδα ανακοίνωσε αύξηση της παραγωγής κατά 0,3% κατά το δεύτερο
τρίμηνο, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για μείωση 0,2%. Αναθεώρησε επίσης προς τα επάνω τους αριθμούς
για το πρώτο φετινό τρίμηνο, από μείωση 0,5% σε μείωση 0,1%.Αν και η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1%
σε ετήσια βάση, ο αριθμός αυτός δείχνει πολύ μεγαλύτερη ευρωστία, σε σχέση με την πτώση κατά 1,8% που
προέβλεπαν οικονομολόγοι, και την μείωση κατά 1,3% που είχε ανακοινωθεί το πρώτο τρίμηνο.
Μπορεί η ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του έτους να εξέπληξε τους αναλυτές, αλλά η
επίδραση των μέτρων λιτότητας που έχουν επιβληθεί θα φανεί στα επόμενα τρίμηνα, σύμφωνα με την
Citigroup, που θεωρεί ωστόσο ότι η χαλάρωση των capital controls και η βελτίωση των συνθηκών
ρευστότητας θα βοηθήσουν το ΑΕΠ.

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

Τέλη Σεπτεμβρίου οι αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών
Περί τα δεκαπέντε στελέχη, μη εκτελεστικά κυρίως, μέλη των υφιστάμενων διοικητικών συμβουλίων των
ελληνικών τραπεζών, αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου να παραδώσουν τη σκυτάλη στα νέα πρόσωπα που
θα επιλεγούν από τον SSM για να συγκροτήσουν τις νέες διοικήσεις τριών, κατά κύριο λόγο, συστημικών
τραπεζών. Όπως αναφέρεται στην Καθημερινή, αν και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι
επικεφαλής που θα επιλεγούν για την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, που είναι οι δύο που έλαβαν
και κρατική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης, οι αλλαγές δεν εξαντλούνται
εκεί, καθώς ανατροπές θα υπάρξουν σχεδόν σε όλη τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων. Τα πρόσωπα που
θα καλύψουν τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου στην Τράπεζα Πειραιώς βρίσκονται
στην κορυφή του ενδιαφέροντος, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για ανατροπή και στις δύο νευραλγικές θέσεις
στη τράπεζα, ενώ στην Εθνική Τράπεζα η αναζήτηση περιορίζεται στη θέση του προέδρου, καθώς αποχωρεί,
σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η κ. Λούκα Κατσέλη. Παρότι οι πληροφορίες είναι λιγοστές, τα ονόματα που
έχουν έρθει στο προσκήνιο για τις θέσεις των προέδρων σε Εθνική και Πειραιώς αντίστοιχα προέρχονται από
τον ελληνικό χώρο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι σήμερα σαφείς ενδείξεις για τις προθέσεις του SSM και το
κατά πόσο τελικώς τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα είναι από την εγχώρια αγορά στελεχών ή θα προκριθούν
ξένοι.
Συνέχεια..
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Η διαδικασία, πάντως, προβλέπει ότι θα υπάρξει short list για τα πρόσωπα που θα επιλεγούν από τις επιτροπές
ανάδειξης υποψηφίων των τραπεζών. Το ΤΧΣ θα κρίνει εάν τα προτεινόμενα πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια
του νόμου, ενώ ο SSM θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των προσώπων. Σε αντίθεση με τις αλλαγές που
δρομολογούνται σε Εθνική και Πειραιώς, αμετάβλητο φέρεται να μένει το διοικητικό σχήμα της Eurobank,
ενώ πιο ευέλικτο καθεστώς φέρεται να διεκδικεί η Alpha Bank σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των τεσσάρων
εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η ίδια διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις συστημικές
τράπεζες θα ακολουθηθεί και για την Τράπεζα Αττικής, η οποία, παρότι μη συστημική, παραμένει στην αιχμή
του ενδιαφέροντος αναφορικά με τις διοικητικές αλλαγές και δη την επιλογή διευθύνοντος συμβούλου, αλλά
και αναφορικά με το γενικότερο μέλλον της τράπεζας. Συνδυαστικά με τις αλλαγές στις κορυφαίες θέσεις, οι
οποίες θα κριθούν μέχρι την τελευταία στιγμή, αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι οι ριζικές αλλαγές στη σύνθεση
των μη εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων, που αναδιαρθρώνονται εκ βάθρων με την
απομάκρυνση των προσώπων που προέρχονται από το χώρο των επιχειρήσεων. Τα νέα πρόσωπα που θα
συγκροτήσουν τα νέα διοικητικά συμβούλια θα προέλθουν από τον χώρο του ελεγκτικού και συμβουλευτικού
κλάδου και, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου, θα πρέπει να διαθέτουν διεθνή τραπεζική εμπειρία. Τα ίδια
πρόσωπα θα προΐστανται, άλλωστε, και σε καίριες επιτροπές για τη λειτουργία των τραπεζών, όπως οι
επιτροπές αμοιβών, προαγωγών, δανείων, audit, risk management κ.λπ., ό,τι δηλαδή αφορά την
καθημερινότητα της τραπεζικής λειτουργίας, με το κέντρο βάρους να πέφτει στην αντιμετώπιση του
προβλήματος των «κόκκινων» δανείων. Με αυτό το δεδομένο, ο αριθμός των νέων μελών στα διοικητικά
συμβούλια υπολογίζεται περί τα δεκαπέντε νέα στελέχη, τα οποία θα προέλθουν είτε από το εσωτερικό είτε από
το εξωτερικό.
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Ο Soros «ρευστοποιεί» τα κέρδη του απ' το χρυσό…
Σύμφωνα με το Bloomberg, ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος δεν περιμένει να δει εάν το ράλι στις τιμές
των μετοχών των εταιρειών χρυσού θα διαρκέσει. Το Soros Fund Management LLC, που έλαβε μερίδιο ύψους
263,7 εκατ. δολ. στην Barrick Gold Corp. στο α' τρίμηνο περιόρισε τη συμμετοχή του στην μεγαλύτερη
εταιρεία – παραγωγό του πολύτιμου μετάλλου κατά 94% στο β' τρίμηνο, όπως φάνηκε απ' το ενημερωτικό
δελτίο που υπέβαλε τη Δευτέρα στις αμερικανικές εποπτικές Αρχές.
Αφού κατέγραψε μία άνοδο 169% κατά το 12μηνο ως τον περασμένο Ιούνιο, οι μετοχές της Barrick
υποχώρησαν απ' τα υψηλά τριετίας τον περασμένο μήνα.
Οι εταιρείες που παράγουν το χρυσό έλαβαν ώθηση απ' το καλύτερο πρώτο εξάμηνο που είχαν οι spot τιμές του
πολύτιμου μετάλλου εδώ και δεκαετίες. Η ζήτηση ήταν μεγάλη καθώς οι Κεντρικές Τράπεζες ανά τον κόσμο
αύξησαν τα μέτρα οικονομικής τόνωσης και η Fed διατήρησε το αμερικανικό κόστος δανεισμού σε χαμηλά
επίπεδα.
Στο α' τρίμηνο τα funds, συμπεριλαμβανομένου και του Σόρος αγόρασαν συνολικά 58 εκατ. μετοχές της
Barrick χρηματιστηριακής αξίας 4,6 δισ δολ, σύμφωνα με 4.000 ενημερωτικά δελτία που επεξεργάστηκε το
Bloomberg.
Συνέχεια….
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Η τιμή των συμβολαίων χρυσού άμεσης παράδοσης έχει εκτιναχθεί 26% φέτος, με το 25% να έχει
πραγματοποιηθεί κατά το α' εξάμηνο.
Το γεγονός απέφερε τεράστια κέρδη για τις εξορυκτικές που περιόριζαν το λειτουργικό τους κόστος μετά την
υποχώρηση
των
τιμών
του
χρυσού
για
τρία
διαδοχικά
χρόνια.
Κάπως έτσι και η Barrick κατέγραψε τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη απ' το 2013.
Ωστόσο στο β' τρίμηνο το fund του Σόρος προχώρησε σε μαζική πώληση του μεριδίου που είχε αγοράσει πριν.
Απ' τις 19,42 εκατ. μετοχές που κατείχε στο α' τρίμηνο, έφθασε να κατέχει 1,07 εκατ. μετοχές με την
ολοκλήρωση του β' τριμήνου, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που στάλθηκε χθες στην SEC.
Την ίδια ώρα όμως αγόρασε 240.000 μετοχές του ETF SPDR Gold Trust που παρακολουθεί τις τιμές του
χρυσού.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Euro area trade in goods surplus €29 bn in June 16, €8 bn surplus for EU
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