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Πρωτογενές πλεόνασμα 4,4δις ευρώ το 2016 …
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την
περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.185
εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3.530 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016
(που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017) για έλλειμμα 3.617 εκατ. ευρώ. Το
πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.392 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.270
εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.983 εκατ. ευρώ.Το ύψος των καθαρών
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53.968 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.616 εκατ. ευρώ ή 3,1%
έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα
πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49.796 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.819 εκατ. ευρώ ή 3,8%
έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα
εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 3.265 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου (3.287 εκατ. ευρώ).Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.172 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 204 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.026
εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 114 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού
ανήλθαν σε 5.144 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 372 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 883 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 258 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.Οι επιστροφές εσόδων του
Δεκεμβρίου 2016 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 584
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 180 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (405 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 55.153 εκατ. ευρώ
και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55.970 εκατ. ευρώ).Ειδικότερα, οι δαπάνες του
τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.865 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 354 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου,
κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 246 εκατ. ευρώ.Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού
παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 320 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον
630 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση στον Ε.Φ.Κ.Α. για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε χαμηλοσυνταξιούχους, 143
εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 39 εκατ. ευρώ για
επιδόματα πολυτέκνων, 81 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 18 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του
ΥΠΕΘΑ.Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 6.288 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 462 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9.234 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
αυξημένες κατά 1.556 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε
6.423 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 935 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.811 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 621 εκατ. ευρώ έναντι του
μηνιαίου στόχου.
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Morgan Stanley: «Σκοτσέζικο ντους» για το ελληνικό χρέος
Με «σκοτσέζικο ντους» μοιάζει η έκθεση της Morgan Stanley που δημοσιεύει η Ημερησία για το ελληνικό χρέος,
το οποίο και χαρακτηρίζει ειδική περίπτωση. Παρά το γεγονός ότι ο διεθνής οίκος εκφράζει την αισιοδοξία του
για την ελληνική οικονομία, εντούτοις χτυπά κι αυτός καμπανάκι για την καθυστέρηση της αξιολόγησης.
«Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ, είναι μη βιώσιμος. Αλλά είναι αυτή σωστή μέτρηση της βιωσιμότητας του
χρέους; Για μία οικονομία που έχει πρόσβαση στις αγορές, είναι, αν και ο δανεισμός με ένα τόσο υψηλό επίπεδο
χρέους θα ήταν αδύνατος. Αλλά η Ελλάδα χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος διάσωσης με πολύ
ευνοϊκούς όρους», εκτιμά.
«Όσο τηρεί τους όρους του προγράμματος, τα χρήματα για την εξυπηρέτηση του χρέους θα έρχονται. Το σχέδιο
χρηματοδότησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το ελληνικό δημόσιο να αναλαμβάνει το χρηματοδοτικό άγχος αν οι
αξιολογήσεις δεν κλείνουν.
Η Ελλάδα έχει σήμερα μια (σχεδόν) ισορροπημένη κατάσταση χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι
εκταμιεύσεις του προγράμματος συνεχίζονται», προσθέτει η MS.
Όσον αφορά στην ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι
όσο περισσότερο η Ελλάδα συμμορφώνεται με το πρόγραμμα διάσωσης, τόσο πιο πιθανό είναι να ενταχθεί στο
QE.
Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η πολιτική αστάθεια στη χώρα παραμένει ένας αρνητικός παράγοντας, με τη
δημοτικότητα της κυβέρνησης να φθίνει και τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
Αυτό, σύμφωνα με την τράπεζα, δεν θα είναι αρνητική εξέλιξη για την αγορά, καθώς η Ν.Δ. είναι ένα κόμμα
υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της αγοράς και υπέρ των επιχειρήσεων.
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O Γιάννης Στουρνάρας στα «περιστέρια» της ΕΚΤ
Με αφορμή την πορεία του πληθωρισμού στην ευρωζώνη η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt
επιχειρεί με έναν πρωτότυπο τρόπο να χαρτογραφήσει τις διαφορετικές τάσεις που επικρατούν στους κόλπους
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ένα σχεδιάγραμμα με τίτλο «Περιστέρια εναντίον γερακιών». Ως
περιστέρια νοούνται «οι υποστηρικτές μιας χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Τάσσονται υπέρ της τόνωσης της
οικονομίας μέσω χαμηλών επιτοκίων αλλά και της αγοράς ομολόγων».
Συνέχεια…
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Σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ο Πέτερ Πράετ, μέλος του διευθυντηρίου
της ΕΚΤ από το Βέλγιο αλλά και ο πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας καθώς και η επικεφαλής της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Δίπλα στον Στουρνάρα και την Γιωρκάτζη βρίσκονται επίσης οι
κεντρικοί τραπεζίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και του Βελγίου. Φιλικά προσκείμενοι προς τα
«περιστέρια» παρουσιάζονται επίσης ο Πορτογάλος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Βίτορ Κονστάντσιο, ο Μπενουά Κερέ, επίσης
μέλος του διευθυντηρίου, καθώς και οι κεντρικοί τραπεζίτες της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και της Αυστρίας.
Από την άλλη πλευρά «τα γεράκια είναι οι υπέρμαχοι μιας πιο αυστηρής τροχιάς στη νομισματική πολιτική. Τάσσονται
υπέρ του γρήγορου τέλους στην αγορά ομολόγων και της επιστροφής των υψηλών επιτοκίων». Αυτή την τάση εκφράζουν
δύο γερμανικές μεν, φανερά μειοψηφικές δε φωνές. Από τη μια η Ζ. Λαουτενσλέγκερ, μέλος του διευθυντηρίου και ο
επικεφαλής της Μπούντσεσμπανκ Γενς Βάιντμαν, ενώ φίλα προσκείμενοι σε αυτούς είναι μόλις o Υβ Μερς από το
Λουξεμβούργο και οι κεντρικοί τραπεζίτες της Ολλανδίας, της Λετονίας και της Εσθονίας. Η πλειοψηφική τάση εντός της
ΕΚΤ είναι μάλλον προφανής.
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Δεν επαρκούν πλέον οι απλές οικονομικές συνταγές
Η παγκόσμια οικονομική και πολιτική ελίτ συναντάται από σήμερα στο Νταβός. Οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και η
ενίσχυση του λαϊκισμού μετά την εκλογή Τραμπ αναμένεται να μονοπωλήσουν τις συζητήσεις. O Κλάους Σβαμπ δεν φταίει. Ούτε και το
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός που ίδρυσε ο γερμανός οικονομολόγος το 1971. Δεν φέρουν ευθύνη ούτε για τις οικονομικές
ανισότητες σε πολλές κοινωνίες, ούτε και για τους φόβους που προκαλεί η συνεχιζόμενη παγκοσμιοποίηση, αλλά ούτε και για την
επιτυχία των λαϊκιστών στο δημοψήφισμα υπέρ του Brexit ή για την εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ στις ΗΠΑ. Στην συνέντευξη τύπου
λίγο πριν το ξεκίνημα του 47ου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ο Κλάους Σβαμπ διάβασε αποσπάσματα
ενός κειμένου που συνέταξε πριν από μια 20ετία και στο οποίο προειδοποιούσε για άνοδο του λαϊκισμού και υπογράμμιζε ότι η
παγκοσμιοποίηση θα έπρεπε να ωφελήσει τους πολλούς και όχι μόνο μια μικρή ελίτ. Ό,τι ίσχυε τότε ισχύει και σήμερα, τόνιζε ο ιδρυτής
του Φόρουμ: «Κάθε προσπάθεια για διευθέτηση πολύπλοκων παγκόσμιων προκλήσεων με απλές λύσεις είναι καταδικασμένη σε
αποτυχία», δήλωνε ο Κλάους Σβάμπ, ο οποίος βλέπει το Οικονομικό Φόρουμ ως αντίβαρο στις εύκολες λύσεις και τον λαϊκισμό. Κάθε
χρόνο ακούγονται στο ελβετικό τουριστικό θέρετρο πλήθος απόψεων από πολιτικούς, επιχειρηματίες, επιστήμονες, εκπροσώπους ΜΚΟ,
ακόμα και από ανθρώπους του πολιτισμού.
Στο επίκεντρο οι παγκόσμιες επιπτώσεις της εκλογής Τραμπ
Παράλληλα όμως το φόρουμ είναι τόπος συνάντησης της παγκόσμιας ελίτ. Εδώ συναντάται σε ανώτατο επίπεδο η πολιτική με την
οικονομική εξουσία. Και εδώ διατυμπανίζεται ότι περισσότερη παγκοσμιοποίηση, ελεύθερο εμπόριο και λιγότεροι περιορισμοί για
διεθνείς επενδύσεις οδηγούν σχεδόν νομοτελειακά σε ευημερία σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα και συχνότερα όμως οι πληθυσμοί στις
δυτικές κοινωνίες διερωτώνται μήπως η παγκοσμιοποίηση έχει εν τέλει περισσότερα μειονεκτήματα από πλεονεκτήματα. Οι αμφιβολίες
αυτές έπαιξαν ρόλο τόσο στο δημοψήφισμα υπέρ του Brexit όσο και στην εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ. «Από την οικονομία της αγοράς
αναδεικνύονται κερδισμένοι και χαμένοι. Όμως το οικονομικό σύστημα θα αντέξει στο χρόνο μόνο αν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ
κερδισμένων και χαμένων», υπογραμμίζει ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Το φετινό φόρουμ πραγματοποιείται με το μότο «Υπεύθυνη ηγεσία ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις», ένα σύνθημα που παραπέμπει
στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των ελίτ και μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, αλλά και στην απώλεια εμπιστοσύνης στους
θεσμούς.
Στο Νταβός αναμένονται από σήμερα περίπου 3.000 κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες, επιστήμονες, αλλά και εκπρόσωποι των
σημαντικότερων διεθνών οργανισμών. Χωρίς αμφιβολία αυτό που θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις είναι η εκλογή Τραμπ και
ερωτήματα όπως το αν θα επιβάλει πολιτική οικονομικού απομονωτισμού στις ΗΠΑ ή αν θα καταγγείλει τις συμφωνίες ελευθέρου
εμπορίου ή εκείνες για την προστασία του παγκόσμιου κλίματος. Το σίγουρο είναι ωστόσο ότι όλα αυτά τα ερωτήματα δεν θα
απαντηθούν στο Νταβός.
Αντρέας Μπέκερ / Στέφανος Γεωργακόπουλος
Deutsche Welle
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Σόιμπλε προς Τραμπ: οι συμφωνίες ισχύουν για όλους
Η πολυσυζητημένη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει προβληματισμό στο Βερολίνο. Εντούτοις
η γερμανική κυβέρνηση συνιστά ψυχραιμία, περιμένοντας τα πρώτα ουσιαστικά δείγματα γραφής του
νεοεκλεγέντος.
Κορυφαία στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης τονίζουν μεν πως άπαντες γνωρίζουν ότι ο επόμενος ένοικος του
Λευκού Οίκου είναι απρόβλεπτος και ως εκ τούτου ένας μεγάλος άγνωστος Χ, προσθέτουν όμως ότι
ανεξάρτητα από τις όποιες πομπώδεις δηλώσεις και προαναγγελίες, θα πρέπει να περιμένει κανείς τα πρώτα
ουσιαστικά δείγματα γραφής.
Διότι πολλά από αυτά που σήμερα διατείνεται ότι θα κάνει ο Τραμπ, όπως λένε, δεν μπορούν να εφαρμοστούν
στην πράξη. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για την επιβολή δασμών 35% σε γερμανικά αυτοκίνητα και
συγκεκριμένα στην BMW, στην οποία αναφέρθηκε ειδικώς ο επόμενος αμερικανός πρόεδρος.
Β. Σόιμπλε: Ο προστατευτισμός τροχοπέδη για την ανάπτυξη
Στη συζήτηση παρενέβη χθες το βράδυ και ο ίδιος ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο
οποίος μιλώντας στη γερμανική δημόσια τηλεόραση παραδέχθηκε καταρχήν ότι η Γερμανία και η Ευρώπη εν
γένει βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις, τις οποίες και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Ο κ.
Σόιμπλε δεν φάνηκε πάντως να προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών σε
γερμανικά προϊόντα.
«Όποιος ποντάρει στην οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να επενδύσει στο ελεύθερο εμπόριο και όχι στον
προστατευτισμό», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο «heute-journal» του ZDF, προσθέτοντας ότι στο
παγκόσμιο εμπόριο υπάρχουν διεθνείς κανόνες και συμφωνίες, οι οποίες δεν αμφισβητούνται «(…) ούτε από μια
νέα αμερικανική κυβέρνηση». Νωρίτερα χθες και ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ τόνιζε ότι το
Βερολίνο περιμένει καταρχήν την ορκωμοσία του Τραμπ και στη συνέχεια θα επιδιώξει να συνεργαστεί μαζί
του στενά.
Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα και σε συνέντευξή του προς τους Times του Λονδίνου και τη γερμανική Bild ο
επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε με την επιβολή υψηλότατων δασμών σε εισαγόμενα γερμανικά
αυτοκίνητα ενώ επέρριψε στην Α. Μέρκελ «καταστροφικά λάθη» στη διαχείριση του προσφυγικού.
Παράλληλα προέβλεψε ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν το βρετανικό παράδειγμα εξόδου από την ΕΕ και
χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ «παρωχημένο».
\ Συμεωνίδης
dpa, Κώστας
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
If the S&P 500 finishes higher in 2017, it will be 9 consecutive up
years, tying the record from 1991-99.
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