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Tο 82% των εισοδημάτων δηλώνουν μισθωτοί - συνταξιούχοι
Η αύξηση του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του 2018 δεν συνοδεύτηκε από αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων στην εφορία.
Ετσι, η προσπάθεια «διεύρυνσης της φορολογικής βάσης» που θα πρέπει να καταβάλει η νέα κυβέρνηση για να
χρηματοδοτήσει τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών θα ξεκινήσει από τα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας
10ετίας: στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι φορολογούμενοι εμφάνισαν εισοδήματα 74 δισ. ευρώ, αντίστοιχο ποσό με το
περυσινό. Το εισόδημα των αυτοαπασχολουμένων «έγραψε» νέο χαμηλό 10ετίας περίπου στα 3,3 δισ. ευρώ υπό το «βάρος»
των υπέρογκων φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, με άθροισμα αποδοχών άνω
των 60 δισ. ευρώ, έχουν φτάσει στο σημείο να δηλώνουν το 82% των συνολικών δηλωθέντων εισοδημάτων της χώρας.
Διάθεση... εμφάνισης υψηλότερων εισοδημάτων δεν επέδειξαν ούτε οι εισοδηματίες, καθώς οι εισπράξεις από τα ενοίκια
κινήθηκαν στα επίπεδα των 6-6,5 δισ. ευρώ. Οσο για τους μετόχους των επιχειρήσεων, απέφυγαν και το 2018 τις διανομές
μερισμάτων –τα εισοδήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας κινήθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας–
περιμένοντας προφανώς την υλοποίηση της εξαγγελίας για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 5%.
Τυπικά, η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, καθώς εξέπνευσε η
προθεσμία και για τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε εταιρείες (σ.σ. είχαν προθεσμία έως τις 16 Αυγούστου για την
υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης). Μέχρι και την Παρασκευή, είχαν υποβληθεί 6,35 εκατομμύρια δηλώσεις. Σε 3,06
εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα βεβαιώθηκαν φόροι 3,5 δισ. ευρώ, ενώ ακόμη και μετά την αφαίρεση των πιστωτικών
εκκαθαριστικών απομένει ποσό της τάξεως των 3,15 δισ. ευρώ που είναι υψηλότερο περίπου κατά 80-100 εκατ. ευρώ σε
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Κ», τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν
παρουσίασαν το 2018 ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με το 2017 παρά το γεγονός ότι το περυσινό, ήταν έτος ανάπτυξης με
ρυθμό της τάξεως του 1,9%. Ετσι:
1. Το συνολικό εισόδημα όλων των φορολογουμένων ανήλθε στα 74 δισ. ευρώ και εμφανίζεται οριακά υψηλότερο σε σχέση
με τις δηλώσεις του 2018 (73,6 δισ. ευρώ). Το τελικό ποσό θα φανεί ύστερα από αρκετές εβδομάδες, καθώς αναμένονται και
οι εκπρόθεσμες αλλά και οι τροποποιητικές δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, μια μεταβολή της τάξεως του 0,5% σε έτος
κατά το οποίο υπήρξε ανάπτυξη 1,9% ενώ δημιουργήθηκαν και περίπου 100.000 νέες θέσεις απασχόλησης, δεν υποδηλώνει
διαθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης.
2. Οι αποδοχές των μισθωτών και των συνταξιούχων επίσης κινήθηκαν στα επίπεδα των 60,5 δισ. ευρώ, δηλαδή στα ίδια
επίπεδα με τις δηλώσεις του 2018 (σ.σ. οι μισθοί και οι συντάξεις κατά το 2017 ανήλθαν στα 60,4 δισ. ευρώ). Η μεταβολή
είναι πολύ οριακή και δείχνει ότι οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2018 ήταν με χαμηλούς μισθούς. Η
αναλογία του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων ως προς το συνολικό δηλωθέν εισόδημα έχει φτάσει κοντά
σε ιστορικό υψηλό. Στα 100 ευρώ δηλωθέντος εισοδήματος τα 82 προέρχονται από μισθούς και συντάξεις. Αυτό το
«φαινόμενο» άρχισε να παρατηρείται μετά το 2016 και συνδέεται με την ενεργοποίηση του «νόμου Κατρούγκαλου» αλλά
και της αύξησης των φορολογικών συντελεστών. Στα πρώτα μνημονιακά χρόνια, η αναλογία του εισοδήματος μισθωτών
και συνταξιούχων ως προς το συνολικό εισόδημα έφτανε στο 75% και μετά το 2017 εκτινάχθηκε στο 82% όχι γιατί…
πλούτισαν τα συνήθη φορολογικά υποζύγια, αλλά γιατί εντάθηκε το φαινόμενο απόκρυψης φορολογητέας ύλης από τους
επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους.
Τα μερίσματα μειώθηκαν 40% μέσα σε μία τριετία
Στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων επιβάλλεται φόρος 29% σε επίπεδο επιχείρησης, φόρος 15% σε επίπεδο
μερισμάτων αλλά και εισφορά αλληλεγγύης στο όνομα του μετόχου η οποία φτάνει ακόμη και στο 10%. Το άθροισμα αυτών
των τριών ποσοστών οδηγεί σε «παρακράτηση» ακόμη και του μισού μερίσματος χωρίς μάλιστα να συνυπολογιστεί και το
γεγονός ότι πολλοί μέτοχοι πληρώνουν και ασφαλιστικές εισφορές επί των μερισμάτων. Η «αντίδραση» των επιχειρηματιών
σε αυτή την πολιτική ήταν η προφανής: «βύθιση» των διανεμόμενων κερδών. Το 2015, διανεμήθηκαν 3,77 δισ. ευρώ και το
2017 το ποσό είχε ήδη υποχωρήσει στα 2,2 δισ. ευρώ. Για το 2018, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περαιτέρω μείωση στα
επίπεδα των 2,1 δισ. ευρώ.
Συνέχεια…
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/ σε μία τριετία, τα μερίσματα εμφανίζονται μειωμένα κατά περίπου 40%. Στο οικονομικό
Δηλαδή, μέσα
επιτελείο, προσβλέπουν σε άμεση αλλαγή αυτής της κατάστασης ήδη από την επόμενη χρονιά. Το σχέδιο
προβλέπει ότι η μείωση του συντελεστή φορολόγησης από το 29% στο 24% και του συντελεστή φορολόγησης
των μερισμάτων στο 5%, θα αφορά και τα κέρδη του 2019, κάτι που σημαίνει ότι δημιουργείται κίνητρο για τη
διανομή κερδών από τη φετινή χρήση. Αν αυτή η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, θα καλυφθεί μέσα από την αύξηση
της φορολογητέας ύλης και ένα μέρος του δημοσιονομικού κόστους που θα προκληθεί από τη μείωση των
φορολογικών συντελεστών.
Πηγή: Καθημερινή
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γαλλική προεδρία: Επενδύσεις και Αν. Μεσόγειος στην ατζέντα Μακρόν- Μητσοτάκη
Η γαλλική προεδρία επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί το απόγευμα της Πέμπτης στο
Μέγαρο των Ηλυσίων τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «για να συζητήσουν το σύνολο των
ευρωπαϊκών και διμερών θεμάτων, καθώς και εκείνων που σχετίζοντα με την ανατολική Μεσόγειο».
«Η Γαλλία βρισκόταν πάντα στο πλευρό της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως και στο εξής για να
συνοδεύσει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις...Είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ενωση και την περιοχή η
ενίσχυση αυτής της πολιτικής, οικονομικής και στρατηγική σύμπραξης», αναφέρει η γαλλική προεδρία.
Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη «θα είναι η πρώτη διμερής επίσκεψη...μετά την κατά παράδοσιν επίσκεψη του
πρωθυπουργού στην Κύπρο», τονίζεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.
Yπενθυμίζεται ότι στις 29 του μήνα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με την Άγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο, ενώ
στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει ταξίδι του στη Χάγη, όπου θα τον υποδεχθεί ο Μαρκ Ρούτε.Και στις
τρεις συναντήσεις ο πρωθυπουργός θέλει να συζητήσει μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποιήσεις που οι θεσμοί
ζητούν εδώ και καιρό και η κυβέρνηση έχει στο άμεσο πρόγραμμά της.
Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, εωρεί ότι η ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας θα μετρήσει για τη
στάση των μεγάλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των μεγάλων διεθνών οργανισμών, εφόσον τα ελληνικά
αιτήματα «τεθούν στο σωστό χρόνο και υποστηρίζονται από το σωστό σχέδιο». Μεταξύ αυτών βεβαίως και το
αίτημα για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα.
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Καταρρέει η οικονομία της Αργεντινής
Η οικονομία της Αργεντινής κατρακυλά ακόμα περισσότερο μετά το εκλογικό ράπισμα κατά του Προέδρου
Μαουρίσιο Μάκρι την προπερασμένη Κυριακή. Το πέσο, το εθνικό νόμισμα, όπως και η πιστοληπτική
ικανότητα της χώρας έχουν πάρει την κατιούσα ενώ ο πληθωρισμός καλπάζει με ποσοστό 50%.
Την περασμένη Τετάρτη ο Μάκρι ζήτησε συγγνώμη για τις δηλώσεις του λίγο μετά τις προκριματικές εκλογές
από τον αντίπαλό του Αλμπέρτο Φερνάντες, ο οποίος κέρδισε με 47%. Σε συνέντευξη Τύπου κάλεσε τον νικητή
των εκλογών να κάνει την αυτοκριτική του την ίδια ώρα που ο ίδιος είχε πάρει μόλις το 32% των ψήφων. "Την
περασμένη Δευτέρα ήμουν ακόμα πολύ στενοχωρημένος με το αποτέλεσμα των εκλογών και για τις συνέπειές
του και δεν είχα κοιμηθεί καθόλου. Ωστόσο ήθελα να μιλήσω και να δώσω απαντήσεις στον Τύπο".
Στη συνέχεια ανακοίνωσε πακέτο μέτρων, το οποίο είναι αντίθετο στην αυστηρή πολιτική λιτότητας που
ακολουθεί η κυβέρνησή του ενώ στη συνέχεια τηλεφώνησε και στον αντίπαλό του Αλμπέρτο Φερνάντες και
λίγο αργότερα έγραψε στο twitter "Συμφωνήσαμε να είμαστε σε απευθείας επαφή".
Ο Μάκρι εξακολουθεί να είναι Πρόεδρος της χώρας μέχρι τον Οκτώβριο που τελειώνει επίσημα η θητεία του.
Εν τω μεταξύ όμως η οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
Μεγάλη ανησυχία στις επιχειρήσεις
Ο Χόρχε Γκέτερτ, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανικών Αργεντινής CARMAHE σε
συνέντευξή του στην DW εξέφρασε την ανησυχία του. "Υπάρχουν σοβαροί φόβοι ότι η Αργεντινή θα
ακολουθήσει σύντομα μια ξένη προς την οικονομία και τη διεθνή κοινότητα πολιτική και ότι σύντομα οι μόνοι
μας φίλοι θα είναι η Βενεζουέλα και το Ιράν. Δεν θέλουμε όμως να χάσουμε τη δουλειά που έχουμε επενδύσει σε
χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία ή οι ΗΠΑ" τονίζει.
Όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις με τη Γερμανία, στην ουσία δεν υφίσταντο, δηλώνει ο Χόρχε Γκέτερτ, από
το 2011 μέχρι το 2015, την περίοδο διακυβέρνησης δηλαδή της Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρχνερ, άρχισαν να
οικοδομούνται μόλις την τελευταία τριετία. Όσο για τον σημερινό Πρόεδρο δηλώνει: "Παραδέχομαι ότι ο
Μάκρι έκανε πολύ κακή δουλειά, αλλά τουλάχιστον βλέπαμε ένα πολύ μικρό φως στην άκρη του τούνελ".
Τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της Αργεντινής είναι δραματικά. Στο τέλος του 2018 το 32% των
κατοίκων και ένα στα δυο παιδιά ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας. Για τον Χόρχε Γκέτερτ, μια αριστερή
κυβέρνηση υπό τον Αλμπέρτο Φερνάντες θα σήμαινε οπισθοδρόμηση χρόνων για τη χώρα. Ο Αλφρέντο Μάγερ,
πρώην επικεφαλής μεταλλουργικής βιομηχανίας, προκρίνει τη σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, έτσι
ώστε να καταπολεμηθεί η κρίση, και θεωρεί πως στον τομέα της γεωργίας, των πρώτων υλών αλλά και της
έρευνας η Αργεντινή θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική.
Πηγή: Deutsche Welle
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Στα πρόθυρα παγκόσμιας ύφεσης;
Οι κινεζικοί ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται, η γερμανική οικονομία ασθμαίνει. Ποιούς κινδύνους εγκυμονεί το
Brexit, πόσο πιθανός είναι ένας εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας; Οι απόψεις των ειδικών διίστανται.
Η ασθενής ανάπτυξη σε Κίνα και Γερμανία προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές και αβεβαιότητα στις
χρηματαγορές. Πανικό προκαλεί σε αρκετούς επενδυτές και το σπάνιο φαινόμενο της αντίστροφης καμπύλης
αποδόσεων, που θέλει σε ΗΠΑ και Βρετανία τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια να ξεπερνούν, παροδικά, τα
μακροπρόθεσμα.
Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι η αντίστροφη καμπύλη αποδόσεων αποτελεί προάγγελο οικονομικής ύφεσης.
Ενδεικτικό είναι ότι στις ΗΠΑ πριν από κάθε ύφεση αντιστρέφονταν η καμπύλη των αποδόσεων. Υπάρχουν
όμως και οικονομολόγοι που διατυπώνουν διαφορετικές εκτιμήσεις, όπως ο Πάτρικ Φράνκε από την τράπεζα
των γερμανικών κρατιδίων Έσσης-Θουριγγίας. Σε έρευνά του επισημαίνει ότι το 1966 και το 1998 η
αμερικανική οικονομία δεν συρρικνώθηκε, παρά την αντίστροφή της καμπύλης.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές ενδείξεις για περαιτέρω περιορισμό των αναπτυξιακών ρυθμών, όπως
για παράδειγμα οι εμπορικές διενέξεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον, η αβέβαιη έκβαση του Brexit, η
κυβερνητική κρίση στην Ιταλία, η διένεξη για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και η συνεχιζόμενη
ένταση στο Χονγκ Κονγκ. Οι κρίσεις αυτές επιδρούν αρνητικά στην καταναλωτική συμπεριφορά και οδηγούν
τους οικονομικούς παίκτες σε ακύρωση η αναβολή προγραμματισμένων επενδύσεων.
Αδικαιολόγητη υστερία στις αγορές
Άλλοι οικονομολόγοι πάλι θεωρούν ότι η αντίστροφη καμπύλη αποδόσεων στέλνει λανθασμένα μηνύματα και
δεν βλέπουν στο ορίζοντα παγκόσμια ύφεση. Εκτιμούν μάλιστα ότι η αμερικανική οικονομία είναι σταθερή και
η ανεργία χαμηλή. Σε άλλες χώρες του πλανήτη ωστόσο η εικόνα είναι διαφορετική. Έτσι η κινεζική οικονομία
κινείται εδώ και καιρό σε χαμηλότερες τροχιές ανάπτυξης, ενώ η η γερμανική κατέγραψε την άνοιξη μικρή
ύφεση.
Δεν αποκλείεται όμως οι χρηματαγορές να κάνουν λάθος και να μην βρισκόμαστε στα πρόθυρα παγκόσμιας
ύφεσης. Την άποψη αυτή εκφράζει η επικεφαλής επενδύσεων στην αμερικανική «Φράνκλιν Τέμπλετον»,
Σουνάλ Ντεσάι, κάνοντας μάλιστα λόγο για «υστερία». Παρόμοια άποψη έχει η πρώην επικεφαλής της
Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν, η οποία δήλωσε την Τετάρτη στην αμερικανική τηλεόραση
ότι ιστορικά η καμπύλη αποδόσεων είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ύφεσης. Σήμερα ωστόσο η κατάσταση είναι
διαφορετική, τόνισε η αμερικανίδα οικονομολόγος, απαριθμώντας μία σειρά παραγόντων που προκαλούν
\ κεφαλαιαγορές.
ανησυχία στις
Πηγή: Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 από τις αρχές του χρόνου και τον
Αύγουστο μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής και πριν τη χθεσινή μεγάλη
αντίδραση ….

Αύγουστος
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Cenergy
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
TITC
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Αυγούστου
-14,00%
-23,94%
-5,75%
-14,88%
-7,32%
-11,90%
-13,39%
-5,53%
-7,59%
-6,13%
-25,81%
-27,47%
-13,42%
-10,64%
-8,93%
-15,13%
-12,57%
-10,89%
-8,55%
-4,34%
-25,29%
-13,49%
-3,16%
-9,66%
-13,19%

Απόδοση από 01/01/19
26,00%
21,91%
4,34%
40,75%
23,96%
5,05%
87,17%
9,07%
61,97%
20,33%
78,73%
18,84%
18,55%
47,37%
-2,86%
17,77%
32,17%
50,75%
22,58%
25,00%
175,71%
7,45%
1,34%
23,50%
24,21%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-11,99%
-12,39%
-25,60%

29,15%
17,47%
40,17%
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