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ΙΟΒΕ: Οι καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις κόστισαν στην Ελλάδα 18 δισ. ευρώ
Αν η Ελλάδα εφάρμοζε τις μεταρρυθμίσεις εγκαίρως, η ελληνική οικονομία θα είχε «γλιτώσει» περίπου 18 δισ.
ευρώ από το σύνολο των 66 δισ. ευρώ που «έχασε» το ΑΕΠ το διάστημα 2008-2015.
Αυτό προκύπτει από τα όσα δήλωσε ο κ. Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε πρόσφατη εκδήλωση των Stanford Club of Greece & London Business
School Greek Alumni Association. Σύμφωνα με τον κ. Βέττα, η σημαντική ύφεση για την ελληνική οικονομία
ήταν αναπόφευκτη μετά το 2009, λόγω των προηγούμενων ανισορροπιών και των συστημικών στρεβλώσεων
στην ελληνική οικονομία, που βρήκαν την έκφρασή τους τόσο στα περίφημα δίδυμα ελλείμματα όσο και στη
συσσώρευση του χρέους.
Οπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Καθημερινής, πλέον, η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος
έχει κλείσει και η κυβέρνηση περιμένει και την εισροή στα κρατικά ταμεία της πρώτης υποδόσης στις αρχές της
εβδομάδας. Από εδώ και στο εξής, όμως, έχει μπροστά της ένα εξίσου δύσκολο έργο. Να εφαρμόσει τα μέτρα που
έχει ψηφίσει τους προηγούμενους μήνες. Και αυτό δεν αφορά τόσο την εφαρμογή των δημοσιονομικών μέτρων
όσο την υλοποίηση των διαρθρωτικών παρεμβάσεων.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η επόμενη δέσμη προαπαιτούμενων μέτρων που πρέπει να υλοποιηθεί έως τον
Σεπτέμβριο για να εκταμιευθεί η δεύτερη υποδόση, περιλαμβάνει κυρίως παρεμβάσεις διαρθρωτικού
χαρακτήρα. Ψηλά στην ατζέντα των αλλαγών είναι η προώθηση δράσεων στους τομείς των
αποκρατικοποιήσεων, της ενέργειας, του φοροεισπρακτικού και φοροελεγκτικού μηχανισμού, ενώ για τη
συνέχεια ακολουθούν οι δύσκολες αλλαγές και στις εργασιακές σχέσεις.
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Στην Αθήνα την Τρίτη ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ
Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει την Τρίτη, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν
Κλοντ Γιουνκέρ.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κ. Γιουνκέρ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλο και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Οι κύριοι Γιούνκερ και Τσίπρας θα κάνουν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους περίπου στη μία το
μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.
Το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στην
ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο
Μουσικής (ώρα 19.30), ενώ θα επισκεφθεί και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ώρα 13.30, κτίριο της
ΟΚΕ Αμβροσίου Φραντζή 9), όπου και θα συζητήσει με τους κοινωνικούς εταίρους της χώρας.
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Λ. Κατσέλη: Πιθανή η άρση των capital controls μέχρι το τέλος του έτους
Ο φόβος είναι η βασική αιτία μη επιστροφής των καταθέσεων στις τράπεζες, δήλωσε η πρόεδρος της Εθνικής
Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη, τονίζοντας όμως πως θα πάρει καιρό η επιστροφή των καταθέσεων. Μιλώντας
στην εκπομπή της ΕΡΤ ΕΠΤΑ, τόνισε ότι βασικοί παράγοντες για επιστροφή στην κανονικότητα είναι η
σταθερότητα σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Όσον αφορά την άρση των capital controls θεωρεί ότι είναι
πιθανή αν όχι όλων αλλά των περισσότερων περιορισμών μέχρι το τέλος του έτους. Μια από τις συνθήκες για
άρση των capital controls ήταν η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης η οποία επιτεύχθη ανέφερε και
επισήμανε πως τα επόμενα βήματα είναι η επιτυχής διαχείριση των κόκκινων δανείων και η επιστροφή των
καταθέσεων . Προσέθεσε ακόμη ότι το υψηλό επίπεδο των κόκκινων δανείων δεν οφείλεται στο ότι «ο κόσμος
έγινε ξαφνικά κακοπληρωτής», αλλά στη δυσμενή αλλαγή της οικονομικής κατάστασης τόσο των νοικοκυριών
όσο και των επιχειρήσεων. Κάλεσε τους δανειολήπτες να πάνε στις τράπεζες για να ρυθμίσουν τα δάνεια
ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν ενταχθεί στο νόμο 3869, διαφορετικά κινδυνεύουν να χαρακτηρισθούν μη
συνεργάσιμοι και να έχουν επιπτώσεις ανέφερε.
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Betfair: Στο 72% η πιθανότητα παραμονής της Βρετανίας στην Ε.Ε.
Οι πιθανότητες να ψηφίσουν οι Βρετανοί υπέρ της παραμονής της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αυξήθηκαν στο 72% σήμερα, από 60-67% που ήταν την Παρασκευή, σύμφωνα με το διαδικτυακό γραφείο
στοιχημάτων Betfair.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του BBC το βράδυ της
Κυριακής είπε ότι θα αποδεχθεί την όποια απόφαση των Βρετανών πολιτών αναφορικά με το μέλλον της χώρας
τους στην ΕΕ στο δημοψήφισμα της Πέμπτης, τονίζοντας όμως ότι θα πρόκειται για μία «μη αναστρέψιμη»
απόφαση. «Η έξοδος από την ΕΕ θα είναι οριστική», είπε ο κ. Κάμερον.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε επαναλαμβάνοντας ότι οι οικονομικοί κίνδυνοι σε περίπτωση Brexit είναι
υπαρκτοί, παραπέμποντας στις αναλύσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των οικονομολόγων και των μεγάλων
ανεξάρτητων οργανισμών εντός και εκτός Βρετανίας.
Συνέχεια..
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Πρόσθεσε ότι αν η Βρετανία αποφασίσει να βγει από την ΕΕ η νέα εμπορική, συμφωνία που θα συνάψει με τον
οργανισμό δε θα είναι όσο καλή θα ήταν με την παραμονή της και επιβεβαίωσε ότι για να καλυφθεί η τρύπα
στα δημόσια οικονομικά από ένα Brexit θα χρειαζόταν ένας έκτακτος προϋπολογισμός με δαπάνες περικοπών ή
αυξήσεις φόρων.
Στις ερωτήσεις περί της ενδοκοινοτικής μετανάστευσης ξεχώρισε η αναφορά στο ενδεχόμενο άσκησης
βρετανικού βέτο κατά της τουρκικής ένταξης στην ΕΕ. Ο κ. Κάμερον είπε ότι αυτό το ερώτημα είναι άτοπο,
καθώς θα χρειαστούν δεκαετίες για την ένταξη της Τουρκίας. Ο κ. Κάμερον σχολίασε ότι το επιχείρημα της
εκστρατείας Leave ότι η Τουρκία θα μπει στην ΕΕ ανοίγοντας τα σύνορα σε 70 εκατομμύρια Τούρκους πολίτες
είναι η μεγαλύτερη παραπλάνηση αυτής της προ-δημοψηφισματικής περιόδου. «Αν θέλουμε να φύγουμε από
την ΕΕ ας φύγουμε, αλλά όχι στη βάση εντελώς αναληθών ισχυρισμών», είπε ο πρωθυπουργός.

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

Αν γίνει Brexit η Αρχή εποπτείας των τραπεζών (EBA) θα φύγει από το Λονδίνο
Η αρχή εποπτείας των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μετακομίσει από το Λονδίνο σε άλλη ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα, αν η Βρετανία αποφασίσει να εγκαταλείψει την Ένωση στο δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί αυτή
την εβδομάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.
Η EBA, που εδρεύει στο Λονδίνο και ιδρύθηκε το 2011 ως απόκριση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κρίση, λειτουργεί ως πανευρωπαϊκή αρχή ρύθμισης, συντάσσοντας και συντονίζοντας τους τραπεζικούς
κανόνες που ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
"Αν οι Βρετανοί αποφασίσουν να φύγουν από την ΕΕ, θα πρέπει να μετακομίσουμε σε μια άλλη ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα", δήλωσε ο Αντρέα Ενρία, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA), στη γερμανική
εφημερίδα Welt am Sonntag.
Η EBA εργάζεται τώρα για τη σύνταξη ενός εγχειριδίου ενιαίων κανόνων για όλες τις τράπεζες της ΕΕ.
"Αυτή η εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος", είπε ο
Ενρία, ο οποίος είναι Ιταλός. "Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες μεταξύ των
χωρών που έχουν το ευρώ και εκείνων που δεν το έχουν".
Ο Ενρία είπε πως ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας είναι πιο σταθερός τώρα απ΄ό,τι πέντε χρόνια πριν, αλλά
υπάρχει ακόμη ανάγκη για ενδυνάμωσή του.
"Αν κοιτάξετε τους ισολογισμούς των τραπεζών, θα αναρωτηθείτε πραγματικά αν αυτή η χαμηλή κερδοφορία
και αυτή η χαμηλή απόδοση των επενδύσεων είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα", είπε.
Οι τράπεζες πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και να αλλάξουν την εσωτερική επιχειρηματική τους κουλτούρα ώστε να αποφύγουν μελλοντικά
σκάνδαλα και πρόστιμα, είπε ο Ενρία.
Το γεγονός ότι η πρόοδος που έχουν κάνει οι τράπεζες σε αυτούς τους δύο τομείς είναι ελάχιστη είναι ο λόγος
για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αγωνίζεται να ενισχύσει τον δανεισμό και να
δημιουργήσει περισσότερη ανάπτυξη παρά το πρόγραμμά της για την αγορά ομολόγων, πρόσθεσε.
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Την παραμονή της Βρετανίας στην ΕΕ θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες
Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να παραμένει η Βρετανία στην ΕΕ. Εξαίρεση αποτελεί η Γαλλία. Πάντως, τις
μεγάλες χώρεςτου ευρωπαϊκού νότου δεν τις φοβίζουν οι συνέπειες του Brexit.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ιδρύματος Μπέρτελσμαν (Bertelsman Stiftung) που έγινε σε έξι μεγάλες
ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία) η πνειονότητα των πολιτών
επιθυμεί να παραμείνει η Βρετανία στην ΕΕ (54%). Μόνο το ένα πέμπτο τάσσεται υπέρ της εξόδου της, ενώ το
ένα τέταρτο δεν εκφράζει γνώμη επί του θέματος.
Ειδικότερα στη Γερμανία και την Ιταλία η μεγάλη πλειοψηφία είναι υπέρ της παραμονής, ενώ σαφώς
περισσότεροι είναι οι Πολωνοί και οι Ισπανοί. Αντίθετα μόνο το 41% των Γάλλων τάσσεται υπέρ της
παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ, ενώ το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της εξόδου της.
Συνολικά μόνο το 21% όλων των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ του Brexit. Συγκεκριμένα, το 71% των
υπέρμαχων της ΕΕ επιθυμούν την παραμονή της Βρετανίας, ενώ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μόνο το 38%
όσων είναι κατά της ΕΕ τάσσεται υπέρ του Brexit και σχεδόν το ένα τρίτο υπέρ της παραμονής της Βρετανίας
στην ΕΕ. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα το 25% δεν έχει γνώμη επί του
θέματος.
Θετικό σημάδι για τις Βρυξέλλες είναι το γεγονός ότι το 55% των Ευρωπαίων πολιτών είναι υπέρ της
εμβάθυνσης. Τα ποσοστά ποικίλουν πολύ από χώρα σε χώρα. Οι Ισπανοί είναι υπέρ σε ποσοστό 78%, οι Ιταλοί
σε ποσοστό 71%, ενώ στη Γερμανία 59%. Μόνο στη Βρετανία υπερέχουν οι σκεπτικιστές. Το 15% είναι
ικανοποιημένο με την κατάσταση ως έχει, ενώ το 30% θέλει λιγότερη Ευρώπη. Ειδικά στη Βρετανία το 43%
θέλει λιγότερη Ευρώπη, το 31% περισσότερη και το 26% δηλώνει ικανοποιημένο με την κατάσταση ως έχει.
Το ερώτημα ενός πιθανού δημοψηφίσματος για την έξοδο από την ΕΕ στη Γερμανία είναι υποθετικό αλλά
ετέθη. Συγκεκριμένα ρωτήθηκε αν θα ψήφιζαν υπέρ της παραμονής της χώρας του στην ΕΕ και η απάντηση
των Γερμανών ήταν σε ποσοστό 62% Ναι. Στο, υποθετικό πάντα, ερώτημα Frexit ναι ή όχι, οι Γάλλοι τάχθηκαν
υπέρ του Ναι σε ποσοστό μόνο 48%. Συμπερασματικά και στις 5 από τις έξι μεγάλες χώρες οι πολίτες θα
ψήφιζαν υπέρ της παραμονής στην ΕΕ σε περίπτωση ανάλογου δημοψηφίσματος.
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων, επίσης, δεν φοβάται το Brexit, ενώ μόνο το 10% βλέπει βελτίωση μετά το
Brexit. Τον μεγαλύτερο φόβο από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ για τις συνέπειες του Brexit τον έχουν οι
\ οι Γερμανοί. Οι μισοί απάντησαν πως ανησυχούν ότι η έξοδος της Βρετανίας θα ήταν κάτι κακό
Πολωνοί και
για την ΕΕ. Αντίθετα σχεδόν οι μισοί Γάλλοι απάντησαν ότι τα πράγματα θα είναι όπως και πριν στην ΕΕ. Δεν
ανησυχούν επίσης ούτε οι Ιταλοί ούτε οι Ισπανοί.
Ένα μικρό μέρος των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η οικονομία της ΕΕ θα αποδυναμωθεί με την έξοδο της
Βρετανίας, και το ένα τρίτο φοβάται πως η Ευρώπη θα μειώσει τη δύναμή της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Και οι Βρετανοί; Μόλις το 55% πιστεύει ότι θα είναι καλύτερα χωρίς την ΕΕ. Το 13% των υπέρμαχων του
Brexit πιστεύει μάλιστα ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει. Αντίθετα, το 59% των υπέρμαχων της παραμονής
θεωρεί ότι το Brexit θα χειροτερέψει την οικονομική κατάσταση στη Βρετανία.
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Gold. It's up 7 days in a row and now 23% year-to-date
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