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«Βόμβα» 40 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία από τη φοροδιαφυγή
«Βόμβα» στα θεμέλια της οικονομίας βάζει η παραοικονομία, η οποία εκτιμάται ότι φτάνει στα 40 δισ. ευρώ, με
τα 2/3 αυτής να οφείλονται στην αδήλωτη εργασία. Είναι ενδεικτικό ότι για τη χρονική περίοδο 1999-2010 η
παραοικονομία στην Ελλάδα άγγιζε το 27% του ΑΕΠ, ενώ το 2015 υπολογίζεται ότι ανήλθε περίπου στο 22,4%
του ΑΕΠ. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στη μελέτη της διαΝΕΟσις για τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, η
οποία παρουσιάστηκε χθες σε ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Παραοικονομία και φοροδιαφυγή
στην Ελλάδα. Η χώρα χρειάζεται λύσεις».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η παραοικονομία ενισχύεται κυρίως από τη χρήση των μετρητών
στις συναλλαγές, την αδιαφάνεια των συναλλαγών, την αντίσταση κατά των ηλεκτρονικών πληρωμών.
Από διαφορετικές μελέτες, όσο και διαχρονικά, προκύπτει πως το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα
κυμαίνεται μεταξύ 20% και 30% του ΑΕΠ και είναι από τα μεγαλύτερα σε επίπεδο ανεπτυγμένων οικονομιών.
Μάλιστα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η παραοικονομία υπολογίζεται στα 2,1 τρισ. ευρώ και ενισχύεται, όπως και
στην Ελλάδα, από τη χρήση των μετρητών στις συναλλαγές.
Την ίδια ώρα όμως αυξημένη είναι και η φοροδιαφυγή, η οποία εκτιμάται μεταξύ του 6% και του 9% του ΑΕΠ
και αντιπροσωπεύει πόσο ύψους από 11 έως και 16 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, από 1,9% έως και 4,7% του ΑΕΠ είναι η φοροδιαφυγή των φυσικών
προσώπων, 3,5% του ΑΕΠ των επιχειρήσεων, ενώ στο 0,45% υπολογίζεται η φοροδιαφυγή που προκύπτει από
το λαθρεμπόριο ποτών, καυσίμων και τσιγάρων.
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Κόουπ: Υψηλή η εμπιστοσύνη των επενδυτών για το μέλλον του ΟΠΑΠ
Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχτηκε την Τετάρτη τον ΟΠΑΠ, στην τελετή Έναρξης της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου, με την ευκαιρία της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Οργανωμένη Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Εταιρικού του Ομολόγου.
Συνέχεια..
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\/ σύμβουλος του ΟΠΑΠ Ντάμιαν Κόουπ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου
Ο διευθύνων
Αθηνών και χαρακτήρισε την ομολογιακή έκδοση πολύ επιτυχημένη, καθώς υπερκαλύφθηκε τουλάχιστον δύο
φορές. Επισήμανε ότι αυτό αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που δείχνουν τόσο οι θεσμικοί όσο
και οι ιδιώτες επενδυτές στον ΟΠΑΠ, το όραμα για την εταιρεία και τα επιχειρηματικά σχέδια που υπηρετούν
τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.
Με γνώμονα το «Όραμα 2020» του ΟΠΑΠ και τις ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες που το υπηρετούν,
το ομόλογο αυτό υποστηρίζει τη σημαντική επένδυση στο δίκτυο των πρακτορείων μας, την αναβάθμιση των
βασικών τεχνολογικών συστημάτων και υποδομών μας, καθώς και την εισαγωγή νέων προϊόντων και
υπηρεσιών, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ντάισελμπλουμ: Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν παραιτούμαι
«Συγγνώμη αν οποιοσδήποτε ένιωσε προσβεβλημένος απ’ όσα δήλωσα», αναφέρει, με δήλωσή του ο πρόεδρος
του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσαν οι
τοποθετήσεις του σε γερμανική εφημερίδα σχετικά με τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.
Παράλληλα, κάνει λόγο για παρεξήγηση των λεγομένων του, διευκρινίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να εκληφθούν
ως «διαχωρισμός» ανάμεσα σε νότο και βορρά, προσθέτοντας ότι το ύφος του είναι πάντα ευθύ και
εκφράζοντας την απολογία του αν αυτό προσέβαλε κάποιους.
Διευκρινίζει, πάντως, ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την ηγεσία του Eurogroup.
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Σε χαμηλό τριμήνου υποχωρούν οι τιμές του «μαύρου χρυσού»
Σε χαμηλά επίπεδα τριμήνου υποχώρησαν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά τα στοιχεία που
έδειξαν ταχύτερη του αναμενόμενου αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού, εντείνοντας την πίεση στον
ΟΠΕΚ να επεκτείνει τις μειώσεις στην παραγωγή του πέραν του Ιουνίου. Η συμφωνία του Οργανισμού
Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και ορισμένων παραγωγών εκτός του ΟΠΕΚ για τη μείωση της παραγωγής
κατά 1,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 είχε μικρή επίδραση στην αύξηση των
παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Η τιμή του μπρεντ σημείωνε πτώση 82 σεντς στα 50,14 δολάρια το
βαρέλι, έχοντας υποχωρήσει έως τα 50,05 δολάρια, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τις 30 Νοεμβρίου, όταν
ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε το σχέδιό του για τη μείωση της παραγωγής. Η τιμή του αμερικανικού αργού μειώθηκε
κατά 70 σεντς στα 47,54 δολάρια, υποχωρώντας επίσης σε χαμηλό τριών μηνών.
Συνέχεια..
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Πηγές ανέφεραν ότι ο ΟΠΕΚ κλίνει προς την επέκταση του πλαφόν, αλλά θέλει στήριξη από παραγωγούς που
δεν είναι μέλη του, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, αν και αυτές οι χώρες δεν έχουν υλοποιήσει ακόμη την
υφιστάμενη συμφωνία για μείωση της παραγωγής.
Χθες, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι τα αποθέματα των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,5
εκατ. βαρέλια στα 533,6 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, μία αύξηση που ήταν μεγαλύτερη από τα 2,8
εκατομμύρια που προέβλεπαν αναλυτές. Οι επενδυτές θέλουν τώρα να δουν, αν τα στοιχεία που θα ανακοινώσει
σήμερα η Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης, που ανήκει στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, θα
επιβεβαιώσουν την αύξηση αυτή. «Μία πτώση κάτω από τα 50 δολάρια (για το μπρεντ) είναι πολύ πιθανή
σήμερα, αν το υπουργείο Ενέργειας δείξει μία αντίστοιχη πορεία, αλλά είναι αδύνατο να πούμε πόσο κάτω από
τα 50 δολάρια (θα πάει)», δήλωσε στέλεχος της Commerzbank.
Αμερικανοί παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου αυξάνουν τις γεωτρήσεις τους, ωθώντας την παραγωγή
αργού της χώρας σε περίπου 9,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα από περίπου 8,5 εκατ. βαρέλια στα τέλη του 2016. «Η
παρέμβαση του ΟΠΕΚ στην αγορά δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε σημαντικά ορατή μείωση των αποθεμάτων και
οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν χάσει την υπομονή τους», ανέφερε η αμερικανική τράπεζα Jefferies σε
σημείωμά της. Η τράπεζα επεσήμανε ότι οι μειώσεις της παραγωγής του ΟΠΕΚ θα αρχίσουν να έχουν
επίδραση στο δεύτερο εξάμηνο του 2017, αλλά πρόσθεσε ότι η αμερικανική παραγωγή αργού αναμένεται να
αυξηθεί κατά 360.000 βαρέλια την ημέρα φέτος και κατά 1 εκατ. βαρέλια το 2018. Η αμερικανική τράπεζα
Goldman Sachs προειδοποίησε τους πελάτες της αυτή την εβδομάδα ότι μία αύξηση της παραγωγής του
αμερικανικού σχιστολιθικού πετρελαίου «θα μπορούσε να δημιουργήσει μία σημαντική υπερβάλλουσα
προσφορά το 2018-19».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μαύρα σύννεφα πάνω από την πορτογαλική οικονομία
Οι επενδυτές φαίνεται να εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της πορτογαλικής οικονομικής
πολιτικής. Τα επιτόκια δανεισμού για κρατικά ομόλογα μεγάλης διάρκειας διαμορφώνονται στο ψυχολογικό
όριο του 4%.
«Τα επιτόκια είναι το εργαλείο των διεθνών επενδυτών για να αξιολογήσουν μια χώρα. Από αυτά μπορείς να
καταλάβεις πώς σκέφτονται για την Πορτογαλία», εξηγεί ο Ζοάο Ντούκε, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Οικονομίας και Μάνατζμεντ της Λισαβόνας. Εάν ισχύει όντως του λόγου το αληθές, τότε οι Πορτογάλοι θα
πρέπει να ανησυχούν για την οικονομία τους. Διότι εδώ και μήνες τα επιτόκια δανεισμού ανεβαίνουν. Για τα
10ετή κρατικά ομόλογα μάλιστα ξεπέρασαν πρόσφατα κατά διαστήματα το ψυχολογικό όριο του 4%.
Την ώρα που η Γερμανία πληρώνει όλο και λιγότερα για τα χρήματα που δανείζεται, τα αντίστοιχα κόστη για
την Πορτογαλία αυξάνονται διαρκώς. Το τελευταίο διάστημα η χώρα της ιβηρικής χερσονήσου δαπανά το
4,3% του ΑΕΠ της για την εξυπηρέτηση του χρέους, περισσότερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. «Στο
μεταξύ ξοδεύουμε περισσότερα για το χρέος παρά για την υγεία των πολιτών μας», υποστηρίζει ο καθηγητής
Ντούκε.
Απουσία διαρθρωτικών αλλαγών
Το 2016 το πορτογαλικό χρέος ανήλθε στο 130% των οικονομικών επιδόσεων της χώρας. Μεγαλύτερο,
αναλογικά, είναι το χρέος μόνον σε Ιταλία και Ελλάδα. Βραχυπρόθεσμα η Πορτογαλία δεν αντιμετωπίζει
προβλήματα στην εξυπηρέτηση του χρέους της. Μακροπρόθεσμα όμως οι επενδυτές βλέπουν να κάνουν την
εμφάνισή τους πάνω από τη χώρα τα μαύρα σύννεφα της αβεβαιότητας. Και αυτό αποτυπώνεται και στα
επιτόκια δανεισμού.
Συνέχεια…
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Ως βασικοί λόγοι της δεινής οικονομικής κατάστασης της Πορτογαλίας αναφέρονται μεταξύ άλλων τα χαμηλά
εισοδήματα, οι βραδείς ρυθμοί μείωσης της ανεργίας και, κυρίως, η γήρανση του πληθυσμού. Διότι αυτό
σημαίνει ότι μελλοντικά το κράτος θα πρέπει να δαπανά όλο και μεγαλύτερα ποσά στις κοινωνικές παροχές.
Μπορεί με 1,4% οι ρυθμοί ανάπτυξης να είναι υψηλότεροι από τους αναμενόμενους, εντούτοις αυτό αποδίδεται
πρωτίστως στον τουρισμό. Οι πολυπόθητες επενδύσεις που θα οδηγούσαν σε ενίσχυση της απασχόλησης δεν
ήρθαν ποτέ. Ουσιαστικά δεν έγιναν διαρθρωτικές παρεμβάσεις στη χώρα, συμπεραίνει ο καθηγητής. «Η
κυβέρνηση ασχολείται περισσότερο με την αναδιανομή του μη υπαρκτού πλούτου παρά με την αναθέρμανση
της οικονομίας».
Δεν αποκλείεται όμως η κυβέρνηση και οι πολίτες να κληθούν να πληρώσουν λίαν συντόμως το τίμημα αυτής
της πολιτικής. Το γεγονός ότι τα ήδη υψηλά επιτόκια δανεισμού της Πορτογαλίας δεν ανεβαίνουν ακόμη
περισσότερο, οφείλεται κυρίως στην ΕΚΤ και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE. Όταν εκπνεύσει το
πρόγραμμα, η Λισαβόνα θα κληθεί να βάλει ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην -άδεια- τσέπη.
Αισιόδοξη η κυβέρνηση
Παρά ταύτα η κυβέρνηση εμφανίζεται αισιόδοξη, με τον πρωθυπουργό Αντόνιο Κόστα να εκτιμά ότι κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς τα επιτόκια δανεισμού θα υποχωρήσουν. Διότι εντός του 2017, σύμφωνα με τον
ίδιο, οι επενδυτές θα διαπιστώσουν ότι η πολιτική της κυβέρνησής του αρχίζει να αποδίδει καρπούς.
Αυτό όμως είναι κάθε άλλο παρά εύκολο, εκτιμά ο καθηγητή Ντούκε. Διότι για να λύσει το οικονομικό της
πρόβλημα η χώρα χρειάζεται -πέρα από επενδύσεις- κυρίως εξειδικευμένους νέους ανθρώπους. Με τους
χαμηλούς μισθούς όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσει κανείς τους νέους στη χώρα, πόσο μάλλον να
προσελκύσει κανείς νέους ανθρώπους από άλλες χώρες.
Και όλα αυτά υπό δύσκολες πολιτικές συνθήκες. Η νυν κυβέρνηση δεν διαθέτει δική της πλειοψηφία στη
Βουλή και κυβερνά χάρη στη στήριξη των κομμουνιστών και του Αριστερού Μπλοκ, οι οποίοι ζητούν κάθε
τόσο την επαναδιαπραγμάτευση του πορτογαλικού χρέους. Αυτό κάνει την κατάσταση ακόμη πιο πολύπλοκη
και αποθαρρύνει δυνητικούς επενδυτές, εκτιμά ο Ντούκε. «Μια μονομερής ενέργεια σε αυτό το πεδίο θα ήτο
καταστροφή για την αξιοπιστία της χώρας».
Οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι απέρριπταν ανέκαθεν μια μονομερή διαγραφή του χρέους, ευελπιστούν ότι με
σύμμαχο το χρόνο οι έστω και περιορισμένης κλίμακας βελτιώσεις, κυρίως στην αγορά εργασίας, θα
αξιολογηθούν θετικά και θα επιβραβευθούν από τους επενδυτές. Εντούτοις τα περιθώρια ευελιξίας γίνονται
πλέον όλο και πιο στενά.
Ο οίκος αξιολόγησης DBRS είναι ουσιαστικά εκείνος που σήμερα επιτρέπει στην ΕΚΤ να αγοράζει
πορτογαλικά ομόλογα στο πλαίσιο του QE. Σε περίπτωση που και αυτός προχωρήσει σε υποβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανότητας, η ευρωτράπεζα θα πρέπει να εξαιρέσει τη χώρα από το πρόγραμμα. Στην
περίπτωση αυτή η χρηματοδότηση από τις αγορές θα ήταν μάλλον αδύνατη, αφού τα επιτόκια δανεισμού για
την Πορτογαλία θα γίνονταν απαγορευτικά.
Deutsche Welle
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This is Apple. It just hit $142.80/share. It's now worth $755
BILLION.
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