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Μοσκοβισί: Ελπίζω σε συμφωνία για το χρέος μέχρι το τέλος του έτους
«Χρειαζόμαστε οικονομικές πολιτικές που θα είναι υπέρ της ανάπτυξης και παράλληλα θα αποτελούν σοβαρές
προτάσεις. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν», αναφέρει ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Οικονομίας και
Φορολογίας, και πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Πιερ Μοσκοβισί, σε συνέντευξή του το μεσημέρι
της Τρίτης στον ενημερωτικό ιστότοπο politico, η οποία μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας.
«Δουλεύουμε εδώ και χρόνια για να αποφύγουμε το Grexit, σήμερα δεν τίθεται καν τέτοιο ζήτημα. Σήμερα
δουλέυουμε για να χτίσουμε ένα success story. Ελπίζω μέχρι το τέλος του χρόνου να δημιουργηθεί μία συνολική
συμφωνία για την Ελλάδα, η οποία θα ρυθμίζει το χρέος και θα έχει τη στήριξη του ΔΝΤ», δήλωσε ο Επίτροπος,
συζητώντας για το μέλλον της Ελλάδας στην ΕΕ.
«Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ελαστικότητα εντός του πλαισίου της συμφωνίας, όχι εκτός των κανόνων.
Συνεκτική κρατική οικονομική πολιτική, όχι λιτότητα. Οι κανόνες πρέπει να είναι κατανοητοί. Πρέπει να τους
απλοποιήσουμε αλλά όχι να τους καταλύσουμε», αναφέρει, ερωτηθείς εάν ένα αυστηρότερο πλαίσιο όρων των
δανειακών συμβάσεων θα έπρεπε να είναι ο στόχος.
«Ποινές υπάρχουν και δεν τις φοβόμαστε. Απλώς προτιμούμε να μην τις εφαρμόζουμε. Προτιμούμε τον διάλογο
και τις μεταρρυθμίσεις», επιμένει ο Επίτροπος.
Σχετικά με την ιστορική απόφαση της Επιτροπής να επιβάλλει στην Apple τεράστιο πρόστιμο, χαρακτηρίζοντας
τις φορο-απαλλαγές που ο κολοσσός της τεχνολογίας είχε κατοχυρώσει ως παράνομη κρατική ενίσχυση από την
ιρλανδική κυβέρνηση, ο κος. Μοσκοβισί αναφέρει: «Η απόφαση για την Apple αποδεικνύει ότι είμαστε
αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε πως οι πολυεθνικές πληρώνουν τους φόρους τους στη χώρα από την οποία
αποκομίζουν τα κέρδη τους. Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν προβεί σε τεράστιες περικοπές, γιατί να πρέπει οι
πολυεθνικές να μην πληρώνουν φόρους και να έχουν μόνο κέρδη;».
Στο ίδιο πλάσιο ο πρώην υπουργός οικονομικών της Γαλλίας αξήρε τη σημασία υιοθέτησης μιας συνεκτικής
φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ώστε το βάρος να μην πέφτει τελικά στους συνεπείς πολίτες. Για τον ίδιο λόγο,
χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική τη δημιουργία του καταλόγου φορολογικών παραδείσων και της CCCTB
(Common Consolidated Corporate Tax Base), δηλαδή ενός κοινού φορολογικού μητρώου για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ.
«Κάθε σκάνδαλο λειτουργεί υπέρ όσων πολεμούν τη φοροδιαφυγή, γιατί αυξάνει τις διεθνείς πιέσεις για
διαφάνεια. Η CCCTB θα είναι καλή για τις επιχειρήσεις, κακή για τη φοροδιαφυγή, κι αυτό θα είναι το
καλύτερο για τους ευρωπαίους πολίτες», προσθέτει.
Αναφερόμενος στο Brexit, ο Μοσκοβισί τάχθηκε υπέρ της γρηγορότερης δυνατής επίλυσης του θέματος:
«Καταλαβαίνω ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να δούμε πως θα εφαρμοστεί το άρθρο 50 της Συνθήκης, αλλά δεν
πρέπει να πάρουμε πολύ χρόνο. Η αβεβαιότητα είναι κακή για την οικονομία και τους επενδυτές. Χρειαζόμαστε
ένα βαθύτερο δημοκρατικό διάλογο στην Ευρώπη, αλλά τα δημοψηφίσματος δεν είναι ο σωστός τρόπος.
Διχάζουν, πληγώνουν, δεν ενώνουν».
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Αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ οι καταθέσεις τον Αύγουστο
Συνεχίστηκε και τον Αύγουστο η αύξηση των καταθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος
οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο
μήνα και διαμορφώθηκαν στα 123,895 δισ. ευρώ έναντι 122,579 δισ. ευρώ.
Αντίθετα, περαιτέρω μείωση κατά 1,7% σημείωσαν τον Αύγουστο οι χορηγήσεις καθώς η καθαρή ροή
χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική ύψους 904 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2016,
ήταν αρνητική κατά 609 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 370 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,5%, από 0,3% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν
-0,1%, από μηδενικός τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν
αρνητική κατά 541 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 231 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -5,3% τον Αύγουστο του 2016, από -4,3% τον προηγούμενο
μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 68 εκατ. ευρώ, έναντι
αρνητικής καθαρής ροής 138 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Αρνητική κατά 263 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα
ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Αύγουστο του 2016, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 226 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,8%, αμετάβλητος σε σχέση με
τον προηγούμενο.
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Πρωτογενές πλεόνασμα 3,7δις ευρώ το 8μηνο
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου οικονομικών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.751 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς
πλεονάσματος 3.798 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 980 εκατ.
ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 31.945 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας
μείωση κατά 589 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 29.878 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 458 εκατ. ευρώ
ή 1,6% έναντι του στόχου.
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Απέρριψαν οι δανειστές την πρόταση Σταθάκη να αγοράζουν οι δανειολήπτες το δάνειό τους
στην ίδια τιμή με τα funds
«Όλη η νομοθεσία για τα “κόκκινα” δάνεια είναι προϊόν διαπραγμάτευσης. Συζητήθηκαν όλα τα πιθανά εργαλεία και το ενδεχόμενο να
αγοράζουν οι δανειολήπτες το δάνειό τους στο ύψος που το αγοράζουν τα funds, αλλά απορρίφθηκε», ξεκαθάρισε ο υπουργός
Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1 επιβεβαίωσε έτσι πληροφορίες ότι οι δανειστές είχαν απορρίψει την πρόταση. Τόνισε ότι στον κώδικα
δεοντολογίας υπάρχουν προβλέψεις για ανάλογη -εθελοντική- συμπεριφορά των τραπεζών και συμπλήρωσε ότι τα σχέδια που εκπονούν
οι τράπεζες δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.
Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει δευτερογενής αγορά για τα δάνεια είπε ο κ. Σταθάκης και σημείωσε ότι τέθηκαν αυστηροί όροι.
Για να αγοράσει κάποια εταιρεία «κόκκινο» δάνειο πρέπει να βρίσκεται στην Ευρώπη και όχι σε φορολογικό παράδεισο, οι εταιρείες
διαχείρισης πρέπει να έχουν έδρα στην Ελλάδα, είπε ο κ. Σταθάκης
Σύμφωνα με τον υπουργό, το 80%-85% των στεγαστικών δανείων -με συγκεκριμένο όριο αντικειμενικής αξίας- δεν πωλούνται μέχρι το
2018, τα καταναλωτικά δάνεια είναι ανυπόθηκα και δεν μπορούν να μετατραπούν σε ενυπόθηκα ούτε να μεταβληθούν οι όροι της
σύμβασης.
Ο υπουργός τόνισε ότι το σύνολο της νομοθεσίας των «κόκκινων» δανείων έχει ψηφιστεί, πως δεν μπορεί να κάνει δεκτή τροπολογία
που ετοιμάζεται από τους ΑΝΕλ για την αγορά των «κόκκινων» δανείων από τους δανειολήπτες στην τιμή που το αγοράζει το fund.
Μέχρι τον Δεκέμβριο είπε πως θα είναι έτοιμα τα ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των πολιτών με «κόκκινα» δάνεια.
Ερωτηθείς για την μεταφορά ΔΕΚΟ στο υπερταμείο και εάν ξεπουλιέται η δημόσια περιουσία ξεκαθάρισε ότι «δεν πουλιέται το νερό»
και σημείωσε πως «η μεταφορά ΔΕΚΟ στο υπερταμείο δεν σημαίνει ιδιωτικοποίηση των εταιρειών που εντάσσονται σε αυτό».
«Η μεταφορά εταιρειών στο ΤΑΙΠΕΔ σημαίνει ιδιωτικοποίηση ενώ στο υπερταμείο σημαίνει αξιοποίηση σε βάθος 30ετίας», είπε
χαρακτηριστικά.
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Δημοσκόπηση CNN: Νικήτρια της τηλεμαχίας με ποσοστό 62% η Χίλαρι Κλίντον
Η Χίλαρι Κλίντον είναι η νικήτρια της πρώτης τηλεμαχίας ενόψει των αμερικανικών προεδρικών εκλογών και
μάλιστα με ποσοστό 62%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ORC για λογαριασμό του CNN σε ψηφοφόρους που
παρακολούθησαν τους δύο υποψηφίους να διασταυρώνουν τα ξίφη τους.
Μόλις το 27% θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια καλύτερη βραδιά από την Κλίντον, κάτι που δεν
προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, δεδομένου ότι σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση, η Κλίντον
εξέφρασε τις απόψεις της πιο ξεκάθαρα και έδειξε να κατανοεί καλύτερα τα ζητήματα προς διάλογο. Επίσης, η
υποψήφια των Δημοκρατικών θεωρείται ότι κατάφερε σε ποσοστό 57% έναντι 35% του Ντόναλντ Τραμπ να
μετριάσει τις ανησυχίες των ψηφοφόρων ενόψει μιας ενδεχόμενης νίκης στις εκλογές.
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Σε ιερά εξέταση την Τετάρτη Ο Μάριο Ντράγκι
Την Τετάρτη ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι καλείται να απαντήσει στις μάλλον άβολες ερωτήσεις γερμανών
βουλευτών αναφορικά με την πολιτική που ακολουθεί και κυρίως το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αυριανή του «ανάκριση» από τα μέλη της επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της γερμανικής
Βουλής δεν πρόκειται να είναι περίπατος. Ο 69χρονος Ιταλός βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο της κριτικής
πολλών γερμανών βουλευτών λόγω της πολιτικής που ακολουθεί ως επικεφαλής της ΕΚΤ και κυρίως του
διαφιλονικούμενου προγράμματος αγοράς ομολόγων. Στο μεταξύ μάλιστα η Ευρωτράπεζα δεν περιορίζει τις αγορές της
στα κρατικά ομόλογα, αλλά βάζει στο χαρτοφυλάκιό της και χρεόγραφα τα οποία θεωρούνται αρκετά επισφαλή.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέχρι στιγμής το πρόγραμμα δεν έχει πετύχει τον στόχο του: σε καμία χώρα της
ευρωζώνης το φθηνό χρήμα της κεντρικής τράπεζας δεν έχει επιφέρει την προσδοκώμενη τόνωση της ανάπτυξης.
«Η ασφάλεια τιμωρείται»
Από κύκλους της Φρανκφούρτης ακούγεται συχνά το επιχείρημα ότι ακόμη και ένα πρόγραμμα τέτοιας έκτασης δεν

περιέχει κάποια «εγγύηση ανθεκτικότητας» απέναντι σε έξωθεν κινδύνους, όπως το βρετανικό δημοψήφισμα, τις
κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας ή την πτώση της τιμής των πρώτων υλών. Αυτό συρρικνώνει φυσικά τα έσοδα των χωρών
εκείνων που είναι πλούσιες σε πρώτες ύλες και οι οποίες με τη σειρά τους δαπανούν λιγότερα για εισαγωγές από τις χώρες
της ΕΕ και της ευρωζώνης.
Εν τω μεταξύ ο επικεφαλής της Deutsche Bank Τζον Κράιαν πιστεύει ότι η πολιτική Ντράγκι όχι απλά δεν βοηθά, αλλά
ότι αντιθέτως είναι ζημιογόνα. Μπορεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η ΕΚΤ να κατέβαλε σημαντικές
προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της Ευρώπης, «στο μεταξύ όμως η νομισματική πολιτική δεν εξυπηρετεί τους στόχους
τόνωσης της οικονομίας και διασφάλισης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος», έγραψε ο Κράιαν τον Αύγουστο στην
Handelsblatt.
Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη οργή των τραπεζιτών είναι η πολιτική των επιτοκίων: για τα χρήματα τα οποία δεν
διαθέτουν στην πραγματική οικονομία υπό τη μορφή δανείων καλούνται να πληρώσουν στο μεταξύ τιμωρητικά επιτόκια
εάν θέλουν να τα "παρκάρουν" στην κεντρική τράπεζα. «Η ασφάλεια τιμωρείται», σχολιάζει ο Κράιαν, ζητώντας από τον
Μ. Ντράγκι αλλαγή πορείας και την κατάργηση των αρνητικών επιτοκίων. Δεν μπορεί, όπως τονίζει, να ζητείται από τις
τράπεζες να διαθέτουν μεγαλύτερα μαξιλαράκια ασφαλείας και στη συνέχεια να τιμωρούνται για τα αποθεματικά τους
αυτά.
Ένα «αόρατο» πακέτο βοήθειας
«Είμαστε βουλευτές και όχι διπλωμάτες. Σίγουρα θα γίνουν και δύσκολες ερωτήσεις», προαναγγέλλει ο πρόεδρος της
επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Bundestag Γκίντερ Κρίχμπαουμ. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός υποστηρίζει
ότι η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων της ΕΚΤ λειτουργεί σαν ένα αόρατο πακέτο βοήθειας των χωρών της νοτίου
Ευρώπης επί του οποίου ουδέποτε κλήθηκαν να τοποθετηθούν τα εθνικά κοινοβούλια. Μπορεί η ΕΚΤ να είναι
ανεξάρτητη, «εντούτοις με την νυν νομισματική πολιτική που εφαρμόζει υπό τον Ντράγκι φτάνει στα όρια της εντολής
της», όπως λέει.
Την πολιτική του κεντρικού τραπεζίτη επικρίνουν και τα γερμανικά ταμιευτήρια και ασφαλιστικά ταμεία,
υποστηρίζοντας ότι οι κύριοι χαμένοι της πολιτικής αυτής είναι οι αποταμιευτές. Όταν δεν υπάρχουν επιτόκια
ζημιώνονται και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, υποστηρίζουν εκπρόσωποι του κλάδου.
Το ερώτημα όμως είναι το εξής: μπορεί η ΕΚΤ να αλλάξει όντως την ακολουθούμενη πολιτική; Το παράδειγμα της
αμερικανικής FED καταδεικνύει ότι μια έξοδος από τη φάση των μηδενικών επιτοκίων και η επιστροφή στη νομισματική
ομαλότητα \απαιτεί καλή προετοιμασία εάν θέλει να αποφύγει κανείς αναταραχές στις διεθνείς χρηματαγορές.
Ο Ντράγκι αιτιολογεί την επεκτατική νομισματική του πολιτική με τον θεωρητικό κίνδυνο του αποπληθωρισμού, τον
οποίο οι περισσότεροι οικονομολόγοι θεωρούν εξίσου αν όχι περισσότερο ζημιογόνο από τον πληθωρισμό.
Πολλοί ειδικοί ωστόσο θεωρούν αδικαιολόγητους αυτούς τους φόβους, υποστηρίζοντας ότι ένας όντως καταστροφικός
αποπληθωρισμός καταγράφηκε μόλις μια φορά: κατά την αμερικανική οικονομική κρίση του 1930. Για την ευρωζώνη οι
ίδιοι δεν διαβλέπουν τέτοιο κίνδυνο. Πολλοί οικονομολόγοι προβλέπουν μάλιστα αύξηση του δείκτη τιμών, εκτιμώντας ότι
το αργότερο μέχρι το 2018 θα κινείται στο όριο του 2%, που είναι και ο διακηρυγμένος στόχος της ΕΚΤ. Στην περίπτωση
αυτή βέβαια τα μέτρα Ντράγκι θα είναι άκρως περιττά.
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
The crash of Deutsche Bank continues. DB has been dropping for 9YEARS now:
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