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Capital controls: Στα 2.300 ευρώ η μηνιαία ανάληψη … Ελεύθερο το άνοιγμα λογαριασμού
Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 687, τεύχος Β’) η απόφαση
του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και
στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015(Α’
84) όπως ισχύει.
Σύμφωνα με την απόφαση από 1η Μαρτίου :
• Αίρονται οι περιορισμοί στο άνοιγμα νέων λογαριασμών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού
από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο
λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID).
• Αυξάνεται το ποσό ανάληψης μετρητών από 1.800 ευρώ σε 2.300. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η
πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσού των 2.300 ευρώ, ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη
(Customer ID) ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.000 ευρώ σε 2.300.
Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο
και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
• Διευκολύνεται περαιτέρω η μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα
ιδρύματα πληρωμών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς
το εξωτερικό έως του ποσού των 2.000 ευρώ, ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο.
Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για τη σταδιακή χαλάρωση των
περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων, της 15ης Μαΐου 2017. Σημειώνεται ότι οι
αρχές στοχεύουν στην πλήρη άρση των περιορισμών το συντομότερο δυνατόν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη
χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα, τονίζει το Υπουργείο Οικονομικών.

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

Handelsblatt: «Ώρα της αλήθειας για τιςελληνικές τράπεζες»
Κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας στις τάξεις του ελληνικού τραπεζικού κλάδου ενόψει των τεστ αντοχής για
τις τράπεζες της χώρας καταγράφει σε ανταπόκρισή της -στην έντυπη έκδοση- η Handelsblatt. «Ώρα της
αλήθειας για τις ελληνικές τράπεζες. Συνέχεια…
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Αυτήν την Τετάρτη
(28.02) οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πρέπει να υποβάλουν στην ΕΚΤ όλα τα σημαντικά
στοιχεία για το επικείμενο stress test. Ο τραπεζικός κύκλος ατενίζει τον έλεγχο με αισιοδοξία». Εκπρόσωποί του
εκτιμούν σύμφωνα με την εφημερίδα ότι «τα τραπεζικά ιδρύματα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένα». Το
δημοσίευμα διευκρινίζει ότι η ΕΚΤ ελέγχει φέτος μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) 37 τράπεζες
πανευρωπαϊκά. «Τα αποτελέσματα πρόκειται να δημοσιευθούν στις αρχές Νοεμβρίου. Για τις ελληνικές
τράπεζες όμως οι έλεγχοι επισπεύδονται. Η επιδίωξη είναι να υπάρχει έως τα μέσα Μαΐου σαφήνεια (σ.σ. ως
προς την κατάσταση των τραπεζών) πριν η χώρα αποδεσμευθεί από το τρέχον πρόγραμμα βοήθειας στο τέλος
Αυγούστου».
Το δημοσίευμα υπενθυμίζει μεταξύ άλλων πόσο σοβαρά επλήγησαν οι ελληνικές τράπεζες στα χρόνια της
χρηματοοικονομικής κρίσης, αλλά και στα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης Τσίπρα εξαιτίας της αντιπαράθεσης
με τους δανειστές, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η ανταπόκριση καταλήγει με την εκτίμηση ότι «εάν διαπιστωθούν από το stress test νέες κεφαλαιακές
ανάγκες, δεν θα επρόκειτο μόνο για μια υποτροπή για τις τράπεζες και τους ιδιώτες μετόχους τους. Σε μια
τέτοια περίπτωση θα επισκιαζόταν και η επιστροφή της Ελλάδας στις κεφαλαιαγορές».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Times: Για αυτόν τον λόγο η ΕΕ μπορεί να τιναχθεί στον αέρα
Αν οι ηγέτες της Ε.Ε. δεν ασχοληθούν πραγματικά με αυτά που απασχολούν τους πολίτες, τότε η Ε.Ε. μπορεί
όντως να διαλυθεί πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο «φαντάζεται». Αυτό σημειώνει σε ανάλυσή της η εφημερίδα "The
Times", υπογραμμίζοντας κυρίως το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα και τις επιπτώσεις που αυτό είχε
στην Ευρώπη.
Θα είναι λάθος της Α. Μέρκελ -γράφει η εφημερίδα- αν αφήσει την Ε.Ε. να διαλυθεί –η «αφελής γενναιοδωρία
της», σύμφωνα με τους Times, να ανοίξει τα γερμανικά σύνορα στους πρόσφυγες το 2015 απελευθέρωσε
δυνάμεις που οι Βρυξέλλες ακόμα αδυνατούν να κατανοήσουν.
Τώρα η καγκελάριος μιλώντας για την ανάγκη ενσωμάτωσης των προσφύγων υιοθετεί τη ρητορική της
ακροδεξιάς –το ίδιο κάνουν και οι κεντρώες δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη. Αντιθέτως, σύμφωνα με την ίδια
ανάλυση, σε Ελλάδα και Ιταλία αποσοβήθηκε ο ακροδεξιός λαϊκισμός μέσω συμφωνιών με Τουρκία και Λιβύη.
Και οι Times προσθέτουν: Η Ε.Ε. έχει για δεκαετίες επικεντρωθεί στο θέμα της ενοποίησης, τόσο που δεν
εξετάζει καθόλου το ενδεχόμενο της διάλυσής της. Αν όμως, οι ηγέτες της ΕΕ δεν ασχοληθούν πραγματικά με
αυτά που απασχολούν τους πολίτες, τότε η ΕΕ μπορεί όντως να διαλυθεί πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο
«φαντάζεται».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η προεκλογική Ιταλία αποσιωπά την κρίση
Το δυσβάσταχτο για τις ιταλικές τράπεζες βάρος των κόκκινων δανείων αλλά και το υπέρογκο δημόσιο χρέος της χώρας φαίνεται να
απασχολούν ουδόλως την προεκλογική Ιταλία ενόψει της κάλπης της ερχόμενης Κυριακής.
Η πόλη Σιένα θεωρείται το επίκεντρο της ιταλικής τραπεζικής κρίσης αφού εκεί βρίσκεται η έδρα της ιδρυθείσας το 1472 Monte die
Paschi di Siena που βρέθηκε το 2016 στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και η οποία διεσώθη μόνον χάρη στην παρέμβαση του κράτους. Η
ειδυλλιακή πόλη της Τοσκάνης είναι όμως και η προσωπική εκλογική περιφέρεια του νυν υπουργού Οικονομικών Πιέρλ Κάρλο
Πάντοαν, ο οποίος διεκδικεί την ψήφο των πολιτών με το ψηφοδέλτιο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στο οποίο προσχώρησε
μόλις πρόσφατα. Ο ίδιος ήταν υπεύθυνος όχι μόνον για τη διάσωση της ιστορικής τράπεζας της Σιένα αλλά και πολλών άλλων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Η τραπεζική κρίση αποτελεί παρελθόν, εκτίμησε σε συνέντευξή του προς τη Deutsche Welle. «Η ιστορία των κόκκινων δανείων οδεύει
σε happy end. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει μειωθεί κατά 25% σε σχέση με πέρσι. Αυτό οφείλεται και στα μέτρα
της κυβέρνησης. Δεν διακρίνω στην παρούσα φάση τραπεζική κρίση στην Ιταλία».
Επιλεκτική μνήμη
Με δεδομένη την παρ' ολίγον χρεοκοπία της Banca Carige μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είναι προφανές ότι ο προεκλογικός υπ.
Οικονομικών έχει επιλεκτική μνήμη. Το ζήτημα δεν φαίνεται να απασχολεί καν τον ιταλικό προεκλογικό αγώνα συμπεραίνει ο
καθηγητής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Σιένα Ρουτζέρο Μπερτέλι. Με την ιταλική οικονομία να εμφανίζει στην παρούσα φάση
μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης και την ανεργία να παρουσιάζει οριακή μείωση, η υφέρπουσα τραπεζική κρίση παραμερίζεται, εκτιμά ο
καθηγητής, τονίζοντας ότι μολονότι η Monte die Paschi και άλλες τράπεζες έχουν στο μεταξύ ξεπεράσει τον κίνδυνο, τα διαρθρωτικά
τους προβλήματα παραμένουν άλυτα. «Υπάρχουν πολλές μικρές τράπεζες. Πρέπει να συγχωνευτούν και πολλά υποκαταστήματα πρέπει
να κλείσουν για να εξοικονομηθούν κόστη».
Ανθυποψήφιος του Πάντοαν στη Σιένα είναι ο ειδικός σε θέματα οικονομίας Λεονάρντο Φράνκι από το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, ο
οποίος αμφισβητεί τους ισχυρισμούς του υπουργού. «Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων δεν έχει ακόμη διευθετηθεί. Οι ισολογισμοί
των τραπεζών εξωραΐζονται. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή λύση για το πρόβλημα αυτό».
Ο υποψήφιος του κινήματος προτείνει να εξαγοράσει η ΕΕ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ιταλικών τραπεζών ώστε αυτά να μην
επιβαρύνουν πλέον τους ιταλούς πολίτες. Ακόμη πιο ακραίες οι θέσεις του υποψηφίου της Λέγκας του Βορρά Κλάουντιο Μπόργκι, ο
οποίος προκρίνει την κρατικοποίηση της Μόντι με απώτερο στόχο να δανειοδοτεί ευκολότερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Οι αριστεροί
κατέστρεψαν την παλαιότερη τράπεζα του κόσμου και τώρα ισχυρίζονται ότι την έσωσαν».
Επιστροφή της ανάπτυξης;
Ουδόλως φαίνεται να απασχολεί τους ψηφοφόρους και το μείζον ζήτημα του δημοσίου χρέους σύμφωνα με τον καθηγητή Οικονομίας
Μπερτέλι. Στο επίκεντρο του προεκλογικού αγώνα τίθενται περισσότερο πιθανά φορολογικά δώρα και αύξηση των κοινωνικών
δαπανών που δύσκολα μπορεί να χρηματοδοτήσει η υπερχρεωμένη χώρα. Όλα τα κόμματα, λέει ο καθηγητής, υπόσχονται τη μείωση
του χρέους που σήμερα ξεπερνά το 130% του ΑΕΠ. «Ο στόχος είναι σαφής, όχι όμως και ο τρόπος». Ο υπουργός Οικονομικών Πάντοαν
όμως σκιαγραφεί μια τελείως διαφορετική εικόνα: «Έχω ακούσει συχνά στην πολυετή καριέρα μου ότι η Ιταλία θα εκραγεί. Αυτό δεν
συνέβη. Η Ιταλία ανθίσταται. Φυσικά και το χρέος είναι υψηλό. Πλέον όμως δεν αυξάνεται άλλο, αλλά αντιθέτως μειώνεται. Η
ανάπτυξη επέστρεψε. Η Ιταλία συμβάλει στη σταθερότητα της Ευρωζώνης».
Υπέρ της μείωσης του υπέρογκου δημοσίου χρέους τάσσεται και το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, προκρίνοντας ωστόσο έναν πιο
«ευρωπαϊκό» δρόμο. Ο υποψήφιος του κόμματος Φράνκι επισημαίνει ότι το κίνημα δεν θέλει πλέον την έξοδο της χώρας από την
Ευρωζώνη, περιμένει όμως από αυτή περισσότερα ανταλλάγματα. «Δεν θέλουμε άλλο να εγκαταλείψουμε το ευρώ. Δεν θα συνιστούσε
λύση, θέλουμε να διαπραγματευτούμε εντός Ευρώπης προκειμένου οι χώρες της Μεσογείου να μπορούν να ζουν καλύτερα». Ουδέποτε ο
Φράνκι έχει διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί, πέραν του ότι απορρίπτει την πρόταση κουρέματος του χρέους που αξιώνει ο κεντρικός
υποψήφιος του κόμματός του. «Η Ιταλία είναι πλούσια. Έχουμε πολλές εύπορες οικογένειες. Πρέπει να μειώσουμε τις δαπάνες και να
ενισχύσουμε την εγχώρια ζήτηση», λέει ο Φράνκι.
Η μείωση του χρέους μπορεί να επιτευχθεί μόνον αν υπάρχει διαρκής και βιώσιμη ανάπτυξη αντιτείνει ο καθηγητής Ρουτζέρο
Μπερτέλι. Στην παρούσα φάση η ιταλική οικονομία «τρέχει» με μόλις 1%. Πιθανή μετεκλογική πολιτική αβεβαιότητα ενδέχεται να
εξανεμίσει ακόμη κι αυτούς τους υποτυπώδεις ρυθμούς, όπως λέει. «Στην παρούσα φάση έχουμε ένα θετικό μομέντουμ για την
οικονομία. Αυτό δεν επιτρέπεται να χαλάσει λόγω εκλογών. Γι΄ αυτό θα πρέπει να υπάρξει άμεσα κυβέρνηση συνεργασίας, παρότι όλα
τα κόμματα λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν μόνα τους».
Πηγή: Deutsche Welle
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Μάχη Ε.Ε. - ΗΠΑ για τους φόρους τεχνολογικών εταιρειών
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φορολόγηση των τεχνολογικών εταιρειών είναι μια χοντροκομμένη
λύση σε μια υπαρκτή αδικία. Θέτει, επίσης, την Ευρωπαϊκή Ενωση σε πορεία σύγκρουσης με την αμερικανική
κυβέρνηση που επιθυμεί διακαώς οι αμερικανικές εταιρείες να επαναπατρίσουν περισσότερα από τα κέρδη
τους.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν εδώ και καιρό πως πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα ώστε να αποσπάσουν
περισσότερα φορολογικά έσοδα από εταιρείες όπως οι Google και Facebook. Σύμφωνα με προσχέδιο πρότασης

της Κομισιόν που έχει περιέλθει σε γνώση του Reuters, προτείνεται η επιβολή δασμού με βάση το πού έχουν
την έδρα τους οι πελάτες και όχι οι εταιρείες. Το ύψος του δασμού θα κυμαίνεται μεταξύ του 1% και του 5%
των «συνολικών ακαθάριστων εσόδων». Η ιδέα της φορολόγησης των εσόδων στην πηγή αντί των κερδών
όπου είναι η βάση της εταιρείας έρχεται αντιμέτωπη με πολλαπλές ενστάσεις.
Οι εταιρείες θα μπορούσαν απλώς να μετακυλίσουν το κόστος στους πελάτες. Εταιρείες με χαμηλότερο
περιθώριο κέρδους καταλήγουν να πληρώνουν δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των κερδών τους, ενώ ζημιογόνες
εταιρείες όπως η Uber θα έρθουν αντιμέτωπες με οικονομικές απαιτήσεις που ενδεχομένως να μην είναι σε
θέση να καλύψουν. Η πρόταση της Κομισιόν θα εμπλέξει τις Βρυξέλλες στη δημόσια συζήτηση για το τι είναι
ενεργός χρήστης για υπηρεσίες όπως το Facebook και το Twitter. Μικρές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν όμως
χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, όπως η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, θα υποφέρουν. Η Κομισιόν
προτείνει το μέτρο ως προσωρινή λύση μέχρι να εγκριθούν οι νέοι διεθνείς κανόνες για το πώς θα πρέπει να
φορολογούνται τα κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών. Με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία οι
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ιντερνετ φορολογούνται, κατά μέσον όρο, με λιγότερο από τον μισό
φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τις υπόλοιπες εταιρείες. Αυτό επιτυγχάνεται εν μέρει μέσω της
μεταφοράς πνευματικής ιδιοκτησίας σε χώρες με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Υπό ένα νέο
αναθεωρημένο σύστημα, που οι συναλλαγές των καταναλωτών με εταιρείες παροχής υπηρεσιών όπως η Google
θα συμβάλλουν στο να καθορίζεται σε ποια χώρα θα πρέπει να αποδοθούν οι φόροι, θα είναι δυσκολότερο για
τις τεχνολογικές εταιρείες να μεταφέρουν τα κέρδη τους. Το πρόβλημα είναι πως η αμερικανική κυβέρνηση
φιλοδοξεί να φάει το ίδιο κομμάτι πίτας.
Σύμφωνα με την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση όχι μόνο μειώθηκε ο συντελεστής φορολογίας
επιχειρήσεων στο 21% από 35%, αλλά τα κέρδη που επιτυγχάνονται στο εξωτερικό, είτε από πωλήσεις είτε
από χρήση πνευματικών δικαιωμάτων, φορολογούνται με 13%. Ενας από τους βασικούς στόχους της νέας
φορολογικής νομοθεσίας που κατάφερε να περάσει η κυβέρνηση Τραμπ από το Κογκρέσο τον περασμένο
Δεκέμβριο είναι να αναγκάσει αμερικανικές εταιρείες να καταβάλλουν περισσότερους φόρους στις ΗΠΑ αντί
να αποταμιεύουν τα κέρδη στο εξωτερικό. Πράγμα που σημαίνει πως τα σχέδια της Κομισιόν δεν αποτελούν
\
απλώς πλήγμα
κατά των τεχνολογικών εταιρειών και χωρών με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, όπως η
Ιρλανδία. Υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγούν σε διπλή φορολόγηση των εταιρειών από τις οποίες η Αμερική
επιθυμεί να αποσπάσει περισσότερα φορολογικά έσοδα. Πολύ δύσκολα θα το δεχθεί αυτό η αμερικανική
κυβέρνηση
Πηγή: Reuters
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον Φεβρουάριο και από
01/01
Μετοχές του FTSE 25
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΡΙΒ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
ΦΦΓΚΡΠ

Απόδοση Φεβρουαρίου %
-8,31%
0,00%
0,00%
-7,63%
-2,03%
1,72%
-11,55%
-1,16%
-8,92%
-6,14%
-10,76%
-7,78%
-10,96%
-1,39%
-4,52%
-6,16%
-4,46%
-0,12%
-7,31%
-7,59%
0,00%
-0,33%
-9,31%
5,80%
-9,23%

Απόδοση από 01/01
-0,31%
9,74%
11,15%
8,50%
19,64%
2,83%
44,51%
0,00%
-0,48%
8,41%
-4,33%
-2,35%
-2,66%
2,90%
2,45%
0,27%
5,58%
9,68%
-4,67%
1,65%
18,24%
18,58%
-2,18%
17,91%
-7,89%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-4,91%
-4,78%
-4,53%

4,15%
2,19%
4,32%
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