2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα
03/02/16

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανώτατο συντελεστή 50% στα εισοδήματα προτείνει η κυβέρνηση
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φορολογική κλίμακα με ανώτατο συντελεστή 50% -από 42% που ισχύει σήμερα για
τους μισθωτούς και 33% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες- φέρεται να προτείνει η
ελληνική κυβέρνηση στους θεσμούς.
Σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή, το οικονομικό επιτελείο έδωσε στους δανειστές το σχέδιο με τις
αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, το οποίο αναμένεται να φέρει στα δημόσια ταμεία 300 εκατομμύρια ευρώ
επιπλέον.
Στόχος της αναμόρφωσης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι όχι μόνο να καλυφθούν τα κενά στον
προϋπολογισμό του 2016 αλλά και να ενισχυθούν τα έσοδα του 2017.
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Bloomberg: Η κατάσταση βελτιώνεται και η κυβέρνηση, υπό τον Αλ. Τσίπρα, αντεπεξέρχεται
στις υποχρεώσεις
Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά για το μεγαλύτερο μέρος του 2015 τα προβλήματά της ήταν αρκετά
μεγάλα για να απειλήσουν την επιβίωση του ευρωσυστήματος, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Μπλούμπεργκ σε άρθρο του την Τρίτη.
Ένα χρόνο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από την Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη
να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που ζητούνται από τους πιστωτές της σε αντάλλαγμα για περαιτέρω βοήθεια,
αναφέρει το πρακτορείο, τονίζοντας ότι καμία πλευρά δεν θα πρέπει να επιτρέψει το τελευταίο δύσκολο σημείο ?
την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος - να θέσει και πάλι σε κίνδυνο το ευρώ.

Συνέχεια….
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Η ελληνική/ οικονομία βρίσκεται ακόμα στην «εντατική» και η ανεργία παραμένει υψηλή, αλλά η κατάσταση
βελτιώνεται. Η οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 0.7% μόνο φέτος και το 2017 ενδέχεται να
σημειώσει ανάπτυξη 1.9%. Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας έχει αυξηθεί.
Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσει η πίεση προς την Ελλάδα να επιμείνει με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις
και μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος καθώς και οι ιδιωτικοποιήσεις είναι αναμφίβολα
απαραίτητες, όμως η ΕΕ μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες επιτυχίας της χώρας με το να είναι λίγο πιο
ευέλικτη από πριν.
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Επιχειρήσεις: Στα 210δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορίες, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία
Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία ότι στο δυσθεώρητο ποσό των 150 δισ ευρώ στο οποίο ανέρχονται οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, απειλώντας αφενός την ύπαρξη
των ίδιων των εταιρειών, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αφετέρου το σύνολο της εθνικής
οικονομίας. Πιο συγκριμένα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), που βασίζονται τόσο σε επίσημα στοιχεία όσο και σε εκτιμήσεις της
ομοσπονδίας, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νομικών προσώπων ανέρχονταν μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου 2016
σε:
-58,5 δισ προς την εφορία
-3,7 δισ προς τα τελωνεία
-27,4 δισ ευρώ προς τα ασφαλιστικά Ταμεία (τα 15,35 δισ είναι οφειλές άνω των 5.000 ευρώ και έχουν
μεταβιβασθεί στα ΚΕΑΟ για την αναγκαστική είσπραξη τους)
-60 δισ ευρώ προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τα 11 δισ. αφορούν οφειλές 800 μεγάλων επιχειρήσεων επιχειρήσεις άνω των 250 εργαζομένων και με κύκλο εργασιών πάνω από 50 εκατ. ευρώ-, τα 28,5 δισ. ευρώ για
χρέη 6.000 μεσαίων επιχειρήσεων - επιχειρήσεις με 50-249 εργαζόμενους και τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ- , ενώ τα
υπόλοιπα 20,5 δισ. ευρώ αφορούν «κόκκινα» δάνεια 120.000 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων). Στα
παραπάνω, μάλιστα, ποσά δεν περιλαμβάνονται και οι οφειλές που έχουν επιχειρήσεις προς άλλες επιχειρήσεις,
με την καθυστέρηση στις πληρωμές να είναι συχνά πολύ μεγαλύτερη των 90 ημερών.
Το δυσθεώρητο ύψος στο οποίο έχουν φτάσει οι ληξιπρόθεσμες οφειλές –εν μέρει λόγω και της κουλτούρας μη
πληρωμών προ κρίσης σε συνδυασμό με την αδυναμία των εισπρακτικών μηχανισμών του κράτους– ακυρώνει
επί της ουσίας την όποια προσπάθεια για ανάπτυξη, καθώς στερεί σημαντική ρευστότητα από το κράτος, τις
τράπεζες και τις επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και τις οφειλές των νοικοκυριών προς Δημόσιο και
τράπεζες, συνολικά το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος αγγίζει τα 210 δισ. ευρώ! Με άλλα λόγια, η αναλογία
ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους προς ΑΕΠ με εκτίμηση 2015/2014 σε σταθερές τιμές, είναι 116% και περίπου
62% του εξωτερικού χρέους.
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Επαφές SSM με τις διοικήσεις των τραπεζών
Μπαράζ συναντήσεων με τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών –Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνικής και Eurobank– θα έχει η ηγεσία
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism - SSM) τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της
Καθημερινής, ο επαφές θα ξεκινήσουν σήμερα και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι επιτελείς της SSM θα
συναντήσουν τα μέλη της ανώτατης διοίκησης, με την παρουσία προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων, κάθε τράπεζας σε χωριστές
συναντήσεις. Πρόκειται για τον πρώτο κύκλο επαφών μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, με στόχο τη γενικότερη
ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που απασχολούν το τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έμφαση θα δοθεί και σε θέματα
εταιρικής διακυβέρνησης. Ο SSM φαίνεται πως έχει ενστάσεις για κάποιες πτυχές του πρόσφατου νόμου για την αξιολόγηση των
διοικήσεων, θεωρώντας ότι η έγκριση ή όχι της επάρκειας των διοικήσεων είναι θέμα του επόπτη. Μεταξύ των θεμάτων που θα
συζητηθούν, είναι η γενικότερη κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα όπως διαμορφώνεται μετά την ανακεφαλαιοποίηση, με έμφαση την
κατάσταση ρευστότητας, το κρίσιμο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις σχεδιαζόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες για
την αντιμετώπισή τους. Σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, που πλέον έχουν ανέλθει στο επίπεδο-ρεκόρ των 100
δισ. ευρώ, αποτελεί ένα από τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν κυβέρνηση - τρόικα, προκειμένου να
ολοκληρωθεί θετικά η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος. Επίσης θα εξεταστεί και η πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί στα
business plan των τραπεζών. Σε ό,τι αφορά την κυοφορούμενη αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, που θα γίνει
από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με τη βοήθεια ανεξάρτητου εξειδικευμένου συμβούλου, φαίνεται ότι
αναπτύσσεται προβληματισμός στον SSM. Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση αξιολόγησης των διοικήσεων περιλαμβάνεται στο νέο
μνημόνιο και εφόσον εφαρμοστεί κατά γράμμα μπορεί να οδηγήσει σε ευρείας κλίμακας αλλαγές στα Δ.Σ των τραπεζών. Σύμφωνα με το
μνημόνιο, το ΤΧΣ θα πρέπει να επιλέξει εξειδικευμένο διεθνή σύμβουλο, ο οποίος θα αξιολογήσει όλα τα μέλη των διοικητικών
συμβουλίων και μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι ορισμένες
προϋποθέσεις είναι εξαιρετικά περιοριστικές, όπως η αναφορά ότι για να είναι κάποιος μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης
κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, 3 χρόνια ως μέλος Δ.Σ.
σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οπως σημειώνουν, έτσι
αποκλείονται μέλη που μπορεί να έχουν χρήσιμη εμπειρία σε άλλους κρίσιμους τομείς όπως τα νομικά ή η οικονομική διαχείριση.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νόμο, σε όλες τις επιτροπές των Δ.Σ. των τραπεζών οι πρόεδροι πρέπει να είναι μέλη με διεθνή
εμπειρία 15 ετών σε ξένες τράπεζες, που τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχουν παρουσία στην Ελλάδα και δεν είχαν οποιαδήποτε
σχέση με τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια.
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Αισιόδοξος για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, ο Χάμοντ
Την εκτίμηση ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις εντατικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Βρετανούς
διπλωμάτες, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Φίλιπ Χάμοντ, λίγες ώρες πριν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τουσκ παρουσιάσει τις προτάσεις του για μία "νέα διευθέτηση" με στόχο την παραμονή της Βρετανίας στην Ένωση
Την εκτίμηση ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις εντατικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Βρετανούς
διπλωμάτες, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Φίλιπ Χάμοντ, λίγες ώρες πριν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τουσκ παρουσιάσει τις προτάσεις του για μία "νέα διευθέτηση" με στόχο την παραμονή της Βρετανίας στην Ένωση και την
αποφυγή νέας μεγάλης κρίσης στο ευρωπαϊκό μπλοκ.
Συνέχεια…
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- δημοσιογράφους, εάν οι προτάσεις Τουσκ σημαίνουν ότι ο ίδιος δεν θα προωθήσει την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ,
Ερωτηθείς από
καθώς ο ίδιος είχε πει ότι θα ψηφίσει υπέρ της εξόδου εάν η Ένωση αρνηθεί να αλλάξει, απάντησε: "Δεν μπορώ να πω οριστικά πριν δω
το σχέδιο, αλλά με βάση αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, είμαι ενθαρρυμένος ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος προς την πλευρά μας τις
τελευταίες ημέρες".
Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε ότι σήμερα το μεσημέρι θα παρουσιάσει μία συναινετική πρόταση. Τουσκ και Κάμερον, δεν
κατόρθωσαν να φθάσουν σε συμφωνία κατά τη συνάντησή τους την Κυριακή στην Ντάουνιγκ Στριτ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, αμέσως μετά τη συνάντηση, δεσμεύθηκε για εντατικές διαβουλεύσεις τις επόμενες 24 ώρες, χαρακτηρίζοντας "κρίσιμης"
σημασίας τη συνάντηση, τη στιγμή που ο Βρετανός πρωθυπουργός επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας με τους αρχηγούς κρατών και
κυβερνήσεων της ΕΕ στις 18 και 19 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, γεγονός που θα του επιτρέψει να οργανώσει το δημοψήφισμα για την
παραμονή ή μη της Βρετανίας στην Ένωση τον Ιούνιο.
Ωστόσο ο Φίλιπ Χάμοντ εμφανίστηκε επιφυλακτικός, λέγοντας ότι "είναι πιθανόν ότι οι προτάσεις Τουσκ θα είναι τόσο θετικές που θα
πούμε: 'Ναι τέλεια'. Αλλά, μάλλον αμφιβάλλω. Υποψιάζομαι ότι το σχέδιο θα είναι η βάση για περαιτέρω επεξεργασία που πρέπει να
κάνουμε μέχρι τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αλλά θα δούμε".
Και αναφερόμενος στις πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία με τους ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο της 18ης και 19ης Φεβρουαρίου, είπε ότι
στην περίπτωση αυτή, ο Κάμερον μπορεί να προκηρύξει δημοψήφισμα για τις 23 Ιουνίου. "Το σημαντικό είναι να επιτύχουμε τη σωστή
συμφωνία" υπογράμμισε.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ντράγκι: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της νομισματικής πολιτικής
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναθεωρηθεί τον Μάρτιο η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ άφησε ο Μάριο Ντράγκι, μιλώντας στη
συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου παρουσίασε την ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για
το 2014.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναθεωρηθεί τον Μάρτιο η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ άφησε ο Μάριο Ντράγκι, μιλώντας στη
συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου παρουσίασε την ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για
το 2014.
"Στην τελευταία συνεδρίαση, τον Ιανουάριο, κρίναμε ότι θα μπορούσε να απαιτηθεί αναθεώρηση, επανεξέταση και
επαναπροσδιορισμός της νομισματικής μας πολιτικής στις αρχές Μαρτίου, όταν οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις θα είναι στη
διάθεσή μας" τόνισε.
Ο κ. Ντράγκι υπογράμμισε ότι "η ΕΚΤ θα συμβάλει ενεργά στην συνέχιση της ανάκαμψης", τόνισε όμως πως "ελλοχεύουν κίνδυνοι που
θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την πολιτική της", κάνοντας λόγο για προκλήσεις που σχετίζονται με την παγκόσμια κατάσταση του
χρηματοοικονομικού συστήματος, τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών-μελών, την πολιτική αστάθεια σε σχέση
με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα (σ.σ. Brexit) και τη μη τελική ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.
Σχετικά με τις παγκόσμιες συνθήκες, ο κ. Ντράγκι σημείωσε πως οι αναπτυξιακές προοπτικές βελτιώνονται αργά αλλά σταθερά για τις
ανεπτυγμένες οικονομίες, όχι όμως και για τις αναδυόμενες οικονομίες, όπου συμβαίνει το αντίθετο. Η ανάπτυξη βρίσκεται ιστορικά
χαμηλά, οι αναδυόμενες αγορές αντιμετωπίζουν οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κινδύνους - στοιχεία που αποθαρρύνουν τους
επενδυτές. Θα χρειασθεί ανθεκτικότητα για τις οικονομίες της Ευρωζώνης, δήλωσε.
Σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών-μελών, ο Μάριο Ντράγκι υποστήριξε ότι η "πλήρης
συμμόρφωση" με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι "σημαντικό για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη που
υπάρχει στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και για την αειφορία των δημοσιονομικών".
Σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα της ΕΚΤ το 2014, ο κ. Ντράγκι υπερασπίστηκε την πολιτική που ακολουθήθηκε, κρίνοντας πως τα μέτρα
που ελήφθησαν το καλοκαίρι του 2014 ήταν αποτελεσματικά στο να οδηγήσουν σε ευρεία χαλάρωση των συνθηκών χρηματοδότησης,
τόνωση της τραπεζικής πίστης και τελικά, σε στήριξη των διαδικασιών ανάκαμψης της Ευρωζώνης.
Αν και παραδέχθηκε πως τα μέτρα αποδείχθηκαν ανεπαρκή σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των τιμών, υπογράμμισε πως ακόμη κι αν
\ ληφθεί, "η Ευρωζώνη θα είχε καθαρά οδηγηθεί πέρυσι σε αποπληθωρισμό και οι τιμές θα είχαν κατακρημνισθεί ακόμα
αυτά δεν είχαν
ταχύτερα - η δε ανάπτυξη θα ήταν χαμηλότερη".
Απαντώντας σε ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλη σχετικά με τις προθέσεις περί ενίσχυση του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης και συμμετοχής της Ελλάδας "με δεδομένο ότι υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας", ο
κ. Ντράγκι παρέπεμψε στο Eurogroup, στους υπουργούς των Οικονομικών και στο ESM, σημειώνοντας ότι "η τελική επιλογή και οι
αποφάσεις για τα προγράμματα ανήκουν σε αυτούς και όχι στους θεσμούς που εμπλέκονται στα προγράμματα".
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