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Βίζερ: Μακράς διάρκειας και αυστηρή η επιτροπεία στην Ελλάδα
Την άποψη ότι η επιτροπεία στην Ελλάδα θα διαρκέσει πολύ και θα είναι αρκετά αυστηρή, επανέλαβε ο
επικεφαλής του EuroWorking Group, Τόμας Βίζερ.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Εθνος», ο κ. Βίζερ, δίνοντας έμφαση στη διάρκεια της επιτροπείας,
σημείωσε μάλιστα ότι ο ίδιος δεν θα είναι εκεί για να δει το τέλος της.
Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «το πότε η Ελλάδα θα καταφέρει να φτάσει την αποπληρωμή στο 75% του
χρέους εξαρτάται από τις συζητήσεις σχετικά με τις ωριμάνσεις αποπληρωμής» και πρόσθεσε ότι «δεδομένου
του μεγάλου ποσού και των μεγάλων περιόδων ωρίμανσης της αποπληρωμής, πιστεύω ότι θα υπάρξει μια σειρά
από ζητήματα στην περίοδο μετά το τέλος του προγράμματος που θα είναι πιο αυστηρή από ό,τι στην Ισπανία,
για παράδειγμα».
Αναφορικά με την τρίτη αξιολόγηση, ο επικεφαλής του EuroWorking Group επανέλαβε ότι είναι σημαντικό να
τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή έως το τέλος του έτους, και πως η εφαρμογή των προαπαιτουμένων
είναι σημαντική.
Τέλος, προειδοποίησε ότι τυχόν μη έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων θα επηρεάσει την ανάπτυξη και
τη σταθερότητα στη χώρα, ενώ αναφορικά με το χρέος διευκρίνισε ότι παρέμβαση θα υπάρξει μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράμματος.

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

Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς): Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο
«Οι Έλληνες πρέπει να αισθάνονται πολύ ασφαλείς με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν το
μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίων από τις περισσότερες τράπεζες στην Ευρώπη. Ο μέσος όρος είναι στο 17%. Το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και οι καταθέσεις έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στις ελληνικές τράπεζες»
Συνέχεια…
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/ σημείωσε σε δηλώσεις του από τη Λάρισα, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος
Τα παραπάνω
Μεγάλου, πριν την εκδήλωση που διοργάνωσε το βράδυ της Δευτέρας η διοίκηση της τράπεζας προς εκπροσώπους του
ιδιωτικού τομέα και φορέων.
Όσο αφορά το ζήτημα των «κόκκινων δανείων», ο κ. Μεγάλου τόνισε πως «η προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας και
την εξυγίανση των τραπεζών, περνάει μέσα από την μεγάλη προσπάθεια μείωσης των κόκκινων δανείων» και συμπλήρωσε
πως η Τράπεζα Πειραιώς «κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να είναι δίκαιη με τους πελάτες της, να
μπορέσει να μειώσει τα κόκκινα δάνεια, ώστε να χρηματοδοτηθεί ξανά η ελληνική οικονομία».
Μεταξύ άλλων, ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε στη συμβολαιακή γεωργία, λέγοντας πως γίνεται προσπάθεια από την τράπεζα
να στηριχτεί η αγροτική παραγωγή, και σημείωσε πως «η τράπεζα προσφέρει και κοινωνικό έργο, αλλά και βοηθάει την
επιχειρηματικότητα».
Τέλος, σχετικά με την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ρευστότητα, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, χορήγησαν ρευστότητα στην Τράπεζα Πειραιώς (500 εκ. ευρώ) ώστε η τράπεζα να
χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 700 εκατ. ευρώ.
«Η κίνηση αυτή είναι μια κίνηση εμπιστοσύνης από τρεις μεγάλους οργανισμούς. Μας εμπιστεύτηκαν γιατί ξέρουν ότι
έχουμε την ισχυρότερη θέση στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι η ραχοκοκκαλιά της ελληνικής
οικονομίας» είπε ο κ. Μεγάλου.
πηγη:ΑΠΕ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δύο φορές τον μήνα αλλάζει η φορολογία
Η αστάθεια του φορολογικού συστήματος είναι ίσως το σημαντικότερο αντικίνητρο για να επενδύσει κάποιος στην
Ελλάδα. Είναι πιθανόν ο καθοριστικός λόγος που οι επενδυτές αποχωρούν, μεγάλες εταιρείες μεταφέρουν την έδρα τους
στο εξωτερικό, ενώ άλλες οδηγούνται στη διακοπή εργασιών.
Όπως σχολιάζει η Καθημερινή και δυστυχώς, η αστάθεια αυτή κοστίζει. Οχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά και στο Δημόσιο
καθώς, με μαθηματική ακρίβεια, η κατάσταση αυτή οδηγεί στη διόγκωση της φοροδιαφυγής και στον περιορισμό της
φορολογικής συμμόρφωσης, με αποτέλεσμα να μειώνονται και τα έσοδα του προϋπολογισμού.
Είναι ενδεικτικό ότι σε διάστημα 50 μηνών σε 4 από τους βασικότερους νόμους που εφαρμόστηκαν το 2014 (κώδικας
φορολογίας εισοδήματος, κώδικας φορολογικών διαδικασιών, ΕΝΦΙΑ, ΕΛΠ) η κυβέρνηση προχώρησε με 82 άλλους
νόμους στη μεταβολή τους, προσθέτοντας ή καταργώντας ταυτόχρονα διάφορες διατάξεις. Δηλαδή, περίπου δύο φορές τον
μήνα τροποποιείτο κάποιος από τους παραπάνω νόμους. Σύμφωνα με έρευνα της ΔιαΝΕΟσις, στις ΗΠΑ από την ίδρυσή
τους έχουν ψηφιστεί 10 φορολογικά νομοσχέδια, ενώ στην Ελλάδα από το 1975 έχουν ψηφιστεί 250.
Οπως επισημαίνει στην «Κ» ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας, «η φορολογική αβεβαιότητα είναι μία από τις
μεγαλύτερες και πλέον ανόητες σπατάλες που κάνει το κράτος. Είναι κόστος για τις επιχειρήσεις, όπως και οι πραγματικοί
φόροι, αλλά δεν αποτελεί έσοδο για το κράτος, αφού δεν εισπράττει χρήματα για να κάνει νοσοκομεία και σχολεία.
Πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ ανέδειξε την ένταση με την οποία η φορολογική αβεβαιότητα εκδιώκει από μια
χώρα κυρίως τις ποιοτικές επενδύσεις. Διατηρώντας την αβεβαιότητα αυτή το κράτος διώχνει από τη χώρα μας τις
οργανωμένες επιχειρήσεις, την ώρα που «για να γίνουμε Ευρώπη» χρειαζόμαστε 15.000 νέες μεσαίες και 1.000 μεγάλες
οργανωμένες παραγωγικές επιχειρήσεις».
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, Δημήτρη
Παπαλεξόπουλου, ο οποίος υπογραμμίζει επίσης ότι η υπερφορολόγηση και η φοροδιαφυγή αποτελούν σημαντικό
πρόβλημα για τις επιχειρήσεις: «Το ασταθές φορολογικό καθεστώς αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις. Θα
αξιολογούσα, όμως, ως κεφαλαιώδους σημασίας την υπερφορολόγηση της εργασίας. Οι συντελεστές φόρου και εισφορών
στην εργασία συν τον φόρο εισοδήματος για ένα μισθωτό των 2.000 ευρώ τον μήνα δημιουργούν μια ψαλίδα εκτός
πραγματικότητας. Και αυτό σε μια κοινωνία με υψηλή παραβατικότητα όπου η εισφοροδιαφυγή και η φοροδιαφυγή δεν
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Οι υψηλοί
συντελεστές φορολογίας οδηγούν σε έξαρση της φοροδιαφυγής καθώς πολλοί αισθάνονται ότι φοροδιαφεύγουν
δικαιολογημένα. Το ότι δεν έχουμε σταθερό φορολογικό πλαίσιο είναι σοβαρό πρόβλημα, αλλά η υπερφορολόγηση και η
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής είναι ακόμη μεγαλύτερο».
Συνέχεια…
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Βασικό ζητούμενο για όλες τις επιχειρήσεις είναι η φορολογική σταθερότητα υποστηρίζει και ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Παπαστράτος, Ιάκωβος
Καργαρώτος. «Ενα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζει ένας επενδυτής σε μια χώρα είναι το φορολογικό περιβάλλον. Δεν αναφέρομαι μόνο στο ύψος
των φόρων, αλλά και στο πόσο σταθεροί αυτοί είναι. Από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη επιχείρηση, η φορολογική σταθερότητα αποτελεί βασικό
ζητούμενο, καθώς επιτρέπει τον ασφαλή και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Στη δική μας προσπάθεια για να φέρουμε την επένδυση των 300 εκατ. ευρώ στην
Ελλάδα, το ασταθές φορολογικό πλαίσιο αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε» τονίζει ο κ. Καργαρώτος.
Ωστόσο, η μεγάλη πολυεθνική εταιρεία πήρε την απόφαση να επενδύσει στην Ελλάδα, επειδή η χώρα μας “διαθέτει” σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως
είναι η στρατηγική της θέση, το υψηλό επίπεδο των ανθρώπων της, και φυσικά, στη δική μας περίπτωση, η τοπική παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας
καπνών». Ενα ασταθές φορολογικό σύστημα, αποθαρρύνει τους επενδυτές σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΕΛΙΝΟΪΛ Γιάννης
Αληγιζάκης. «Στόχος», όπως αναφέρει, «κάθε επενδυτικής κίνησης είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και η κερδοφορία της επιχείρησης. Στοιχείο
που επηρεάζει την απόδοση της επένδυσης είναι το ισχύον φορολογικό καθεστώς, τόσο στην εκτίμηση των ποσοτικών μεγεθών όσο και στην οικονομική
επιβάρυνση από φόρους, της οικονομικής μονάδας. Ενα καθεστώς φορολογικής αστάθειας και αβεβαιότητας, συνήθως επιδρά αρνητικά στη σχετική
απόφαση και οδηγεί τελικά στη μη υλοποίηση της επένδυσης», τονίζει.
Και αν το ζητούμενο τα τελευταία χρόνια είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως φαίνεται το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν το επιτρέπει.
Και δεν το επιτρέπει, καθώς οι συνέπειες της πολυνομίας αλλά και της κακονομίας είναι δραματικές. Σύμφωνα με τον κ. Φέσσα, η φορολογική
αβεβαιότητα «ακυρώνει τις προϋποθέσεις μεγέθυνσης της ελληνικής επιχείρησης, στερώντας έτσι τη δυνατότητα απασχόλησης στους νέους επιστήμονες
και στο δημιουργικό ταλέντο. Ετσι και αυτοί, μαζί με τις ποιοτικές άμεσες ξένες επενδύσεις, αποφεύγουν κάθε χρόνο όλο και πιο πολύ την Ελλάδα, όπως
καταγράφει για άλλη μία φορά το WEF στην ετήσια έρευνά του».
Συγκεκριμένα, στην έκθεση για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ 137 χωρών ως προς το εάν η
φορολογία αποτελεί κίνητρο για επενδύσεις.

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

Φόβητρο για την Ελλάδα το FDP
Ανησυχία της Αθήνας για την πιθανή συμμετοχή των Φιλελευθέρων στην επόμενη γερμανική κυβέρνηση διακρίνει ο γερμανικός Τύπος.
Ο Β. Σόιμπλε στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας την κρίσιμη στιγμή, λέει ο Ζ.Κ. Γιούνκερ στην Bild.
Τους προβληματισμούς της ελληνικής κυβέρνησης για το κυβερνητικό σχήμα που ενδέχεται να προκύψει μετά τις γερμανικές εκλογές
της 24ης Σεπτεμβρίου επιχειρεί να αναλύσει η Berliner Morgenpost. Με τίτλο «Οι ανησυχίες της Αθήνας μετά τις γερμανικές εκλογές» η
εφημερίδα του Βερολίνου σχολιάζει με άρθρο στην ηλεκτρονική της έκδοση ότι στις τάξεις της ελληνικής κυβέρνησης «δεν μπορούν να
χαρούν ούτε καν για την πολυπόθητη αλλαγή στο υπουργείο Οικονομικών. Διότι τώρα έρχεται το FDP». Η πιθανή συμμετοχή στην
επόμενη κυβέρνηση συνασπισμού των γερμανών Φιλελευθέρων, κορυφαία στελέχη των οποίων είχαν ταχθεί προεκλογικά με δηλώσεις
τους υπέρ μιας προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, ευθύνεται σύμφωνα με την εφημερίδα για τα «απογοητευμένα
πρόσωπα» που λέγεται ότι υπήρξαν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων στη Γερμανία,
σημειώνει το δημοσίευμα. Όπως επισημαίνεται, «ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του είχαν συμβιβαστεί ήδη από
νωρίς με το γεγονός ότι ο Μάρτιν Σουλτς δεν έχει καμία τύχη απέναντι στην Άγκελα Μέρκελ. Όμως εξακολουθούσε να υπάρχει η ελπίδα
να μην επέλθει το χείριστο σενάριο: μια συμμετοχή στην κυβέρνηση του FDP με τον (επικεφαλής του κόμματος) Κρίστιαν Λίντνερ, ο
οποίος θέλει να ξανανοίξει τη συζήτηση περί Grexit», εκτιμά η εφημερίδα, παρατηρώντας ότι «αυτό κάνει την κατάσταση για την
Ελλάδα πιο περίπλοκη».
Το δημοσίευμα θέτει μεταξύ άλλων το ερώτημα αν η μετακίνηση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε από το υπουργείο Οικονομικών στη θέση
του προέδρου της γερμανικής βουλής υπάρχει περίπτωση να αποκαταστήσει την κάκιστη δημόσια εικόνα του στην Ελλάδα. «Όχι»,
απαντά η Berliner Morgenpost, προβαίνοντας στην εκτίμηση ότι «στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει για πάντα ο
«Mister Λιτότητα» και θα θεωρείται συνυπεύθυνος για τον μαρασμό της χώρας, αν και ο ίδιος πιστεύει ότι οι Έλληνες θα του στήσουν
κάποια μέρα άγαλμα ως ευχαριστώ για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει», σημειώνει η Berliner Morgenpost.
Ξανά στον ορίζοντα το φάντασμα του Grexit;
Για «πανικό» που παρατηρείται ως έναν βαθμό, κατά τη γνώμη του, στην ελληνική πολιτική σκηνή εξαιτίας της πιθανής συμμετοχής
του FDP στην επόμενη κυβέρνηση στο Βερολίνο, κάνει λόγο ο γερμανός οικονομολόγος Γενς Μπάστιαν σε συνέντευξή του στη
διαδικτυακή έκδοση της εβδομαδιαίας οικονομικής επιθεώρησης Wirtschaftswoche. «Στην Ελλάδα φοβούνται ότι ένας υπουργός
Οικονομικών του FDP θα μπορούσε να εξελιχθεί σε απόλυτο εφιάλτη για αυτούς. Η ανησυχία πολλών Ελλήνων βρίσκεται κυρίως γύρω
από ένα όνομα: Κρίστιαν Λίντνερ, ο οποίος μέχρι πριν από μία εβδομάδα ήταν στην Ελλάδα άγνωστος. Τώρα γίνονται εκεί εκτενή
ρεπορτάζ αναφορικά με το ότι ο επικεφαλής του FDP έχει χαρακτηρίσει κατά τον προεκλογικό αγώνα αποτυχημένη τη μέχρι σήμερα
ακολουθούμενη πολιτική για τη διάσωση του ευρώ», επισημαίνει ο Γενς Μπάστιαν, άριστος γνώστης της πολιτικής και οικονομικής
πραγματικότητας στην Ελλάδα, ο οποίος ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως ανεξάρτητος οικονομικός αναλυτής στην Αθήνα.
Με το αίτημα περί προσωρινής τουλάχιστον αποχώρησης της Ελλάδας από το ευρώ, το οποίο έχουν διατυπώσει στο παρελθόν οι
γερμανοί Φιλελεύθεροι, «διαφαίνεται ξανά στον πολιτικό ορίζοντα της Αθήνας το φάντασμα του Grexit», σχολιάζει ο Γενς Μπάστιαν,
παραπέμποντας στις πτωτικές τάσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά και στην αρνητική αντίδραση των κεφαλαιαγορών απέναντι
στα ελληνικά ομόλογα εξαιτίας της ενδεχόμενης συμμετοχής του FDP στη νέα γερμανική κυβέρνηση.
Συνέχεια..
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Ο γερμανός οικονομολόγος εκτιμά μεταξύ άλλων ότι «το θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους δεν θα
βρίσκεται πλέον σε πρώτη φάση στο πολιτικό προσκήνιο», ενώ ασκεί κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι
«πόνταρε υπερβολικά μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο στο λάθος άλογο. Θα ήταν καλύτερο για τον ίδιο να είχε
τοποθετήσει στο προσκήνιο τη μεταρρυθμιστική του βούληση – για παράδειγμα στα θέματα της
φοροαποφυγής, της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και για στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η
διαρκής διαρροή κεφαλαίων».
Στην ερώτηση για το αν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είναι όντως -όπως τον βλέπει ο Αλέξης
Τσίπρας- «σύμμαχος στη διαμάχη με τη Γερμανία», ο Γενς Μπάστιαν απαντά με σαφήνεια: «Σε αυτό το σημείο
θα ήμουν μάλλον προσεκτικός. Η σημαντικότερη σύμμαχος του Μακρόν στην ΕΕ είναι και θα παραμείνει η
γερμανίδα καγκελάριος».
Deutsche Welle

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



Γιούνκερ: Ο Σόιμπλε υπέρ της Ελλάδας «την κρίσιμη στιγμή»
Μια διαφορετική εικόνα του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ως προς τη στάση που τήρησε απέναντι στην Ελλάδα
σκιαγραφεί ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε
στην εφημερίδα Bild. Όπως επισήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «οι Έλληνες
γνωρίζουν ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υπερασπίστηκε τα συμφέροντά τους την κρίσιμη στιγμή. Ο τρόπος που
παρουσιάζονται ο Σόιμπλε και η Γερμανία στην Ελλάδα συχνά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα»,
σχολίασε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, συμπληρώνοντας ότι «επίσης είναι γερμανικό παραμύθι ότι ο Σόιμπλε ήταν ο
μόνος που ήταν ταγμένος στη δημοσιονομική πειθαρχία».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κομισιόν, ο Β. Σόιμπλε «παίζει έναν σημαντικό ρόλο για την οικοδόμηση
κλίματος συναίνεσης στην Ευρώπη και πέρα από κάθε αμφιβολία θα γίνει τώρα ένας εξαιρετικός πρόεδρος της
γερμανικής βουλής».
Ερωτηθείς αν μια ασυμβίβαστη στάση των γερμανών Φιλελευθέρων (FDP), που ενδέχεται να συμμετάσχουν
στην κυβέρνηση, απέναντι στις υπερχρεωμένες χώρες μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για την ΕΕ, ο Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ απαντά ως εξής: «Η CDU (Χριστιανοδημοκράτες) είναι ένα ισχυρό ευρωπαϊκό κόμμα. Δεν διακρίνω
σημάδια απομάκρυνσης από την Ευρώπη από πλευράς Πρασίνων. Μάλιστα παρατηρώ το αντίθετο. Και σε ό,τι
αφορά το FDP, ελπίζω να θυμηθεί ότι είναι το κόμμα του Γκένσερ». Ο Χανς-Ντίτριχ Γκένσερ, που έφυγε από
τη ζωή τον Μάρτιο του 2016, διέπρεψε ως υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, κερδίζοντας διεθνή
αναγνώριση για τη συμβολή του στην υπέρβαση του γερμανικού και ευρωπαϊκού διχασμού καθώς και το τέλος
του Ψυχρού
\ Πολέμου.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

S&P 500 on pace for its 9th consecutive positive year, tying the
record from 1991-99.
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