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Την Τετάρτη στην Αθήνα ο Μοσκοβισί ….. με φόντο τις συζητήσεις για το χρέος
Εντός της εβδομάδας καταφθάνουν στην Αθήνα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί καθώς και ο
επικεφαλής του κλιμακίου της Κομισιόν στους θεσμούς Ντέκλαν Κοστέλο, οι οποίοι θα έχουν επαφές και
συζητήσεις με στελέχη της κυβέρνησης για την τέταρτη αξιολόγηση.
Τόσο για την εκταμίευση της δόσης των 6,7 δισ. ευρώ που συνοδεύει την τρίτη αξιολόγηση όσο και την έναρξη
της συζήτησης για το χρέος και την έξοδο από το τρίτο μνημόνιο κάνουν ιδιαίτερα σημαντική την επίσκεψη
Μοσκοβισί.
Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Φεβρουαρίου, ενώ στις 8 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει και το
EuroWorking Group, με κύριο θέμα το χρέος και ειδικότερα τον μηχανισμό που θα συνδέει την ελάφρυνσή του
με τον ρυθμό ανάπτυξης.
Στο τραπέζι των συναντήσεων θα τεθούν επί τάπητος τα προαπαιτούμενα που είχαν απομείνει μετά το τελευταίο
Eurogroup, στις 22 Ιανουαρίου, προκειμένου να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση και να εκταμιευθεί η δόση. Το
χρονοδιάγραμμα των θεσμών προβλέπει να ολοκληρωθούν οι προτάσεις για το χρέος έως το Eurogroup της 12ης
Μαρτίου. Μέχρι στιγμής το ΔΝΤ δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα συμμετάσχει στο τρίτο πρόγραμμα.
Τέλος, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τον Απρίλιο το δικό της πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων των επόμενων ετών.

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

Ο ΟΠΑΠ ανεβάζει ταχύτητες εν όψει του Μουντιάλ στη Ρωσία
Το επενδυτικό της πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, με ορίζοντα
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2018 στη Ρωσία, εντείνει η ΟΠΑΠΑ.Ε.
Η διοίκηση του Οργανισμού έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου παγκόσμιας
κλάσης, με νέα και αναβαθμισμένα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος του δικτύου του.
Συνέχεια….
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/ το capital.gr, στο πλαίσιο αυτό ο ΟΠΑΠ θα υλοποιήσει επενδύσεις 50 εκατ.ευρώ εντός του 2018,
Όπως γράφει
με έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό πρακτορείων, τα VLTs, τα τερματικά
αυτοεξυπηρετούμενου στοιχηματισμού (SSBTs) και τα εικονικά παιχνίδια (virtual games).
Το επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από το 2017 και κορυφώνεται μέσα στο
2018, εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου στοιχηματικού γεγονότος κάθε
τετραετίας, που ξεκινά στις 8 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου του 2018.
Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η ανάπτυξη μιας νέας online στοιχηματικής πλατφόρμας, σε συνεργασία με την
Betgenius, που αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τον ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τη διοίκησή του. Βάσει της
συμφωνίας, όπως έχει ανακοινωθεί, ο ΟΠΑΠ θα λάβει ακόμη πλήρως αυτοματοποιημένες αποδόσεις για
περίπου 130.000 αθλητικά γεγονότα ετησίως. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας πλατφόρμας
προβλέπεται εντός του τρέχοντος διμήνου.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εισαγωγής της νέας πλατφόρμας live στοιχηματισμού της
Playtech BGT Sports στο δίκτυο των πρακτορείων ΟΠΑΠ. Η νέα πλατφόρμα θα παρέχει διευρυμένη σειρά
επιλογών και ενιαία παικτική εμπειρία, ανεξαρτήτως του τρόπου συμμετοχής του παίκτη (πριν από την έναρξη
– pre-game, κατά τη διάρκεια- live, μέσω πράκτορα και μέσω SSBTs).
Σε ότι αφορά στα SSBTs, η εισαγωγή τους στο δίκτυο του ΟΠΑΠ συνεχίζεται. Στόχος είναι να λειτουργούν
συνολικά 3.000 έως την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα τερματικά SSBTs εκτιμάται ότι
θα "απορροφήσουν” μεγάλο μέρος του στοιχηματισμού από τους παίκτες στη διάρκεια του Μουντιάλ και
εφεξής και θα συνδράμουν στην αύξηση του τζίρου.
Κλειδί το ΡΑΜ
Ο ΟΠΑΠ συνεχίζει επίσης να εργάζεται με την NLS, μέλος του ομίλου Novomatic για την παράδοση του
συστήματος Player Account Management (PAM). Για τους γνωρίζοντες, πρόκειται για ένα ιδιαιτερα συνθετο
αλλά εξαιρετικής σημασίας λειτουργικό σύστημα για κάθε μεγάλο οργανισμό τυχερών παιχνιδιών, καθώς
επιτρέπει τη διασύνδεση με τα συστήματα άλλων προμηθευτών. Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει ότι ο
ΟΠΑΠ θα μπορεί να διαχειρίζεται απευθείας την ανάπτυξη όλων των μελλοντικών βελτιώσεων του PAM. Αυτό
θα δώσει στον ΟΠΑΠ ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο στα μελλοντικά του σχέδια για τη διαχείριση των σχέσεων με
τους πελάτες, ειδικότερα στο επίπεδο των ψηφιακών καναλιών.
Πηγή: capital.gr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην ΤΕΡΝΑ και η 2η φάση κατασκευής της Μαρίνας Αγίας Νάπας
Την εκκίνηση της δεύτερης φάσης κατασκευής της πολυτελούς ανάπτυξης στη Μαρίνα Αγίας Νάπας στην
Κύπρο, προϋπολογισμού 164 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Το
έργο θα περιλαμβάνει οικιστικές, εμπορικές και πολιτιστικές αναπτύξεις.
Η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή δίδυμων πύργων, συγκρότημα πολυτελών κατοικιών
και εμπορικά καταστήματα.
Πιο συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν δύο πύργοι 27-28 ορόφων ύψους περίπου 115 μέτρων, συνολικής
επιφάνειας 28.000 τ.μ. και 30.000 τ.μ. αντίστοιχα που θα στεγάσουν πολυτελή διαμερίσματα, συγκρότημα
κατοικιών που θα αποτελείται από 29 επαύλεις συνολικής επιφάνειας 16.500 τ.μ. περίπου, καθώς και εμπορικό
κέντρο συνολικής έκτασης πλέον των 8.000 τ.μ., το οποίο θα βρίσκεται στην καρδιά της μαρίνας και θα
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολυτελή εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, parking και
χώρο εκδηλώσεων.
Συνέχεια…
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Η δεύτερη φάση του έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 42 μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης, ενώ η Α’ φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, το καλοκαίρι του 2019.

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

Με τον υψηλότερο ρυθμό 12ετίας αναπτύχθηκε η οικονομία της Ευρωζώνης τον Ιανουάριο
H δραστηριότητα των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης αυξήθηκε τον πρώτο μήνα του 2018 με τον υψηλότερο
ρυθμό 12ετίας, καθώς οι νέες παραγγελίες εκτινάχθηκαν παρά τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών από τις
επιχειρήσεις στην τελευταία επταετία, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας IHS Markit.
Η Ευρωζώνη σημείωσε μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών πέρυσι και οι
πρόδρομοι δείκτες της παραπάνω έρευνας υποδηλώνουν ότι η δυναμική αυτή θα συνεχισθεί, τουλάχιστον για
αρκετούς μήνες ακόμη, κάτι που αποτελεί καλό νέο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην κατεύθυνσή
της να αποσύρει την πολιτική της (νομισματικής στήριξης).
Ο σύνθετος δείκτης των υπευθύνων προμηθειών (PMI) της IHS Markit, ο οποίος καταγράφει την πορεία των
επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών και θεωρείται ως ένας συνολικά καλός δείκτης
για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, αυξήθηκε στις 58,8 μονάδες από τις 58,1 μονάδες τον Δεκέμβριο και τις 58,6
μονάδες που ήταν η προκαταρκτική εκτίμηση για τον Ιανουάριο. Διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από
τον Ιούνιο του 2016.
«Η ισχυρή άνοδος έχει επίσης ευρεία βάση, ενισχύοντας την προοπτική να γίνει η ανάπτυξη περισσότερο
αυτοτροφοδοτούμενη, καθώς η ζήτηση αυξάνεται σε όλη την νομισματική περιοχή», δήλωσε ο επικεφαλής
οικονομολόγος της εταιρείας Κρις Γουίλιαμσον, προσθέτοντας: «Τα στοιχεία της έρευνας υποδηλώνουν,
επομένως, ότι η Ευρωζώνη ξεκίνησε το 2018 με πολύ καλή αναπτυξιακή δυναμική και ότι αντίστοιχα
σχηματίζονται πιέσεις στις τιμές. Εάν αυτά τα εντυπωσιακά στοιχεία συνεχίσουν να παρατηρούνται τους
επόμενους μήνες, να αναμένετε από τους υπεύθυνους για την πολιτική (σ.σ.: την ΕΚΤ) να παίρνουν όλο και πιο
πολύ θέσεις για σύσφιξη (της νομισματικής πολιτικής)».

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

ΕΚΤ: Πιθανή η διάβρωση των φορολογικών βάσεων στις χώρες της Ευρωζώνης λόγω ΗΠΑ
Η φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2018, ενέχει τον κίνδυνο έντασης του
φορολογικού ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας μία πιθανή διάβρωση των φορολογικών βάσεων σε
χώρες της ΕΕ.
Η σχετική επισήμανση αναφέρεται σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με τίτλο: «Οι
μακροοικονομικές επιπτώσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης στις ΗΠΑ».
Η μεταρρύθμιση αυτή προβλέπει μία σειρά αλλαγών, μεταξύ των οποίων τη μείωση του συντελεστή φορολογίας των
επιχειρήσεων στο 21% από το 35% με παράλληλη πλήρη έκπτωση των επενδύσεων από τη φορολογική βάση των
επιχειρήσεων για πέντε χρόνια.
Προβλέπει, επίσης, τη μείωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και της φορολογίας για τους ιδιοκτήτες
μικρών επιχειρήσεων. Με τον νέο νόμο, καταργείται η φορολογία για το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων που
αποκτούν αμερικανικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, σηματοδοτώντας την κίνηση προς ένα «υβριδικό» σύστημα
φορολογίας στις ΗΠΑ με έναν εφάπαξ μεταβατικό φόρο 15% επί των αφορολόγητων κερδών.
Συνέχεια…
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Ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ θα μειωθεί κοντά στο επίπεδο που ισχύει σε μία σειρά
οικονομιών της Ευρωζώνης, αναφέρει η έκθεση. «Πριν από τη μεταρρύθμιση, ο συντελεστής φορολογίας επιχειρήσεων
στις ΗΠΑ ήταν υψηλότερος από αυτόν όλων των μεγάλων χωρών της Ευρωζώνης, ενώ, μετά τη μεταρρύθμιση, είναι πιο
κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των συντελεστών που ισχύουν στις χώρες αυτές». Συνολικά, η μεταρρύθμιση θα δώσει μία
σημαντική δημοσιονομική στήριξη στην αμερικανική οικονομία την επόμενη δεκαετία, με την αρμόδια επιτροπή του
Αμερικανικού Κογκρέσου να εκτιμά τη στατική καθαρή δημοσιονομική στήριξη για τα φυσικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις σε περίπου 1,46 τρισ. δολάρια για μία δεκαετία ή σε 0,7% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο ετησίως. Οι
μακροοικονομικές επιδράσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης μπορεί να επηρεάσουν την Ευρωζώνη, καθώς η πιο
επεκτατική αμερικανική δημοσιονομική πολιτική θα αυξήσει την εγχώρια ζήτηση των ΗΠΑ, αναφέρει η έκθεση της ΕΚΤ.
«Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες της Ευρωζώνης, αλλά η συνολική επίδραση θα
είναι πιθανόν μάλλον μικρή». Η Ευρωζώνη, σημειώνει η ΕΚΤ, θα επηρεασθεί και από τις αλλαγές στον διεθνή φορολογικό
χάρτη, οι συνέπειες των οποίων είναι πολύ αβέβαιες και πολύπλοκες. Κατ' αρχήν, σημειώνει, οι χαμηλότεροι εταιρικοί
φορολογικοί συντελεστές στις ΗΠΑ, αυξάνουν την ελκυστικότητα της χώρας σε σχέση με άλλες χώρες, κάτι που θα
επηρεάσει τα κίνητρα των επιχειρήσεων για επενδύσεις. Σύμφωνα με μελέτη του ινστιτούτου ΖΕW, θα αυξηθούν οι
άμεσες ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ από την ΕΕ, που θα υπεραντισταθμίσουν την αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων
στην ΕΕ. Δεύτερον, θα επηρεασθεί ο φορολογικός σχεδιασμός των πολυεθνικών επιχειρήσεων, καθώς θα αλλάξουν τα
κίνητρα που είχαν έως τώρα αμερικανικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό, λόγω της διαφοράς
των φορολογικών συντελεστών στις ΗΠΑ και σε ορισμένες χώρες της ΕΕ με υψηλή φορολογία. Τρίτον, έχει αναφερθεί ότι
ορισμένες από τις διεθνείς πτυχές της φορολογικής μεταρρύθμισης των ΗΠΑ μπορεί να μην είναι σύμφωνες με τους
κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τις συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας.

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

Γερμανία: Υπογράφεται το πρωί της Τρίτης η συμφωνία συνασπισμού
«Την Τρίτη το πρωί, 6 Φεβρουαρίου, οι αρχηγοί του Χριστιανοδημοκρατικού (CDU), του Χριστιανοκοινωνικού (CSU) και
του Σοσιαλδημοκρατικού (SPD) κόμματος θα παρουσιάσουν την ολοκληρωμένη συμφωνία για το νέο μεγάλο
συνασπισμό», όπως προκύπτει από τον εσωτερικό προγραμματισμό της ηγεσίας του SPD, σύμφωνα με την "Rheinische
Post".
Από το εν λόγω έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση της εφημερίδας του Ντίσελντορφ, προκύπτει ότι «η καγκελάριος
Μέρκελ, ο Μάρτιν Σουλτς και ο Χορστ Ζέεχοφερ θα συναντηθούν αύριο στις 9 το πρωί ( 10 ώρα Ελλάδος) στο
Κοινοβούλιο / Μπούντεστακ, προκειμένου να υπογράψουν την συμφωνία. Στη συνέχεια θα συνεδριάσουν τα κομματικά
όργανα και η κοινοβουλευτική ομάδα του SPD».
Yπενθυμίζεται ότι η συμφωνία θα τεθεί στην κρίση της βάσης του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Η σχετική διαδικασία
είναι χρονοβόρα και μπορεί να διαρκέσει έως τρεις βδομάδες.
«Για σήμερα
\ Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου, το εσωτερικό έγγραφο του SPD προβλέπει ολοήμερες διαπραγματεύσεις. Μεταξύ
15:00 και 17:00 η ώρα θα γίνει εσωκομματική ανάγνωση του κειμένου της συμφωνίας και από τις 18:00 , μετά από από
μια ωριαία σύσκεψη του SPD, θα ακολουθήσει νέα συνάντηση των συμμετασχόντων στον λεγόμενο μεγάλο, 19μελή, γύρο
των τριών κομμάτων. Μετά από αυτήν θα γίνει μία σύντομη ανακοίνωση των τριών πρoέδρων των κομμάτων
(CDU/CSU/SPD) στο αίθριο των κεντρικών γραφείων του SPD, το κτίριο των οποίων φέρει το όνομα του Βίλι Μπραντ»,
αναφέρει επίσης η εφημερίδα του Ντίσελντορφ.

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

IV

Τα Διαγράμματα της Ημέρα

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

Στο +7,09% ο ΓΔ από 01/01/2018. Άνοδος 9,96% στις Τράπεζες…
Relative Strength Index (62.9797)
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