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

Ημερήσια Νέα
11/03/16

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

Ανάπτυξη 1,9% το 2017 δείχνει η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα
Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης εξέφρασε την
Πέμπτη ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Γ.Γ. του ΟΟΣΑ. Ο πρωθυπουργός
δήλωσε βέβαιος ότι παρά τις δυσκολίες η Ελλάδα θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτή την κρίσιμη στιγμή και ότι
αυτή η χρονιά θα είναι χρονιά ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία.
Αυτό, όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, αποδεικνύεται από μια σειρά γεγονότων. «Βασική πρόκληση που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε είναι η επίτευξη ενός διττού στόχου: η ανάκαμψη με κοινωνική δικαιοσύνη, με ταυτόχρονη
διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας» τόνισε ο πρωθυπουργός.
Ο πρωθυπουργός τόνισε παράλληλα ότι η οικονομική έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα αποτελεί έναν δίκαιο
και ισορροπημένο απολογισμό του τεράστιου κοινωνικού κόστους των πολιτικών που εφαρμόστηκαν από το
2010 έως το 2014.
Από την πλευρά του, ο κ. Γκουρία τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσκολίες.
«Μπορείτε να συνεχίσετε να στηρίζεστε στον ΟΟΣΑ» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γκουρία, που λίγα λεπτά
νωρίτερα είχε παραδώσει στον πρωθυπουργό την έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα.
Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού τόνισε ότι τα τελευταία έξι χρόνια η Ελλάδα έχει περάσει
από μια φάση επίπονης ύφεσης με αύξηση της ανεργίας, μεγάλη πτώση του εισοδήματος και με αύξηση των
επιπέδων φτώχειας και ανισότητας. Αναφέρθηκε δε, και στις οικονομικές επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης
στη χώρα. «Η Ελλάδα χρειάζεται σημαντική οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση» είπε ο κ.
Γκουρία.
Αναφερόμενος στο ζήτημα της διευθέτησης του χρέους, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού τόνισε ότι η
πρόοδος των μεταρρυθμίσεων θα δώσει τη δυνατότητα για συζητήσεις με τους εταίρους.
Διευκρίνισε, όμως, ότι δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό. Η κυβέρνηση, όμως, θα πρέπει να επιμείνει,
καθώς οι μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη.
Τι δείχνει η έκθεση του ΟΟΣΑ
Την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 1,9% το 2017 προβλέπει η έκθεση του ΟΟΣΑ, ενώ για εφέτος
προβλέπει ότι το ΑΕΠ της χώρας θα μειωθεί κατά 0,1%.
H ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει από το 25% πέρυσι σε 24,7% εφέτος και 23,8% το 2017.
Ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή) αναμένεται να κινηθεί εφέτος και το 2017 σε
θετικό έδαφος (0,5% κάθε χρονιά) από -1,1% πέρυσι.
Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί φέτος στο 191,6% του ΑΕΠ και το 2017 στο 187,1% του ΑΕΠ
από
190,2%
του
ΑΕΠ
που
ήταν
πέρυσι.
Η μελέτη μας αναγνωρίζει ότι «το ρεύμα μπορεί να αλλάζει για την Ελλάδα», σημείωσε ο κ. Γκουρία σε γραπτή
δήλωσή του, προσθέτοντας: «Στην πραγματικότητα, η ελληνική οικονομία δείχνει αρκετά σημαντικά σημάδια
αντοχής:
• Πρώτον, η ύφεση το 2015 ήταν μικρότερη του αναμενόμενου. Το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,3% μόνο,
με τη βοήθεια μίας ακόμη περιόδου - ρεκόρ για τον τουρισμό, με τους τουρίστες που ήλθαν στην Ελλάδα να
φθάνουν σχεδόν τα 24 εκατομμύρια, μεταξύ των οποίων ήμουν εγώ και η σύζυγός μου.
• Δεύτερον, παρά το ότι αναμένουμε μηδενική ανάπτυξη το 2016 (-0,1%), κάτι που οφείλεται κυρίως στις
επιπτώσεις από το περασμένο έτος , η ανάπτυξη προβλέπεται να συνεχίσει να αποκτά δυναμική το 2017, με έναν
ρυθμό σχεδόν 2%.
• Τρίτον, η αγορά εργασίας δείχνει τώρα ενδείξεις σταδιακής βελτίωσης, με τα επίπεδα ανεργίας να υποχωρούν
από τα υψηλά του 2013. Η Ελλάδα έχει ακόμη την υψηλότερη ανεργία στην ΕΕ (στο 24,6%), αλλά το επίπεδό
της είναι το χαμηλότερο από τον Μάιο του 2012.
Συνέχεια….
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• Τέταρτον,/ η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η σταδιακή άρση των ελέγχων στην κίνηση
κεφαλαίων και οι μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων
δανείων έχουν, επίσης, βοηθήσει να σταθεροποιήσουν το τραπεζικό σύστημα και θα ενισχύσουν την
αποκατάσταση τη εμπιστοσύνης και των πιστώσεων».
Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM θα ενισχύσει περαιτέρω την
εμπιστοσύνη, θα προκαλέσει επενδύσεις από τις επιχειρήσεις και εξαγωγές που θα στηρίξουν την οικονομική
ανάκαμψη».
Ο κ. Γκουρία τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να λάβει σημαντική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση
της προσφυγικής κρίσης, η οποία θέτει μεγάλα προβλήματα για την ελληνική οικονομία και την ανάκαμψή της.

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

Αυξημένα τα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο
Οι αυξημένες εισπράξεις από τον φόρο περιουσίας (12%), τον ΕΝΦΙΑ (10,8%) και τον ΦΠΑ εγχώριων
προϊόντων (6,7%) τόνωσαν τα φορολογικά έσοδα του Ιανουαρίου τα οποία εμφανίζονται αυξημένα κατά 145,89
εκατ. ευρώ ή 4,32%, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2015.
Εντυπωσιακή αύξηση 63% εμφάνισαν τα έσοδα από τη φορολογία σε κέρδη από λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, Λόττο,
Τζόκερ κλπ, στοιχείο που δείχνει ότι οι πολίτες λόγω της κρίσης το έχουν ρίξει στο τζόγο. Σύμφωνα με την
έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
τα συνολικά φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 3,526 δισ. ευρώ από 3,380 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο πέρυσι.
Ειδικότερα:
1. Οι άμεσοι φόροι είναι αυξημένοι κατά 4% σε σχέση με το 2015. Στην αύξηση αυτή συνέβαλλαν:
? Η αύξηση των εσόδων από τους φόρους περιουσίας κατά 11,84% ή 41,6 εκατ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από τον φόρο ακίνητης περιουσίας κατά
43,5 εκατ.
• Η αύξηση των άμεσων φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών από 245,542 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του
2015 σε 280,396 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2016,
• Η αύξηση των εισπράξεων από λοιπούς άμεσους φόρους από 110,059 εκατ. ευρώ σε 136,911 εκατ. ευρώ τον
Ιανουάριο του 2016.
Αντιθέτως, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος (τα οποία αποτελούν το 36% των συνολικών άμεσων
φόρων κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2016), εμφανίζονται μειωμένα από 520,238 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του
2015 σε 468,338 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2016.
2. Οι έμμεσοι φόροι ανήλθαν στα 2,21 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 91,4 εκατ. ευρώ ή 4,3% σε
σχέση με τον Ιανουάριο του 2015. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την άνοδο κατά 5,3% (δηλαδή κατά
περίπου 70,6 εκατ. ευρώ) των εσόδων ΦΠΑ και τη διεύρυνση των εσόδων από έμμεσους φόρους παρελθόντων
οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) κατά 46,2% (δηλαδή κατά 59,1 εκατ. ευρώ περίπου).
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Σειρά μέτρων από τον Ντράγκι…
Μεγαλύτερες των προσδοκιών ήταν οι εξαγγελίες του Μ. Ντράγκι την Πέμπτη, αν και οι αγορές μετά τις
ανακοινώσεις εμφανίστηκαν νευρικές. Ειδικότερα, τα 5 μέτρα που ανακοίνωσε ο Μ. Ντράγκι είναι τα
ακόλουθα:
1. Μηδενισμός του βασικού επιτοκίου χορηγήσεων του ευρώ, που διαμορφώνεται στο 0% από 0,05%
προηγουμένως
2. Το βασικό επιτόκιο καταθέσεων γίνεται...ακόμα πιο αρνητικό, αφού μειώνεται κατά 10 μονάδες βάσης,
στο -0,4% από -0,3% προηγουμένως.
3. Το «πλαφόν» για τις μηνιαίες αγορές τίτλων στο πρόγραμμα εκτύπωσης χρήματος αυξάνεται κατά 20
δις. ευρώ από τον Απρίλιο, στα 80 δις. ευρώ από 60 δις. ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε διεύρυνση του
συνολικού ύψους του προγράμματος από τα υφιστάμενα επίπεδα του 1,5 τρις. ευρώ
4. Διευρύνεται η δεξαμενή των επιλέξιμων προς αγορά τίτλων (μέχρι τώρα περιελάμβανε κρατικά
ομόλογα, καλυμμένες ομολογίες και υψηλής ποιότητας τιτλοποιήσεις) ώστε να περιλάβει και εταιρικά
ομόλογα με πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδα (investment grade)
5. Αρχής γενομένης από τον Ιούνιο, η ΕΚΤ θα διενεργήσει τέσσερις μακροπρόθεσμες πράξεις
αναχρηματοδότησης, τετραετούς διάρκειας, παρέχοντας κι άλλη φθηνή μακροπρόθεσμη ρευστότητα
στις τράπεζες
Σημειώνεται πάντως …. «Το διακύβευμα είναι υψηλό στη συνάντηση της ΕΚΤ (την Πέμπτη), δεδομένης της
απογοήτευσης τον Δεκέμβριο και των θεμελιωδών ερωτημάτων που τώρα τίθενται για την
αποτελεσματικότητα και τα όρια της νομισματικής πολιτικής», σχολίασε νωρίτερα ο Γκρεγκ Φουζέσι,
οικονομολόγος στην JPMorgan. «Κυρίως, δεν είναι απλά μια μικρή μειοψηφία των διοικητών της ΕΚΤ που
θεωρούν τα εναπομείναντα εργαλεία πολιτικής προβληματικά. Και οι αγορές έχουν επίσης εγείρει ορισμένες
ανησυχίες», πρόσθεσε ο ίδιος. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι έχει ήδη πει ότι είναι καλύτερο να δράσει
κανείς πολύ νωρίς παρά πολύ αργά και ότι η συνεδρίαση για τα επιτόκια χρειάζεται να αναγνωρίσει ότι έχουν
επιδεινωθεί οι προοπτικές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Αλλά με την πολιτική να βρίσκεται ήδη σε
μεγάλο βαθμό σε μη συμβατικό έδαφος, η ΕΚΤ έχει λίγα όπλα στη διάθεσή της και οι περισσότερες
εναπομείνασες επιλογές δημιουργούν τον κίνδυνο είτε αρνητικών παρενεργειών είτε πιθανών νομικών
ζητημάτων, κάτι που υποδηλώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα στραφεί προς ένα πακέτο με μετριοπαθή
μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, η προοπτική για περισσότερη δράση από την ΕΚΤ ασκούσε πιέσεις στο ευρώ στις
αγορές συναλλάγματος και αυτό με τη σειρά του βοηθούσε τις ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς το αδύναμο ευρώ
καθιστά τις ευρωπαϊκές εξαγωγικές εταιρίες πιο οικονομικά προσιτές στις αγορές εκτός Ευρώπης. «Το
αδύναμο ευρώ είναι θετικό για τις μετοχές», σχολίασε ο Ρίτσαρντ Πέρυ, αναλυτής της Hantec Markets.
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Ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού φέτος κατά 6%
Παρ’ όλου που η οικονομική κρίση και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα λόγω της προσφυγικής κρίσης ταλανίζουν
τη χώρα, ο τουρισμός συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Εξαιρούνται τα νησιά του Β. Αιγαίου.
Μετά τους γερμανούς τουριστικούς παράγοντες επιβεβαιώνεται και από ελληνικής πλευράς στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο
Βερολίνο ότι και φέτος θα αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών από το εξωτερικό. Ενώ ως και τον Ιανουάριο οι κρατήσεις ήταν
χαμηλότερες σε σχέση με την ανάλογη περίοδο του 2015, από το Φεβρουάριο και μετά σημειώνεται αισθητή άνοδο. Συνοψίζοντας την
κατάσταση ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Τσακίρης δηλώνει στη Deutsche Welle: «Είχαμε σαφή
υστέρηση σε όλη τη χώρα. Ο Φλεβάρης έδειξε ότι υπάρχει διόρθωση. Υπάρχει ακόμη υστέρηση στις περιοχές που δέχονται πρόσφυγες».
25 εκ. τουρίστες φέτος
Την θετική πορεία επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Ανδρέας Ανδρεάδης. Βασιζόμενος
σε στοιχεία των Tour Operator και διαδικτυακών συστημάτων κρατήσεων ο κ. Ανρεάδης εκτιμά ότι «φέτος η Ελλάδα μπορεί να φτάσει
το στόχο των 25 εκ.
 αφίξεων από τα 23,5 εκ. που πέτυχε το 2015, πράγμα που θα σήμαινε μια άνοδο των αφίξεων κατά 1,5 εκ. ή 6%. Σε
επίπεδο εσόδων αυτό σημαίνει μια αύξηση της τάξεως των 15 δις ευρώ από 14,2 δις το 2015. Δηλαδή, και εδώ θα έχουμε μια αύξηση της
τάξεως του 6%. Σε ό,τι αφορά τις κρουαζιέρες - ο αριθμός των τουριστών θα κινηθεί όπως και το 2015 στα 2,5 εκ. Συνολικά δηλαδή ο
αριθμός των τουριστών θα ανέλθει φέτος στα 27,5 εκ».
Ως τον Ιανουάριο ακόμη η εικόνα ήταν διαφορετική. Λόγω των μεγάλων προσφυγικών ροών και της εντύπωσης που είχε σχηματιστεί
στο εξωτερικό ότι αυτές συνιστούν πρόβλημα για την ασφάλεια στη χώρα οι κρατήσεις ήταν αισθητά μειωμένες. Από τη στιγμή που
επικράτησε στην κοινή γνώμη η άποψη ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ασφαλής απογειώθηκε και ο αριθμός των κρατήσεων και
από τη Γερμανία. Ένας από τους προορισμούς στην Ελλάδα που θα επωφεληθεί από το αυξημένο γερμανικό ενδιαφέρον είναι η Κρήτη.
Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκο Χαλκιαδάκη «οι κρατήσεις των μεγάλων ταξιδιωτικών
γραφείων όπως η TUI και ο Thomas Cook είναι πολύ πάνω από πέρυσι. Πρόκειται για διψήφιο αριθμό – πάνω από 10%. Σε ορισμένες
περιοχές η TUI φτάνει και το 30%. Η γερμανική αγορά είναι με περίπου 600 00 τουρίστες η πιο σημαντική για την Κρήτη. Οπότε όταν
μιλάμε για μια αύξηση της τάξεως του 10-15% μιλάμε για συνολικά 700.000 Γερμανούς που θα έρθουν φέτος».
Πρόσφυγες και τουρισμός
Εξαίρεση στη θετική εξέλιξη των κρατήσεων από το εξωτερικό είναι οι προορισμοί που εξακολουθούν να δέχονται υψηλό αριθμό
προσφύγων και μεταναστών, κυρίως τα νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου Λέσβος, Σάμος και Χίος. Σύμφωνα με τον
αντιπεριφερειάρχη Σάμου, Νίκο Κατρακάζο «οι προκρατήσεις αυτή την περίοδο σε σχέση με την περσινή είναι μειωμένες σε ποσοστό
που ξεκινά από 25% και σε ορισμένες νησιά φτάνει το 60-70%». Ειδικά η Σάμος αναμένει μείωση του αριθμού των τουριστών κατά
35%. Δεδομένου ότι το 80% των εσόδων του νησιού προέρχονται από τον τουρισμό μια τέτοια απώλεια θα ήταν οδυνηρή. Όπως
επισημαίνει ακόμη ο κ. Κατραζάκος, καταβάλλονται προσπάθειες να αλλάξει η εικόνα που επικρατεί στο εξωτερικό για την κατάσταση
στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Προς αυτή την κατεύθυνση τείνει να βοηθήσει το πρόγραμμα δράσεων που ανακοίνωσε στο Βερολίνο η
αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, και το οποίο περιλαμβάνει και το πρόγραμμα «ταξιδιών εξοικείωσης»
δημοσιογράφων και Tour Operator στην περιοχή.
Διαφορετικά εξελίσσεται η κατάσταση στην Κω. Η μεγάλη ροή προσφύγων το περασμένο καλοκαίρι και η ένταση που προκάλεσαν οι
διαμαρτυρίες του ντόπιου πληθυσμού είχαν δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα για την Κω στο εξωτερικό. Αυτή η κατάσταση έχει
αλλάξει. Στην Κω δεν έρχονται πλέον σχεδόν καθόλου πρόσφυγες. Αυτό επέδρασε θετικά στις κρατήσεις λέει ο δήμαρχος Γιώργος
Κυρίτσης. Συγκεκριμένα «υπάρχει μια υστέρηση κρατήσεων από Βέλγιο, Ολλανδία και τις βόρειες χώρες, θεωρώ ότι πάμε πάρα πολύ
καλά στην αγγλική αγορά, η γερμανική αγορά φαίνεται ότι έχει ισορροπήσει και η προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος συνεχίζεται».
Όπως προσθέτει ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού στην Κω, Ηλίας Σιφάκης, το νησί υπολογίζει πολύ στο last
minute booking. Για αυτό το λόγο «είναι πολύ σημαντικό οι πρώτοι επισκέπτες που θα έρθουν στο νησί σε ένα μήνα που ξεκινά η
τουριστική σεζόν, να βρουν ένα νησί όπως το έχουν γνωρίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια έτσι ώστε η επικοινωνία που θα έχουν μέσω
Social Media, μέσω ίντερνετ να αντιστρέψει πλήρως το κλίμα». Στην Κω ελπίζουν και φέτος να υποδεχθούν όπως πέρυσι 1,1 εκ.
επισκέπτες. \
Παρά τη θετική εξέλιξη που θα σημειώσει και φέτος ο ελληνικός τουρισμός θα ήταν λάθος να εφησυχάσει κανείς, προειδοποιεί ο
πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Ανδρεάδης. Αν δεν παρθούν μια σειρά μέτρων που θα επιτρέψουν την αύξηση των επενδύσεων στον
κλάδο τότε σε λίγα χρόνια ο τουρισμός θα σημειώσει ύφεση: «Με τον διπλασιασμό του ΦΠΑ, δηλαδή την υπερφορολόγηση του κλάδου,
και με την αστάθεια που επικρατεί λόγω της μη αξιολόγησης της χώρας αλλά και το γεγονός ότι η χώρα δεν προχωρά με τους
αναγκαίους ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις κινούνται στο 25% του ρυθμού που θα θέλαμε». Για να αντιστραφεί το κλίμα θα
πρέπει σύμφωνα με τον κ. Ανδρεάδη το συντομότερο δυνατό να κλείσει η αξιολόγηση με τους θεσμούς, η φορολογία του κλάδου να είναι
ανάλογη με αυτή των βασικών ανταγωνιστικών χωρών όπως επίσης ανάλογο με αυτό των ανταγωνιστών να είναι το κόστος των
επενδυτικών δανείων. Όπως διαβεβαιώνει, το ενδιαφέρον για επενδύσεις είναι μεγάλο.
Deutsche Welle
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