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Intrum: Με τέσσερις μήνες καθυστέρηση οι πληρωμές των ελληνικών επιχειρήσεων από το
Δημόσιο
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της Intrum, τα υψηλά χρέη και οι καθυστερήσεις πληρωμών, ειδικά
από το Δημόσιο, συνιστούν «θηλιά» για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με το μεγαλύτερο ποσοστό να θεωρούν ότι η
ταχύτερη διαδικασία εξόφλησης των χρεών από τους οφειλέτες θα τους έδινε τη δυνατότητα να προσλάβουν
περισσότερους εργαζομένους.
Ειδικότερα, το ελληνικό κράτος αποδεικνύεται ο μεγάλος οφειλέτης, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις
περιμένουν σχεδόν τέσσερις μήνες μέχρι να πληρωθούν από το Δημόσιο, όπως προκύπτει από τη φετινή,
ευρωπαϊκή έρευνα πληρωμών(European Payment Report) της σουηδικής εταιρείας διαχείρισης μηεξυπηρετούμενων απαιτήσεων Ιntrum.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας σε 25 χώρες της Ευρώπης, οι ελληνικές επιχειρήσεις
περιμένουν κατά μέσο όρο 115 ημέρες φέτος μέχρις ότου πληρωθούν από το ελληνικό Δημόσιο, έναντι 42 ημερών
που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος!!! Σε σύγκριση με το 2018, οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί κατά 42 ημέρες,
καθώς πέρυσι ο μέσος όρος αναμονής για πληρωμές από τον δημόσιο τομέα ήταν 73 ημέρες, ενώ για το 2017 το
αντίστοιχο διάστημα ήταν 103 ημέρες και για το 2016 ήταν στα ίδια επίπεδα με το 2019(115 ημέρες).
Το ζήτημα των πληρωμών αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που
συμμετείχαν στην έρευνα της Intrum, δηλώνοντας ότι εάν πληρώνονταν γρηγορότερα και χωρίς καθυστερήσεις
από τους οφειλέτες, τότε θα είχαν μεγαλύτερα περιθώρια να προσλάβουν περισσότερους εργαζομένους, μια
άποψη που συμμερίζονται περισσότερες από το ένα-τρίτο(38%) των ελληνικών επιχειρήσεων, έναντι 21% που
είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Στην ερώτηση για το ποιος είναι ο βασικός λόγος για τις καθυστερήσεις
πληρωμών, το 71% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα επικαλέσθηκε τις χρηματοοικονομικές δυσκολίες των
οφειλετών, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο(54%).
Η έρευνα της Ιntrum δείχνει επίσης ότι η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων (87%)πιστεύει
ότι η χώρα τους βρίσκεται ήδη σε ύφεση. To ποσοστό της Ελλάδας είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των
ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα και εντυπωσιακά μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού μέσου
όρου(18%).
Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που πιστεύουν ότι μια ύφεση αποτελεί άμεσο κίνδυνο, η μείωση του
κόστους(67%) και καλύτερος σχεδιασμός για την εξασφάλιση πληρωμών από τους πελάτες(51%) αποτελούν τα
μέτρα που θα επέλεγαν ώστε να προετοιμασθούν για μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Τέλος, το 45% των ελληνικών επιχειρήσεων βλέπουν απόλυτη στροφή μακριά από τα μετρητά μέσα στην
επόμενη πενταετία, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι μόλις 23%. Από την άλλη, το 62% πιστεύει
ότι η στροφή προς τις ψηφιακές πληρωμές συνεπάγεται και υψηλότερο κόστος συναλλαγών.
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Κομισιόν : Νέα παράταση για το καθεστώς εγγύησης των ελληνικών τραπεζών
Εκ νέου παράταση έως 30 Νοεμβρίου 2019 για το καθεστώς εγγύησης των ελληνικών τραπεζών, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά,
αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγύησης είναι σύμφωνη με τους κανόνες της
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και παραπέμπει στην ανακοίνωση για το τραπεζικό έτος 2013, στην οποία αναφέρεται ότι
το μέτρο που θα παραταθεί εκ νέου είναι στοχοθετημένο, αναλογικό και για περιορισμένο χρονικό διάστημα και πεδίο
εφαρμογής.
Η Επιτροπή ανανεώνει την εν λόγω απόφαση κάθε έξι μήνες, με πρώτη έγκριση το Νοέμβριο του 2008.
Η προηγούμενη απόφαση παράτασης λήφθηκε το Δεκέμβριο του 2018.
Το εν λόγω καθεστώς είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες που δεν έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τρύπα 200 εκατ. στη ΔΕΗ από το φιάσκο ΡΑΕ - ΥΠΕΝ για τα ΥΚΩ
Δεκαοκτώ ημέρες απομένουν μέχρις ότου ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο της χρήσης του 2019 και η ΔΕΗ καλείται να
διαχειριστεί στον ισολογισμό που θα κλείσει την τρύπα που έχει προκύψει, ύψους 200 εκατ. ευρώ, από τη μη καταβολή
των χρεώσεων ΥΚΩ των παρελθόντων ετών. Όπως αναφέρει ο Χ. Φλουδόπουλος στο capital.gr, για το ποσό αυτό είχαν
δοθεί διαβεβαιώσεις, ακόμη και δημοσίως, από την κυβέρνηση ότι θα καταβληθούν πριν το τέλος Ιουνίου και ουσιαστικά
είχαν προϋπολογιστεί από τη ΔΕΗ.
Ωστόσο αφενός μεν η αδικαιολόγητη καθυστέρηση - κωλυσιεργία από πλευράς κυβέρνησης, αφετέρου δε η επιλογή της
Ρυθμιστικής Αρχής να καταφύγει σε νομικισμούς αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, δημιουργούν αδιέξοδο για τη ΔΕΗ.
Πρόκειται για το θέμα που έχει προκύψει για την αποζημίωση που διεκδικεί η ΔΕΗ για τις παλιές χρεώσεις ΥΚΩ της
περιόδου 2007 - 2011. Ενώ η ΡΑΕ έχει δικαιώσει ανεπίσημα το αίτημα της ΔΕΗ, εντούτοις δεν έχει προχωρήσει στην
έκδοση επίσημης απόφαση, που θα επέτρεπε να προχωρήσει η καταβολή του επίμαχου ποσού.
Αντίθετα ζήτησε από το ΥΠΕΝ να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση, παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει στα χέρια της νομικές
γνωμοδοτήσεις που τεκμηριώνουν ότι το θέμα μπορεί να διευθετηθεί άμεσα με απόφαση του Ρυθμιστή. Με δεδομένο
μάλιστα ότι η βουλή έκλεισε, ουσιαστικά ο μοναδικός τρόπος να μη δημιουργηθεί μείζον πρόβλημα στη ΔΕΗ είναι η λύση
να δοθεί μέσω ΡΑΕ.
Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις και ότι το ΥΠΟΙΚ είναι έτοιμο να
προχωρήσει στην καταβολή των χρημάτων που είναι διαθέσιμα.
Το θέμα χαρακτηρίζεται από πηγές της ΔΕΗ ως σημαντικό και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων
που κληροδοτεί η απερχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση που θα προκύψει από τις κάλπες της 7ης Ιουλίου.
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Αύξηση επενδύσεων βλέπουν τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα στελέχη πολυεθνικών
Tην έρευνα με θέμα «Ελλάδα, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός;» διεξήγαγε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Metron
Analysis σε συνεργασία με την Public Affairs & Networks στην οποία ανταποκρίθηκαν, διατυπώνοντας τις απόψεις τους,
35 διευθύνοντες σύμβουλοι και στελέχη σημαντικών πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο δεύτερο invest.gr φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τη μελέτη, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν, όλα δείχνουν πως η αυξητική τάση στις άμεσες
ξένες επενδύσεις την τελευταία τριετία σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, θα συνεχισθεί τα επόμενα χρόνια.
Τάση εύλογη άλλωστε, εφόσον η οικονομία βγήκε από μια μακρά ύφεση και μπορεί να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη
αισιοδοξία, όπως αναφέρει η έρευνα.
Όπως και πέρυσι, οκτώ στους δέκα διευθύνοντες συμβούλους (CEOs) (83%) δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να
προχωρήσει η εταιρεία του σε περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα μας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι όσοι δηλώνουν
«σίγουροι» γι’ αυτό, αυξάνονται συγκριτικά με πέρυσι, από το 53% στο 60%.
Επίσης, πάνω από οκτώ στους δέκα (86%) δηλώνουν αισιόδοξοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την επόμενη
πενταετία.
Επιπλέον, την άποψη ότι «η εικόνα τη Ελλάδας θα βελτιωθεί ως επενδυτικός προορισμός τα αμέσως επόμενα χρόνια»
υποστηρίζουν πάνω από επτά στους δέκα διευθύνοντες συμβούλους.
Οι CEO’s των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, εκπροσωπούν εταιρείες οι οποίες έχουν έντονη επενδυτική
δραστηριότητα στη χώρα μας, αφού 9 στις 10 από αυτές έχουν επενδύσει στο παρελθόν στην Ελλάδα και πάνω από τις
μισές σχεδιάζουν να επενδύσουν μέσα στον επόμενο χρόνο.
Βελτιώνεται η εικόνα της χώρας, ποιοι τομείς προσελκύουν το ενδιαφέρον
Συγκριτικά με πέρυσι, η εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί τόσο στα μάτια των ίδιων όσο και
στις μητρικές τους εταιρείες. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κατεξοχήν στην αντίληψη εξόδου από την οικονομική κρίση.
Κατά τη γνώμη των διευθυνόντων συμβούλων, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους
επενδυτικούς τομείς που θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικοί, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, η εκπαίδευση, ο πρωτογενής
τομέας, η ενέργεια, οι υπηρεσίες υγείας, οι μεταφορές και τα ακίνητα, και δευτερευόντως σειρά άλλων δραστηριοτήτων.
Τα προβλήματα που επιμένουν
Ωστόσο παρά το θετικό γεγονός της εξόδου από την οικονομική κρίση μια σειρά από ενδογενείς παράγοντες παραμένουν
ακόμη εμπόδιο στην προσέλκυση επενδύσεων.
Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι εξής:
• Το διοικητικό περιβάλλον
• Το φορολογικό πλαίσιο
• Η εντύπωση ύπαρξης διαφθοράς
• Η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης
• Η περιορισμένη έρευνα και η καινοτομία
Μόνον ο παράγοντας του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού αξιολογείται σε ικανοποιητικό επίπεδο από την πλειονότητα
των στελεχών.
«Σημειώνουμε, τέλος, ότι καθώς οι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν σταθερά θετικότερη αντίληψη για την Ελλάδα ως
επενδυτικό προορισμό σε σχέση µε την εντύπωση που υπάρχει στις έδρες των επιχειρήσεων τους, κατά δήλωσή τους,
μπορούν να λειτουργήσουν και ως «πρεσβευτές» της χώρας µας στο εξωτερικό.»
» Σε µια ταραγμένη εποχή και περιοχή, η Ελλάδα καλείται να αναλάβει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο βελτιώνοντας τις
επιδόσεις της σε όλους τους τομείς που έπληξε η πολύπλευρη -σχεδόν δεκαετής- κρίση.
» Το ενδιαφέρον και η θετική διάθεση από τον διεθνή επενδυτικό περίγυρο φαίνεται πως όχι µόνο υπάρχει αλλά και
ενισχύεται, παρά το γεγονός ότι χώρα βρίσκεται σε εκλογική χρονιά» αναφέρεται στην έρευνα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αμερικανικές εταιρείες αφήνουν πίσω τις ευρωπαϊκές
Έρευνα για τις 1000 επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο τζίρο στον κόσμο. Αμερικανικοί όμιλοι είναι πρωταθλητές
στα κέρδη και στον κύκλο εργασιών, ασιατικές εταιρείες συμβαδίζουν. Η Ευρώπη ακολουθεί, η Γερμανία
ουραγός.
Η ψαλίδα ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις άλλων χωρών που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια και τις
γερμανικές έχει
 μεγαλώσει το 2018 σε σχέση με το 2017. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας παροχής
επιχειρηματικών συμβουλών ΕΥ (Ernst & Young) από τις 1000 παγκοσμίως μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ό,τι
αφορά των κύκλο εργασιών μόνο οι 44 είναι γερμανικές. Οι 299 είναι αμερικανικές, οι 146 γιαπωνέζικες, οι 79
κινεζικές, οι 45 βρετανικές και άλλες τόσες γαλλικές.
Πρωταθλήτρια σε ό,τι αφορά τα κέρδη (αποδοχές πριν από το ενδιαφέρον και το φόρο - EBIT) είναι με 60 δις
ευρώ η αμερικανική Apple, ακολουθεί με 45 δις η νοτιοκορεάτικη Samsung, την τρίτη θέση κατέχει με 30 δις η
αμερικανική Microsoft και τέταρτη είναι η ολλανδική εταιρεία πετρελαίου Royal Dutch Shell με 27 δις ευρώ
κέρδη.
Η πιο επιτυχημένη γερμανική επιχείρηση Volkswagen βρίσκεται με 14 δις ευρώ μόλις στην 25η θέση. Η έρευνα
δεν συμπεριλαμβάνει τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.
Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης στη Γερμανία
Προβληματικός για τις γερμανικές επιχειρήσεις είναι ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών τους.
Ενώ οι αμερικανικές εταιρείες τον έχουν αυξήσει το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 10,5%, οι ασιατικές κατά
10,15%, οι γαλλικές κατά 6,8%, οι ιταλικές κατά 5,8%, ενώ οι γερμανικές περιορίστηκαν μόλις στο 1,2%.
Βασικοί παράγοντες για την επιτυχία των αμερικανικών επιχειρήσεων είναι σύμφωνα με την ανάλυση η
αύξηση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ και η ανάπτυξη που σημειώθηκε στις εταιρείες υψηλής
τεχνολογίας.
Οι γερμανικές επιχειρήσεις πάσχουν από τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας και
την εμπορική διένεξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Έπειτα η γερμανική οικονομία δεν έχει καταφέρει να
αναδείξει ούτε μια επιχείρηση εφάμιλλη της Apple ή της Microsoft, εταιρειών δηλαδή που σημειώνονται οι
μεγαλύτερες αυξήσεις αναφορικά με τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη.
Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο
Deutsche Welle
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Στόχος πάντα για το ΓΔ μετά την εξαιρετική πορεία των τελευταίων εβδομάδων, η διάσπαση
των αντιστάσεων στα επίπεδα των 840 – 850 μονάδων. Επόμενος στόχος μετά από μια
τέτοια διάσπαση οι αντιστάσεις στις 890 – 900 μονάδες…
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