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Εφικτή η συμφωνία κυβέρνησης-θεσμών έως τις 25 Μαρτίου
Είναι εφικτό να υπάρξει συμφωνία έως τις 25 Μαρτίου, εκτίμησε αξιωματούχος του οικονομικού επιτελείου,
μετά από την ολοκλήρωση της συνάντησης με τους εκπροσώπους των θεσμών την Κυριακή. Σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές, η ελληνική πλευρά και οι δανειστές θέτουν τον ίδιο στόχο για την τελική απόδοση από τις αλλαγές
στο φορολογικό, αλλά υπάρχουν διαφωνίες ως προς τις επιμέρους πλευρές. Το οικονομικό επιτελείο κατέθεσε
την αντιπρόταση για την απαίτηση των δανειστών να μειωθεί το έμμεσο αφορολόγητο όριο από τις 9.545 ευρώ
στις 7.000 ευρώ, η οποία εξετάζεται από τα τεχνικά κλιμάκια. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο συγκεκριμένος
αξιωματούχος, «εμείς κοιτάμε να μην μειωθεί το αφορολόγητο, αλλά εάν μειωθεί κατά 100- 200 ευρώ θα είναι
επιτυχία». Ταυτόχρονα, ενώ η κυβέρνηση επιζητεί να υπάρξει φορολογικό βάρος από το επίπεδο των
εισοδημάτων πέριξ των 30.000 ευρώ, οι εκπρόσωποι των θεσμών προτείνουν αυτό να αφορά και στα χαμηλότερα
εισοδήματα. Στην κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων θα ενταχθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες,
χωρίς όμως αφορολόγητο ποσό. Τα κυβερνητικά στελέχη αισιοδοξούν ότι θα αποφευχθεί η φορολόγηση των
αγροτών με συντελεστές 20% εφέτος και 26% το 2017. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογηθούν με βάση τη
συμφωνία που ψηφίστηκε τον Αύγουστο (αύξηση στο 15% από 11% έως τις 12.000 ευρώ και στο 35% από 33%
για τα άνω των 12.000 ευρώ), ενώ η κυβέρνηση έχει προτείνει και έναν συντελεστή 40% για τα εισοδήματα άνω
των 45.000 ευρώ. Τέλος, θα υπάρχει ξεχωριστή κλίμακα για την εισφορά αλληλεγγύης, με ανώτατο συντελεστή
10%. Στο ύψος του δημοσιονομικού κενού, αν και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΝΤ δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ
τους, για να προχωρήσει η συζήτηση έχουν θέσει έναν ενδεικτικό κοινό στόχο. Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι,
πέραν της απόδοσης του ασφαλιστικού και του φορολογικού, τα αδιευκρίνιστα μέτρα έως το 2018 είναι λιγότερα
του 1% του ΑΕΠ. Επίσης, δεν υπάρχει συμφωνία ως το μακροοικονομικό σενάριο.
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Γ. Στουρνάρας Στις 15 Απριλίου πιθανόν να ξεκινήσει η συζήτηση για τo χρέος
H συζήτηση για τη μείωση του δημοσίου χρέους είναι πιθανόν να γίνει στην εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ, στις 15
Απριλίου, εκτιμά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουνάρας.
Σε συνέντευξη που δημοσιεύεται στην ιταλική εφημερίδα ?Il Sole 24 ore? ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει
η σχετική πιθανότητα, καθώς όπως ανέφερε «αποτελεί δέσμευση που ανέλαβε το Eurogroup στις 28 Νοεμβρίου
2012, όταν ήμουν υπουργός Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτή τη δέσμευση, εάν η Ελλάδα επιτύχει πρωτογενές
πλεόνασμα, και εάν εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τότε οι εταίροι θα λάβουν ορισμένα μέτρα για
την ελάφρυνση του χρέους. Η δέσμευση αυτή δεν έχει ακόμη τηρηθεί. Ελπίζω ότι οι εταίροι, αλλά και το ΔΝΤ,
θα είναι σε θέση να τηρήσουν αυτή τη δέσμευση, γιατί δεν επρόκειτο απλώς για μια υπόσχεση, αλλά για μια
συμφωνία».
Συνέχεια…
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Ο ίδιος συμπλήρωσε
ότι «η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους εταίρους, θα υπάρξει συμφωνία, την οποία
θα ακολουθήσει η καταβολή της δόσης από τον ESM, πράγμα που θα επιτρέψει την καταβολή των οφειλόμενων
στην ΕΚΤ» (σσ περίπου 3,5 δισ. ευρώ τον Ιούλιο).
Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις, ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι αυτές πρέπει να υλοποιηθούν, όχι επειδή
το ζητούν οι πιστωτές, αλλά επειδή είναι απαραίτητες προκειμένου να έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό
σύστημα. «Επειδή χρειαζόμαστε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα στο οποίο όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα να
πληρώσουν, πληρώνουν όσα οφείλουν».
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Τα νοικοκυριά χρωστούν 86δις ευρώ στην εφορία!
Δραατικά στοιχεία για τα χρέη των Ελλήνων που διογκώθηκαν στα χρόνια της κρίσης, περιλαμβάνει η
απολογιστική έκθεση της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, έκθεση που δείχνει ότι τα νοικοκυριά πιέστηκαν
δραματικά αλλά και ότι είναι μάλλον αδύνατη η είσπραξη από το Δημόσιο των οφειλομένων. Σύμφωνα με την
έκθεση αυτή 4,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι σε ένα σύνολο 8,6 εκατομμυρίων χρωστούν συνολικά 86,3 δισ.
ευρώ στην Εφορία, αλλά το κράτος μπορεί να εισπράξει μόνο τα 10,13 δισ. ευρώ, δηλαδή μόλις 1 στα 8 ευρώ θα
μπορέσουν να μπουν στα κρατικά ταμεία.
Τη διετία 2014-2015 οι Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα πραγματοποίησαν 1.613.122 κατασχέσεις σε
καταθέσεις και εισοδήματα οφειλετών του Δημοσίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρέη είναι περισσότερα καθώς δεν έχουν υπολογιστεί στο παραπάνω ποσό και οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Τελωνεία. Στα χρόνια των μνημονίων τα περισσότερα Ελληνικά νοικοκυριά
ουσιαστικά καταστράφηκαν καθώς ένα στους 2 Ελληνες είναι πλέον οφειλέτης στην εφορίαΣ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της ΓΓΔΕ, από τα 86,298 δισ. ευρώ του συνολικού ποσού των
ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, τα 51,647 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 60%
(59,84% για την ακρίβεια), είναι χρέη που δημιουργήθηκαν την χρονική περίοδο από την 1η-1-2011 έως την 1η1-2016.
Επιπλέον, από τα 86,298 δισ. ευρώ του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, μόνο τα
10,133 δισ. ευρώ ή ποσοστό 11,7% θεωρούνται ουσιαστικά ως «εισπράξιμα»! Τα υπόλοιπα 76,165 δισ. ευρώ,
που αντιστοιχούν στο 88,3% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι πιο δύσκολο έως
αδύνατο να εισπραχθούν.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία της έκθεση της ΓΓΔΕ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το
Δημόσιο:
1) Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο διαμορφώθηκε την 1η-1-2016 σε 86,298 δισ.
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,7% έναντι του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν
συσσωρευτεί την 1η-1-2015 (75,241 δισ. ευρώ) .
2) Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 1ης/1/2016 τα 30,512 δισ. ευρώ (35,4%) αφορούν πρόστιμα
Κ.Β.Σ., τα 16,689 δισ. ευρώ (19,3%) αφορούν Φ.Π.Α., τα 15,636 δισ. ευρώ (18,1%) αφορούν Φόρο Εισοδήματος
(Φ.Ε.), τα 8,63 δισ. ευρώ (10,0%) αφορούν Δάνεια και τα υπόλοιπα 14,232 δισ. ευρώ (17,2%) αφορούν τις
υπόλοιπες κατηγορίες φόρων. 3) Από τα 4.305.153 οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, οι
4.299.932 που αντιστοιχούν στο 99,9% του συνόλου χρωστούν ποσά μέχρι 1,5 εκατ. ευρώ και συνολικά 19,735
δισ. ευρώ ή το 22,9% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Οι εν λόγω οφειλέτες χρωστούν ποσά έως
1,5 εκατ. ευρώ έκαστος. Το υπόλοιπο ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, το οποίο ανέρχεται
σε 66,564 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 77,1% των συνολικών οφειλών αποτελείται από οφειλές άνω του 1,5
εκατ. ευρώ, οι οποίες βαρύνουν μόλις 5.221 οφειλέτες που αντιστοιχούν στο 0,1% του συνόλου των οφειλετών.
Συνέχεια…
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Ενδεικτικά: * 3.653.194 οφειλέτες που αντιστοιχούν στο 84,9% του συνόλου χρωστούν ποσά μέχρι 3.000 ευρώ.
Συνολικά οφείλουν 1,812 δισ. ευρώ, δηλαδή μόλις το 1,2% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών!
* 203.285 οφειλέτες που αντιστοιχούν στο 4,7% του συνόλου χρωστούν ποσά από 3.000 έως 5.000 ευρώ.
Συνολικά οφείλουν 785,8 εκατ. ευρώ ήτοι 0,9% του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού. * 194.852 οφειλέτες ή
4,5% του συνόλου χρωστούν ποσά από 5.001 έως 10.000 ευρώ. Το ύψος των οφειλών τους φθάνει τα 1,362 δισ.
ευρώ ή το 1,6% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών. * 114.022 οφειλέτες ή 2,6% οφείλουν ποσά
από 10.001 έως 20.000 ευρώ. Συνολικά χρωστούν 1,591 δισ. ευρώ ή το 1,8% του συνολικού ληξιπρόθεσμου
ποσού.
4) Από τα 86,298 δις. ευρώ των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που είχαν συσσωρευτεί την 1η-1-2016:
(i) ποσό 34,652 δισ. ευρώ (40,2%) προέρχεται από τη χρονική περίοδο έως 31/12/2010, (ii) ποσό 38,349 δισ.
ευρώ (44,4%) προέρχεται από την χρονική περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 και (iii) ποσό 13,298 δισ. ευρώ (15,4%)
αφορά την τελευταία χρονική περίοδο 1/1/2015-1/1/2016. 5) Το «αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο»
ανήλθε την 01/01/2016 σε 10,133 δισ. ευρώ και αποτελεί το 11,7% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου
των 86,298 δισ. ευρώ.
Ως «Αποτελεσματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο» ορίζεται το πλέον εισπράξιμο μέρος του ληξιπρόθεσμου
υπολοίπου το οποίο: Περιλαμβάνει οφειλές μόνο εντός προϋπολογισμού. -Περιλαμβάνει υπόλοιπα ποσού
βασικής οφειλής έως 1,5 εκ. €. -Δεν περιλαμβάνει οφειλές προ της 30/11/2011.
Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες φόρων: Λοιπές εισφορές, Έμμεσοι υπέρ τρίτων, Μισθώματα, Υπηρεσίες,
Πρόστιμα Κ.Β.Σ., Δάνεια, Υπέρ διαφορών τρίτων, Λοιπά πρόστιμα μη φορολογικά, Παράβολα. Καταλογισμοί
και λοιπά μη φορολογικά. -Δεν περιλαμβάνει τους πτωχούς οφειλέτες, τις Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις
και τα μηδενικά και προσωρινά Α.Φ.Μ.
Συνολικές εισπράξεις
Οι συνολικές εισπράξεις έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατά το 2015 ανήλθαν σε 3,901 δισ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 7,3% συγκριτικά με τις αντίστοιχες εισπράξεις του προηγούμενου έτους (3,636 δισ.
ευρώ). Από τις συνολικές εισπράξεις του 2015, ποσό 1,641 δισ. ευρώ προέρχεται από εισπράξεις έναντι
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 30/11/2014 («παλαιό» ληξιπρόθεσμο χρέος) και ποσό 2,261 δισ. ευρώ προέρχεται
από εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών της περιόδου 1/12/2014-30/11/2015 («νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος).
Ημερησία
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Fitch: Τα ρίσκα στην Ελλάδα παραμένουν
Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch Ratings επιβεβαίωσε χθες ότι διατήρησε αμετάβλητο,
στη βαθμίδα CCC, το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος ως
προς μια συμφωνία για την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος, προσθέτοντας όμως ότι τα ρίσκα
υλοποίησης παραμένουν. Όπως τονίζεται, οι όροι τους προγράμματος είναι απαιτητικοί και εμπροσθοβαρείς
και ο Fitch εκτιμά ότι θα απαιτηθούν νέα μέτρα αυτό το χρόνο για να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές
πλεόνασμα 0,5% φέτος, 1,75% το 2017 και 3,5% από το 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κλάους Ρέγκλινγκ: Πρέπει να δοθεί πίστωση χρόνου στην Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση ορισμένων βασικών οικονομικών προβλημάτων ,τονίζει ο
διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), Κλάους Ρέγκλινγκ, και επισημαίνει
ότι αυτή δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τις θυσίες που έκαναν οι Έλληνες. «Αν κοιτάξει κανείς τι έχει αλλάξει από
τότε που ξεκίνησε η κρίση, θα πρέπει να δοθεί στην Ελλάδα πίστωση για ό, τι έχει ήδη επιτευχθεί», προσθέτει.
Σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΜΣ αναφέρει ότι η Ελλάδα
ήταν πάντα η πιο δύσκολη περίπτωση στην κρίση της Ευρωζώνης. Αυτός , εξηγεί, είναι ο λόγος για τον οποίο,
τώρα είμαστε σε ένα τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ΕΜΣ, και διότι είμαστε
ήδη στο έβδομο
 έτος της κρίσης. Όμως, σημειώνει, η Ελλάδα είχε τις μεγαλύτερες μακροοικονομικές
ανισορροπίες. «Είχε προβλήματα με τη φορολογική πλευρά. Ήταν μη ανταγωνιστική. Τα ελλείμματα
τρεχουσών συναλλαγών ήταν πολύ μεγάλα και υπήρχε γενικά μια έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» ,
είπε ο κ. Ρέγκλινγκ. Εκτιμά ότι «τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε όλα τα μέτωπα και διεθνείς οργανισμοί, όπως
ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μετρούν την πρόοδο στις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» Ο κ. Ρέγκλινγκ τονίζει ότι σήμερα « όλοι συμφωνούν ότι η Ελλάδα έχει
εφαρμόσει περισσότερες μεταρρυθμίσεις από ό,τι άλλες χώρες». Επίσης , εκφράζει την πεποίθηση ότι «τώρα ο
νέος κύκλος υγιών πολιτικών, που άρχισε να υιοθετεί η κυβέρνηση από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ξεκίνησε
το πρόγραμμα ΕΜΣ, μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε βιώσιμη ανάπτυξη». Είμαστε, συνέχισε, μόνο στην
αρχή αυτού του προγράμματος, η Ελλάδα έχει τώρα άλλα 2,5 χρόνια για να ολοκληρώσει το μεταρρυθμιστικό
της πρόγραμμα. Και δεδομένης, πρόσθεσε, της έκτασης των προβλημάτων στην Ελλάδα από την αρχή,
απομένουν πολύ περισσότερα να γίνουν.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Οι πιο «σορταρισμένες» μετοχές του S&P 500 (πίνακας)
Οι μετοχές με τις περισσότερες ανοιχτές πωλήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, με το
ποσοστό «σορταρίσματος» να φθάνει σε κάποιες μετοχές μέχρι και το 38%, όπως στην
περίπτωση της Transocean, η οποίο είναι η πιο σορταρισμένη μετοχή του S&P 500.
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