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ΟΟΣΑ: Πρωταθλήτρια σε φόρους, τελευταία σε ανάπτυξη και στήριξη ανέργων η Ελλάδα
Πριν καν προσμετρήσει το μειωμένο αφορολόγητο, το οποίο "βλέπει" να εφαρμόζεται από το 2019 (δηλαδή έναν
χρόνο νωρίτερα), ο ΟΟΣΑ υπολογίζει ότι τα φορολογικά βάρη στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα μεταξύ των
25 κρατών-μελών του. Καταγράφει επίσης αρνητική "πρωτιά" σε χρηματοδοτική/επιδοματική στήριξη των
ανέργων, αλλά και στην πορεία του ΑΕΠ.
Ο ΟΟΣΑ μάλιστα συστήνει μεταξύ άλλων και μείωση των εργοδοτικών εισφορών στους χαμηλά αμειβόμενους
εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός κάνει λόγο για μεγάλο "μαύρο" τομέα εργασίας στην Ελλάδα και
επισημαίνει ότι "η αντιμετώπισή του απαιτεί μεταρρυθμίσεις" μαζί με την μείωση των φορολογικών
βαρών στην εργασία (σ.σ. εργοδοτικές εισφορές), "των χαμηλά αμειβομένων εργαζόμενων στους οποίους αυτή
παραμένει υψηλή".
Τι λέει για τους φόρους
Ο ΟΟΣΑ στην ετήσια έκθεσή του "Going for Growth" που δημοσιεύθηκε χθες καταγράφει πάρα πολύ μεγάλα
φορολογικά βάρη στην Ελλάδα. Υπολογίζει ότι το μέσο φορολογικό βάρος στην Ελλάδα για ένα ζευγάρι με δύο
παιδιά που λαμβάνουν το μέσο μισθό, είναι στο 38,2% του εισοδήματός τους, έναντι 13,6% φορολογικών βαρών
της Ιρλανδίας. Η επιβάρυνση είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των 25 κρατών-μελών του ΟΟΣΑ. Μεγαλύτερες
υποχρεώσεις έχουν μόνο πλούσιες χώρες όπως το Βέλγιο, η Σουηδία, η Γαλλία και η Γερμανία, ενώ ο μέσος όρος
είναι στο 28,6%. Στο επιχειρηματικό πεδίο μεγάλη έμφαση δίνεται στην απουσία φορολογικών ελαφρύνσεων
στην Ελλάδα, ούτως ώστε να αναπτυχθεί η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη. Ο ΟΟΣΑ υπολογίζει τη δαπάνη
για τις φορολογικές ελαφρύνσεις στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο πεδίο μόνο στο 0,05% του ΑΕΠ, έναντι 0,29%
του ΑΕΠ στην Ιρλανδία.
Τεράστια η "ψαλίδα" σε ανάπτυξη
Ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του καταγράφει την πάρα πολύ μεγάλη υστέρηση στην ανάπτυξη της Ελλάδος λόγω της
κρίσης. Υπολογίζει ότι η Ελλάδα υπέστη τη μεγαλύτερη απώλεια κατά κεφαλήν ΑΕΠ με αποτέλεσμα πλέον να
βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση ανάμεσα στα 25 περίπου κράτη - μέλη του μετά την Λετονία. Πολύ
μεγάλες παραμένουν -όπως εκτιμά- και οι αποκλίσεις σε παραγωγικότητα εργασίας από τα υπόλοιπα
"ανεπτυγμένα" κράτη μέλη που εξετάζονται.
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Alpha Αστικά Ακίνητα: Στα 13,8 εκ. ευρώ ο τζίρος
Στα 13,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ, το 2017, έναντι
12,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το αποτέλεσμα μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση
διαμορφώθηκε σε ζημίες 3 εκατ. ευρώ, κυρίως, λόγω πωλήσεως θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό, έναντι
ζημιών ποσού 5,4 εκατ. ευρώ, το έτος 2016.
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Paperpack: Επενδυτικό πλάνο 7,5 εκ. ευρώ
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πενταετές πλάνο επενδύσεων της Paperpack, συνολικού ύψους 7,5 εκατομμυρίων
ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούν το σύνολο των παραγωγικών τμημάτων της εταιρείας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού ενισχύει την
ανταγωνιστικότητα, καθώς και την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου, με κύριο
στόχο τη δυνατότητα διεθνούς ανάπτυξης. Οι επενδύσεις οδήγησαν παράλληλα στη δημιουργία 62 νέων θέσεων
εργασίας, αυξάνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας στα 161 άτομα.
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Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει νέους δασμούς 60 δισ. δολαρίων σε βάρος της Κίνας
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα εξαγγείλει την επιβολή νέων δασμών οι οποίοι αθροιστικά θα φθάνουν
σε αξία ακόμη και τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισαγόμενα είδη που παράγονται στην Κίνα μέχρι την
Παρασκευή, βάζοντας στο στόχαστρο τους τομείς της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και ανακινώντας
διενέξεις για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δήλωσαν τη Δευτέρα δύο αξιωματούχοι ενήμεροι σχετικά.
Μια πηγή προσκείμενη στον επιχειρηματικό κόσμο, από την πλευρά της, που διευκρίνισε πως έχει συζητήσει
το θέμα με κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε πως οι δασμοί σε βάρος των προϊόντων της Κίνας ίσως τεθούν για
ένα διάστημα σε δημόσια διαβούλευση, κάτι που θα καθυστερήσει κατά τι την ημερομηνία εφαρμογής του
μέτρου και θα επιτρέψει σε βιομηχανικές ενώσεις και εταιρείες να προβάλουν τις όποιες αντιρρήσεις ή
ενστάσεις τους.
Η διαδικασία αυτή, εάν επαληθευτεί, θα είναι αισθητά διαφορετική από την ταχεία εφαρμογή των δασμών που
αποφασίστηκε να επιβληθούν στον εισαγόμενο χάλυβα και στο εισαγόμενο αλουμίνιο, που αναμένεται να
ισχύσουν από την 23η Μαρτίου, μόλις 15 ημέρες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε τα έγγραφα με τα οποία
τους εξήγγειλε.
Η προσέγγιση αυτή θα δώσει χρόνο για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο σε μια προσπάθεια να
διευθετηθούν οι εμπορικές διενέξεις οι οποίες σχετίζονται με τις έρευνες της αμερικανικής κυβέρνησης για τις
κινεζικές πρακτικές όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί.
Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο τη Δευτέρα. Η Κίνα έχει διαμηνύσει ότι θα προχωρήσει
σε αντίποινα σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον λάβει μέτρα προστατευτισμού.
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς είχε μεταδώσει την πληροφορία πως η Ουάσινγκτον σκοπεύει να επιβάλλει
δασμούς ύψους 60 δισεκ. δολαρίων αθροιστικά την περασμένη εβδομάδα.
Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο των τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών της Κίνας με τις ΗΠΑ ανέρχεται σε 175
δισεκ. δολάρια και η Ουάσινγκτον ασκεί όλο και πιο έντονες πιέσεις στο Πεκίνο για να μειωθεί το ύψος του.
Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Ρόιτερς ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει ένα βαρύ «πρόστιμο»
στην Κίνα για τη φερόμενη κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για την οποία κατηγορεί κινεζικές επιχειρήσεις.
Οι πληροφορίες για την επιβολή νέων δασμών σε βάρος της Κίνας έχουν θορυβήσει πολλές επιχειρηματικές
ενώσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες προειδοποίησαν την Κυριακή ότι τα μέτρα αυτά υπάρχει κίνδυνος να αυξήσουν
τις τιμές για τους καταναλωτές, να εξαλείψουν θέσεις εργασίας και να οδηγήσουν σε πτώση τις αγορές.
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Στην πορεία των επιτοκίων εστιάζεται τώρα η συζήτηση στην ΕΚΤ
Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) μετατοπίζουν τη συζήτησή τους στην
αναμενόμενη πορεία των επιτοκίων, καθώς ακόμα και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους υπέρμαχους της
χαλαρής νομισματικής
πολιτικής δέχονται ότι οι αγορές ομολόγων πρέπει να σταματήσουν φέτος, δήλωσαν στο

Reuters
πηγές
με
γνώση
της
συζήτησης.
Οι αξιωματούχοι αισθάνονται άνετα με τις προβλέψεις της αγοράς σχετικά με τα επιτόκια, περιλαμβανομένης
της πρόβλεψης για μία αύξησή τους στα μέσα του 2018, και η συζήτηση εστιάζει όλο και περισσότερο στη
κλιμάκωση της πορείας των επιτοκίων στη συνέχεια, καθώς ορισμένοι θέλουν να είναι περιορισμένες οι
μελλοντικές προσδοκίες με δεδομένη την αργή αύξηση του πληθωρισμού, δήλωσαν στο Reuters πέντε πηγές με
γνώση της συζήτησης. Μετά από τρία και πλέον χρόνια αγορών ομολόγων, ύψους σχεδόν 2,5 τρισ. ευρώ, οι
αξιωματούχοι της ΕΚΤ συζητούν τώρα για τη σταδιακή κατάργηση των μη συμβατικών μέτρων και την
ομαλοποίηση της πολιτικής σε περίοδο εύρωστης ανάπτυξης, αλλά χαμηλού πληθωρισμού. «Το μόνο
επιχείρημα για την παράταση του προγράμματος (σ.σ.: αγορών ομολόγων) θα ήταν για να μετατεθούν οι
προσδοκίες αύξησης των επιτοκίων και να εμπεδωθεί η καμπύλη αποδόσεων», δήλωσε μία από τις πηγές,
προσθέτοντας: «Αυτό, όμως, μπορεί να γίνει με άλλα μέσα, όπως μία πιο αναλυτική κατεύθυνση της
μελλοντικής πολιτικής ή πιο μακροπρόθεσμες πράξεις αναχρηματοδότησης». Το πρόγραμμα αγορών ομολόγων
της κεντρικής τράπεζας, που έχει ήδη παραταθεί αρκετές φορές, προβλέπεται τώρα να ολοκληρωθεί στο τέλος
Σεπτεμβρίου και οι προβλέψεις των στελεχών της ΕΚΤ κάνουν την υπόθεση ότι θα τερματισθεί σταδιακά τρεις
μήνες μετά από αυτό το χρονικό σημείο. Το ευρώ ενισχύθηκε λόγω των νέων αυτών προσδοκιών έναντι του
δολαρίου, ενώ πωλήσεις εκδηλώθηκαν στα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας που θεωρούνται ασφαλές
καταφύγιο
σε
περιόδους
αβεβαιότητας.
Οι πωλήσεις οφείλονται και στο θετικό κλίμα που επικράτησε μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και
Βρετανίας για μεταβατική περίοδο μετά το Brexit. Τα επιτόκια των γερμανικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας
αυξήθηκαν κατά 3,5 μονάδες βάσης και έφτασαν το 0,61%. Τα επιτόκια αυτά είχαν υποχωρήσει την
προηγούμενη εβδομάδα όταν ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι είχε πει ότι η ποσοτική χαλάρωση θα
τερματιστεί μόνο όταν η τράπεζα θα είναι σίγουρη ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται σε τροχιά ανόδου προς το 2%,
που είναι και ο στόχος της τράπεζας. Τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο
1,1%.
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'Death Cross' Strikes European Stocks;
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