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Goldman Sachs: Θετικό το waiver αλλά συνεχίζεται η εξάρτηση των τραπεζών από τoν ELA
Η επαναφορά του waiver για τα ελληνικά ομόλογα από την ΕΚΤ αποτελεί μια θετική εξέλιξη, επισημαίνει σε
σημερινό της σχόλιο η Goldman Sachs, τονίζοντας ωστόσο ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να εξαρτάται από τον ELA
έως ότου σημειωθούν σημαντικές εισροές καταθέσεων στο σύστημα. Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες
θα ανταλλάξουν 6 δισ. ευρώ χρηματοδότησης του ακριβότερου ELAμε χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, από τις 29
Ιουνίου που ουσιαστικά ενεργοποιείται το waiver. Όπως τονίζει, η Goldman Sachs αυτό σημαίνει πως θα
εξακολουθούν να εξαρτώνται από τον ELA έως ότου ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος αρχίσει να βλέπει
ουσιαστικές εισροές καταθέσεων στο σύστημα. Παράλληλα, η επενδυτική τράπεζα, διατηρεί τη σύσταση «buy»
για την Alpha Bank με τιμή-στόχο στα 3,30 ευρώ και σύσταση «neutral» για την Τράπεζα Πειραιώς και την
Eurobank με τιμές-στόχους στα 0,35 ευρώ και 1,40 ευρώ αντίστοιχα. Αναφέρει επίσης, ότι οι βασικοί κίνδυνοι
σχετίζονται με την βελτίωση ή επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού, την πρόοδο της αναδιάρθρωσης, την
απομόχλευση και τις συνθήκες χρηματοδότησης. Επίσης, η Goldman επισημαίνει τον κίνδυνο που συνδέεται με
την πολιτική σταθερότητα και την μακροοικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Η ΕΚΤ δεν έλαβε κάποια
απόφαση για την πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, σχολιάζοντας ότι θα
εξεταστεί αργότερα. Αυτό, σύμφωνα με την Goldman Sachs, κατά κύριο λόγο θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που
θα σημειωθεί αναφορικά με την ανάλυση για τη βιωσιμότητα του χρέους καθώς και από άλλους παράγοντες που
εγείρουν κινδύνους.

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

Φοροδιαφυγή - σοκ 16 δισ. το χρόνο!
Εξαιτίας της φοροδιαφυγής, το κράτος χάνει ως και 16 δισ. το χρόνο ενώ αντίστοιχα, το κράτος δαπανά ετησίως
28 δισ. για συντάξεις, 15 δισ. για μισθούς στο Δημόσιο και 12 δισ. το χρόνο κοστίζει η εξυπηρέτηση του χρέους.
Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 6-9% του ΑΕΠ. Δηλαδή ως και 32% των δημοσίων
εσόδων.
Εξαιτίας της φοροδιαφυγής, το κράτος χάνει ως και 16 δισ. το χρόνο ενώ αντίστοιχα, το κράτος δαπανά ετησίως
28 δισ. για συντάξεις, 15 δισ. για μισθούς στο Δημόσιο και 12 δισ. το χρόνο κοστίζει η εξυπηρέτηση του χρέους.
Συνέχεια…
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/ του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσις που θα αναρτηθεί σήμερα το
Η νέα έρευνα
βράδυ στην ηλεκτρονική σελίδα του, επιχειρεί να χαρτογραφήσει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, και να
προτείνει λύσεις καθώς, όπως αναφέρεται "από το 1975 έχουν ψηφιστεί 250 φορολογικά νομοσχέδια και έχουν εκδοθεί
115.000 υπουργικές αποφάσεις".
Όπως σημειώνεται στην έρευνα σχετικά με τα φορολογικά έσοδα, αυτά μειώνονται από το 2010 ενώ σχετικά με το
"προφίλ" αυτών που πληρώνουν φόρους:
- Το 64% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωνε έσοδα κάτω από το αφορολόγητο όριο (2011).
- Το 49% των μισθωτών δήλωνε εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ (2011).
- Οι 900 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (0,4% του συνόλου) πλήρωναν το 61% των φόρων νομικών προσώπων
(2011).
- Το 8% των φορολογούμενων (όσοι δήλωναν εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ ετησίως) πλήρωνε το 69% των φόρων
φυσικών προσώπων (2011).
Στην κρίση, όπως σημειώνεται στην έρευνα, τα εισοδήματα μειώθηκαν ενώ τα βάρη μετατοπίστηκαν στα μεσαία
εισοδήματα.
Στην έρευνα υπογραμμίζεται ότι «οι υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης διαμαρτύρονται για την ίδια κατάσταση
ελλιπούς μηχανοργάνωσης και «ηλεκτρονικής» διοίκησης,, αιτούμενοι ακόμη και την ύπαρξη σύνδεσης internet σε όλα τα
τερματικά της υπηρεσίας καθώς και πρόσβαση σε άλλα λειτουργικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου
Οικονομικών και άλλων Δημοσίων Φορέων (TAXIS, E9, Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών,
οχημάτων κτλ.). Τα αιτήματα των υπαλλήλων καταδεικνύουν ότι η Φορολογική Διοίκηση δεν είναι στελεχωμένη
τεχνολογικά ούτε με τα βασικά και απολύτως απαραίτητα (όπως π.χ. σύνδεση στο διαδίκτυο), ενώ παράλληλα καθίσταται
εμφανής η δυσλειτουργία της και η αδυναμία για απόκτηση συνολικής εικόνας για κάθε φορολογούμενο, αφού οι κατά
τόπον υπάλληλοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.
Επίσης, οι υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης υπερτονίζουν τα προβλήματα στη διαλειτουργικότητα των
Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων της ΓΓΔΕ (π.χ. διαλειτουργικότητα Icisnet με Taxisnet), την αδυναμία
πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. παλαιότερες δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακίνητης Περιουσίας) και
την έλλειψη ενημερωμένων και επικαιροποιημένων βάσεων δεδομένων (π.χ. συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών
προμηθευτών) και μηχανογράφησης του τμήματος Κεφαλαίου. Τα Πληροφοριακά Συστήματα δεν ενημερώνονται έγκαιρα
με τις αλλαγές της νομοθεσίας και η ηλεκτρονική πληροφόρηση είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα οι Περιφερειακές Υπηρεσίες
να μην έχουν άμεση πληροφόρηση σχετικά με εγκυκλίους, οδηγίες και λοιπά έγγραφα, απαραίτητα για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους.
Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα είναι και η πολυνομία και οι συχνές αλλαγές του φορολογικού συστήματος. Σύμφωνα με
τους μελετητές, η ύπαρξη πολλών φορολογικών νομοθετημάτων και η συνεχής αναθεώρηση-τροποποίησή τους
δημιουργούν de facto σύγχυση και διευρύνουν τόσο το πεδίο για εισαγωγή ειδικών ή ακόμη και απαλλακτικών
φορολογικών διατάξεων όσο και το πεδίο για υποστήριξη παρερμηνειών της φορολογικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε
δικονομικό επίπεδο,, με την ψήφιση και δημοσίευση μεγάλου αριθμού νόμων. Από το 1975 ψηφίσθηκαν 250 φορολογικά
νομοθετήματα και τροπολογίες μαζί με άλλους 3.450 νόμους και 115.000 υπουργικές αποφάσεις.
Τους τελευταίους 30 μήνες έχουν ψηφιστεί έξι αμιγώς φορολογικοί νόμοι με 177 άρθρα και 17 νόμοι στους οποίους
συμπεριλήφθηκαν 71 νέες φορολογικές διατάξεις. Για τις διατάξεις αυτές εκδόθηκαν 111 υπουργικές αποφάσεις και 138
διευκρινιστικές εγκύκλιοι.
Τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διαΝΕΟσις:
Βραχυπρόθεσμα
1. Μείωση συντελεστών φορολογίας
2. Χρήση πλαστικού χρήματος & ηλεκτρονικής τιμολόγησης
3. Αυστηρότερος φορολογικός έλεγχος & αυστηρές κυρώσεις
Μεσοπρόθεσμα
1. Οργάνωση φορολογικών αρχών
2. Τεχνολογική αναβάθμιση & διασυνδέσεις
3. Εκπαίδευση υπαλλήλων φορολογικής διοίκησης
4. Αύξηση αποδοχών και κινήτρων
5. Καταπολέμηση διαφθοράς
Μακροπρόθεσμα
1. Σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα
2. Διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή των επιχειρήσεων
3. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου
4. Δημιουργία φορολογικής συνείδησης.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Στις αρχές του 2017 ξεκινούν τα έργα στο Ελληνικό
Στις αρχές του 2017 είναι εφικτό να ξεκινήσουν τα έργα ανάπλασης του Ελληνικού, εφόσον, βέβαια, έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες
εγκρίσεις, όπως υποστήριξε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development,
εταιρείας που κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό και υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινοπραξία επενδυτών Global Investment Group, ο
οποίος αποτελείται από τον όμιλο Λάτση, την κινεζική Fosun και την Eagle Hills με έδρα το Άμπου Ντάμπι. Στις αρχές του 2017 είναι
εφικτό να ξεκινήσουν τα έργα ανάπλασης του Ελληνικού, εφόσον, βέβαια, έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, όπως υποστήριξε
σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, εταιρείας που κέρδισε τον
σχετικό διαγωνισμό και υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινοπραξία επενδυτών Global Investment Group, ο οποίος αποτελείται από τον
όμιλο Λάτση, την κινεζική Fosun και την Eagle Hills με έδρα το Άμπου Ντάμπι.
«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το μεγαλύτερο έργο μεικτής ανάπλασης στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς. Οι
μπουλντόζες μπορούν να μπουν στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, από τις αρχές του επόμενου έτους, σε λιγότερο από
επτά μήνες δηλαδή, αμέσως μόλις δοθεί το πράσινο φως πρώτα από τη Βουλή και έπειτα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που θα
εξετάσει το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Plan)», επισήμανε ο κ. Αθανασίου.
«Στο μεσοδιάστημα που θα προηγηθεί, η κοινοπραξία είναι πρόθυμη να παράσχει οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και βοήθεια, εάν
ζητηθούν, προκείμενου το έργο να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο κ. Αθανασίου, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί μελέτες από διεθνείς και ελληνικές εταιρείες που καλύπτουν κάθε πτυχή του έργου (περιβαλλοντικές, οικονομικές,
κοινωνικές κ.λπ.) συνολικού κόστους άνω των 10 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των έργων που έχουν ανακοινωθεί αλλά και τους τομείς από τους οποίους θα ξεκινήσει η
ζήτηση θέσεων εργασίας, από τις συνολικά 70.000 περίπου άμεσες και έμμεσες θέσεις που θα δημιουργηθούν, ο κ. Αθανασίου
σημειώνει: «Το έργο ξεκινά με την πλήρη εκκαθάριση της συνολικής έκτασης 6.200 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου του
Ελληνικού και σε χρονικό διάστημα έξι με εννέα μηνών η έκταση θα είναι έτοιμη προκειμένου να ξεκινήσουν οι αναπλάσεις, με πρώτο
έργο τη δημιουργία του μεγαλύτερου παραλιακού πάρκου στην Ευρώπη, έκτασης 2.000 στρεμμάτων, που θα αποτελεί και ένα από τα
μεγαλύτερα στο είδος τους διεθνώς», αναφέρει ο κ. Αθανασίου.
Η έναρξη των έργων σηματοδοτεί την ενίσχυση κλάδων που έχουν πληγεί καίρια από την κρίση, όπως των κατασκευών, της
τσιμεντοβιομηχανίας, της χαλυβουργίας, του κλάδου αλουμινίου, των προμηθευτών και μεταφορών από ευρύτατο τομέα προϊόντων
αλλά και υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα έργο που μπορεί να φτάσει τα 8 δισ. ευρώ.
Ξενοδοχεία
Όπως αναφέρει ο κ. Αθανασίου, ταυτόχρονα ξεκινούν και τα έργα για την πλήρη αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, της μαρίνας
αλλά και της κατασκευής πέντε ξενοδοχειακών μονάδων.
Στην παραλία θα δημιουργηθεί ένα «επτάστερο» ξενοδοχείο, που δεν υπάρχει άλλο στη χώρα μας, που θα δίνει την αίσθηση ενός
«σκάφους» δυναμικότητας 250 κλινών, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα θα έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 2.200 κλινών. Τα ξενοδοχεία θα
λειτουργούν όλο τον χρόνο, δημιουργώντας τουλάχιστον 5.500 νέες θέσεις εργασίας από όλο το φάσμα των τουριστικών ειδικοτήτων.
Παράλληλα, θα προχωράει η κατασκευή υψηλού κτιρίου με χρήσεις κατοικίας, μοναδικής αρχιτεκτονικής που θα αποτελέσει τοπόσημο
όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη και θα έχει περίπου 200 διαμερίσματα, για τα οποία έχει ήδη αρχίζει να
εκδηλώνεται αγοραστικό ενδιαφέρον.
Θέσεις
εργασίας
Οι νέες θέσεις εργασίας θα προκύψουν από τις ανάγκες που θα προκύψουν. Για παράδειγμα, το εμπορικό κέντρο θα δημιουργήσει 4.500
νέες θέσεις εργασίας, ενώ άλλες 2.000 θέσεις θα προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του Διεθνούς Ιατρικού Κέντρου και
2.500 θέσεις από την κατασκευή και λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημιακού Κέντρου.
Νέες θέσεις εργασίας από ευρύ φάσμα ειδικοτήτων δημιουργούνται από νέες χρήσεις όπως από τη δημιουργία πρότυπου
επιχειρηματικού πάρκου, συνεδριακού κέντρου, νέου γηπέδου γκολφ, της αξιοποίησης του Ολυμπιακού Κέντρου κανό-καγιάκ κ.λπ.
Η ένταξη στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Plan) σημαντικών εκτάσεων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, όπως παιδικοί
σταθμοί, εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικές εγκαταστάσεις, πολιτισμικοί χώροι,
εγκαταστάσεις πρόνοιας/υγείας για την εξυπηρέτηση τόσο του πληθυσμού της περιοχής όσο και άλλων περιοχών του λεκανοπεδίου θα
συμβάλει όχι μόνο στη διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας αλλά και στην ανάγκη νέων προσλήψεων.
Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου, τα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή &
λειτουργία), που υπολογίζονται σε σύνολο φόρων (εισοδήματος, εταιρικών, ασφαλιστικές εισφορές, φόροι ακινήτων, ΦΠΑ) ανέρχονται
σε περισσότερα από 13,5 δισ. ευρώ. Επίσης, ο κ. Αθανασίου σημειώνει ότι θα υπάρχουν επιπλέον έσοδα για το ελληνικό δημόσιο από τον
επικείμενο διαγωνισμό αδειοδότησης του καζίνο, καθώς και από τους φόρους παιγνίων σε ετήσια βάση.
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Αύξηση του κατώτατου μισθού στις ΗΠΑ προτείνει η Κριστίν Λαγκάρντ
Μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές στον φόρο εισοδήματος, αναβάθμιση των κοινωνικών προγραμμάτων για τους
φτωχούς ανέργους και αύξηση του κατώτατου μισθού προτείνει στις ΗΠΑ η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ. Η σύσταση έπεται έρευνας του Ταμείου, που διαπιστώνει επιδείνωση μιας σειράς δεικτών στη
μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και πτώση του βιοτικού επιπέδου σημαντικής μερίδας του αμερικανικού
πληθυσμού. Ειδικότερα στην έκθεσή του για την αμερικανική οικονομία το ΔΝΤ διαπιστώνει πως η αύξηση

της παραγωγικότητας
έχει επιβραδυνθεί από το 1,7% στο οποίο βρισκόταν πριν από την αρχή της κρίσης το
2007 στο μόλις 0,4% τα τελευταία πέντε χρόνια. Υπογραμμίζει, όμως, ότι μεγάλο μέρος της αύξησης που είχε
σημειώσει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τα 20 χρόνια πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση οφειλόταν κυρίως στην
αύξηση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας της οικονομίας. Επιπλέον, το
ΔΝΤ διαπιστώνει πως μετά το 2000 διευρύνονται οι εισοδηματικές διαφορές στις ΗΠΑ και μόλις το 0,25% του
πληθυσμού έχει βελτιώσει το εισόδημά του. Το 3% των Αμερικανών έχει διολισθήσει σε μια φτωχότερη
εισοδηματική κατηγορία, που κερδίζει λιγότερα από το 50% του μέσου εισοδήματος και βρίσκεται σε
κατάσταση ανασφάλειας και πτώσης του βιοτικού του επιπέδου. Ο αριθμός των φτωχών Αμερικανών έχει,
άλλωστε, φτάσει στα 46,7 εκατ. άτομα και αντιπροσωπεύει το 15% του πληθυσμού των ΗΠΑ. Οπως
επισημαίνει το Ταμείο, το γεγονός ότι τόσοι Αμερικανοί ζουν σε συνθήκες ένδειας έχει ως αποτέλεσμα να
μειώνεται η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, το Ταμείο υπογραμμίζει
την ανάγκη να δοθούν στα αμερικανικά νοικοκυριά κίνητρα για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ώστε να
αυξηθεί η προσφορά εργασίας. Η Κριστίν Λαγκάρντ επισήμανε ως ιδιαίτερη αδυναμία της αμερικανικής
οικονομίας το ότι είναι η μοναδική μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών στην οποία δεν προβλέπεται
πληρωμένη άδεια μητρότητας. Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης είναι η κατά 12% μειωμένη συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας. Ετσι, μεταξύ άλλων, συνιστά να δοθεί στους γονείς πληρωμένη γονική άδεια,
βοήθεια για τη φροντίδα των παιδιών και καλύτερα προγράμματα ασφάλισης των ανίκανων για εργασία. Σε
ό,τι αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας, η κ. Λαγκάρντ τη χαρακτήρισε επιτακτική ανάγκη κι ενώ
αναγνώρισε ότι αφορά κυρίως τον ιδιωτικό τομέα, συνέστησε στο αμερικανικό κράτος να λάβει τα κατάλληλα
μέτρα για να τη στηρίξει. Ανάμεσά τους η βελτίωση του φορολογικού συστήματος και των υποδομών των
ΗΠΑ, αλλά και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος με έμφαση στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των
ταλέντων και ικανοτήτων.
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