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Citi: Εως το 2022 η Ελλάδα θα βρίσκεται εκτός Investment Grade καταγράφοντας αδύναμη
ανάπτυξη
Αρκετά απαισιόδοξοι, για ακόμη μια φορά είναι αλήθεια, εμφανίζονται οι αναλυτές της Citi για τη χώρα μας. Ειδικότερα, σε έκθεση της
Citi κάνει λόγο για αρκετά αδύναμους ρυθμούς ανάπτυξης και διατήρηση των αποδόσεων των ομολόγων στα σημερινά επίπεδα θα
συνθέτουν το σκηνικό για την ελληνικό οικονομία μέσα στα επόμενα χρόνια, όπως προβλέπει η Citigroup. Όσον αφορά στη βωσιμότητα
του χρέους, αυτή θα εξαρτηθεί, όπως σχολιάζει, περισσότερο από πολιτικούς, παρά από οικονομικούς παράγοντες. Τονίζει δε ότι ίσως θα
πρέπει να επανεξεταστούν οι υπερβολικά επιθετικοί στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα. Στη βάση αυτών η αμερικανική επενδυτική
τράπεζα υπολογίζει ότι το αξιόχρεο της χώρας μας δεν θα ανέβει στην επενδυτική βαθμίδα (investment grade) έως το 2022.
Συγκεκριμένα, στην έκθεσή της για τις παγκόσμιες προοπτικές, η Citi βλέπει την ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με ρυθμούς 2,1%
φέτος για να κατεβάσει ταχύτητα στο 1,6% το 2019 και ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, με το ελληνικό ΑΕΠ να μεγεθύνεται κατά
1,3% το 2020 και το 2021 και κατά 1,4% το 2022. Οι προβλέψεις συνάδουν εν πολλοίς με τις εκτιμήσεις Κομισιόν και ΔΝΤ για ανάπτυξη
κοντά στο 1% με 1,5% μετά το 2020.
Πρόκειται για μία περίοδο κατά την οποία η Ευρωζώνη συνολικά θα κατεβάσει ταχύτητα, με ρυθμούς 1,9% φέτος, 1,7% το 2019 και το
2020, 1,6% το 2021 και 1,5% το 2022. Ωστόσο η ελληνική οικονομία έχει μόλις εξέλθει από βαθιά, πολυετή ύφεση και έχει πια «σπάσει»
τα δεσμά του μνημονίου, έστω και εάν παραμένει σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Θα περίμενε κανείς να εμφανίζει ισχυρότερη
δυναμική από την υπόλοιπη νομισματική ένωση, όπως έγινε για παράδειγμα με τις οικονομίες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της
Κύπρου, όταν βγήκαν από τα δικά τους προγράμματα (και σε πολύ εντονότερο βαθμό με της Ιρλανδίας, που όμως είναι πολύ διαφορετική
περίπτωση).
Ασθενικός θα είναι και ο πληθωρισμός, κάτι που σημαίνει δεν αναμένονται ουσιαστικές αυξήσεις μισθών και δυνατότητα των
επιχειρήσεων να αυξήσουν τις τιμές τους. Φέτος υπολογίζεται στο 0,7%, την ώρα που στην Ευρωζώνη προσεγγίζει το 2%, ενώ το 2019
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 1,1% και την αμέσως επόμενη στο 1,4%. Καλύτερη θα είναι η εικόνα τη διετία 2021-2022 με τον
πληθωρισμό στο 1,7% και 2% αντίστοιχα.
Οι αναλυτές της Citi θυμίζουν ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Αθήνα και τους πιστωτές, σε συνδυασμό με τις καλύτερες
των εκτιμήσεων δημοσιονομικές επιδόσεις επέτρεψαν μιά συμφωνία για ελάφρυνση τους χρέους τον Ιούνιο. «Το ΑΕΠ συνεχίζει να
αναπτύσσεται, αν και αργά, με οδηγό τις εξαγωγές, αλλά παρά την ουσιαστική μεταρρυθμιστική προσπάθεια και μία τεράστια εσωτερική
υποτίμηση, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών έχει βελτιωθεί λιγότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη μνημονιακή χώρα»
επισημαίνουν. Έτσι η ανάπτυξη, μετά την εφετινή καλύτερη επίδοση από το 2007, θα κατεβάσει και πάλι ταχύτητα τα επόμενα χρόνια,
καθώς «η συνεχιζόμενη λιτότητα (για να επιτευχθούν οι στόχοι) θα συνεχίσει να βαρύνει στην ανάπτυξη» αναφέρουν.
Όσον αφορά στη βιωσιμότητα του χρέους, αυτή «εξαρτάται από την πολιτική» τονίζουν. «Η όχι και τόσο ευοίωνη προοπτική ανάπτυξης
καθιστά την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους αμφίβολη, ακόμη και μετά τη συμφωνία ελάφρυνσης». Ωστόσο το 80% του
δημοσίου χρέους είναι στα χέρια του επίσημου τομέα και το ποσοστό αυτό θα μειωθεί με πολύ βραδείς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια. Έτσι
είναι τα πολιτικά τεκταινόμενα περισσότερο από τα οικονομικά, που θα καθορίσουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα» εξηγούν.
Όπως αναφέρουν η προθυμία των Ευρωπαίων πιστωτών να στηρίξουν την Ελλάδα (επιτρέποντας πιθανώς ένα λιγότερο επιθετικό/
φιλόδοξο πρωτογενές πλεόνασμα, εάν ο υφιστάμενος στόχος αποδειχθή μη εφικτός) θα παραμείνει καθοριστικής σημασίας στην εκτίμηση
για το εάν η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Η Citi βλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,9% φέτος και 3,5% του ΑΕΠ το 2019. Εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει ελαφρώς στο
183% του ΑΕΠ το 2019 από 187% φέτος, στο 178% το 2020, θα βρεθεί έξι μονάδες χαμηλότερα ένα χρόνο αργότερα και θα είναι στο
166% του ΑΕΠ το 2022.

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

I

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

Ημερήσια Νέα

/

Folli Follie: Δέσμευση λογαριασμών Βαρθαλίτη- Μπεγιέτη
Νέος κύκλος δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών άνοιξε ο οικονομικός Εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών δεσμεύονται οι λογαριασμοί
των Ορκωτών Λογιστών Γιώργου Βαρθαλίτη που υπέγραψε τις λογιστικές καταστάσεις της Folli Follie αλλά
και του Ιωάννη Μπεγιέτη οικονομικού διευθυντή της Folli Follie Group Sourcing Limited, θυγατρικής του
ομίλου στην Κίνα.
Είναι η δεύτερη κίνηση της Δικαιοσύνης προς αυτή την κατεύθυνση καθώς είχε προηγηθεί στις αρχές
Οκτωβρίου η δέσμευση των λογαριασμών οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Folli Follie (σύνθεση
25.4.2018) μεταξύ αυτών δε του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, τότε προέδρου, της Αικατερίνης Κουτσολιούτσου,
τότε αντιπροέδρου και του Γιώργου Κουτσολιούτσου που παραμένει ακόμα και σήμερα διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας.
Σε εκείνο το βούλευμα, επικαλούμενος το πόρισμα της A&M και ένορκη κατάθεση στελέχους της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, ο Ιωάννης Δραγάτσης τόνιζε ότι «προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ότι η εισηγμένη στο ΧΑ
εταιρεία Folli Follie «έκτιζε» από το 2007, αλλά πιθανότατα και προγενέστερα, ψευδείς ισολογισμούς
μεταφέροντας ψευδή κέρδη, ψευδή ταμειακά διαθέσιμα, εικονικές πωλήσεις και ψευδή αποθέματα».
Να σημειωθεί ότι έχει μεσολαβήσει η κατάθεση στη Δικαιοσύνη του πορίσματος της Επιτροπής Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχου, εις βάρος των ορκωτών της εταιρίας ECOVIS VNT που ήλεγχε τη Folli Follie επί
σειρά ετών.
Όπως αναφέρει το Euro2day.gr σε αυτό καταγράφεται «βαριά αμελή συμπεριφορά» και αφήνει τον ενδεχόμενο
καταλογισμό δόλου στις δικαστικές αρχές.
Το πόρισμα, εκτάσεως περίπου 50 σελίδων, καταλογίζει στους εν λόγω ορκωτούς σωρεία παραλείψεων, πολλές
εκ των οποίων σχετίζονται με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 600. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, αφής στιγμής
η κινεζική εταιρία που ήλεγχε τις ασιατικές θυγατρικές της Folli Follie Group δεν ήταν μεγάλου μεγέθους και
εγνωσμένης διεθνούς αξιοπιστίας, οι εδώ ορκωτοί που ευθύνονταν για τον έλεγχο των ενοποιημένων λογιστικών
καταστάσεων όφειλαν να έχουν ζητήσει ικανά στοιχεία, προκειμένου να σχηματίσουν ίδια γνώμη για την
αξιοπιστία των επιμέρους σημαντικών λογιστικών καταστάσεων.
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Θα επιβιώσει μια ακόμη πολιτική ήττα η Άνγκελα Μέρκελ;
Δύο μήνες μετά την εκλογική απογοήτευση στην Βαυαρία, η Άνγκελα Μέρκελ και ο κυβερνητικός της συνασπισμός αντιμετωπίζουν νέα
εκλογική δοκιμασία την Κυριακή στο κρατίδιο της Έσσης.
Προδικάζοντας νέο δυσμενές αρνητικό αποτέλεσμα, η καγκελάριος έσπευσε να προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να εξαχθούν
συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο από το αποτέλεσμα αυτής της τοπικής ψηφοφορίας.
Όμως μία μικρή σιβυλλική της φράση στον ραδιοσταθμό Hessischen Rundfunk που μεταδόθηκε από όλα τα γερμανικά μέσα επανέφερε
τις εικασίες για το πολιτικό της μέλλον: «όλοι όσοι κατά το παρελθόν θέλησαν να διευθετήσουν μόνοι τους την διαδοχή τους απέτυχαν.
Και αυτό είναι καλό».
Σε μία ένδειξη της σημασίας των εκλογών αυτών, η κα. Μέρκελ πολλαπλασίασε τις συναντήσεις προς υποστήριξιν του επικεφαλής της
Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης (CDU) στην Έσση Φόλκερ Μπουφιέρ.
Αν και σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχει συμμαχήσει με τους σοσιαλδημοκράτες του SPD, δεν δίστασε να επικαλεσθεί την απειλή «της
αριστερής εμπειρίας», για την περίπτωση που μία συμμαχία της αριστεράς θα εξασφάλιζε την πλειοψηφία. Θα ήταν καταστροφικό «σε
αυτήν την περίοδο αναταραχής σε ολόκληρο τον κόσμο».
Θα εισακουσθεί από τα 4,4 εκατομμύρια ψηφοφόρους; Τίποτε δεν είναι λιγότερο βέβαιο, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις.
Ο «δολοφόνος της βασίλισσας»
Αν η CDU ηττηθεί στην Έσση, η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ δυσμενής για την καγκελάριο, που αντιμετωπίζει στις αρχές του
Δεκεμβρίου μία ψηφοφορία των μελών για την προεδρία του κόμματος.
«Ποιος θα παίξει τον ρόλο του δολοφόνου της βασίλισσας;», έγραψε η Die Welt λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, που επικαλείται μη κατονομαζόμενα στελέχη του κόμματος, «μία απρόβλεπτη δυναμική μπορεί να
πυροδοτηθεί (σε περίπτωση εκλογικής ήττας) και να κοστίσει στην Μέρκελ τα πόστα της».
Ολες οι δημοσκοπήσεις κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση: όπως και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η συντηρητική δεξιά βρίσκεται σε
υποχώρηση και στην Έσση εξασφαλίζει το 26% της πρόθεσης ψήφου, 12 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από την εκλογική επίδοση του
2013.
Οπως και στη υπόλοιπη Γερμανία, οι ψηφοφόροι της Έσσης εμφανίζονται κουρασμένοι από τις εσωτερικές έριδες του μεγάλου
συνασπισμού που βρίσκεται την εξουσία στο Βερολίνο, κυρίως σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση Μέρκελ επωφελούνται. Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), που εξασφάλισε
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση το 2017, εξασφαλίζει διψήφιο ποσοστό (περί το 12%) και την είσοδό της για πρώτη φορά στο τοπικό
κοινοβούλιο.
Όμως, η δυναμική ευνοεί επάνω από όλους τους Πράσινους, περιστασιακούς συμμάχους της CDU από το 2013 στην Έσση.
Οι “Grünen”, που εξασφάλισαν την δεύτερη θέση στις εκλογές της Βαυαρίας, είναι πιθανόν να ξεπεράσουν την Κυριακή το 20% των
ψήφων αφήνοντας πίσω τους σοσιαλδημοκράτες του SPD.
Στην περίπτωση αυτή, οι Πράσινοι, με επικεφαλής τον Γερμανό υεμενικής καταγωγής Τάρεκ αλ-Ουαζίρ και σημερινό υπουργό
Οικονομίας του κρατιδίου, θα μπορούσαν να ηγηθούν ενός συνασπισμού της αριστεράς αρπάζοντας την Έσση από τους συντηρητικούς.
Το γερμανικό πολιτικό τοπίο ζει μία «μετατόπιση των τεκτονικών πλακών» υπέρ των Πρασίνων, δηλώνει ο πρώην επικεφαλής τους, ο
Τζεμ Εζντεμίρ.
Απόσειση ευθυνών
Εάν η Έσση φύγει τόσο από την CDU όσο και από το SPD, οι επιπτώσεις θα υπερβούν τα τοπικά σύνορα και θα τροφοδοτήσουν τις
συζητήσεις για την διαδοχή της Άνγκελα Μέρκελ, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2005 και η θητεία της οποίας εκπνέει το 2021.
Το θέμα δεν αποτελεί πλέον ταμπού, αφού οι συντηρητικοί δεν έχουν σταματήσει να αλληλοσπαράσσονται από τότε που η Μέρκελ πήρε
την απόφαση να ανοίξει τις πόρτες της Γερμανίας σε ενάμισι εκατομμύριο πρόσφυγες στην κορύφωση της προσφυγικής κρίσης (20152016).
Μπροστά στην επέλαση του AfD, ορισμένα από τα στελέχη των γερμανών συντηρητικών θέλουν την απομάκρυνση από τον κεντρώο
πολιτικό προσανατολισμό και την στρατηγική του συμβιβασμού , κεντρικά στοιχεία της πολιτικής της Μέρκελ εδώ και περισσότερο
από μία δεκαετία.
Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη για την Μέρκελ, αφού εκτός από την εσωκομματική γκρίνια, οι σοσιαλδημοκράτες εταίροι
βρίσκονται σε κάθοδο και αναρωτιούνται για τους λόγους παραμονής τους στο κυβερνητικό συνασπισμό.
Η ψηφοφορία της Κυριακής αναμένεται να είναι και πάλι καταστροφική για το παλαιότερο κόμμα της Γερμανίας, λίγες εβδομάδες μετά
την βαυαρική πανωλεθρία. Και η αποχώρηση του SPD από τον κυβερνητικό συνασπισμό για να αποσυρθεί και να επουλώσει τις πληγές
του είναι ένα παλαιότερο σενάριο που κερδίζει και πάλι έδαφος στις τάξεις των σοσιαλδημοκρατών, πυροδοτώντας τις ανησυχίες των
συντηρητικών εταίρων τους.
«Η αποφυγή των ευθυνών δεν βοήθησε ποτέ σε περιπτώσεις φθίνουσας δημοφιλίας», προειδοποίησε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ,
επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των βαυαρών χριστιανοκοινωνιστών και μελών του κυβερνητικού συνασπισμού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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DW : Φορολογικός παράδεισος η Πορτογαλία;
Σε πραγματικό «φορολογικό παράδεισο» έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια η Πορτογαλία. Όχι όμως για όλους.
Ωφελημένοι είναι κυρίως ξένοι συνταξιούχοι.
Σε αντίθεση με τους Πορτογάλους, οι συνταξιούχοι που έχουν «μη μόνιμη» κατοικία στην Πορτογαλία
απαλλάσσονται
 από την καταβολή φόρων. Η σχετική νομοθεσία ισχύει από το 2009 και έχει προσελκύσει
έκτοτε μεγάλο αριθμό αλλοδαπών συνταξιούχων. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που ορισμένες χώρες να εξετάζουν
τώρα τη λήψη αντίμετρων.
«Μη μόνιμη» κατοικία σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζουν 180 μέρες το χρόνο στην Πορτογαλία.
Τουλάχιστον επίσημα και θεωρητικά. Διότι στην πράξη αυτό ουδέποτε ελέγχεται από τις πορτογαλικές αρχές.
Φορολογικές διευκολύνσεις προβλέπονται και για υψηλόμισθους που επίσης δεν μένουν μόνιμα στην
Πορτογαλία και οι οποίοι φορολογούνται με μόλις 20%.
Περίπου 25.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια και κάνουν χρήση αυτής της ιδιαίτερα
ευνοϊκής φορολογικής ρύθμισης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πορτογαλικό υπουργείο Οικονομικών «χάρισε»
έτσι σε ετήσια βάση περί τα 350 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους, που θα καταβάλλονταν κανονικά στις χώρες
προέλευσης των «φοροτουριστών». Οι περισσότεροι προέρχονται από τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την
Ιταλία και τη Σουηδία.
«Ανήθικη» και «άδικη» η ρύθμιση
Δυο τουλάχιστον χώρες όμως δεν φαίνονται πλέον διατεθειμένες να συνεχίσουν να αποδέχονται αυτή τη -σε
βάρος τους- νόμιμη δυνατότητα φοροαποφυγής. Η Σουηδία και η Φινλανδία προανήγγειλαν ότι θα
επανεξετάσουν τις συμφωνίες διπλής φορολόγησης με την Πορτογαλία σε περίπτωση που η τελευταία δεν
αλλάξει τη νομοθεσία της. Αντιδράσεις προκαλεί η ευνοϊκή για ξένους ρύθμιση όμως και στο εσωτερικό.
«Είναι άδικη έναντι όλων των Πορτογάλων που πληρώνουν φόρους. Είναι ανήθικη και δεν ανταποκρίνεται στο
ευρωπαϊκό πνεύμα», σχολιάζει η ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Άννα Γκόμεζ η οποία έχει
ζητήσει επανειλημμένως την παρέμβαση της Κομισιόν.
Η πορτογαλική κυβέρνηση αντιτείνει ότι η ρύθμιση κάνει καλό στη χώρα, ότι φέρνει χρήματα και δημιουργεί
θέσεις εργασίας. Πέραν αυτού, όπως επισημαίνει, υπάρχουν παρόμοιες ρυθμίσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Εντός της ΕΕ δεν επιτρέπεται να υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός σε φορολογικές υποθέσεις, ανταπαντά
η ευρωβουλευτής Γκόμεζ, προσθέτοντας ότι η Πορτογαλία δεν θα πρέπει να γίνει ο «φορολογικός παράδεισος»
ξένων πλουσίων. Η ίδια ζητά να σταματήσει στην Πορτογαλία και η πρακτική της χορήγησης χρυσής βίζας σε
μη Ευρωπαίους.
\
Η Άννα Γκόμεζ έχει απευθυνθεί και στον κομματικό της φίλο, υπουργό Οικονομικών και επικεφαλής του
Eurogroup Μάριο Σεντένο. Μέχρι στιγμής όμως ο τελευταίος δεν έχει αντιδράσει.
Deutsche Welle

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Όλες οι διορθώσεις (μεγαλύτερες του 5%) της Wall Street από τα
χαμηλά του Μαρτίου του 2009 … Που βρίσκεται η τρέχουσα πτώση…
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