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Η Γερμανία λέει «όχι» στο γαλλικό σχέδιο για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύεται στην γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, το Βερολίνο αντιτίθεται στο
γαλλικό σχέδιο για το χρέος που προβλέπει τη διασύνδεση της ελάφρυνσής του με τους ρυθμούς ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας.
Επί της ουσίας και με το χρόνο για το Eurogroup της Παρασκευής να μετράει αντίστροφα, η Γερμανία λέει
«όχι» σε έναν αυτόματο μηχανισμό ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και επιθυμεί να υπάρξουν και σε αυτήν την
περίπτωση αυστηρές προϋποθέσεις και αξιολογήσεις.
Ενδεικτικό είναι ότι το έγγραφο του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών αναφέρει: «Σε περίπτωση
χαμηλότερης ανάπτυξης δεν θα επιτρέπεται αυτόματα στην Ελλάδα να μειώσει τις πληρωμές της εξυπηρέτησης
του χρέους της».
Επισημαίνεται επιπλέον ότι ο μηχανισμός ελάφρυνσης του χρέους θα μπορεί να ενεργοποιείται μόνον στη βάση
των τριμηνιαίων ελέγχων που κάνουν οι θεσμοί στις χώρες που εξέρχονται προγραμμάτων στήριξης και αφού
πρώτα θα επιβεβαιώνεται πως η Ελλάδα συμμορφώνεται με μια σειρά από δεσμεύσεις της, όπως εκείνες που
σχετίζονται με την τήρηση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.
Κληθείσα να σχολιάσει το δημοσίευμα, η εκπρόσωπος του γερμανού υπουργού Οικονομικών Όλαφ Σολτς
σχολίασε ότι η απόφαση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους δεν έχει ληφθεί ακόμη και πως «δεν υπάρχει
κάτι προκαθορισμένο» για το ζήτημα.
Η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών συμπλήρωσε, δε, ότι οι συζητήσεις για το ελληνικό
χρέος θα συνεχιστούν και πως το Βερολίνο ελπίζει πως θα καταλήξουν «εγκαίρως», δηλαδή πριν από τη λήξη
του ελληνικού προγράμματος. «Σε κάθε περίπτωση η απόφαση θα χρειαστεί μερικές ακόμη εβδομάδες».
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Citigroup: Να μην περιμένει πολλά η Ελλάδα για το χρέος
Στην αντίθεση της Γερμανίας στον "αυτόματο" μηχανισμό ελάφρυνσης του χρέους που συνδέεται με το ΑΕΠ,
αναφέρεται η Citigroup σε νέο της note για τους πελάτες της.
Όπως σημειώνει, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών θα καθορίσει τους όρους της Γερμανίας σε
οποιοδήποτε μηχανισμό ελάφρυνσης του χρέους της Ελλάδας μετά το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο.
Ένας μηχανισμός ελάφρυνσης του χρέους που θα συνδέεται με την ανάπτυξη (που συνεπάγεται καθυστερήσεις
στην εξυπηρέτηση του χρέους εάν η αύξηση του ΑΕΠ πέσει κάτω από ένα ορισμένο όριο) είναι μια επιλογή που
συζητείται επί του παρόντος από τους Ευρωπαίους πιστωτές και είναι πιθανόν να συζητηθεί στη συνεδρίαση
της Eurogroup αυτή την Παρασκευή.
Η Γερμανία όμως είναι διατεθειμένη να υποστηρίξει τον μηχανισμό αυτό μόνο υπό όρους, τονίζει η Citi,
δηλαδή ότι η Ελλάδα εφαρμόζει αυστηρά τους στόχους μετά το πρόγραμμα. Η Γερμανία θα υποστηρίξει των
αυτοματισμό μόνο του μέρους της ελάφρυνσης του χρέους που συνδέεται με την επιστροφή των κερδών ANFA
στην Ελλάδα, αλλά δεν θα υποστήριζε άλλα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους να είναι αυτόματα.
Όπως σχολιάζει η Citi, η ελάφρυνση του χρέους είναι το επόμενο μεγάλο debate γύρω από την Ελλάδα πριν από
το τέλος του προγράμματος διάσωσης. Εξακολουθεί να εκτιμά ωστόσο πως η όποια ελάφρυνση έρθει θα έχει
περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, με λίγες συνέπειες στην μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Ωστόσο
σημειώνει πως ακόμα και αυτό θα ήταν ένα θετικό μήνυμα βελτίωσης της εμπιστοσύνης μεταξύ της Αθήνας
και των Ευρωπαίων πιστωτών της.

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

ΟΟΣΑ: «Καλπάζει» η φορολογική επιβάρυνση μισθωτών στην Ελλάδα
Η συνολική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας από τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές εργαζομένων και
εργοδοτών (tax wedge) αυξήθηκε το 2017 στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ (Taxing Wages 2018).
Η φορολογική επιβάρυνση για έναν άγαμο εργαζόμενο, χωρίς παιδιά, που εισπράττει τον μέσο μισθό αυξήθηκε
κατά 0,31 της ποσοστιαίας μονάδας και διαμορφώθηκε στο 40,8% του συνολικού κόστους εργασίας των
εργοδοτών. Η μεταβολή αυτή προέκυψε από την αύξηση των εισφορών των εργαζομένων (0,15 της ποσοστιαίας
μονάδας) και των εργοδοτών (0,13 της μονάδας) και την οριακή αύξηση του φόρου εισοδήματος (0,04 της
μονάδας).
Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, η φορολογική επιβάρυνση για αυτήν την κατηγορία των εργαζομένων
μειώθηκε πέρυσι κατά 0,13 της ποσοστιαίας μονάδας στο 35,9%.
Την υψηλότερη επιβάρυνση είχαν το Βέλγιο (53,7%), η Γερμανία (49,7%), η Ιταλία (47,7%), η Γαλλία (47,6%)
και η Αυστρία (47,4%).
Συνέχεια…
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Αντίθετα, το χαμηλότερο "tax wedge" σημειώθηκε στη Χιλή (7%), τη Νέα Ζηλανδία (18,1%) και το Μεξικό
(20,4%). Σε σχέση με το 2016, το tax wedge αυξήθηκε σε 18 από τις 35 χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ μειώθηκε σε 16
χώρες και έμεινε σταθερό στην περίπτωση της Χιλής.
Για οικογένειες με δύο παιδιά, όπου μόνο ο ένας γονιός εργάζεται και παίρνει τον μέσο μισθό, η συνολική
φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,33 της ποσοστιαίας μονάδας και έφθασε το 39%.
Η μέση επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων ανήλθε στο 26,1%. Τη
μεγαλύτερη επιβάρυνση είχε η Γαλλία με 39,4%, ενώ πέντε ακόμη χώρες είχαν "tax wedge" από 38% έως
39%: η Ελλάδα (39%), η Ιταλία (38,6%), η Φινλανδία (38,4%), το Βέλγιο (38,3%) και η Σουηδία (38,2%). Η
χαμηλότερη επιβάρυνση σημειώθηκε στη Νέα Ζηλανδία (6,4%), τη Χιλή (7%) και την Ελβετία (9,1%).
Η διαφορά στη φορολογική επιβάρυνση των οικογενειών με δύο παιδιά σε σχέση με αυτή των άγαμων είναι
μικρότερη στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Η διαφορά αυτή είναι μικρότερη
από τρεις ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κορέα και την Τουρκία, ενώ η επιβάρυνση είναι η
ίδια στη Χιλή και το Μεξικό.
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FT: Πιθανότερη η διατήρηση από την ΕΚΤ της ποσοτικής χαλάρωσης μέχρι του χρόνου
«Τα ισχνά πρόσφατα στοιχεία καθιστούν πιθανότερη τη διατήρηση της ποσοτικής χαλάρωσης μέχρι του
χρόνου, γεγονός που θα καθυστερήσει αύξηση των επιτοκίων και θα περιορίσει τα περιθώρια κινήσεων της
ΕΚΤ στο μέλλον», εκτιμούν οι Financial Times ενόψει της σημερινής συνεδρίασης των ιθυνόντων της ΕΚΤ
στην Φρανκφούρτη. Όπως τονιζει η εφημερίδα, η ΕΚΤ χρησιμοποίησε τις πολύ καλές αποδόσεις της
ευρωζώνης πέρυσι προκειμένου να αποσύρει την παροχή κινήτρων (ποσοτική χαλάρωση) δίχως να προκαλέσει
αναστάτωση στις χρηματαγορές και, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ποσοτική χαλάρωση θα αποσυρόταν
πλήρως. Ωστόσο,-τονίζουν οι FT -εν όψει της σημερινής συνάντησης της Ε.Κ.Τ. θα πρέπει να μελετηθεί αν τα
πιο απογοητευτικά στοιχεία του 2018 θα τους αναγκάσουν να επανεκτιμήσουν τους υπολογισμούς τους.
Σύμφωνα με αναλυτές, τα ισχνά πρόσφατα στοιχεία καθιστούν πιθανότερη τη διατήρηση της ποσοτικής
χαλάρωσης μέχρι του χρόνου, γεγονός που θα καθυστερήσει αύξηση των επιτοκίων και θα περιορίσει τα
περιθώρια κινήσεων της Ε.Κ.Τ. στο μέλλον.
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Απειλούμενο είδος το …ΑΤΜ
Σε όλη τη Γερμανία λειτουργούσαν 58.400 ΑΤΜ στα τέλη του 2017. Μόλις δύο χρόνια πριν ήταν 61.100. Πώς
εξηγείται αυτή η αισθητή μείωση σε μία εποχή που γίνονται όλο και περισσότερες συναλλαγές εκτός ωραρίου;
Προφανώς με τη συνεχή πίεση για μείωση του κόστους, αλλά και την ψηφιοποίηση των συναλλαγών. Όπως
επισημαίνει ο Γιούργκεν Γκρος, επικεφαλής του Βαυαρικού Συνδέσμου Συνεταιριστικών Τραπεζών, «η
λειτουργία ενός και μόνο ΑΤΜ στοιχίζει στην τράπεζα περίπου 20.000-25.000 ευρώ ετησίως. Είναι προφανές
και κατανοητό ότι πρέπει να γίνει απόσβεση αυτού του ποσού. Πάντως το να κλείνεις τα ΑΤΜ δεν είναι και το
πιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο…»
Υπό την πίεση του κόστους λοιπόν ανακόπτεται η προέλαση του ΑΤΜ, το οποίο πάντως εξακολουθεί να
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για όλους τους πελάτες των τραπεζών. Το πρώτο ΑΤΜ
στη Γερμανία είχε εγκατασταθεί πριν από 50 χρόνια στην πόλη του Τύμπινγκεν. Το 1994 λειτουργούσαν
συνολικά 29.400 ΑΤΜ, μέχρι το 2015 ο αριθμός τους διπλασιάστηκε, για να αρχίσει ωστόσο στη συνέχεια η
καθοδική πορεία.
Online, η νέα τάση
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες ή ευκαιρίες για συναλλαγές εκτός ωραρίου. Το
αντίθετο συμβαίνει: όλο και περισσότερες συναλλαγές γίνονται πλέον online. Σύμφωνα μάλιστα με τη
Wirecard, μία γερμανική εταιρία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω Ίντερνετ, σε λίγα χρόνια οι
περισσότερες πληρωμές θα γίνονται από το κινητό, με την κατάλληλη App. Ήδη στην Κίνα οι πληρωμές μέσω
App είναι κάτι αυτονόητο.
Ο Μάρκους Άιχινγκερ, στέλεχος της Wirecard, πιστεύει ότι αυτή η πρακτικη θα διαδοθεί πολύ γρήγορα και
στη Γερμανία. Θεωρεί μάλιστα ότι θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον επαγγελματία. «Όχι μόνο θα αυξηθούν οι
συναλλαγές του, αλλά θα μειωθεί και το κόστος που έχει σήμερα για να διατηρεί κάποια αποθέματα μετρητών
στο ταμείο του», υποστηρίζει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι σήμερα το 85% των συναλλαγών σε όλον τον κόσμο
γίνονται με μετρητά. Ωστόσο, εκτιμά ο Μάρκους Άιχινγκερ, «υπάρχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης για
υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών όπως οι boon, Orange Cash και Allianz Prime.
Πιο ασφαλείς για τις τράπεζες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές
Φαίνεται πάντως ότι ένας ακόμη λόγος που οι τράπεζες μειώνουν τον αριθμό των ΑΤΜ είναι τα …γκαζάκια,
όπως επισημαίνει εκπρόσωπος του γερμανικού τραπεζικού οργανισμού Deutsche Kreditwirtschaft: «Οι
συνεχείς επιθέσεις στα ΑΤΜ εκτοξεύουν το κόστος για την ασφαλιστική κάλυψη των τραπεζών», δηλώνει. Σε
\
κάθε περίπτωση,
τα ΑΤΜ δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σε εύθετο χρόνο, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος της
Deutsche Kreditwirtschaft.
Πηγή: Deutsche Welle
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Stocks Historically Done Well During Periods of rising Rates

Link to read:
https://www.marketwatch.com/story/heres-why-stock-marketinvestors-are-focused-on-a-3-10-year-treasury-yield-2018-0424?link=sfmw_tw
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