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Το ΔΝΤ απειλεί να τινάξει στον αέρα το ελληνικό πρόγραμμα, υποστηρίζει η Huffington Post
Η ελληνική κυβέρνηση και οικονομικοί παράγοντες έχουν συμφωνήσει σε έναν τρόπο για την επίτευξη των
δημοσιονομικών στόχων που επιδιώκουν οι διεθνείς πιστωτές. Ωστόσο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
απορρίπτει τη συμφωνία και επιμένει ότι το βάρος των περικοπών πρέπει να βαρύνει τον μέσο Έλληνα,
αναφέρεται σε δημοσίευμα της Huffington Post.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αντιταχθεί στα σχέδια της ελληνικής να αυξήσει
τις εργοδοτικές εισφορές, προκειμένου να διασωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με μια πηγή που
πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Αθήνας και των πιστωτών της. Αντιθέτως, η πηγή αυτή που
μίλησε στη Huffington Post, είπε ότι το ΔΝΤ πιστεύει ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μειώσεις
συντάξεων ύψους 15% μεσοσταθμικά.
Μολονότι το Ταμείο δεν έχει επισήμως εκφράσει ενστάσεις στις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης,
υποστηρίζει ότι η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών θα καταστήσει την ελληνική οικονομία λιγότερο
ανταγωνιστική.
Το ΔΝΤ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, δεν διέψευσε τους ισχυρισμούς της πηγής αυτής. Παρέπεμψε όμως τη
Huffington Post στα σχόλια που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρι Ράις, ο οποίος
είπε ότι οι προτάσεις εξετάζονται και η διαδικασία αξιολόγησής τους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
Η αδιαλλαξία του Ταμείου αποδίδεται από ορισμένους στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, τον
Πάουλ Τόμσεν. «Το ότι ο Τόμσεν διαδραματίζει έναν όχι και τόσο εποικοδομητικό ρόλο είναι το λιγότερο που
μπορεί να πει κανείς. Η στάση του ΔΝΤ προκαλεί προβληματισμό και θέλει σαφώς είτε να βγει από το
πρόγραμμα ή να τινάξει όλο το πράγμα στον αέρα», υποστήριξε η πηγή της Huffington Post.

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

Έκθεση της Εθνική Τράπεζας: Μεγάλες οι επιπτώσεις από τα Capital Controls στην ελληνική
οικονομία
Σύμφωνα με το τμήμα μακροοικονομικών αναλύσεων της Εθνικής Τράπεζας, προκύπτει ανάγκη ταχείας άρσης
των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls), περιορισμοί οι οποίοι από τα μέσα του 2015 αποτέλεσαν
αναμφισβήτητα μια διαταραχή για την οικονομία. Τα βασικά μηνύματα της ανάλυσης είναι δύο: (i) οι ΜμΕ
επλήγησαν περισσότερο από τις μεγάλες επιχειρήσεις και (ii) οι άμυνες τους στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε
πεπερασμένα χρηματικά διαθέσιμα εκτός τραπεζικού συστήματος και αποθέματα καθιστώντας έτσι αυξανόμενη
την επίδραση των κεφαλαιακών ελέγχων όσο περνάει ο χρόνος.
Συνέχεια…
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/ σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας από την πίεση της
Συγκεκριμένα
πολιτικής αβεβαιότητας και της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων, οι ΜμΕ κατέγραψαν σημαντική πτώση
πωλήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015. Συγκεκριμένα, βάσει ερωτηματολογίου σε δείγμα 1.200
επιχειρήσεων, η μείωση άγγιξε το 15% το τρίτο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014
έναντι πτώσης 4% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 (με την πτώση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να φτάνει
το 23% και το 10% κατά τα αντίστοιχα τρίμηνα). Αξιοσημείωτο είναι ότι η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων
φαίνεται να έπληξε περισσότερο τις ΜμΕ σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς η διαφορά στο ρυθμό
πτώσης των πωλήσεων έφτασε τις 7,2 ποσοστιαίες μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2015 (15% για τις ΜμΕ έναντι
7,8% για τις μεγάλες).
Όσον αφορά το επιχειρηματικό κλίμα, η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων αποτυπώθηκε στο Δείκτη
Εμπιστοσύνης της ΕΤΕ για τις ΜμΕ ο οποίος μειώθηκε κατά 21 μονάδες το δεύτερο εξάμηνο του 2015 σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, επιστρέφοντας έτσι στα επίπεδα του δεύτερου εξαμήνου του 2013. Η
πτώση του Δείκτη Εμπιστοσύνης αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργική επιβάρυνση των ΜμΕ από την
επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων κυρίως όσον αφορά:
την
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- την είσπραξη απαιτήσεων (31% του τομέα σε μεγάλο βαθμό)
Η αντίδραση των ΜμΕ στην επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων μετριάστηκε από το γεγονός ότι άνω του ½ του
τομέα δηλώνει ότι είχε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων, έχοντας διακρατήσει
χρηματικά διαθέσιμα εκτός τραπεζικού συστήματος (το 21% επαρκή και το 36% σε κάποιο βαθμό), ενώ οι
κλάδοι εμπορίου και βιομηχανίας έχουν και ένα δεύτερο μέσο θωράκισης έναντι των κεφαλαιακών ελέγχων: τη
διακράτηση αποθεμάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει είτε επαρκή χρηματικά
διαθέσιμα είτε επαρκή αποθέματα ξεπερνά το 80%.
Συνεπώς, καθώς η σχετική ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού τομέα έναντι των κεφαλαιακών ελέγχων
προκύπτει εν μέρει από την ύπαρξη πεπερασμένων χρηματικών αποθεμάτων εκτός τραπεζικού συστήματος (και
δευτερευόντως αποθεμάτων), η ταχεία άρση τους είναι κρίσιμη για να παραμείνει η επίδραση τους στις ΜμΕ
στα τρέχοντα – σχετικά διαχειρίσιμα – επίπεδα. Η γρήγορη άρση των κεφαλαιακών ελέγχων φαίνεται ότι
αποτελεί και προσδοκία των ΜμΕ, καθώς λιγότερο από το ½ του τομέα δηλώνει ότι έχει προχωρήσει σε κάποια
αλλαγή της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων. Συγκεκριμένα:
- περίπου το ¼ του τομέα ακύρωσε επενδυτικά σχέδια,
- το 22% περιόρισε την απασχόληση,
- το 7% προχώρησε σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας και
- το 1% μετέφερε την έδρα του στο εξωτερικό.
Η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων είχε και δύο θετικές επιδράσεις στη λειτουργική αποτελεσματικότητα
της ελληνικής οικονομίας καθώς αύξησε τη χρήση e-banking και μηχανημάτων για κάρτες (POS) – ειδικά στις
μικρές επιχειρήσεις (με 12% αυτών να βάζει POS και 14% να ξεκινάει τη χρήση υπηρεσιών e-banking λόγω
των κεφαλαιακών ελέγχων).
Σε επίπεδο κλάδων, θετικά ξεχωρίζει η βιομηχανία χημικών, η πληροφορική και ο τουρισμός, ενώ πιο αδύναμοι
παρουσιάζονται οι τομείς των κατασκευών και του λιανικού εμπορίου.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σπάνε τα ρεκόρ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, στο ποσό ρεκόρ των 85δις ευρώ έφθασαν το 2015 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των
φορολογούμενων προς το Δημόσιο, έναντι 73,7δις ευρώ στο τέλος του 2014, σημειώνοντας καθαρή αύξηση 11,3δις ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο 12μηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 τα
«φέσια» προς την εφορία ξεπέρασαν συνολικά τα 13,4 δισ. ευρώ. Αθροιζόμενα με τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη (αυτά που
έχουν δημιουργηθεί πριν το 2015) ύψους 71,5 δισ. ευρώ, συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο εκτοξεύονται
στα 84,9 δισ. ευρώ! …. Συνέχεια..
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Το Δεκέμβριο το ύψος των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώθηκε ανεπαίσθητα σε σχέση με το Νοέμβριο (71,7 δισ.
ευρώ). Ωστόσο, το ύψος των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (αυτών που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο 2015) αυξήθηκε
κατά 1,6 δισ. ευρώ σε μηναία βάση και διαμορφώθηκε σε 13,4 δισ. ευρώ, από 11,8 δισ. ευρώ το Νοέμβριο.
Στο 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου μέσω ρυθμίσεων και κατασχέσεων εισπράχθηκαν 2,2 δισ. ευρώ από τα νέα
ληξιπρόθεσμα χρέη (το 16,8%) και 1,6 δισ. ευρώ από τα παλαιά, ενώ διαγράφηκαν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές
περίπου 780 εκατ. ευρώ (παλαιές και νέες). Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
τα τέλη Δεκεμβρίου ήταν σε εξέλιξη 799 πλήρεις και 177 μερικοί έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης σε μεγάλες
επιχειρήσεις. Συνολικά στο πρώτο 12μηνο εισπράχθηκαν από πλήρεις και μερικούς ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις 344
εκατ. ευρώ από φόρους και πρόστιμα, έναντι στόχου 370 εκατ. ευρώ. Στα τέλη Δεκεμβρίου το Κέντρο Φορολογουμένων
Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), είχε σε εξέλιξη 1.258 ελέγχους, ενώ είχε ολοκληρώσει 488 ελέγχους, σχεδόν τους μισούς
σε σχέση με τον ετήσιο στόχο (900). Στο 12μηνο 2015 το ΚΕΦΟΜΕΠ βεβαίωσε φόρους 417 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
εισπράχθηκαν τα 63 εκατ. ευρώ, έναντι ετήσιου στόχου είσπραξης 77 εκατ. ευρώ. Από τα στοιχεία της ΓΓΔΕ προκύπτει
πως εφορίες και ΣΔΟΕ υπέβαλαν 3.022 μηνύσεις το 2015 για παράλειψη υποβολής δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς
δήλωσης, αλλά και για μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και λοιπών φόρων. Τέλος, υπεβλήθηκαν 621 αναφορές για
βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.

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

Στην άμεση επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
κινείται το ΤΑΙΠΕΔ
Στην άμεση επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κινείται το
ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην διαδικασία.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, καμία από τις τρεις εταιρείες (η γαλλική SNCF, η ρωσική RZD και η
ρουμανική GFR) που είχαν περάσει στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού δεν υπέβαλε δεσμευτική προσφορά.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο μεσοδιάστημα εμφανίστηκαν νέοι υποψήφιοι επενδυτές οι οποίοι δεν
μπορούσαν να μετάσχουν στον διαγωνισμό.

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

Μεγαλύτερη διαφθορά στην Ελλάδα από ό,τι σε Μποτσουάνα, Γκάνα και Ναμίμπια
Την 58η θέση στη λίστα για την διαφθορά ανά τον πλανήτη που καταρτίζει η «Διεθνής Διαφάνεια»
καταλαμβάνει η Ελλάδα, καταγράφοντας χειρότερες επιδόσεις από χώρες όπως η Μποτσουάνα, η Γκάνα και η
Ναμίμπια. Όπως αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση, το 68% των χωρών παγκοσμίως έχουν σοβαρό
πρόβλημα διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των μισών χωρών του G20, ενώ ούτε μια χώρα στον κόσμο δεν
είναι απαλλαγμένη από την συγκεκριμένη «μάστιγα».
Συνέχεια…
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- η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International) συντάσσει μια "Έκθεση για
Κάθε χρόνο,
την αντίληψη περί της διαφθοράς", μια αξιολόγηση (που αφορά φέτος 168 χώρες) σε μια κλίμακα όπου στο νούμερο 1
κατάσσεται η λιγότερο διεφθαρμένη χώρα και ακολουθούν οι λιγότερο «ενάρετες» ανάλογα με το σκορ που επιτυγχάνουν,
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
Η κατάταξη αυτή βασίζεται σε δεδομένα που συγκεντρώνονται από 12 διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η
Παγκοσμια Τράπεζα, η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης ή το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Η Διεθνής Διαφάνεια εκφράζει την ανησυχία της για τις αναδυόμενες οιικονομίες, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις
περιπτώσεις της Βραζιλίας ή της Μαλαισίας.
"Όλες οι BRICS (ακρωνύμιο των πέντε αναδυόμενων οικονομικών δυνάμεων Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια
Αφρική), οι πιο υποσχόμενες χώρες της παγκόσμιας οικονομίας, προκαλούν ανησυχία και έχουν βαθμολογίες κάτω από το
50 στον δείκτη μας", εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ρόμπιν Χόντες, διευθύντρια έρευνας στην ΜΚΟ με έδρα το
Βερολίνο.
Τα σκορ των χωρών
Στον φετινό κατάλογο της Διεθνούς Διαφάνειας η Ελλάδα βρίσκεται στην 58η θέση συγκεντρώνοντας 46 βαθμούς.
Λιγότερο διεφθαρμένες είναι η Μποτσουάνα (θέση 28), Ταϊβάν (θέση 30), η Ναμίμπια (θέση 45), η Γκάνα (θέση 56)
Φέτος η Βραζιλία "είναι η χώρα που κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση στην κατάταξη: έπεσε κατά 5 βαθμούς και 7 θέσεις
και καταλαμβάνει τώρα την 76η θέση", υπογραμμίζεται στην έκθεση. Το σκάνδαλο Petrobas και η πολιτική θύελλα που
προκάλεσε είχαν "τεράστιες επιπτώσεις", υπογράμμισε η Ρόμπιν Χόντες.
Η δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας φέρεται ότι δωροδοκούσε επί χρόνια τουλάχιστον 25 βουλευτές, έξι
γερουσιαστές και τρεις κυβερνήτες, κυρίως της κυβερνητικής παράταξης. Στην κυβέρνηση βρίσκεται το αριστερό Κόμμα
των Εργαζομένων (PT).
Η Ρωσία είναι αυτή που βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση μεταξύ των BRICS (119η) Κατατάσσεται στον κατάλογο μετά
την Κίνα (83η), την Ινδία (76η) και τη Νότια Αφρική (61η).

Στην Ασία, οι κατηγορίες
για διαφθορά που διατυπώθηκαν σε βάρος του πρωθυπουργού Νατζίμπ Ραζάκ τραβηξαν επίσης
την προσοχή της ΜΚΟ.
Το 2015, η Μαλαισία (54η, -4 θέσεις) "έπεσε και πάλι (στην κατάταξη) και η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει το γεγονός πως,
μολονότι ελήφθησαν ορισμενα μέτρα, η ιδέα να χτυπηθούν οι ρίζες της διαφθοράς δεν συνοδεύεται από επαρκή πολιτική
βούληση", εξηγεί η Σαμάνθα Γκραντ, συντονίστρια της Διεθνούς Διαφάνειας για την Ασία.
Χθες, ο γενικός εισαγγελέας της Μαλαισίας απέρριψε τις υποψίες για διαφθορά σε βάρος του Ραζάκ εκτιμώντας ότι η
κατάθεση 627 εκατομμυρίων ευρώ στον προσωπικό λογαριασμό του δεν είχε σχέση με παράβαση καθήκοντος, αλλά ήταν
αποτέλεσμα μιας "προσωπικής δωρεάς" της σαουδαραβικής βασιλικής οικογένειας.
Βόρεια
Κορέα
και
Σομαλία
οι
χειρότερες
Οι χειρότεροι ''μαθητές'' είναι η Βόρεια Κορέα και η Σομαλία που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της λίστας με 8
βαθμούς έκαστη. Στις εν λόγω χώρες, η διαφθορά υπερβαίνει αυτή στο Σουδάν (165ο, 15 βαθμοί) και το Αφγανιστάν
(166ο, 11 βαθμοί), ενώ το Ιράκ (161ο, 16) και η Συρία (154η, 18) δεν απέχουν πολύ.
Αντιθέτως η Σκανδιναβία μονοπωλεί τις πρώτες θέσεις του καταλόγου με τους πιο αδιάφθορους: η Δανία είναι η πρώτη
στη λίστα (91 μονάδες). Ακολουθούν η Φινλανδία (2η με 90 βαθμούς) και η Σουηδία (3η με 89 βαθμούς).
Συνολικά "τα δύο τρίτα των 168 χωρών που αξιολογήθηκαν το 2015 παίρνουν βαθμό κάτω του 50", υπογραμμίζεται στην
έκθεση.
Παρά τη διαπίστωση ότι η μεγάλη πλειονότητα των χωρών έχουν βαθμό κάτω από τη μέση, το 50, η Διεθνής Διαφάνεια
αναφέρει με ικανοποίηση "ότι ο αριθμός των χωρών που κατάφεραν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους ήταν μεγαλύτερος
απ' αυτόν των χωρών η βαθμολογία των οποίων σημείωσε πτώση" κατά το 2015.
"Το 2015 ήταν επίσης μια χρονιά που οι πολίτες βγήκαν για άλλη μια φορά στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά
της διαφθοράς", υπογράμμισε σε ανακοινωσή του ο πρόεδρος της μκο, ο Περουβιανός Χοσέ Ουγκάς, ο οποίος βλέπει στο
γεγονός αυτό ένα "ισχυρό σήμα".
Απ' αυτή την άποψη, η οργάνωση επικαλείται ως παράδειγμα τη Γουατεμάλα. "Οι άνθρωποι διαδήλωσαν, εκφράσθηκαν
με σθένος κατά της διαφθοράς που άγγιζε την κυβέρνηση στο σύνολό της και ο πρόεδρος βρίσκεται πλέον στη φυλακή",
υπογράμμισε η Χόντες.
Αρχάριος στην πολιτική, ο πρώην κωμικός ηθοποιός Τζίμι Μοράλες εξελέγη πέρυσι έπειτα από μια ιστορική
κινητοποίηση που κορυφώθηκε με την παραίτηση, μερικές ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο της 6ης Σεπτεμβρίου, και στη
συνέχεια με την προφυλάκιση του προέδρου Ότο Πέρες, ενός 64χρονου απόστρατου στρατηγού που βρισκόταν στην
\
εξουσία από το 2012.
Η κινητοποίηση του κόσμου "μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά", καταλήγει αισιόδοξη η Ρόμπιν Χόντες.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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