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Γ. Ντάισελμπλουμ: Εγγυώμαι προσωπικά συμφωνία μέσα στον Μάιο
Την προσωπική του δέσμευση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για την Ελλάδα εντός το Μαΐου, διατύπωσε ο
Πρόεδρος του Eurgroup Γερούν Ντάισελμπλουμ στη δευτερολογία του, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, για το ελληνικό πρόγραμμα, όπως μεταδίδει από τις
Βρυξέλλες η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μαρία Αρώνη. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ισχυρή
προσωπική μου δέσμευση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για την Ελλάδα το Μάιο. Πρέπει να γίνει το Μάιο.
Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι αρκετά καλή. Η ανάπτυξη πέφτει
και πάλι, τη στιγμή που χρειάζεται να συνεχιστεί η εμπιστοσύνη και η ανάπτυξη. Ναι έχετε την προσωπική μου
δέσμευση ότι θα επανέλθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια δίκαιη συμφωνία για την Ελλάδα το
συντομότερο δυνατό». Πρόσθεσε ότι το πακέτο μέτρων που συμφωνήθηκε για την Ελλάδα δεν δίνει έμφαση στη
λιτότητα αλλά σε βαθιές μεταρρυθμίσεις που δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα
αυτών των μεταρρυθμίσεων θα μπορεί να επενδυθεί για θετικές πολιτικές που χρειάζεται η Ελλάδα. Όσον αφορά
το θέμα του χρέους ο Γ. Ντάισελμπλουμ είπε: «Ναι θα συζητήσουμε το χρέος και η ελάφρυνση τού χρέους θα
χρειαστεί για να βρεθεί λύση. Αυτή είναι η άποψή μου και πιστεύω ότι το Εurogroup πέρυσι έδωσε αυτή τη
δέσμευση να επιστρέψουμε στο ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους για την Ελλάδα, γιατί αυτός είναι ο μόνος
τρόπος να επιστρέψει η οικονομία σε μια βιώσιμη πορεία». Από την πλευρά του, ο Π. Μοσκοβισί πρόσθεσε ότι
μια συνολική συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση θα δώσει βεβαιότητα για τα πρωτογενή πλεονάσματα και τη
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. «Αυτή η συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί σύντομα», ανέφερε ο Π Μοσκοβισί,
«για το καλό όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά για το καλό του συνόλου της ΕΕ».

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

ΕΚΤ: Mείωση του ELA κατά 100 εκατ. ευρώ
Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η ΕΚΤ περιόρισε το ανώτατο όριο του ELA
κατά 100 εκατ. ευρώ, στα 46,5 δισ. ευρώ. Η μείωση, σύμφωνα με την ΤτΕ, αντανακλά τις εξελίξεις στη
ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις ροές καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

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

I

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

Ημερήσια Νέα

\/

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό και επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους
Τη δυνατότητα ένταξης στις διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ακόμη και επιχειρήσεων οι οποίες έχουν
διακόψει τη δραστηριότητά τους και θέλουν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στην αγορά προβλέπει η
νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας στο σχετικό νομοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου
ξεκίνησε
σήμερα
στην
ολομέλεια
της
Βουλής.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι προηγουμένως να έχουν υποβάλει δήλωση επανέναρξης
εργασιών της επιχείρησης τους. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται από την αγορά ότι θα δώσει την ευκαιρία σε πολλές
επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο να ξαναμπούν στην αγορά ρυθμίζοντας τις οφειλές τους και παίρνοντας μια
δεύτερη
ευκαιρία
επανένταξης.
Μία ακόμη αλλαγή στην οποία προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας επί του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό των ληξιπροθέσμων οφειλών των επιχειρήσεων είναι και η διεύρυνση των εργασιών που μπορούν
να ανατεθούν στον εμπειρογνώμονα, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτές και η επαλήθευση των απαιτήσεων των
πιστωτών, προκειμένου να δοθεί στη μειοψηφία των πιστωτών η δυνατότητα ελέγχου του ενδεχόμενου
συμμετοχής εικονικών απαιτήσεων.
--------------------------Πιστεύουμε ότι το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων θα
αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας, ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Δ. Παπαδημητρίου μιλώντας πριν
από λίγο ενώπιον της Ολομέλειας. Ο κ. Παπαδημητρίου κατέθεσε σειρά βελτιωτικών νομοτεχνικών αλλαγών
στο σχέδιο νόμου με κυριότερη αυτή που ρητά επιτρέπει την υπαγωγή στο μηχανισμό, των επιχειρήσεων που
ενώ είχαν διακόψει τη λειτουργία τους, υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών. «Το παρόν σχέδιο νόμου δεν
εγγυάται τη ρύθμιση οφειλών κάθε επιχείρησης, καθώς μια ρύθμιση δεν μπορεί να επιβληθεί ενάντια στη
βούληση της πλειοψηφίας των πιστωτών. Αίρει όμως τα εμπόδια που μέχρι τώρα δυσχεραίνουν την επίτευξη
συνολικής ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων, πλην βιώσιμων επιχειρήσεων και δημιουργεί εκείνες τις
θετικές προϋποθέσεις που θα δώσουν ανακούφιση στις επιχειρήσεις, θα τις βγάλουν από το φάσμα της
πτώχευσης και θα επιτρέψουν τη συνέχιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας», είπε ο υπουργός
Οικονομίας.
«Η υπερχρέωση των επιχειρήσεων είναι αναμφίβολα ένα από τα οξύτερα οικονομικά προβλήματα των
τελευταίων ετών και πολλές επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών, μολονότι είναι βιώσιμες βρίσκονται στα πρόθυρα
της πτώχευσης. Μέχρι τώρα η μόνη λύση που είχαν για να δασωθούν ήταν η διμερής ρύθμιση με κάθε έναν
πιστωτή τους. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων επιδιώκει τον συντονισμό
όλων των πιστωτών της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων του δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης», είπε ο κ. Παπαδημητρίου.
Ο υπουργός Οικονομίας ανέφερε ότι η κυβέρνηση έδειξε ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια που πρέπει να πληροί
μια επιχείρηση προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί στο μηχανισμό και τόνισε ότι τα κριτήρια που προβλέπει το
νομοσχέδιο είναι τέτοια ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο μηχανισμό κάθε βιώσιμη επιχείρηση ανεξαρτήτως
μεγέθους. Αποκλείονται όμως εκ των προτέρων όλες οι επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν βάσιμες πιθανότητες για
μια θετική αξιολόγηση βιωσιμότητας είτε δεν χρειάζονται τον μηχανισμό.
Στον εξωδικαστικό μηχανισμό και επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους
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Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διαψεύδει ότι πουλά στεγαστικά δάνεια σε ξένα
Funds
Tο Ταμειο Παρακαταθηκών και Δανείων με ανακοίνωση του διαψεύδει κατηγορηματικά σημερινά
δημοσιεύματα, που υποστηρίζουν ότι πουλά στεγαστικά δάνεια σε ξένα Funds. Αντιθέτως, όπως τονιζει, σε
υλοποίηση απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ, του Ιουλίου 2016, επαναγόρασε τον τρέχοντα μήνα δάνεια συνολικής αξίας
4,8 εκ. ευρώ που είχαν εκχωρηθεί, στο πλαίσιο τιτλοποίησης, τον Ιούλιο του 2006 στην εταιρεία ειδικού σκοπού
Grifonas Finance No1 PLC με έδρα το Λονδίνο, η οποία δεν είναι Fund, προκειμένου οι δανειολήπτες να
ενταχθούν στα ευνοϊκά προγράμματα ρυθμίσεων του ΤΠΔ.
Σύμφωνα με την ειλημμένη κυβερνητική απόφαση η νέα πολιτική επαναγοράς τιτλοποιημένων δανείων του,
πρόκειται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται, ότι σε εφαρμογή του νόμου 3453/2006 και
σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, η πολιτική που ακολουθούσε το Ταμείο όλα τα προηγούμενα χρόνια,
προκειμένου να ρυθμίζει τιτλοποιημένα δάνεια, ήταν αυτά να αντικαθίστανται με άλλα, μέσω συμβάσεων
επανεκχώρησης και εκχώρησης, που συνάπτονταν ταυτόχρονα, αναφέρει το ΤΠΔ στην ανακοίνωσή του.

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

Οι ΗΠΑ, o Trump και η φορολογική μεταρρύθμιση
Όπως έγραψαν οι New York Times, οι λεπτομέρειες του φορολογικού κώδικα δεν είναι ένα θέμα που
αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον, αλλά δεν παύει να είναι σημαντικό, εάν όχι κρίσιμο. Το επόμενο 12μηνο θα είναι
κομβικό στη διαμόρφωση του φορολογικού κώδικα των ΗΠΑ. Αν και το έτος ξεκίνησε αδιάφορα για τη
φορολόγηση των επιχειρήσεων, η μεταρρύθμιση του κώδικα περιλαμβάνεται στην ατζέντα του Κογκρέσου.
Βασικός λόγος που υποκινεί τη φορολογική μεταρρύθμιση είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν έναν από τους υψηλότερους
συντελεστές στον κόσμο. Η υψηλή φορολόγηση προκαλεί αντιδράσεις. Μεγάλες πολυεθνικές προτιμούν να
«παρκάρουν» ρευστό σε θυγατρικές του εξωτερικού ή να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα σε χώρες με
χαμηλότερη φορολογία. Ο οικονομολόγος και επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού
Οίκου, Κέβιν Χάσετ, θεωρεί πως η υψηλή φορολογία των επιχειρήσεων πυροδοτεί στρεβλώσεις. Μια μείωση
των συντελεστών μπορεί να διορθώσει την κατάσταση και να οδηγήσει σε αύξηση των κρατικών εσόδων.
Συνέχεια…
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Συν τοις άλλοις, ο κ. Χάσετ έχει επισημάνει σε έρευνα πως η υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων έχει
σοβαρές επιπτώσεις στους μισθούς του μεταποιητικού κλάδου. Στον σημερινό κόσμο το κεφάλαιο κινείται
αλλά η εργασία παραμένει στάσιμη. Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο δραπετεύει από τα κράτη με υψηλή
φορολογία, αφήνοντας πίσω τους εργαζομένους να επωμισθούν τα βάρη της χαμηλής παραγωγικότητας και της
μείωσης των εισοδημάτων. Η διαμάχη του Κογκρέσου για τη φορολογία των επιχειρήσεων έχει περάσει τα
στενά όρια του ύψους των φορολογικών συντελεστών.
Το σχέδιο «Καλύτερος τρόπος», που υποστηρίζει ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πολ Ράιαν, με
τον Κέβιν Μπράντι, πρόεδρο αρμόδιας επιτροπής για τη φορολογική μεταρρύθμιση στο Κογκρέσο, περιέχει
μεγάλες αλλαγές που τείνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ιδού κάποιες από τις αλλαγές που προτείνονται:
1. Σε παγκόσμια ή εθνική κλίμακα: Οι περισσότερες χώρες επιβάλλουν φόρους στα επιχειρηματικά έσοδα της
εγχώριας οικονομίας. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ φορολογούν τις επιχειρήσεις βάσει όλων των εσόδων τους σε
παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή, εάν μια εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ παράγει και πουλάει ένα προϊόν στο εξωτερικό
τότε φορολογείται με τον επαναπατρισμό των κερδών της. Το νομοσχέδιο που παρουσιάζεται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων προτείνει, ουσιαστικά, οι ΗΠΑ να ανταγωνιστούν άλλες οικονομίες στο μέτωπο της
φορολογικής πολιτικής. Ετσι θα δημιουργηθούν κίνητρα για να μη μεταφέρουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις
τις
δραστηριότητές
τους
στο
εξωτερικό.
2. Εσοδα αντί κατανάλωσης: Πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν πως οι φόροι θα πρέπει να προκύπτουν από
την κατανάλωση και όχι τα εισοδήματα. Οι φόροι επί της κατανάλωσης δεν αποθαρρύνουν επενδύσεις και
αποταμιεύσεις. Οπότε είναι ευνοϊκότεροι για την οικονομική ανάπτυξη. Οι πολίτες φορολογούνται με γνώμονα
το βιοτικό τους επίπεδο αντί της αξίας των πραγμάτων που παράγουν. Το σχέδιο της Βουλής των
Αντιπροσώπων
 υποστηρίζει έναν αντίστοιχο φόρο κατανάλωσης για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, θα επιτρέπει
στις επιχειρήσεις να απαλλάσσονται άμεσα από επιβαρύνσεις επί των επενδυτικών δαπανών τους. Αυτό, όμως,
σημαίνει πως θα καταβάλλονται άμεσα φόροι για τα κέρδη τους.
3. Φορολογία βάσει προέλευσης αντί προορισμού: Σήμερα, το σύστημα φορολόγησης των επιχειρήσεων
στηρίζεται στην προέλευση των προϊόντων. Οι φόροι βασίζονται στα κέρδη από την παραγωγή προϊόντων
εντός των ΗΠΑ, ανεξαρτήτως του προορισμού τους. Μια εναλλακτική, βάσει του νομοσχεδίου της Βουλής των
Αντιπροσώπων, θα ήταν η φορολόγηση όλων των προϊόντων που καταναλώνονται στις ΗΠΑ, ανεξάρτητα από
το πού παράγονται. Η προσέγγιση αυτή θα σήμαινε, ουσιαστικά, τη φορολόγηση των εισαγωγών και
φορολογικές ελαφρύνσεις στις εξαγωγές σε μια ευρύτερη αναπροσαρμογή του κώδικα. Υπό αυτήν την έννοια, ο
επιχειρηματικός φόρος θα έμοιαζε με τον φόρο προστιθέμενης αξίας που ισχύει στην Ευρώπη.
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Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης της Ευρωζώνης έκανε άλμα σε
υψηλό 10ετίας
Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης της Ευρωζώνης έκανε άλμα σε υψηλό 10ετίας τον Απρίλιο,
σε μια ένδειξη ότι η συνεχιζόμενη βελτίωση της οικονομίας μπορεί σύντομα να πυροδοτήσει μια
αλλαγή στη στάση της ΕΚΤ. Ο δείκτης επιχειρηματικού και καταναλωτικού κλίματος αυξήθηκε
στις 109,6 μονάδες τον Απρίλιο από 108 τον Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν και
διαμορφώθηκε σε υψηλό από τον Αύγουστο του 2007, έναντι εκτίμησης για 108,2 μονάδες σε
έρευνα του Bloomberg. Η έκθεση της Κομισιόν έδειξε βελτίωση σε όλους τους τομείς. Στη
βιομηχανία, τα στελέχη είναι πιο αισιόδοξα για το τρέχον επίπεδο των βιβλίων παραγγελιών, ενώ
η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών τροφοδοτήθηκε από τη μεγαλύτερη αισιοδοξία για
την απασχόληση, την οικονομία και τα οικονομικά των νοικοκυριών. Οι δείκτες για τις προοπτικές
της απασχόλησης σημείωσαν σημαντική ενίσχυση στις κατασκευές, το λιανικό εμπόριο, τη
βιομηχανία και τις υπηρεσίες.
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