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FAZ: Υπάρχει χώρος για δημοσιονομικές εκπτώσεις στην Ελλάδα;
Εκτιμήσεις οικονομολόγων για το κατά πόσο η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να προχωρήσει σε μειώσεις
φόρων παραθέτει σε ρεπορτάζ της η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Ο νέος Έλληνας πρωθυπουργός υποσχέθηκε φορολογικές ελαφρύνσεις. Θέλει περισσότερη ελευθερία κινήσεων
για τον προϋπολογισμό» σημειώνει η FAZ στο δημοσίευμά της. Όπως αναφέρει «το ερώτημα εάν πρέπει να
γίνουν εκπτώσεις ως προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της νέας ελληνικής κυβέρνησης, βρίσκεται
στην κορυφή των πολιτικών συζητήσεων στην Αθήνα». Ωστόσο, συνεχίζει το δημοσίευμα, «ως προς το θέμα
αυτό υπάρχουν πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις οικονομολόγων».
Η εφημερίδα θυμίζει ότι και η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ στην τελευταία συνέντευξη Tύπου πριν τις
καλοκαιρινές διακοπές είχε δηλώσει πως «Το γεγονός και μόνο ότι έχει αλλάξει η κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν
αποτελεί λόγο για την αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων».
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «αυτός που με κάθε τρόπο πιέζει για τη μείωση των δημοσιονομικών
στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τους πιστωτές είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, που
είναι και καθηγητής Οικονομικών». «Σύμφωνα με την άποψή του, η προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα, επιβάλλοντας υψηλούς φόρους στη μεσαία τάξη, στέρησε την οικονομία της χώρας από πολλές
ευκαιρίες ανάπτυξης» αναφέρει το ρεπορτάζ, προσθέτοντας πως ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ «καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ καλύτερα με τη μείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης».
Το άρθρο παραθέτει τις απόψεις Ελλήνων οικονομολόγων, όπως του Δημήτρη Μαλλιαρόπουλου, επικεφαλής
οικονομολόγου της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος σύμφωνα με την FAZ είναι ο άνθρωπος που προσέφερε «τη
θεωρητική βάση για την επιθυμία μείωσης των δημοσιονομικών στόχων». Ο ίδιος, κατά το δημοσίευμα,
συσχετίζει άμεσα τον πρόσθετο χώρο για δημοσιονομικούς ελιγμούς της κυβέρνησης με την πρόσθετη ανάπτυξη.
Από την άλλη πλευρά παρατίθεται και η άποψη του καθηγητή Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Λειψίας,
Σπυρίδωνα Παρασκευόπουλου, ο οποίος βλέπει με «σκεπτικισμό» ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σύμφωνα με τον ίδιο,
«ακόμη κι αν παραμείνουν αμετάβλητοι οι δημοσιονομικοί στόχοι, το ελληνικό χρέος δεν θα μειωθεί αλλά θα
αυξηθεί και ότι ενδεχομένως η Ελλάδα το 2022 να χρειαστεί ένα νέο πρόγραμμα διάσωσης (…).
Προβληματισμό εκφράζει και ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank Γεργκ Κρέμερ. Ο Γερμανός
οικονομολόγος είναι «καχύποπτος» απέναντι σε «μηχανικού τύπου εξισώσεις για περισσότερη ανάπτυξη» και
εκτιμά ότι η Ελλάδα «πρέπει πρώτα να παρουσιάσει πειστικές μεταρρυθμίσεις» και «στη συνέχεια θα
μπορούσαν ίσως να λειτουργήσουν οι φορολογικές ελαφρύνσεις».
Deutsche Welle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

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

Ημερήσια Νέα

/

Χατζηδάκης: Φοβάμαι ακόμα και για μπλακ άουτ στη ΔΕΗ
Οι μισές οφειλές προς τη ΔΕΗ προέρχονται από 60.000 καταναλωτές με υψηλό εισόδημα επανέλαβε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης ενώ εξέφρασε την ανησυχία του ακόμη και για τον κίνδυνο
μπλακ άουτ: «Φοβάμαι ακόμα και για μπλακ άουτ στη ΔΕΗ και γι' αυτό δεν κοιμάμαι τα βράδια», σημείωσε
χαρακτηριστικά, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ενώ αναφερόμενος στα προβλήματα της ΔΕΗ,
επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης και της νέας ηγεσίας της Επιχείρησης που θα ανακοινωθεί σύντομα, θα
είναι οι 60.000 καταναλωτές υψηλού εισοδήματος που χρωστούν 800 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ και δεν πληρώνουν.
«Υπάρχει η θεωρία σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι οι φτωχοί χρωστούν στη ΔΕΗ, προφανώς και πολλοί φτωχοί
χρωστούν στη ΔΕΗ, αλλά η κατεύθυνσή μας είναι να μην υπάρχει πίεση σε αυτούς, αλλά να υπάρχει πίεση σε
αυτούς που παριστάνουν τους φτωχούς αλλά δεν είναι. Εδώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και θα είμαστε
αμείλικτοι. Προφανώς έχουμε κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις» είπε και δεσμεύθηκε ότι: «θα αποκαλυφθούν όλα
και θα μπει μια τάξη».
Ο υπουργός Ενέργειας παραδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ρευματοκλοπές και τόνισε ότι το
συγκεκριμένο πρόβλημα θα λυθεί με έξυπνους μετρητές, για τους οποίους θα διεξαχθεί σχετικός διαγωνισμός.
Αναφερόμενος στα εργοστάσια λιγνίτη, ο υπουργός Ενέργειας υπογράμμισε πως εάν το ελληνικό κράτος είχε
αποφασίσει να κλείσει τα εργοστάσια αυτά και να συνεχίσει να πληρώνει τους εργαζόμενους, τότε θα του
κόστιζαν λιγότερο και πρόσθεσε πως η χώρα πρέπει να πάει σε σταδιακή απολιγνιτοποίηση με δίκαια
μετάβαση: «Δεν είναι όμως καθόλου λογικό να λειτουργείς εργοστάσιο που αν το είχες κλείσει και πλήρωνες
τους εργαζόμενους, θα σου στοίχιζε λιγότερο».
Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε - όσον αφορά τα τιμολόγια της ΔΕΗ - την αύξηση του ποσού που θα
εισπράττει η επιχείρηση, διευκρίνισε ωστόσο ότι αυτή η αύξηση δεν θα επηρεάσει τους καταναλωτές, καθώς
θα αντισταθμιστεί από την ταυτόχρονη μείωση του ΦΠΑ όπως επίσης και με ένα ποσό από το πλεόνασμα του
ΕΤΜΕΑΡ.
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Μυλωνάς (ΕΤΕ): Δημιουργούνται πλέον οι συνθήκες για μεγάλη αύξηση των επενδύσεων
Ένα άλμα επενδύσεων μέσα στα επόμενα χρόνια, από Ελληνες και ξένους που πιστεύουν στην προοπτική της
ελληνικής οικονομίας, βλέπει ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, όπως τονίζει σε
συνέντευξή του στα «ΝΕΑ». Ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας δηλώνει αισιόδοξος ότι δημιουργούνται οι
κατάλληλες συνθήκες για να πυροδοτήσουν μια μεγάλη αύξηση στις επενδύσεις, την οποία έχει ανάγκη η
ελληνική οικονομία. Σε μια αναφορά του στην πρόσφατη περιπέτεια της χώρας και σε λάθη που κλόνισαν την
τραπεζική πίστη και αύξησαν τα κόκκινα δάνεια, επισημαίνει πως το μεγαλύτερο πλήγμα για την ελληνική
οικονομία ήταν ότι «από άστοχους χειρισμούς, τόσο δικούς μας όσο και των εταίρων, άνοιξε η συζήτηση για το
Grexit. Αυτό τρομοκράτησε τον κόσμο της οικονομίας». Για τις τράπεζες αναφέρει ότι πρώτο μέλημά τους
πρέπει να είναι η μείωση των κόκκινων δανείων, ενώ δεν βλέπει ανακατατάξεις στο τραπεζικό σύστημα πριν να
ολοκληρωθεί το εγχείρημα αυτό που θα απαιτήσει τουλάχιστον μία τριετία. Οσον αφορά την Εθνική Τράπεζα,
τονίζει ότι «αλλάζει ριζικά» με ανανέωση της διοικητικής ομάδας, με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των
πελατών και απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων στην αγορά. «Δημιουργούμε την Εθνική του αύριο» αναφέρει
χαρακτηριστικά.
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Συντάξεις φτώχειας και στη Γερμανία
Πάνω από το 50% των συνταξιούχων λαμβάνουν λιγότερα από 900 ευρώ το μήνα - δηλαδή περισσότερα από 9,3
εκατομμύρια. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της γερμανικής κυβέρνησης μετά από επερώτηση του κόμματος
"Η Αριστερά".
Το 51,4% των συνταξιούχων στην Γερμανία, δηλαδή πάνω από 9,3 εκατομμύρια άνθρωποι, λάμβανε τον
περασμένο χρόνο συντάξεις κάτω των 900 ευρώ το μήνα και το 58,6% των συνταξιούχων λιγότερα από 1000
ευρώ. Αυτοί οι αριθμοί αναφέρονται σε απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης προς την Σαμπίνε Τσίμερμαν,
πρόεδρο της Επιτροπής Οικογενειακών Υποθέσεων, η οποία είχε καταθέσει σχετική επερώτηση.
Όπως δηλώνει η βουλευτής του κόμματος "Η Αριστερά" στο δίκτυο περιφερειακών εφημερίδων RND, «από

τα στοιχεία προκύπτει
πως δεν μπορεί πλέον να διαψευσθεί ότι η προβλεπόμενη από το νόμο σύνταξη δεν
προστατεύει από τη φτώχεια». Πολλοί συνταξιούχοι πρέπει να εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα, επισημαίνει
η βουλευτής. Σημειωτέων ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία αναφέρονται στο ποσό της σύνταξης μετά την
αφαίρεση των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως και πριν από τους φόρους που υποχρεούνται να πληρώνουν οι
συνταξιούχοι.
Πότε θεωρείται κάποιος φτωχός;
Ως όριο απειλής από τη φτώχεια θεωρείται στην ΕΕ το 60% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος του
πληθυσμού σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Στη Γερμανία αυτό το όριο κυμαίνεται για κάθε άτομο στα 999 ευρώ το
μήνα. Με άλλα λόγια, άνθρωποι που έχουν στη διάθεση τους χαμηλότερο εισόδημα διατρέχουν τον κίνδυνο της
φτώχειας. Από άποψη στατιστικής η φτώχεια είναι όμως μια σχετική έννοια.
Όπως τονίζει η γερμανική κυβέρνηση στην απάντησή της δεν μπορεί οπωσδήποτε μόνο από το ύψος της
βασικής σύνταξης να συναχθούν συμπεράσματα για τις ανάγκες ενός ατόμου και ότι θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη πιθανές πρόσθετες πηγές εσόδων. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματι άνθρωποί που έχουν μια χαμηλή σύνταξη
και είναι φτωχοί. Υπάρχουν όμως και άλλοι που ο ή η σύζυγος διαθέτει υψηλό εισόδημα ή υπάρχουν έσοδα από
ενοίκια.
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για το φαινόμενο τις φτώχειας στους ηλικιωμένους είναι σύμφωνα
με το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (DIW) τα υψηλά ενοίκια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το
αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά του ενός ατόμου.
Πέραν αυτού, ειδήμονες επί του θέματος έχουν εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να αυξηθεί η
φτώχεια στην τρίτη ηλικία. Βασικός παράγοντας μιας τέτοιας εξέλιξης είναι σύμφωνα με έρευνα του
Ινστιτούτου Bertelsmann η επισφαλής απασχόληση. Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ακόμη και εάν
συμπεριληφθούν εκτός από τη σύνταξη και όλες οι άλλες πιθανές πηγές εσόδων, η φτώχεια στους ηλικιωμένους
θα αυξηθεί: Ένας στους πέντε συνταξιούχους (20%) στη Γερμανία που θα βγει μεταξύ το 2031 και 2036
στη σύνταξη θα απειλείται από τον κίνδυνο της φτώχειας.
Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 επί κυβέρνησης Σύριζα

Μετοχή

Cenergy
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρας
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
ΤΙΤΚ
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Κλείσιμο 23/01/15
H μετοχή δεν
διαπραγματεύονταν
20,6
7,3
2,2
1,88
H μετοχή δεν
διαπραγματεύονταν
5,63
14,91
1,94
3,78
218
17,3
5,03
2,98
6,35
9,8
5,32
10,73
8,85
9,04
1.959,00
3,59
20,09
2,03
3,12

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

840,44
2667
19.200,00

ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Κλείσιμο
05/07/19

Απόδοση %

2,15
1,807
8,36
4,31
5,69

-91,23%
14,52%
95,91%
202,66%

1,568
2,47
32,46
2,09
9,1
2,48
0,89
5,17
9,88
23,98
18,8
10,7
23
10,05
12,66
3,24
8,82
18,34
7,34
5,72

#VALUE!
-56,13%
117,71%
7,73%
140,74%
-98,86%
-94,86%
2,78%
231,54%
277,64%
91,84%
101,13%
114,35%
13,56%
40,04%
-99,83%
145,68%
-8,71%
261,58%
83,33%

894,66
2.251,42
837,74

6,45%
-15,58%
-95,64%
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