22 Φεβρουαρίου 2013
2013

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις», μέσω του οποίου η κυβέρνηση
αυτή την κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία προσδοκά να άρει τα όποια εμπόδια
και
καταστήσει
την
Ελλάδα
επενδυτικό
προορισμό.
Στα μέσα που επιστρατεύει είναι η καθιέρωση, για πρώτη φορά στη χώρα, του θεσμού της
«αυτοβεβαίωσης» των επενδυτών, η κατάργηση περιττών εμποδίων και αντικινήτρων για
μεγάλες επενδύσεις, η ενίσχυση του ρόλου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών
Επενδύσεων, η διευκόλυνση των επενδυτών τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στην
Ελλάδα και η χορήγηση βίζας σε όσους προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας.
Μέχρι τον Απρίλιο του 2013 θα έχει ενεργοποιηθεί ο νέος Επενδυτικός Νόμος, εκτίμησε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης, Νότης Μηταράκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο
υπουργείο.
«Η προτεραιότητα μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του πρωθυπουργού, είναι η καταπολέμηση
της ανεργίας, δηλαδή η προσέλκυση επενδύσεων. Με τον επενδυτικό και αναπτυξιακό
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νομοσχέδιο, που καταθέσαμε σήμερα στη Βουλή, λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα υπέρ της
επιχειρηματικότητας» δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης.
Παρέμβαση Σαμαρά για την επιδρομή στη Χαλκιδική
Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί ενέργειες όπως αυτή της επίθεσης στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός" στις Σκουριές Χαλκιδικής, έστειλε, χθες, ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με δηλώσεις του στην εφημερίδα "Wall Street Journal".
Εκφράζοντας την απόλυτη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην επένδυση της εταιρείας
Eldorado Gold, ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι η αδειοδοτική διαδικασία για τα σχέδια που έχει
υποβάλει η εταιρεία θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
"Αυτού του είδους οι ενέργειες δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτές. Η Ελλάδα είναι μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και θα προστατεύσουμε με κάθε κόστος τις ξένες επενδύσεις στη
χώρα. Πρόκειται για μια επένδυση που θέλουμε πολύ, και η όλη διαδικασία για την τελική
της έγκριση θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο" σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ.
Σαμαράς.
Ύφεση 4,4% και έλλειμμα 4,6% το 2013 προβλέπει για την Ελλάδα η Κομισιόν
Προς τα πάνω και συγκεκριμένα στο 4,4% αναθεώρησε η Κομισιόν την πρόβλεψη της για την
ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2013, ενώ υψηλότερες είναι και οι προβλέψεις για την
ανεργία, η οποία εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί εφέτος στο 27%. Το έλλειμμα του
προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,6% του ΑΕΠ.
Κούρεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων προτείνει το ΔΝΤ
Aναδιάρθρωση των χρεών νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις πληττόμενες από την κρίση
ευρωπαϊκές οικονομίες προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεση του, τονίζοντας
πως τα υψηλά επίπεδα χρέους είναι πιθανό να εμποδίσουν την ανάκαμψη των αδύναμων
ευρωπαϊκών κρατών.
Σύμφωνα με Τα Νέα, στην έκθεση σημειώνεται πως η μη αντιμετώπιση του υψηλού χρέους
του ιδιωτικού τομέα δεν βοηθά ούτε τους οφειλέτες ούτε τους πιστωτές και πως οι καλά
σταθμισμένες ρυθμίσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων μειώνουν την
αβεβαιότητα και επιδρούν θετικά στην οικονομία στο σύνολό της.
Καταδεικνύοντας τη σύνδεση του ιδιωτικού χρέους με την οικονομική δραστηριότητα, οι
αναλυτές του ΔΝΤ σημειώνουν πως η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαβρώνει
τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών και δημιουργεί αβεβαιότητες για τα πιστωτικά
ιδρύματα.
Επικαλούνται δε πρόσφατα ευρήματα έρευνας του Ταμείου, σύμφωνα με τα οποία μια
αύξηση 10% στο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώνει τις τραπεζικές
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χορηγήσεις κατά 4%. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα τα δάνεια που βρίσκονται στο κόκκινο
έχουν εκτοξευτεί σήμερα στο 25% από 10% που ήταν πριν από τρία χρόνια.
Ανύπαρκτη η ζήτηση για ακίνητα, σύμφωνα με την Alpha Bank
Η ζήτηση ακινήτων είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη εξαιτίας αφενός της υπέρμετρης
φορολογικής επιβάρυνσης των ακινήτων το 2013 και αφετέρου των υψηλών αντικειμενικών
αξιών σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών της Alpha Bank, όπως
διατυπώνονται στο τελευταίο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.
Γενικά, η αγορά ακινήτων επιβαρύνθηκε δυσανάλογα από τον Σεπτέμβριο του 2011 εξαιτίας
και της μεγάλης έλλειψης ρευστότητας στην οικονομία και της κάθετης πτώσης των
προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για την πορεία της οικονομίας, αλλά και
την
εξέλιξη
των
οικονομικών
του
κάθε
νοικοκυριού
και
επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη για αναζωπύρωση των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, στην
προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Η ανάκαμψη των
συναλλαγών στην αγορά αυτή θα συμβάλει στην ανάκαμψη και των επενδύσεων σε ακίνητα,
από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα που διαμορφώνονται σήμερα μετά από 5 έτη συνεχούς
πτώσης. Θα συμβάλει, επίσης, στην ανάκαμψη και άλλων κλάδων της ελληνικής οικονομίας,
των οποίων η δραστηριότητα έχει σήμερα καταποντιστεί εξαιτίας της μεγάλης κρίσης στην
αγορά ακινήτων, εκτιμούν οι αναλυτές της τράπεζας.
Στα 305,5 δισ. ευρώ το ελληνικό χρέος στο τέλος του 2012
Στα 305,5 δισ. ευρώ ή στο 157,5% του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε το χρέος της κεντρικής
κυβέρνησης στο τέλος του 2012, μειωμένο κατά 62,4 δισ. σε σχέση με το 2011. Η μείωση
αυτή οφείλεται αποκλειστικά στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το χρέος ανήλθε σε 305,5 δισ.
ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2012, με τα 200,88 δισ. να αντιστοιχούν στα δάνεια του
επίσημου τομέα (εκ των οποίων τα 183,1 δισ. σε δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης).
Από τα 305,5 δισ. τα 104,6 δισ. ευρώ αφορούν σε ομόλογα και σε βραχυπρόθεσμους τίτλους,
δηλαδή
στο
χρέος
που
κατέχουν
οι
ιδιώτες.
Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, 67,3%, είναι πλέον σε κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ μόνο το
34,3% είναι πια διαπραγματεύσιμο.
Έσοδα 280 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο από τις κατασχέσεις λόγω οφειλών
Στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, μισθών, συντάξεων, ενοικίων και επιδοτήσεων
5.500 φορολογούμενων με χρέη προς το Δημόσιο προχώρησε τον Ιανουάριο η Εφορία
θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο κατασχέσεων προκειμένου να εισπραχθούν όσο το δυνατόν
περισσότερα χρήματα από τις ληξιπρόθεσμες όφειλες ύψους 56,6 δισ. ευρώ.
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Συνολικά εισπράχθηκαν 280 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές με αύξηση πάνω από
150% σε σχέση με τις αντίστοιχες περυσινές εισπράξεις, οι οποίες ήταν μόλις 110 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως οι συνολικές εισπράξεις από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών το
2012 ανήλθαν σε 2,5 δισ ευρώ και στόχος για το 2013 είναι να ξεπεράσουν τα 3 δισ. ευρώ.
Σε διαβουλεύσεις για «δάνειο γέφυρα» στην Κύπρο βρίσκεται ο Ν.Αναστασιάδης
Ο επικρατέστερος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο Ν. Αναστασιάδης
ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με διάφορα μέρη -ανάμεσά τους κυβερνήσεις και
fund- βολιδοσκοπώντας ένα «δάνειο γέφυρα», μέχρι δύο μηνών, ώστε οι συζητήσεις με την
τρόικα να γίνουν χωρίς πίεση.
Παράλληλα, γερμανικά ΜΜΕ μιλούν για επιλογές που προωθεί το Βερολίνο με στόχο να
μειωθεί το μέγεθος του τελικού πακέτου, με την ανάληψη μέρους του κόστους του από τους
πιστωτές των κυπριακών τραπεζών και, πιθανώς, ακόμη και από τους Ρώσους
μεγαλοκαταθέτες.

4

5

