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Κοντά σε συμβιβασμό για «κουρεμένο» προϋπολογισμό οι ηγέτες της ΕΕ
Οι ηγέτες των «27» φαίνεται ότι καταλήγουν σε κατ' αρχήν συμφωνία για ανώτατο όριο
τα 960 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τα επόμενα επτά χρόνια, σύμφωνα με
πηγές που επικαλούνται το Reuters και το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Η συμφωνία
αναμένεται να οριστικοποιηθεί αργότερα εντός της ημέρας, αν και δεν είναι ακόμη
σίγουρο εάν θα μπορεί να εξασφαλίσει την έγκριση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. O
πρόεδρος της Ευρωβουλής Μάρτιν Σουλτς, που έχει ενεργό ρόλο στις διαβουλεύσεις,
απείλησε με βέτο. Μετά τις πολύωρες διαπραγματεύσεις, οι 27 διέκοψαν στις 11:00 (ώρα
Ελλάδας) για δύο ώρες τη συζήτησή τους. Η συμφωνία για το πλαίσιο, υποστήριξαν στο
Reuters οι αξιωματούχοι, ισορροπεί μεταξύ όσων χωρών θέλουν περιορισμό του
προϋπολογισμού και όσων που δεν θέλουν να δουν τα κονδύλια να μειώνονται.
Ανάκτηση της εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία «βλέπουν» οι Financial Times
Την επιστροφή της εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία «βλέπουν» οι Financial Times σε
σχετικό τους δηµοσίευµα, στο οποίο γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες επιχειρήσεων. Η
εφηµερίδα φιλοξενεί εκτιµήσεις επιχειρηµατιών για τη δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα και
εστιάζει στην αυξηµένη ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. λόγω µείωσης στους µισθούς την
τελευταία διετία και περισσότερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας
Προειδοποιήσεις Alpha Bank για τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων
Την εκτίμηση ότι εάν δεν υπάρξει λύση στο θέμα της φορολόγησης της ακίνητης
περιουσίας η πτωτική τάση στην αγορά ακινήτων θα ενταθεί εκφράζουν οι αναλυτές της
Alpha Bank στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων που έδωσαν στην
δημοσιότητα. Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας οποιαδήποτε αναπαραγωγή στον
νέο ενιαίο φόρο ακινήτων των υψηλών συντελεστών του ΦΑΠ θα αποβεί μοιραία για την
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αγορά ακινήτων. Όπως τονίζεται κάτι τέτοιο θα απέτρεπε με βεβαιότητα την όποια
προοπτική αναζωπυρώσεως των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων που αποτελεί
«αδήριτη ανάγκη» για την χώρα.

Ανήσυχη δηλώνει η Eurostat για τις εξελίξεις γύρω από την ΕΛΣΤΑΤ
Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, Eurostat, δηλώνει ότι παρακολουθεί «με βαθιά
ανησυχία» τις εξελίξεις στην Ελλάδα γύρω από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
αναφερόμενη στη δίωξη του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέα Γεωργίου, για το έλλειμμα
του 2009.Η υπηρεσία -μεταδίδει το Bloomberg- αναφέρει ότι τα στοιχεία που
υποβλήθηκαν από τον κ. Γεωργίου «έχουν επανειλημμένως περάσει από τον αυστηρό
ποιοτικό έλεγχο της Eurostat, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή τους
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία». «Είμαστε ενθαρρυμένοι από το γεγονός ότι στην Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των
επίσημων στοιχείων» ανέφερε η Eurostat.
Επιταχύνουν ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ τις κινήσεις για την τράπεζα μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
Την κοινή δράση για δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
(ΑΤΜΕ) εξέτασαν σήμερα τα προεδρεία των ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ με το προεδρείο της
Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση
είχε ως αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό και την επεξεργασία ενεργειών που θα
ενισχύσουν την ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα μεγιστοποιήσουν
την απορροφητικότητα των κοινοτικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας τη δομή των
συνεταιριστικών τραπεζών με απώτερο στόχο τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων.
Εκδήλωση ΒΕΘ για το πρόγραμμα ‘Ενίσχυση ΜμΕ στους τομείς Μεταποίησης,
Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών’ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και την ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’ ΕΠΑΝ ΙΙ –
ΕΦΕΠΑΕ πραγματοποιούν ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος
‘Ενίσχυση ΜμΕ στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013’. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13
Φεβρουαρίου, στις 19.00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΒΕΘ (Αριστοτέλους 27, 4ος
όροφος).
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