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Η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέο κούρεµα χρέους, λέει ο Γ.Στουρνάρας
Η Ελλάδα δεν χρειάζεται δεύτερο κούρεµα χρέους, διότι µπορεί να µειώσει το χρέος της µε
άλλους τρόπους, όπως η χαλάρωση των όρων στα υφιστάµενα πακέτα διάσωσης, δήλωσε ο
υπουργός Οικονοµικών Γ.Στουρνάρας στη γερµανική οικονοµική εφηµερίδα Handelsblatt.
Ο κ. Στουρνάρας είπε ότι η επιστροφή της χώρας στις αγορές θα µπορούσε να γίνει στο
δεύτερο εξάµηνο του 2014, αν η ελληνική οικονοµία καταγράψει θετικό ρυθµό ανάπτυξης στο
πρώτο εξάµηνο του επόµενου έτους και η χώρα επιτύχει πρωτογενές πλεόνασµα. «Αυτό θα
αποτελούσε µεγάλη επιτυχία που θα µας επέτρεπε να δοκιµάσουµε τις αγορές µε νέα έκδοση
οµολόγου στο δεύτερο εξάµηνο του 2014», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, σύµφωνα µε το Reuters.
Ποτέ ξανά επαναλαµβάνει η Μέρκελ, απορρίπτοντας νέο κούρεµα
Φρένο στη συζήτηση για νέο κούρεµα του ελληνικού χρέους επιχειρεί εκ νέου να βάλει η
Άνγκελα Μέρκελ ενόσω κινείται σε προεκλογική τροχιά, προειδοποιώντας ότι ένα τέτοιο
ενδεχόµενο θα προκαλούσε «ντόµινο αβεβαιότητας» και θα έπληττε τις επενδύσεις στην
Ευρωζώνη. Η νέα παρέµβαση της Γερµανίδας καγκελαρίου έρχεται µέσω συνέντευξής της στο
περιοδικό Focus, στο τεύχος που κυκλοφορεί σήµερα.
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«Προειδοποιώ ρητά ενάντια σε ένα κούρεµα» αναφέρει η Μέρκελ, προσπαθώντας να θέσει
τέλος στη σχετική συζήτηση που συνεχίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η οποία θεωρείται ότι
πλήττει προεκλογικά τη Χριστιανοδηµοκρατική Ένωση (CDU) της οποίας ηγείται.
Μιλώντας στο Focus, η καγκελάριος της Γερµανίας απέφευγε να εµπλακεί στη συζήτηση για
νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα, που άνοιξε την περασµένη εβδοµάδα µε τη δήλωση του
Γερµανού υπουργού Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί νέα
στήριξη. Επισήµανε ότι αυτό είναι ένα ζήτηµα που θα συζητηθεί, όπως έχει ήδη αποφασιστεί,
το 2014.
Κυβερνητικό συµβούλιο για διαθεσιµότητα 4.600 δηµοσίων υπαλλήλων
Τα οργανογράµµατα µε τις πραγµατικές ανάγκες του ∆ηµοσίου παρουσιάζονται στο
Κυβερνητικό Συµβούλιο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, που συνεδριάζει σήµερα, ∆ευτέρα, υπό
την προεδρία του πρωθυπουργού, για να δώσει το «πράσινο φως» στην αναδιάρθρωση στις
δοµές υπουργείων και φορέων, από όπου θα προκύψει το πλεονάζον προσωπικό, το οποίο θα
τεθεί σε διαθεσιµότητα ολοκληρώνοντας το πρώτο κύµα των 12.500 υπαλλήλων.
Η λίστα των 4.599 δηµοσίων υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιµότητα θα είναι έτοιµη ώς
τις 16 Σεπτεµβρίου µαζί µε τους 3.200 δηµοτικούς αστυνοµικούς που έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Στην εφορία για διευκρινίσεις καλούνται 100.000 φορολογούµενοι
Εντός της εβδοµάδας θα κληθούν να µεταβούν στις εφορίες για έλεγχο και διευκρινίσεις
περίπου 100.000 φορολογούµενοι, ενώ θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά όσοι έχουν επιστροφή
δήλωσε ο γενικός γραµµατέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Όπως είπε στον ΣΚΑΙ ο κ.
Θεοχάρης, επιπλέον 300.000 φορολογικές δηλώσεις ελέγχθηκαν την Κυριακή, προσθέτοντας
ότι θα γίνει άλλη µια εκκαθάριση στο τέλος του µήνα. Ο ίδιος κάλεσε όσους πολίτες έχουν την
δυνατότητα να δουν την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης ηλεκτρονικά να το
πράξουν, καθώς η πρώτη δόση λήγει στις 30 Αυγούστου.
∆ιευκρίνισε ότι τρεις δόσεις απολαµβάνουν οι φορολογούµενοι που η δήλωσή τους ελέγχθηκε
τον Ιούλιο, ενώ 2 δόσεις όσων η δήλωση ελέγχθηκε τον Αύγουστο και όσοι εκκαθαριστούν
τώρα. Σηµείωσε ακόµη ότι το σύστηµα θα είναι ανοιχτό για όλους µετά τις 30 του µήνα, αλλά
οι δηλώσεις που θα εκκαθαρίζονται θα είναι εκπρόθεσµες.
Στην αποπληρωµή των δανείων του ∆ΝΤ προχωρά η Ελλάδα
Στην αποπληρωµή των δανείων που έλαβε από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στο διάστηµα
Μαΐου
2010
–
∆εκεµβρίου
2011
προχωρά
η
Ελλάδα.
Συγκεκριµένα από το Σεπτέµβριο και µέχρι το τέλος του 2013 θα αποπληρωθούν δάνεια του
∆ΝΤ ύψους 1,7 δισ. ευρώ και µέχρι το τέλος του 2014 δάνεια ύψους 7,4 δισ. ευρώ. ∆ηλαδή
σχεδόν το 50% των δανείων του ∆ΝΤ από το πρώτο πρόγραµµα στήριξης, το οποίο συνολικά
ανήλθε σε 20,1 δισ. ευρώ.
Πρέπει να σηµειωθεί πως από το δεύτερο πρόγραµµα στήριξης (ύψους 28 δισ. ευρώ) η Ελλάδα
θα λάβει από το ∆ΝΤ στο διάστηµα Σεπτεµβρίου 2013 - ∆εκεµβρίου 2014 νέα δάνεια ύψους 9
δισ. ευρώ. ∆ηλαδή θα εισρεύσουν στη χώρα περίπου όσο χρήµατα θα επιστραφούν στο ∆ΝΤ
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το ίδιο διάστηµα. Το ∆ΝΤ θα συνεχίσει να χρηµατοδοτεί την Ελλάδα έως τον Φεβρουάριο του
2016 και εάν εξελιχθούν όλα οµαλά η πλήρης αποπληρωµή των δανείων του Ταµείου από την
Ελλάδα αναµένεται το 2020.
Ένας "Θεσσαλονικιός" αναλαµβάνει νέος εκπρόσωπος ∆ΝΤ στην Ελλάδα
Ο Αµερικανός Γουές Μακ Γκρου είναι ο άνθρωπος που θα αντικαταστήσει τον σκληρό του
∆ΝΤ Μποµπ Τράα και θα είναι το νέο πρόσωπο στις διαπραγµατεύσεις του υπουργού
Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα µε την τρόικα που αρχίζουν σε λίγες ηµέρες. Ο Γουές Μακ
Γκρου µεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη και µιλάει ελληνικά, καθώς ο πατέρας του, ο δρ Γουίλιαµ
Μακ Γκρου, διετέλεσε επί 25 χρόνια πρόεδρος του κολεγίου «Ανατόλια».
Το ∆ΝΤ επέλεξε για την καυτή καρέκλα του µόνιµου εκπροσώπου του στην Ελλάδα, έναν
φιλέλληνα καθώς στόχος αυτής της κίνησης είναι να ξεχαστούν οι πολύ αρνητικές εντυπώσεις
που άφησε στην Αθήνα ο Ολλανδός Μποµπ Τράα. Ωστόσο, όπως εκτιµάται, τα φιλελληνικά
αισθήµατα και η γνώση της γλώσσας και της ιστορίας της Ελλάδας δεν πρόκειται να αλλάξουν
τα δεδοµένα για τη στάση του ∆ΝΤ, καθώς τόσο ο κ. Τόµσεν όσο και ο κ. Μακ Γκρου θα
προχωρούν απλώς σε εισηγήσεις, καθώς οι αποφάσεις λαµβάνονται σε υψηλότερο επίπεδο.
Προς εξώσεις δύο ταχυτήτων στα επαγγελµατικά ακίνητα
Τη σταδιακή κατάργηση των χρονικών περιορισµών που ισχύουν στις µισθώσεις
επαγγελµατικών ακινήτων ετοιµάζει το υπουργείο, προκειµένου να συµµορφωθεί σε
αντίστοιχο αίτηµα της τρόικας.
Εξετάζεται το ενδεχόµενο η άρση της δωδεκαετούς προστασίας των ενοικιαστών να ισχύει
µόνο για νέες συµβάσεις και η απελευθέρωση να εφαρµοστεί σταδιακά για τις παλαιές
µισθώσεις.
Σε πτωτική τροχιά η ελληνική καπνοβιοµηχανία και το 2013
Σε πτωτική τροχιά κινούνται και εφέτος τα παραγωγικά µεγέθη της ελληνικής
καπνοβιοµηχανίας, η οποία το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής της κατά 8,9%,
κατέγραψε ως σύνολο βελτιωµένη κερδοφορία, µετά την εντυπωσιακή διεύρυνση των
εξαγωγών της, µολονότι ότι οι δύο από τις τρεις εταιρείες της (Παπαστράτος και ΣΕΚΑΠ) ήταν
ζηµιογόνες ακόµη και σε λειτουργικό επίπεδο. Tο πρώτο εξάµηνο του 2013, σύµφωνα µε την
ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος της παραγωγής τσιγάρων σηµείωσε πτώση 2,1%, σε σύγκριση µε την ίδια
χρονική περίοδο του 2012.
Επίσης, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τοµέα διέγραψε καθοδική πορεία, µε
συνέπεια στο δωδεκάµηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013 να παρουσιάζει µείωση 9,5%, έναντι
αύξησης 6,5% το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο. Ειδικότερα, τον Ιούνιο τα έσοδά τους
µειώθηκαν κατά 5,4%, ενώ το Μάιο είχαν µειωθεί κατά 7,6%, προφανώς λόγω της έντασης του
ανταγωνισµού και της πτωτικής πορείας των τιµών στην εγχώρια αγορά και εξασθένησης της
ζήτησης από το εξωτερικό, η οποία είχε ωθήσει ανοδικά την κερδοφορία το 2012.
Μίχαλος: Τα νέα µέτρα στις ΑΠΕ θα οδηγήσουν σε λουκέτα
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Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά και τους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, απέστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
Ελλάδος και του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνος
Μίχαλος, ζητώντας την αλλαγή της πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Όπως επισηµαίνει στην επιστολή του ο κ. Μίχαλος, αν και εφόσον υλοποιηθούν στο ελάχιστο
τα µέτρα που έχει ανακοινώσει το υπουργείο, τότε θα οδηγηθούν σε λουκέτο οι επιχειρήσεις
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.
«Ντροπή» χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις στην Πολυκλινική ο Αδ.Γεωργιάδης
Σφοδρή επίθεση στους εργαζόµενους της Πολυκλινικής Αθηνών που πραγµατοποιούν
κινητοποιήσεις για την ένταξή τους στο καθεστώς διαθεσιµότητας και την αλλαγή του
χαρακτήρα του νοσοκοµείου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης τη ∆ευτέρα.
Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «ντροπή», έκανε λόγο για «φασαρία
επειδή θα µετακινηθούν ένα χιλιόµετρο, από την Οµόνοια στον Ευαγγελισµό» και
παρατήρησε: «Έπρεπε να σας απολύσουµε για να δείτε τι εστί βερίκοκο».
Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σόφια
Συνεχίστηκαν χθες, για 73η µέρα, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σόφια, µε τη
συµµετοχή εκατοντάδων πολιτών που ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης του Πλάµεν
Ορεσάρσκι, την οποία κατηγορούν για διαφθορά. Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι
µεγαλύτερες σε χρονική διάρκεια που έχουν καταγραφεί στη χώρα, ξεκίνησαν στις 14 Ιουνίου,
έπειτα από τον διορισµό του µεγιστάνα των ΜΜΕ Ντέλιαν Πέεβσκι ως επικεφαλής της
Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (DANS). Η απόφαση για το διορισµό του κ. Πέεβσκι
ακυρώθηκε, ωστόσο, οι διαδηλωτές συνέχισαν τις συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι διαδηλωτές στη Βουλγαρία, κυρίως νέοι, µορφωµένοι που
έχουν ταξιδέψει αρκετά στο εξωτερικό, αγωνίζονται ενάντια στο πολιτικό κατεστηµένο, το
οποίο χαρακτηρίζουν διεφθαρµένο και ανίκανο να µετασχηµατίσει τη Βουλγαρία σε µια
«κανονική Ευρωπαϊκή χώρα», όπως είναι το βασικό τους αίτηµα.
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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