17 Οκτωβρίου 2014

Μετ' εμποδίων η ρύθμιση χρεών, λόγω διαφωνιών της τρόικας
Εμπόδια στην προώθηση της διάταξης με την οποία θα μπορούν οι πολίτες και οι
επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα χρέη τους στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία βάζει
η τρόικα, καθώς δεν συμφωνεί με πολλές από τις ελαφρύνσεις που προωθούνται.
Σύμφωνα με Το Βήμα, ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βρίσκεται σε
διαπραγμάτευση με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας, ώστε να δοθεί άμεσα το πράσινο
φως και να συμπεριληφθεί η νέα ρύθμιση σε νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί την
επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.
Οι ενστάσεις της τριμερούς είναι αρκετές, με κορυφαία το επιτόκιο βάσει του οποίου θα
υπολογίζονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και η έκπτωση που θα
ισχύσει σε όσους πληρώσουν μέρος ή το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής εφάπαξ ή σε
λιγότερες από 72 δόσεις.
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Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο ανώτατος αριθμός δόσεων, δηλαδή οι 100, δεν
πρόκειται να αλλάξει, αλλά το πώς θα γίνεται η μείωση των προσαυξήσεων είναι ακόμη
αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.
«Μη λογική» για τους αναλυτές η πρόωρη έξοδος της Ελλάδας από το μνημόνιο
«Μη λογική» χαρακτηρίζει η πλειοψηφία των αναλυτών που μετείχε σε δημοσκόπηση
του Bloomberg την πρόωρη έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα στήριξης. Ειδικότερα,
το 85% των αναλυτών που συμμετείχε στη δημοσκόπηση δήλωσε πως η πρόταση του
έλληνα πρωθυπουργού για πρόωρη έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα στήριξης, δεν
είναι λογική από οικονομική άποψη, καθώς για να μπορεί μία χώρα να ευνοηθεί από το
πρόγραμμα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να βρίσκεται
σε πρόγραμμα στήριξης.
Το 73% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση του Bloomberg αναφέρουν ότι η Ελλάδα
δεν θα χρειαστεί τρίτο πρόγραμμα στήριξης, ποσοστό αισθητά αυξημένο έναντι του 40%
της προηγούμενης δημοσκόπησης του Ιουλίου. Ωστόσο, το 50% πιστεύει ότι η Ελλάδα
δεν θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης της από τις αγορές και ότι θα
χρειασθεί τα χρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Προς κατάργηση του 70% των απαιτούμενων διαδικασιών αδειοδοτήσεων
εταιρειών
Την κατάργηση του 70% των απαιτούμενων διαδικασιών αδειοδοτήσεων έναρξης ή
λειτουργίας των επιχειρήσεων σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω μιας
«πρωτοποριακής» μεθόδου που συζητάει με την Παγκόσμια Τράπεζα, με στατιστική
απεικόνιση των δεδομένων κινδύνου για την κοινωνία σε τρεις κατηγορίες.
Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκο Δένδια, η μία
κατηγορία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας και δεν
χρειάζεται καμία αδειοδότηση και όπως σχολίασε: «Όλα τα περίπτερα στην Ελλάδα
μπορούν να δουλεύουν χωρίς άδεια, η κοινωνία δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο από αυτήν
και από πολλές άλλες δραστηριότητες». Μία άλλη κατηγορία, συνέχισε ο ίδιος, η οποία
είναι περίπου το 20% της οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί να αδειοδοτείται, να
καταθέτει φάκελο και να ελέγχεται δειγματοληπτικά.
Και μόνο το 10% της σημερινής οικονομικής δραστηριότητας κρίνεται απαραίτητο να
αδειοδοτείται προκαταβολικά. «Κανείς δεν θα ήθελε ποτέ να λειτουργεί ένας πυρηνικός
αντιδραστήρας με βάση μόνο μια υπεύθυνη δήλωση και έναν φάκελο με έγγραφα. Το
τελείως αντίθετο του περιπτέρου» σημείωσε ο υπουργός.
Βάρος στην κοινωνική επιχειρηματικότητα δίνει το υπουργείο Εργασίας
Στη χορήγηση 19,4 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών
Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, την δημιουργία 2.000 κοινωνικών
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και πάνω από 12.000 νέων θέσεων απασχόλησης
προχωρεί το υπουργείο Εργασίας.
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Προς το σκοπό αυτό το υπουργείο προχώρησε σε δημόσια πρόσκληση με τίτλο
«Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης
των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της
Κοινωνικής Οικονομίας», καλώντας αναπτυξιακές συμπράξεις να αναλάβουν τη
δημιουργία δομών στήριξης λειτουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων σε
τοπικό επίπεδο.
Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς
παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις
δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας.
Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς
επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και η λειτουργία κόμβου πληροφόρησης
για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Επίδομα μητρότητας και σε αυτοαπασχολούμενες
Επίδομα μητρότητας, λόγω κυοφορίας και λοχείας, για τέσσερις μήνες μετά τον τοκετό
θα λαμβάνουν οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο
επάγγελμα. Τη χορήγηση του επιδόματος που ανέρχεται στα 200 ευρώ το μήνα,
προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές
ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και η άσκηση ελεύθερου
επαγγέλματος αποκλειστικά. Για τη χορήγηση του επιδόματος, οι ασφαλισμένες πρέπει
να καταθέσουν αίτηση στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και ληξιαρχική πράξη
γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του
τοκετού.
Κέρδη έως και 5% στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Παρασκευή
Ισχυρά ανοδικά αντιδρά στο άνοιγμα των συναλλαγών της Παρασκευής το
Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις τρεις τελευταίες πτωτικές συνεδριάσεις στις οποίες
κατέγραψε συνολικές απώλειες 13,56%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διατηρείται χαμηλότερα, αλλά κοντά στο 9%. Θετικό
πρόσημο επικρατεί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τις αποδόσεις όλων των
ομολόγων της ζώνης του ευρώ να υποχωρούν.
Τέσσερις στους δέκα δεν εμπιστεύονται τους πολιτειακούς θεσμούς
Το 42% των νέων ανθρώπων δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους πολιτειακούς θεσμούς
της χώρας, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Interview που παρουσιάστηκε στην
εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης με θέμα «Θεσμοί σε κρίση». Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 700 ανθρώπων μέχρι την ηλικία των 40 ετών.
Στην ερώτηση «ποιον από τους θεσμούς του πολιτεύματος εμπιστεύεστε περισσότερο;»
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απάντησε το 42% κανέναν, το 22% τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 18% τον
πρωθυπουργό , 17% τον δήμαρχο, 14% την Βουλή, 6% τον περιφερειάρχη και στο τέλος
με 3% την κυβέρνηση. Αναφορικά με άλλους θεσμούς το 35% εμπιστεύεται το στρατό, το
39% τη δικαιοσύνη, το 27% την εκκλησία, 15% κανέναν και το 13% την αστυνομία. «Θα
έπρεπε η δικαιοσύνη να ήταν πάνω από 70%» σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Χαράλαμπος
Αθανασίου.
Το 84% πιστεύει ότι η κακή λειτουργία των θεσμών έφερε την οικονομική κρίση.
Το 74% ζητά εκλογή του ΠτΔ από τον λαό ενώ μόλις το 36% απαντά θετικά ότι το
πολιτικό σύστημα νομιμοποιείται να προκαλεί εκλογές με τον ΠτΔ. Παρόλα αυτά ένα
54% ζητά να τηρείται η τετραετία, το 65% θεωρεί ότι οι πρόωρες εκλογές θα κάνουν
κακό στην ελληνική οικονομία ενώ τέλος ένα 58% πιστεύει ότι μια δομική αναθεώρηση
του Συντάγματος θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση της χώρας.
Ενδιαφέρον για τις ελληνικές αποκρατικοποιήσεις από μακροπρόθεσμους
επενδυτές
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων από
μακροπρόθεσμους διεθνείς επενδυτές διαπιστώθηκε στις συναντήσεις που είχε στο
Λονδίνο ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Πασχάλης Μπουχώρης, στο πλαίσιο
roadshow που διοργάνωσε η Bank of America. Στο roadshow συμμετείχαν 10 από τα
μεγαλύτερα διεθνή infrastructure και sovereign wealth funds. Πρόκειται για αξιόλογους
μακροπρόθεσμους επενδυτές με επενδυτικό ενδιαφέρον κυρίως στην ανάπτυξη
υποδομών
όπως
τα
αεροδρόμια,
λιμάνια,
μαρίνες,
σιδηρόδρομοι
που
συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ.
Παρά τη νευρικότητα των αγορών τις τελευταίες εβδομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές αξιολογούν θετικά τις προοπτικές
ανάπτυξης των υποδομών στην Ελλάδα και ειδικότερα τις επενδυτικές δυνατότητες
μέσω του προγράμματος που υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ κορυφώνεται στο επόμενο εξάμηνο με 16
διαγωνισμούς σε τελική φάση ως τον Μάρτιο με έμφαση στις υποδομές (αεροδρόμια,
λιμάνια, μαρίνες, σιδηρόδρομοι, real estate).
Διαβίωση με 1,25 δολάριο την ημέρα για 375 εκατομμύρια εργαζόμενους
παγκοσμίως
Τη σκληρή πραγματικότητα ότι 375 εκατομμύρια εργαζόμενες γυναίκες και άνδρες
παγκοσμίως δεν είναι σε θέση να κερδίζουν αρκετά για να κρατήσουν τις οικογένειές
τους πάνω από το ακραίο όριο της φτώχειας που οριοθετείται στο εισόδημα του 1,25
δολαρίου την ημέρα αναδεικνύει με σημερινό του μήνυμα ο Γενικός Διευθυντής της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) Γκάι Ράϊντερ. Στο μήνυμα που απευθύνεται με την
ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας ο Ράϊντερ ανέφερε πως
στον αναπτυσσόμενο κόσμο, περισσότερο από το ¼ των γυναικών και των ανδρών ζουν
τις οικογένειές τους με 2 δολάρια την ημέρα ή λιγότερο.
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Όπως τόνισε, το 2013 ο αριθμός των εργαζομένων σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
μειώθηκε μόνο κατά 2,7% σε παγκόσμιο επίπεδο, ήτοι με ένα από τα χαμηλότερα
ποσοστά μείωσης της τελευταίας δεκαετίας. Ο επικεφαλής του ILO σημείωσε πως οι
προοπτικές δεν βελτιώνονται και πως μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλών ρυθμών
ανάπτυξης θα ήταν ένα καταστροφικό ξεκίνημα στην ανανεωμένη παγκόσμια
προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.
Συναγερμός στις ΗΠΑ για τις δύο νοσοκόμες που προσβλήθηκαν από Έμπολα
Περίπου 75 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Presbyterian του Ντάλας βρίσκονται υπό
παρακολούθηση μετά το θάνατο του Λιβεριανού Τόμας Έρικ Ντάνκαν, ο οποίος είχε
προσβληθεί από τον ιό Έμπολα, ενώ τους έχει γίνει σύσταση να αποφεύγουν να βγαίνουν
σε δημόσιους χώρους και να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ο Ντάνκαν κατέληξε την περασμένη εβδομάδα και έκτοτε δύο ακόμα νοσοκόμες που τον
φρόντιζαν και είχαν στενή επαφή μαζί του μολύνθηκαν από τον ιό. Όπως δήλωσε
εκπρόσωπος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η μία από τις
νοσοκόμες, η οποία ταξίδεψε μέσα στο Σαββατοκύριακο από το Τέξας στο Οχάιο, πιθανόν
να είχε ήδη προσβληθεί την Παρασκευή από τον θανατηφόρο ιό Έμπολα.
Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε πως το CDC θα συμπεριλάβει στις έρευνές του για πιθανά
κρούσματα τους επιβάτες της πτήσης στην οποία επιβιβάστηκε στις 10 Οκτωβρίου η
νοσοκόμα. Νωρίτερα ο διευθυντής του CDC δήλωσε ότι η 29χρονη νοσοκόμα είχε μιλήσει
με ένα αξιωματούχο της υπηρεσίας προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και εκείνος της
είπε ότι μπορούσε να ταξιδέψει με χαμηλό πυρετό.

Oι 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.

5

