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Μικρότερη της αναμενόμενης η ύφεση στο δ' τρίμηνο 2013
Ενδείξεις ότι η ύφεση στο δ' τρίμηνο του 2013, αλλά και στο σύνολο του έτους,
διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που εκτιμούσε η τρόικα διαθέτει το
υπουργείο Οικονομικών. Η επιβεβαίωση των προσδοκιών αυτών αναμένεται εντός της
ημέρας, οπότε η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει τις αρχικές της εκτιμήσεις. Σημειώνεται πως
ήδη από το β' τρίμηνο του 2013 τα στοιχεία για το ΑΕΠ ήταν καλύτερα από τις εκτιμήσεις
της τρόικας, η οποία έχει υιοθετήσει ένα πιο δυσμενές σενάριο για την ύφεση.
Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 η ύφεση διαμορφώθηκε στο 5,5%, στο τρίμηνο
Απριλίου-Ιουνίου υποχώρησε στο 3,7% και στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου
αποκλιμακώθηκε περαιτέρω στο 3%.Πληροφορίες αναφέρουν πως την περίοδο
Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου η ύφεση διαμορφώθηκε κοντά στο 3,3%- 3,4%. Σε ετήσια βάση
το ΑΕΠ του 2013 μειώθηκε κατά 3,7% -3,9% επίδοση που διευκολύνει περαιτέρω την
διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης, καθώς επιβεβαιώνεται το μακροοικονομικό της
σενάριο και διαψεύδεται εκείνο της τρόικας. Σε κάθε περίπτωση η μικρότερη του
αναμενόμενου ύφεση αλλάζει και τις παραδοχές για τα δημοσιονομικά μεγέθη του 2014,
καθώς η αφετηρία είναι καλύτερη από την αρχικώς υπολογιζόμενη.
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Προς κατάργηση ο φόρος υπεραξίας για τα παλιά ακίνητα
Στην κατάργηση του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων που κατέχουν οι
ιδιοκτήτες για διάστημα άνω των 20 ετών προχωρά το υπουργείο Οικονομικών μετά τις
αντιδράσεις και τα προβλήματα που προέκυψαν για τον υπολογισμό του φόρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους», όσοι πολίτες είχαν αγοράσει ακίνητο πριν από
20 με 25 χρόνια δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο υπεραξίας όταν το πωλούν, αλλά με φόρο
7% επί της τιμής του.Τον φόρο θα πληρώνει ο πωλητής, ενώ ο αγοραστής θα πληρώνει
φόρο 3% επί της αντικειμενικής τιμής.
Για τα υπόλοιπα ακίνητα θα εφαρμοστεί ένα σύστημα αυτόματου προσδιορισμού της
τιμής κτήσης, που θα αποπληθωρίζει την αξία του ακινήτου. Ουσιαστικά θα
τιμαριθμοποιείται η τιμή κτήσης, ώστε να γίνεται ορθά η σύγκριση με τις σημερινές τιμές.
Ο συγκεκριμένος φόρος θα υπολογίζεται από τις ΔΟΥ και όχι από τους
συμβολαιογράφους.
Σχέδιο της Κομισιόν για δήμευση περιουσιών
Έγγραφο-φωτιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνει ανοιχτό παράθυρο για τη δήμευση των
καταθέσεων στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και την κάλυψη του
χρηματοδοτικού κενού των τραπεζών. Το έγγραφο, που προκαλεί ανησυχία σε περίπου
500 εκατομμύρια πολίτες, δημοσιεύει σήμερα το Reuters.
«Η οικονομική και
χρηματοπιστωτική κρίση έχουν περιορίσει την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού
κλάδου να διοχετεύει κεφάλαια στην πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα σε
μακροπρόθεσμες επενδύσεις» σημειώνεται στο έγγραφο. Όπως αναφέρεται στο
έγγραφο, η ΕΕ εξετάζει τρόπους για να περιορίσει την υψηλή εξάρτηση της ένωσης των
28 από την τραπεζική χρηματοδότηση. Η Κομισιόν αναμένεται να ζητήσει από τις
ασφαλιστικές εποπτικές αρχές της Ένωσης συμβουλές για ένα ενδεχόμενο νομοσχέδιο
που θα προβλέπει την « την κινητοποίηση περισσότερων προσωπικών αποταμιεύσεων
για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση».
Το πρακτορείο σημειώνει ότι η «καταλληλότητα» των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας
και ρευστότητας της ΕΕ για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση θα αναθεωρηθεί κατά τη
διάρκεια των επόμενων δύο ετών. Το έγγραφο αναφέρει πως η Κομισιόν «θα λάβει
υπόψη της τις πιθανές μελλοντικές αυξήσεις της ρευστότητας από ορισμένα
τιτλοποιημένα προϊόντα», όταν πρόκειται να οριστικοποιήσει έναν νέο κανόνα.
Πιέσεις ΝΔ προς Κακλαμάνη, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την Αττική
Με πιέσεις να αποσυρθεί από τη μάχη της Αθήνας ή να παραδώσει τη βουλευτική του
έδρα απαντά η ΝΔ στην «αντάρτικη» υποψηφιότητα του Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Νικήτας
Κακλαμάνης βάζει στο στόχαστρο και το Μέγαρο Μαξίμου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο
Αντώνης Σαμαράς αθέτησε την συμφωνία να του δώσει ο ίδιος μια τελική απάντηση για
την Αθήνα, την ώρα που η ΝΔ θέλει να πέσουν οι τόνοι στην Αθήνα. Σε αυτό το κλίμα,
σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, βουλευτές και στελέχη της ΝΔ θέτουν θέμα
παραίτησής του από τη βουλευτική έδρα εάν επιμείνει στην υποψηφιότητά του.
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Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τον υποψήφιο για την Περιφέρεια
Αττικής, μετά τις δηλώσεις του Αντρέα Παχατουρίδη περί «αντιμνημονιακής
υποψηφιότητάς» του. H ΝΔ εξακολουθεί να μελετά το ενδεχόμενο να στηρίξει τον
δήμαρχο Περιστερίου για την Περιφέρεια Αττικής, καθώς εμφανίζει υψηλά ποσοστά
δημοφιλίας, ωστόσο ο σχεδιασμός προβλέπει ότι εάν κάτι τέτοιο αποφασιστεί, θα
παρουσιαστεί ως αίτημα «γαλάζιων» δημάρχων, δηλαδή της αυτοδιοικητικής βάσης.
Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, η επιλογή του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος
Σταύρου Καλαφάτη για το δήμο (απέναντι στον Γιάννη Μπουτάρη) θεωρείται ικανή να
εκτονώσει το κλίμα από τη σύγκρουση Ιωαννίδη - Τζιτζικώστα στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.
Κυρ.Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει άλλος ποσοτικός στόχος απολύσεων μετά το 2014
Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόλυσης όσων από τους υπαλλήλους του Δημοσίου έχουν
μονιμοποιηθεί παράνομα (μετατροπές συμβάσεων σε αορίστου χρόνου) άφησε ο
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ΣΚΑΙ. Ο ίδιος
είπε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστός ο αριθμός των υπαλλήλων που
νομιμοποιήθηκαν παράνομα. «Από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους έχουμε μια υποψία
ότι υπάρχουν παρατυπίες και πρέπει να το ελέγξουμε» εξήγησε.
Για την κατάργηση των 23 φορέων είπε ότι περίπου 200 άτομα πρόκειται να
απομακρυνθούν, είτε με απόλυση είτε με κινητικότητα, ανάλογα με τη νομική μορφή του
φορέα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα υπάρξουν νέες απολύσεις εντός του 2014, βάσει
των μνημονιακών δεσμεύσεων, ωστόσο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο απολύσεων
εφόσον συγχωνευθούν ή κλείσουν φορείς του Δημοσίου.
«Κοινωνικό τσουνάμι» προκάλεσαν τα μνημόνια της τρόικας, λέει ευρωελεγκτής
Η τρόικα «έδρασε μάλλον ως χασάπης, παρά ως χειρουργός» είπε χαρακτηριστικά ο
εισηγητής της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου για το ρόλο της τρόικας και
ευρωβουλευτής των σοσιαλιστών Αλεχάνδρο Σέρκας, κάνοντας λόγο για «κοινωνικό
τσουνάμι» που προκάλεσαν τα μνημόνια στις χώρες που εφαρμόστηκαν.
Βάσει των βασικών συμπερασμάτων της έκθεσης η σημαντική απώλεια των θέσεων
εργασίας, η μαζική εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η αύξηση του
πληθυσμού που ζει κοντά στο όριο της φτώχειας, είναι οι τρεις σημαντικότερες συνέπειες
της πολιτικής λιτότητας που επέβαλε η τρόικα στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την
Πορτογαλία και την Κύπρο. Ο Ισπανός ευρωβουλευτής κατηγόρησε την τρόικα, αλλά και
το Eurogroup ότι περιφρόνησαν την κοινωνική διάσταση της πολιτικής που εφάρμοσαν,
«ωσάν
η
Ευρώπη
να
ήταν
ένα
κλαμπ
πιστωτών».

3

Τριετής ελάχιστη διάρκεια για τις νέες εμπορικές μισθώσεις
Αλλαγές στο καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων θα ενσωματωθούν, την προσεχή
εβδομάδα, στο νομοσχέδιο για τη Σύσταση του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας. Όπως
γνωστοποιήθηκε οι νέες μισθώσεις θα έχουν τριετή χρονική διάρκεια, κατ' ελάχιστον.
Παράλληλα, θα υπάρξουν τροποποιήσεις και στις ισχύουσες μισθώσεις που θα αφορούν
στο ύψος της αποζημίωσης που θα είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν τα
συμβαλλόμενα μέρη. Αναφερόμενος στη χρονική διάρκεια των νέων μισθώσεων ο κ.
Χατζηδάκης δήλωσε ότι «πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να υπάρξει μεν
προστασία των μισθωτών αλλά με όριο την τριετία».
Στο μεταξύ, τη δυσαρέσκεια του ελληνικού εμπορίου σχετικά με τη λύση που δίνει η
Κυβέρνηση στο θέμα των εμπορικών μισθώσεων εξέφρασε σήμερα ο επικεφαλής της
Εθνικής Συμφωνίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης Κορκίδης. «Η εξέλιξη για τις νέες
επαγγελματικές μισθώσεις, σαφώς και δεν ικανοποιεί τον εμπορικό κόσμο, αφού
σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο της χώρας μας η περίοδος απόσβεσης μιας επένδυσης
είναι τα πέντε χρόνια. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε αυτός ο χρόνος να υπερκαλύπτεται και να
προστατεύει τον συνεπή επιχειρηματία», δήλωσε ο κ. Κορκίδης.
Για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους αποφασίζουν οι αγρότες
Γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα που έχουν στήσει σε διάφορες περιοχές στη Βόρεια
Ελλάδα πραγματοποιούν οι αγρότες, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους μετά την
άκαρπη συνάντησή τους με τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα. Το απόγευμα
της Παρασκευής θα αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους οι αγρότες
στο μπλόκο της Νίκαιας στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν.
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες της Μαυροθάλασσας Σερρών στον κόμβο των
Κερδυλλίων στην Εγνατία Οδό και δεν αποκλείεται να κλείσουν συμβολικά το δρόμο.
Μείωση τιμών σε περισσότερα από 6.000 σκευάσματα
Μείωση της τιμής κατά μέσον όρο περίπου 5% για περισσότερα από 6.000 σκευάσματα
περιλαμβάνει το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, το οποίο τίθεται σε ισχύ για τους
παρασκευαστές και εισαγωγείς από 17 Φεβρουαρίου 2014, για τις φαρμακαποθήκες από
26 Φεβρουαρίου 2014 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 10 Μαρτίου 2014.
Το νέο δελτίο αφορά την ανακοστολόγηση 9.191 σκευασμάτων, από τα οποία 6.154 είναι
γενόσημα και 3.037 πρωτότυπα και off-patent. Η νέα ανακοστολόγηση θα έχει ως
αποτέλεσμα μία μεσοσταθμική μείωση τιμής της τάξης του 4,7%, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς του ΕΟΦ, ενώ εκτιμάται ότι 6.000 σκευάσματα έχουν υποστεί μειώσεις, σε
σχέση με το προηγούμενο δελτίο τιμών του Αυγούστου 2013, με προεξάρχουσα τη
μείωση των γενοσήμων κατά περίπου 9%. Το νέο δελτίο υπολογίζεται ότι θα επιφέρει
μείωση της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης για τον ΕΟΠΥΥ, περίπου 160 εκατ. ευρώ και
36 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομεία.
Στα παραπάνω περιλαμβάνεται και ο κατάλογος τιμολόγησης 290 καινοτόμων
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φαρμάκων, τα οποία εισέρχονται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά και τα οποία θα
αξιολογηθούν άμεσα για την κατάταξή τους στη θετική λίστα.
Ανέβηκε θέση το ΑΠΘ στην παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων
Στη θέση 204 της παγκόσμιας γενικής κατάταξης, στην 75η στην Ευρώπη (στην 65η στην
Ευρωπαϊκή Ένωση) και στην 1η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων βρίσκεται
το ΑΠΘ σύμφωνα με το διεθνή οργανισμό κατάταξης Webometrics για το Α’ εξάμηνο του
2014.
Το ΑΠΘ είχε ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στα κριτήρια της παρουσίας στο web (θέση 121)
και του ανοιχτού επιστημονικού περιεχομένου (θέση 89). Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε
σχέση με την κατάταξη του Β’ εξαμήνου του 2013, η θέση του ΑΠΘ βελτιώθηκε (κατείχε
την θέση 226), βελτιώνοντας και τους επιμέρους δείκτες-κριτήρια.
Αύξηση 1,3% κατέγραψε το ΑΕΠ της Γερμανίας το 2013
Αύξηση 0,4% κατέγραψε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Γερμανίας στο τέταρτο
τρίμηνο του 2013, κινούμενο υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών. Σύμφωνα με τα
προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας της Γερμανίας το
ΑΕΠ της χώρας επεκτάθηκε κατά 0,4% στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 και κατά 1,3% στο
σύνολο του έτους.
Οι εξαγωγές προϊόντων αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από τις εισαγωγές στο διάστημα
Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2013, ενώ επέκταση κατεγράφη και στις κεφαλαιουχικές
επενδύσεις. Αντιθέτως, οι δημόσιες δαπάνες διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το τρίτο
τρίμηνο 2013, ενώ η εγχώρια κατανάλωση μειώθηκε οριακά σε σχέση με το διάστημα
Ιουλίου –Σεπτεμβρίου 2013.

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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