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Στο 5,3% διαµορφώθηκε η ύφεση το πρώτο τρίµηνο του 2013
Η ελληνική οικονοµία συρρικνώθηκε κατά 5,3% το πρώτο τρίµηνο του 2013, σύµφωνα µε τα
στοιχεία που ανακοίνωσε σήµερα η ΕΛΣΤΑΤ. Θετικό στοιχείο είναι ότι το γεγονός ότι η ύφεση
επιβραδύνεται, καθώς στα προηγούµενα τρίµηνα (δ΄,γ΄,β΄ και α΄ του 2012) ο ρυθµός µείωσης
του ΑΕΠ ήταν 5,7%, 6,7%, 6,4% και 6,7% αντίστοιχα.
Σε απόλυτα µεγέθη, το ΑΕΠ το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους υποχώρησε σε 37,825 δισ.
ευρώ (σε τιµές αναφοράς έτους 2005). Σε τρέχουσες τιµές, το ΑΕΠ υπολογίζεται σε 42,255
δισ. ευρώ ή 7% χαµηλότερα έναντι του πρώτου τριµήνου του 2012.
∆ηµοσιοποιήθηκε το σχέδιο αποκρατικοποίησης της ∆ΕΗ
Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της ∆ΕΗ έδωσε σήµερα στη
δηµοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σηµειώνεται πως η απελευθέρωση της αγοράς
ενέργειας αποτελεί µια από τις προαπαιτούµενες δράσεις για τη λήψη της δόσης του Ιουνίου
ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Οι µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνουν τρείς βασικές ενότητες: ιδιοκτησιακό διαχωρισµό του
∆ιαχειριστή Συστήµατος Α∆ΜΗΕ, δηµιουργία µιας νέας καθετοποιηµένης εταιρείας
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ηλεκτρισµού και τη διαδικασία αποκρατικοποίησής της, αποκρατικοποίηση της µητρικής
εταιρείας.
Στο µεταξύ, αναφερόµενος στο σχέδιο αποκρατικοποίησης της ∆ΕΗ ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Σίµος Κεδίκογλου, µιλώντας στη NET τόνισε ότι δεν πρόκειται να γίνουν
απολύσεις.
Ξεκινά αύριο το 1ο Ελληνορωσικό Επιχειρηµατικό Forum
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιµασίες για το 1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηµατικό
forum Ερµής που θα πραγµατοποιηθεί αύριο (ξεκινά από τις 10.00 πµ) και την Παρασκευή στο
ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Το forum απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες που
ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στη Ρωσία. Το µεγαλύτερο µέρος του forum θα
καλυφθεί από B2B συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηµατιών µε στόχο την
επίτευξη επιθυµητής για τους ίδιους συνεργασίας.
Στο forum συµµετέχουν 50 επιχειρήσεις από τη Ρωσία και περισσότερες από 350 από την
Ελλάδα. Το 1ο Ελληνορωσικό Επιχειρηµατικό forum ΕΡΜΗΣ συνδιοργανώνεται από το
ΕλληνοΡωσικό Κέντρο ΕΡΜΗΣ, είκοσι επιµελητήρια από την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων και
το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, και τέσσερα επιµελητήρια από Ρωσία.
Φόρος µε το στρέµµα στα χωράφια
Με βάση την έκταση των αγροτεµαχίων που έχουν στην κατοχή τους θα φορολογούνται οι
ιδιοκτήτες ακινήτων µε το νέο ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας που θα ισχύσει από το 2014
και θα αντικαταστήσει το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων.
Οι επιβαρύνσεις σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι υψηλές, ενώ ειδικό καθεστώς εξετάζεται για
χωράφια κατ' επάγγελµα αγροτών, αλλά και σε αυτούς θα υπάρξει όριο αριθµού στρεµµάτων
(π.χ. έως 20) που θα φορολογηθούν µε χαµηλότερα ποσά. Με βάση το σχέδιο που εξετάζεται
και αναµένεται να οριστικοποιηθεί τις επόµενες εβδοµάδες, για κάθε στρέµµα εκτός σχεδίου ο
µέσος φόρος θα διαµορφωθεί σε 12 ευρώ ετησίως.
Συµφωνία για την νέα Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, χωρίς τον ΣΕΒ
Επιτεύχθηκε στο παρά πέντε συµφωνία για Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, από
την
οποία
όµως
λείπει
η
υπογραφή
του
ΣΕΒ.
Οι εξελίξεις στις διαπραγµατεύσεις των κοινωνικών εταίρων ήταν καταιγιστικές και
απρόβλεπτες µε τον ΣΕΒ να αρνείται να υπογράψει την ΕΓΣΣΕ, προτείνοντας αντ' αυτής
««Πρωτόκολλο Συµφωνίας επί βασικών θεµάτων και αρχών», επιλογή για την οποία
επικρίθηκε έντονα.
Η νέα ΕΓΣΕΕ, που τελικώς υπογράφηκε από τη ΓΣΕΕ και από (την πλευρά των εργοδοτών)
ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, έχει διάρκεια έως το τέλος του έτους και προβλέπει τη διατήρηση
του επιδόµατος γάµου και άλλων θεσµικών ρυθµίσεων.
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Αναβάθµιση της Ελλάδας από τον οίκο Fitch κατά δύο βαθµίδες
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητας της Ελλάδας κατά δύο
βαθµίδες, σε B- από CCC, µε σταθερή µάλιστα προοπτική.
Ο οίκος εκτιµά η ελληνική οικονοµία βρίσκει νέο σηµείο ισορροπίας, το σχέδιο της
«εσωτερικής υποτίµησης» αρχίζει να αποδίδει και υπάρχει «ξεκάθαρη πρόοδος» στην εξάλειψη
των
διπλών
ελλειµµάτων
(δηµοσιονοµικό
και
τρεχουσών
συναλλαγών).
Εντούτοις, η Fitch σηµειώνει ότι «το τίµηµα υπήρξε υψηλό όσον αφορά τις απώλειες του
εθνικού προϊόντος και της αύξησης της ανεργίας, ενώ αµφίβολη παραµένει η προοπτική
ανάπτυξης».
∆εν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επιστράτευση, λένε οι δικηγόροι
«Στη ∆ηµοκρατία ο σκοπός δεν αγιάζει τα µέσα» υπογραµµίζει ο ∆ικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών για την προληπτική επιστράτευση των καθηγητών και τονίζει ότι δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Συντάγµατος.
«Όσο κι αν κάποιοι επιµένουν να ευνοούν ή ακόµα και να µεθοδεύουν την επιστροφή στο
παρελθόν, όσο κι αν η ∆ικαιοσύνη επιµένει να ανέχεται την πρωτοφανή δικαιοκρατική
οπισθοδρόµηση [...] αργά ή γρήγορα θα βρουν απέναντί τους ολόκληρο τον ελληνικό λαό»
σηµειώνει ο ∆ΣΑ.
Οριακό προβάδισµα στη Ν∆ δίνει δηµοσκόπηση της Marc
Οριακό προβάδισµα 0,9% στην πρόθεση ψήφου παρουσιάζει η Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ,
σύµφωνα µε δηµοσκόπηση της Marc για λογαριασµό του τηλεοπτικού σταθµού Alpha.
Συγκεκριµένα, στο ερώτηµα «αν γίνονταν σήµερα εκλογές ποιο κόµµα είναι πιο πιθανό ότι θα
ψηφίζατε», Ν∆ απαντά το 21,6% των ερωτηθέντων (σε σχέση µε 22,1% τον Απρίλιο) και
ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ το 20,7% (22,3%). Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή µε 9,4% (9,7%), οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες µε 5,6% (5,9%), το ΠΑΣΟΚ µε 4,8% (5,4%), το ΚΚΕ µε 4,5% (5,1%)
και η ∆ΗΜΑΡ µε 4% (4,4%).
Αναιµική ανάπτυξη για τη γερµανική οικονοµία - Σε ύφεση η Γαλλία
Η γερµανική οικονοµία κατέγραψε ρυθµό ανάπτυξης 0,1% στο πρώτο τρίµηνο του 2013, ο
οποίος ήταν χαµηλότερος από τις προβλέψεις της αγοράς, καθώς ο βαρύς χειµώνας δεν
επέτρεψε µία ισχυρότερη ανάκαµψη.
Την ίδια ώρα η Γαλλία εισήλθε σε ύφεση έπειτα από την υποχώρηση κατά 0,2% του ΑΕΠ κατά
το πρώτο τρίµηνο του 2013, που ακολουθεί αντίστοιχη µείωση του ΑΕΠ το τελευταίο τρίµηνο
του 2012, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονοµικών Μελετών.
Στην κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας προχωρά η HSBC
Η µεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα HSBC θα καταργήσει 14.000 θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο
νέου σχεδίου µείωσης του κόστους λειτουργίας της κατά 3 δισ. δολάρια και αύξησης της
κερδοφορία της που προωθεί ο διευθύνων σύµβουλός της Στιούαρτ Γκάλιβερ.
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Η τράπεζα αναµένει ότι ο αριθµός των εργαζοµένων της θα µειωθεί στις 240.000 την επόµενη
τριετία, δήλωσε ο κ. Γκάλιβερ σε τηλεφωνική διάσκεψη που είχε µε δηµοσιογράφους, µετά την
ενηµέρωση που έκανε στους επενδυτές για τη στρατηγική της τράπεζας, σύµφωνα µε το
Bloomberg. Η HSBC έχει ανακοινώσει ήδη πρόγραµµα µείωσης των εργαζοµένων σε 254.000
άτοµα.
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