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Πλεόνασμα θέσεων στο 11μηνο, μείωση για το Νοέμβριο «βλέπει» η ΕΡΓΑΝΗ
Πλεονασματικό κατά 113.489 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας ήταν το ισοζύγιο της
μισθωτής απασχόλησης στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2013, σύμφωνα με το
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας. Πάντως, την ίδια ώρα, η «ΕΡΓΑΝΗ»
κατέγραψε μείωση της μισθωτής απασχόλησης το Νοέμβριο, για δεύτερο μήνα στη σειρά.
Συγκεκριμένα, η «ΕΡΓΑΝΗ» κατέγραψε για το μήνα Νοέμβριο αρνητικό ισοζύγιο
προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 17.214 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τις ροές
μισθωτής απασχόλησης, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 98.108, ενώ οι
αποχωρήσεις σε 115.322.
Από τις 115.322 συνολικά αποχωρήσεις, οι 35.648 προήλθαν από οικειοθελείς
αποχωρήσεις και οι 79.674 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις
συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το
επίπεδο του αρνητικού ισοζυγίου του Νοεμβρίου 2013 είναι μικρότερο κατά 49,57% σε
σχέση με το αντίστοιχο αρνητικό του Νοεμβρίου 2012.
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Πτώση 1,1% κατέγραψε η απασχόληση στο λιανεμπόριο στο γ΄τρίμηνο 2013
Πτώση 1,1% κατέγραψε η απασχόληση στο λιανεμπόριο στο τρίμηνο ΙουλίουΣεπτεμβρίου 2013.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων
στο λιανεμπόριο, του τρίτου τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
τρίτου τριμήνου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 1,1%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας
καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, ενώ ο δείκτης της
ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση κατά
3,8%.
Το ∆ηµόσιο παγώνει τις πληρωµές σε όσους οφείλουν φόρους ή εισφορές
Σε συµψηφισµούς χρεών και πληρωµών θα προχωρεί το ∆ηµόσιο από την 1η Ιανουαρίου 2014,
παγώνοντας τις πληρωµές προς οποιονδήποτε δικαιούχο, αν υπάρχουν οφειλές φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών.
Με τον τρόπο αυτόν εκτιµάται ότι αφενός θα υπάρξει αύξηση των δηµοσίων εσόδων, αφετέρου
θα ασκηθεί πίεση για την έγκαιρη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και περιοδικών δηλώσεων
ασφαλιστικών εισφορών αφού στην αντίθετη περίπτωση οι δικαιούχοι δεν θα µπορούν να
εισπράξουν ούτε ένα ευρώ από το ∆ηµόσιο.

Γ.Στουρνάρας: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» για συμφωνία για τα ΕΑΣ
«Συγκρατημένα αισιόδοξος» δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Γ.Στουρνάρας
για την επίτευξη συμφωνίας με την τρόικα για το θέμα των αμυντικών βιομηχανιών τελευταίο
προαπαιτούμενο
για
τη
δόση
του
1
δισ.
ευρώ.
Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του
πρωθυπουργού με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με τη συμμετοχή του ιδίου και του
υπουργού Υγείας, είπε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την ολοκλήρωση της συμφωνίας
για την αναδιάρθρωση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) το συντομότερο
δυνατόν. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να εκταμιευθεί η δόση του 1 δισ. ευρώ
εντός της εβδομάδας.
Τον Απρίλιο η υποβολή φορολογικών δηλώσεων από το 2015
Η υποχρέωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από τον Απρίλιο μήνα θα ξεκινήσει
το 2015 αποσαφήνισε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης μιλώντας σήμερα στη
Βουλή. Ο κ. Μαυραγάνης τόνισε πως η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Απριλίου για
την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, ανταποκρίνεται στην
διεθνή πρακτική.
«Για το φορολογικό έτος 2014 προβλέπεται ρητά στο άρθρο 26 παρ. 10 του σχεδίου
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νόμου, ότι η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30η Ιουνίου. Άρα, λαμβάνεται μέριμνα
για σωστή προετοιμασία της φορολογικής διοίκησης, προκειμένου να αποφευχθεί το
ενδεχόμενο να υπάρξει το φαινόμενο και η ανάγκη των παρατάσεων. Άρα, για το 2014
δεν υφίσταται θέμα ή μιλάμε από το 2015 και μετά», τόνισε ο κ. Μαυραγάνης.
Προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ με 0,9% στη δημοσκόπηση της MRB
Οριακό προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ με 0,9% έναντι της ΝΔ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της
MRΒ, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 11 Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 21,9%, η ΝΔ 21%,
με την Χρυσή Αυγή να παραμένει τρίτο κόμμα με ποσοστό 8,9%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με
ποσοστό 5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,8%, το ΠΑΣΟΚ με 4,7%, η Δημοκρατική
Αριστερά με 3,1% και οι Οικολόγοι Πράσινοι με 1,5%. «Άλλο κόμμα» επέλεξε το 4,3% των
ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αγγίζει το 24,8%.
Οι θέσεις ΓΣΕΒΕΕ-ΟΜΑΣΕ για τον φόρο ακινήτων
Τις απόψεις τους σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σχέδιο νόμου για τη
φορολόγηση των ακινήτων παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου η ΓΣΕΒΕΕ και η
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος. Όπως σημειώνουν, το νομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομικών οδηγεί μαθηματικά στην εξόντωση των μικρομεσαίων
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στην απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων των
Ελλήνων και στη εμβάθυνση της εσωτερικής υποτίμησης. Τονίζουν δε ότι δεδομένης της
συνεχιζόμενης ύφεσης της ελληνικής κτηματαγοράς, η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να
συμβάλλει με μέτρα και κίνητρα στη βελτίωση και στην ανάπτυξή της και να μειώσει
τους ληστρικούς φόρους που έχουν παγώσει την αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει υπόψη την οικονομική αδυναμία
στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά απόρροια της
συνεχιζόμενης ύφεσης και της συνεχόμενης αύξησης των κάθε είδους φόρων και τελών,
και να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές στο «περιουσιοκτόνο κείμενο νόμου», όπως
χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου.
Μπαρνιέ: Δεν θα θιγούν οι καταθέτες κάτω των 100.000 ευρώ
Διαβεβαιώσεις ότι δεν θα θιγούν οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ σε περίπτωση
που χρειαστεί να διασωθεί - εξυγιανθεί με ίδια μέσα (bail-in) μια τράπεζα, αν
χρεοκοπήσει, έδωσε ο επίτροπος της Ε.Ε. για την Εσωτερική Αγορά Μισέλ Μπαρνιέ.
«Η εκκαθάριση εκ των έσω δεν θα θίξει ποτέ τις καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ και
αυτές θα τυγχάνουν πάντοτε προστασίας», ανέφερε ο Μπαρνιέ σε συνέντευξή του στο
«Έθνος της Κυριακής». Όπως είπε, σε περίπτωση που χρειασθεί να σωθεί μια τράπεζα με
ίδια μέσα, το κόστος θα επωμισθούν μέτοχοι και πιστωτές. «Εξάγουμε τα συμπεράσματα
της οικονομικής κρίσης και της εξάπλωσής της στα κράτη από τα οποία η Ελλάδα υπήρξε
η πρώτη που υπέφερε πραγματικά», ανέφερε ο ευρωπαίος επίτροπος.
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Σε νέα υψηλά επίπεδα η μεταποίηση στη ζώνη του ευρώ το Δεκέμβριο
Απροσδόκητη αύξηση κατέγραψε η μεταποιητική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ το
Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Markit ο συνολικός δείκτης
δραστηριοτήτων ΡΜΙ για τον ιδιωτικό κλάδο της Ευρωζώνης ενισχύθηκε το Δεκέμβριο
στο 52,1, από 51,7 το Νοέμβριο, σημειώνοντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση από τα
μέσα του 2011.
Πρέπει να σημειωθεί πως τα επίπεδα των 50 μονάδων οριοθετούν την επέκταση ή τη
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.
Βγήκε από το μνημόνιο η Ιρλανδία
«Η ζωή μας δεν θα αλλάξει εν μία νυκτί. Όμως η έξοδος στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα
διεθνώς ότι η Ιρλανδία επανακάμπτει. Η υπομονή και η προσαρμοστικότητά σας
αποκατέστησαν την εθνική μας υπερηφάνεια», δήλωσε ο ιρλανδός πρωθυπουργός Έντα
Κένι, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του με την ευκαιρία του τερματισμού του προγράμματος
στήριξης του Δουβλίνου.
Χθες η Ιρλανδία βγήκε επισήμως από το πρόγραμμα διάσωσης, τρία χρόνια αφότου η
χώρα εντάχθηκε σε αυτό. Η έξοδός της χαιρετίστηκε από τους ευρωπαίους ηγέτες ως
ένδειξη ότι η χειρότερη φάση της κρίσης χρέους έχει πλέον περάσει. Ο κ. Κένι προέβλεψε
ότι η ανάπτυξη θα επιτρέψει να μειωθεί το εθνικό χρέος κατά 25% μέσα στα επόμενα
επτά χρόνια. Η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 13% (από το 15,1% το 2012) και οι
τιμές των ακινήτων έχουν αρχίσει να αυξάνονται.

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.
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