17 Οκτωβρίου 2013
2013

Τα φορολογικά έσοδα «κλειδί» στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα
Σε τεχνικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες τρόικα και κυβέρνηση σε
μια προσπάθεια να προσδιορισθούν τα συνολικά δυνητικά οφέλη που θα έχει η ελληνική
οικονομία στο σκέλος των εσόδων από την επαναφορά στην ανάπτυξη το 2014.
Αν και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει πως η ανάπτυξη το 2014 θα είναι στο 0,6% σε
μέσα επίπεδα, έναντι 4% ύφεσης εφέτος, ωστόσο δεν έχουν συμφωνήσει στο τελικό
ύψος του δημοσιονομικού κενού του επόμενου έτους, δηλαδή στα συνολικά μέτρα που θα
πρέπει να ληφθούν προκειμένου ο προϋπολογισμός να καταγράψει πρωτογενές
πλεόνασμα 1,5% το 2014.
Die Zeit: Το νέο ελληνικό πακέτο παίρνει μορφή
Νέο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα, με νέες πιστώσεις, χαμηλά επιτόκια, μεγαλύτερα
διαστήματα αποπληρωμής και μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, επεξεργάζεται το
γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες επικαλείται η
εφημερίδα Die Zeit στην ηλεκτρονική έκδοσή της.
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Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «το ελληνικό πακέτο παίρνει μορφή» και γίνεται λόγος
για χρηματοδοτικό κενό ύψους περίπου 4 δισ.ευρώ, το οποίο δημιουργείται, όπως
αναφέρει η εφημερίδα, επειδή οι κεντρικές τράπεζες αρνούνται να επιμηκύνουν την
διάρκεια των ελληνικών ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους.
Στο μεταξύ, στη διάψευση του εν λόγω δημοσιεύματος, προχώρησε η γερμανική
κυβέρνηση. «Σε αντίθεση με αυτά που υποστηρίζει η εφημερίδα, δεν βρισκόμαστε
ενώπιον ενός νέου προγράμματος», δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του γερμανικού
υπουργείου Οικονομικών Μάρτιν Κότχαους, σύμφωνα με τη Deutsche Welle.
Κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς για ληξιπρόθεσμες οφειλές
Χέρι» σε περισσότερους από 50.000 τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων έχει
βάλει η εφορία από την αρχή του έτους για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Τα
αιτήματα που έχουν δεχθεί και έχουν εκτελέσει οι τράπεζες από τις αρχές του έτους
εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 130%, γεγονός που δείχνει ότι μια καταιγίδα
κατασχέσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην προσπάθεια του υπουργείου Οικονομικών
να τονώσει τα δημόσια έσοδα.
Σύμφωνα με Τα Νέα, τα κατασχετήρια αφορούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
φορολογουμένων από μια δεξαμενή οφειλών η οποία ξεπερνά τα 60 δισ. ευρώ και το
μακρύ χέρι του Δημοσίου, μέσω τραπεζών, αγγίζει από τρεχούμενους λογαριασμούς,
λογαριασμούς μισθοδοσίας έως και προσθεσμιακές καταθέσεις. Όσο για το ύψος της
κατάθεσης στην οποία μπορεί να γίνει κατάσχεση, ξεκινά από λίγα ευρώ και φτάνει μέχρι
χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τα χρήματα που υπάρχουν στον λογαριασμό αλλά και τα
συνολικά χρέη προς το Δημόσιο. Πάντως δεν λείπουν και μεμονομένες περιπτώσεις όπου
έχουν γίνει κατασχέσεις ακόμα και επιδομάτων ανεργίας, παρότι ο νόμος ορίζει αυστηρά
ότι το επίδομα ανεργίας είναι ακατάσχετο.
Συνεχίζεται η συρρίκνωση των εισοδηµάτων στην ελληνική οικονοµία
Τη συνεχόµενη συρρίκνωση των εισοδηµάτων στην ελληνική οικονοµία καταδεικνύουν τα
στοιχεία του ΙΚΑ για «Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις».
Ο µέσος µισθός στο διάστηµα Απριλίου 2012-Απριλίου 2013 µειώθηκε στις κοινές
επιχειρήσεις κατά 7,14% και στα οικοδοµοτεχνικά έργα µειώθηκε κατά 16,60%. Στις κοινές
επιχειρήσεις µε πλήρη απασχόληση το µέσο ηµεροµίσθιο µειώθηκε κατά 5,16%, ενώ ο µέσος
µισθός µειώθηκε κατά 5,50%.
ΓΣΕΕ: Το 65% των νοικοκυριών είναι υπερχρεωμένο
Αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο ο αριθμός των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Γραμματείας Καταναλωτή της ΓΣΕΕ. Στελέχη της Γραμματείας
υποστηρίζουν ότι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πριν από 2,5 χρόνια ήταν στο 10%, ενώ
σήμερα έχουν εκτοξευθεί στο 65%.
Ακόμη εκτιμούν ότι όσοι έλαβαν στεγαστικό δάνειο από το 2008 και μετά δεν μπορούν να
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το εξυπηρετήσουν, ενώ αν υπάρξει άρση του προστατευτικού πλαισίου για την πρώτη
κατοικία, είναι ορατός ο κίνδυνος κατασχέσεων. Εκφράζουν, επίσης, φόβους για πιθανή
απόσυρση του «νόμου Κατσέλη» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ( 3869/2010) και
αναφέρουν ότι έχει ήδη καταργηθεί ο εξωδικαστικός συμβιβασμός οφειλετών με τις
τράπεζες, ενώ των ευνοϊκών ρυθμίσεων εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που
απασχολούν προσωπικό.
Ψηφίζεται στην Ολομέλεια η διάταξη περί αναστολής χρηματοδότησης κομμάτων
Το βράδυ της Πέμπτης ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία της
κυβέρνησης για τη διακοπή χρηματοδότησης των κομμάτων.
Με στόχο την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, και σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, ο
υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης επέφερε αλλαγές στην τροπολογία. Βάσει των
αλλαγών που επέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, η διακοπή της χρηματοδότησης ενός
κόμματος θα αποφασίζεται από τη Βουλή και όχι με κοινή απόφαση των υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, η αναστολή της χρηματοδότησης θα γίνεται «μετά από απόφαση της
Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των
βουλευτών» (151 βουλευτές). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί αυξημένη
πλειοψηφία 180 βουλευτών. Σε ό,τι αφορά στα αδικήματα θα παραμείνει και το αδίκημα
της τρομοκρατίας πέραν της εγκληματικής οργάνωσης.
Στις χώρες με το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα στην ΕΕ η Ελλάδα
To μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα στην ΕΕ κατέγραψαν τους πρώτους επτά μήνες του
2013, η Γαλλία (44,2 δισ. ευρώ), η Μ.Βρετανία (38 δισ.) και η Ελλάδα (11,1 δισ.),
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν στις Βρυξέλλες.
Το ίδιο διάστημα, η Γερμανία κατέγραψε το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα (114,4
δισ.), ακολουθούμενη από την Ολλανδία (32,7 δισ.), την Ιρλανδία (22,3 δισ.), την Ιταλία
(18,3 δισ.) και το Βέλγιο (10,9 δισ.).Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό επτάμηνο, ενώ οι εισαγωγές
μειώθηκαν κατά 5%.
Στην ευρωζώνη το εμπορικό πλεόνασμα τον Αύγουστο του 2013 ανήλθε σε 7,1 δισ.ευρώ,
και στην ΕΕ των «28» σε 2,8 δισ. ευρώ. Πριν από ένα χρόνο, τον Αύγουστο του 2012, το
εμπορικό πλεόνασμα στην ευρωζώνη ήταν 4,6 δισ. ευρώ, ενώ στην ΕΕ των «28»
καταγράφηκε εμπορικό έλλειμμα 14,9 δισ. ευρώ.
Καψής: Θέμα εισαγγελέα η εκκένωση της Αγίας Παρασκευής
Θέμα εισαγγελέα είναι η εκκένωση του ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής
επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ο υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης
Παντελής Καψής, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι το ζήτημα εκφεύγει της αρμοδιότητάς του.
Aπό τον υφυπουργό, 32 «γαλάζιοι» βουλευτές, ζητούν να αναλάβει πρωτοβουλίες, «ώστε
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να ξεπερασθεί το αδιέξοδο και να επανέλθει η νομιμότητα στη δημόσια ραδιοφωνία και
τηλεόραση».
Μιλώντας στον Real fm, ο Παντελής Καψής επισήμανε: «Αν δεν πάει η ΔΤ και μάλιστα
σύντομα στην Αγία Παρασκευή, τότε υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσει να καλύψει την
ελληνική προεδρία, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από την Κατεχάκη. Το ζήτημα πρέπει
να αντιμετωπιστεί πια».
Απαντώντας, η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τον κ. Καψή να
σταματήσει να παίζει με τις λέξεις και να διασπά και να απειλεί τους εργαζομένους. Αν
θέλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της EBU, οφείλει να βρει
τρόπο να ξαναλειτουργήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση με σοβαρότητα και θεσμική
διαφάνεια». «Για μια ακόμη φορά η ΕΣΗΕΑ παραποιεί την πραγματικότητα» δήλωσε ο κ.
Καψής, σημειώνοντας ότι «ουδέποτε είπα πως το πρόγραμμα της ΔΤ είναι υποδεέστερο
του προγράμματος των καταληψιών».
Γενική 24ωρη απεργία στις 6 Νοεμβρίου αποφάσισε η ΓΣΕΕ
Την πραγματοποίηση 24ωρης γενικής απεργίας στις 6 Νοεμβρίου, σε συνδυασμό με
συλλαλητήριο στις 11 π.μ στο πεδίον του Άρεως, αποφάσισε η ολομέλεια της διοίκησης
της ΓΣΕΕ στη συνεδρίασή της την Τετάρτη, κατά της εφιαλτικής ανεργίας, της πλήρους
απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, του νέου προϋπολογισμού λιτότητας, τη συνεχή
συρρίκνωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.
«Όσο η κυβέρνηση συνεχίζει τις ίδιες αδιέξοδες και καταστροφικές πολιτικές, η συνέχιση
του αγώνα, τόσο σε απεργιακό επίπεδο όσο και σε δικαστικό, αποτελεί μονόδρομο» λέει η
ΓΣΕΕ και ζητά πλήρη επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Πρόκειται για την 35η γενική απεργία από την εφαρμογή του πρώτου μνημονίου, ενώ,
σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΔΕΔΥ πρόκειται να μετάσχει στην κινητοποίηση αφού
προηγουμένως συντονίσει τις ενέργειές της με τη ΓΣΕΕ.
Το Κογκρέσο απέτρεψε την ύστατη στιγμή τη χρεοκοπία
Την ύστατη στιγμή υπερψήφισαν Βουλή και Γερουσία τη συμφωνία για ενδιάμεση λύση
στο διπλό πρόβλημα του ορίου δανεισμού και του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού,
αποτρέποντας το ενδεχόμενο αμερικανικής στάσης πληρωμών και ανοίγοντας ξανά τις
δημόσιες υπηρεσίες. Ο Μπαράκ Ομπάμα κύρωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης τη
συμφωνία.
Σημαντική ήττα για τους Ρεπουμπλικανούς η ψηφοφορία στη Βουλή, με τον σκληρό
πυρήνα της πλειοψηφίας να καταψηφίζει αλλά να μην καταφέρνει να επιβληθεί. Το Tea
Party δεν υποχώρησε, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί αναγκάστηκαν να λυγίσουν. Η συμφωνία
εξασφαλίζει χρηματοδότηση στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό μέχρι τις 15 Ιανουαρίου
-αίροντας το πρώτο πρόβλημα, το λεγόμενο shutdown- και ανεβάζει το όριο δανεισμού
των ΗΠΑ σε επίπεδο που επαρκεί για αποπληρωμή οφειλών μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου -το
δεύτερο και πιεστικότερο πρόβλημα.
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Στη συμφωνία που κυρώθηκε δεν περιλαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μπλόκο στη
μεταρρύθμιση του συστήματος περίθαλψης (του Obamacare, κόκκινο πανί για τους
Ρεπουμπλικανούς), από το οποίο και είχε ξεκινήσει το αδιέξοδο.

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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