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Αρνείται να επιστρέψει η τρόικα αν δεν γεφυρωθεί το «χάσμα»
Αρνούνται οι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκή
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας να επιστρέψουν στην Αθήνα εάν
πρώτα δεν υπάρξουν οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της πέμπτης αξιολόγησης του
ελληνικού προγράμματος. Πηγές της τρόικας σε ερώτηση του in.gr για το εάν
επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες ότι οι κ.κ. Πολ Τόμσεν (ΔΝΤ), Ματίας Μορς (ΕΕ) και
Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ) ενδέχεται να μην επιστρέψουν στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα,
δήλωσαν ότι «γίνεται μια τέτοια συζήτηση χωρίς να έχει ληφθεί κάποια απόφαση
ακόμα», καθώς τα στελέχη των διεθνών οργανισμών δεν επιθυμούν να μεταβούν
ασκόπως στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας
κοινοποίησαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πλήθος πληροφοριών που ζητούσε η
τρόικα για τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν στο δημοσιονομικό κενό του 2014 ύψους
1,8 δισ. ευρώ, το ζήτημα των πλειστηριασμών, το θέμα των ομαδικών απολύσεων, τα
προαπαιτούμενα για την εκκρεμή δόση του Ιουλίου (ύψους 1 δισ. ευρώ), αλλά και
ζητήματα σχετικά με επιμέρους θέματα.
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Έρχεται η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής μισθωτηρίων ενοικίασης
Την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής μισθωτηρίων ενοικίασης θα παρέχει από τον
Ιανουάριο του 2014 στους φορολογουμένους η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών. Ερωτηθείς για το πότε θα ανοίξουν οι
ηλεκτρονικές υποβολές συμφωνητικών, χαρτοσήμου αγορών, φόρου εργολάβων μέσω
του Taxisnet ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης απάντησε μέσω
Twitter ότι θα προηγηθούν τα μισθωτήρια με το νέο έτος.
Η νέα υπηρεσία θα καταργήσει τις ουρές στις Εφορίες για την κατάθεση των
συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων και θα καταστήσει ακόμη πιο αποτελεσματικές τις
διασταυρώσεις μεταξύ της δαπάνης ενοικίου που δηλώνουν οι ενοικιαστές και του
εισοδήματος από ενοίκια που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες. Σημειώνεται πως σήμερα όλα τα
ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεως αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή
γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των 100 ευρώ μηνιαίως,
προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή για θεώρηση, μέσα σε 30 ημέρες από
τη σύνταξή τους, στον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ.
Bloomberg: Πρωταθλήτρια προσαρμογής η Ελλάδα στην περιφέρεια της
ευρωζώνης
Η Ελλάδα -και σε μικρότερο βαθμό η Ιρλανδία- σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο στην
περιφέρεια της ευρωζώνης όσον αφορά τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματoς το
πρώτο δεκάμηνο του 2013 ξεπερνώντας τους αντίστοιχους στόχους των προγραμμάτων
δημοσιονομικής προσαρμογής τους, αναφέρει σε άρθρο του στο Bloomberg, ο
οικονομολόγος της Capital Economics Μπεν Μέι. Αντίθετα, σημειώνει ο ίδιος, το
δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ήταν υψηλότερα
στο ίδιο διάστημα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Ο κ. Μέι υπογραμμίζει ότι το έλλειμμα που σημείωσε τελικά η Ελλάδα, ήταν κατά πολύ
μικρότερο σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. Το γεγονός τούτο αντανακλά, όπως
σημειώνει, τα υψηλότερα του αναμενόμενου έσοδα και τις χαμηλότερες του
αναμενόμενου πρωτογενείς δαπάνες. Το πρωτογενές πλεόνασμα της κεντρικής
κυβέρνησης στο πρώτο 10μηνο έφθασε στα 2,6 δισ. ευρώ και είναι σε τροχιά να φθάσει
περίπου τα 3 δισ. ευρώ, για το σύνολο του 2013, κάτι που είναι ενθαρρυντικό, σημειώνει
ο κ. Μέι.
Περαιτέρω μείωση στη δανειοδότηση του ιδιωτικού τομέα τον Οκτώβριο
Με νέα μείωση των χορηγήσεων δανείων συνοδεύτηκε η εκροή καταθέσεων τον
Οκτώβριο. Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ τον Οκτώβριο, το συνολικό υπόλοιπο των
δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά είναι μειωμένο κατά 3,9% σε σχέση με πέρυσι,
στα 219,7 δισ. ευρώ (από 230,7 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο 2012).
Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν
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αρνητική κατά 937 εκατ. ευρώ (Οκτώβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 1.037 εκατ.
ευρώ).
Αποχωρεί το Κατάρ από τη διεκδίκηση του Ελληνικού
Αποχωρεί οριστικά το Κατάρ από τον διαγωνισµό για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην
αεροδροµίου του Ελληνικού, όχι όµως και από την Ελλάδα αφού βρίσκεται σε συζητήσεις για
την αγορά άλλων ακινήτων στη χώρα.
Στις δεσµευτικές προσφορές για το Ελληνικό που επρόκειτο να κατατεθούν έως το τέλος του
Νοεµβρίου, και µετά από την αποχώρηση του Κατάρ, µένουν τρεις όµιλοι και συγκεκριµένα η
βρετανική London & Regional Properties, η ισραηλινή Elbit και η Lamda Development του
οµίλου Λάτση.
Σαμαράς, Στουρνάρας και Προβόπουλος «αξιολογούν» την τρόικα
Ερωτήσεις για τις σχέσεις με την τρόικα και τις ενδεχόμενες πιέσεις που πιθανός
ασκήθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να λάβει τις όποιες αποφάσεις για τα
μέτρα λιτότητας και μεταρρυθμίσεων έχει αποστείλει η Επιτροπή Οικονομικών
Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου στον πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά, στον υπουργό
Οικονομικών Γ. Στουρνάρα και στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος Γ.
Προβόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες οι απαντήσεις πρόκειται να αποσταλούν στο
Ευρωκοινοβούλιο εντός της τρέχουσας εβδομάδας.
Στο εν λόγω ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται εννέα ερωτήματα σχετικά με τη
λειτουργία της τρόικας και τη σχέση της με τις ελληνικές Αρχές, αλλά και το σχεδιασμό
και τη διαδικασία υιοθέτησης των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Τα
ερωτήματα επικεντρώνουν στο ενδεχόμενο δυσλειτουργικής λήψης αποφάσεων σε
θέματα διαφάνειας, αλλά και δημοκρατικής νομιμοποίησης. Το βασικό ζητούμενο είναι το
πόσο μεγάλο ήταν περιθώριό της Ελλάδας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για τα
απαραίτητα μέτρα λιτότητας και μεταρρυθμίσεων.
Επιστροφή στη σκληρή γραμμή από υπουργείο Παιδείας και διοικητικούς
Στη σκληρή γραµµή επιστρέφουν το υπουργείο Παιδείας και οι διοικητικοί υπάλληλοι του
ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ. Οι διοικητικοί υπάλληλοι θεωρούν µετέωρες τις προτάσεις του
Κ.Αρβανιτόπουλου και αποφάσισαν τη συνέχιση της απεργία τους έως την Τρίτη.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας καταγγέλλει ότι η µειοψηφία κρατά σε οµηρία τους
φοιτητές, διαµηνύει εκ νέου ότι διάλογος µε κλειστά Ιδρύµατα δεν µπορεί να γίνει και
επαναφέρει το επιχείρηµα του χαµένου εξαµήνου, παρά την ψήφιση της τροπολογίας για τις
δύο εξεταστικές.
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Πιέσεις στους απεργούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ - Κινητοποιήσεις στο ΕΣΥ
Με λύση των συμβάσεών τους από σήμερα, Παρασκευή, προειδοποίησε τους απεργούς
γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που διατηρούν και ιδιωτικά ιατρεία το υπουργείο Υγείας.
Την ίδια ώρα, στο χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί και το
προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων. Τις κινητοποιήσεις τους συνεχίζουν και οι
εργαζόμενοι στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, που αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για
το πρόγραμμα διαθεσιμότητας.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε: «Το υπουργείο
Υγείας επεξεργάζεται συνολικό σχέδιο σε περίπτωση που επιμείνουν σε απεργίες. Το
υπουργείο δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο θέμα της διαθεσιμότητας».
Αναβάθμισε σε Β- την Κύπρο η S&P, βελτιώνει και την αξιολόγηση της Ισπανίας
Την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου αναβάθμισε κατά μία βαθμίδα η Standard &
Poor's, ανεβάζοντάς την στο Β- από το CCC+, με σταθερές προοπτικές. Ο οίκος
αιτιολόγησε την απόφασή του βλέποντας μείωση των κινδύνων στην εφαρμογή του
προγράμματος της τρόικας. Η S&P βελτίωσε και την αξιολόγηση της Ισπανίας, κρατώντας
την μεν στο ΒΒΒ- αλλά αλλάζοντας τις προοπτικές της σε σταθερές από αρνητικές.
Στο µεταξύ, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθµισε τη βαθµολογία του
µακροπρόθεσµου χρέους της Ολλανδίας σε ΑΑ+ από ΑΑΑ, µε σταθερή προοπτική, αν και
ανακοίνωσε πως οι αναπτυξιακές προοπτικές της οικονοµίας είναι ασθενέστερες απ' ό,τι
προβλεπόταν. "Ο ρυθµός ανάπτυξης του πραγµατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραµένει επίµονα
χαµηλότερος απ' αυτόν χωρών σε παρόµοια υψηλά επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης",
ανακοίνωσε ο S&P.

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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