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Τέσσερις θέσεις ψηλότερα η Ελλάδα το 2013 στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας
Kατά τέσσερις θέσεις ενισχύθηκε για το 2013 η θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη
ανταγωνιστικότητας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Παγκόσµιας Επετηρίδας
Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook - WCY) του International Institute for
Management Development (IMD).
Συγκεκριµένα, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) δηµοσιοποίησε σήµερα τα
αποτελέσµατα της Παγκόσµιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD για το έτος 2013.
Η Ελλάδα βρίσκεται, πλέον, στην 54η θέση σε σύνολο 60 χωρών, βελτιώνοντας την παγκόσµια
κατάταξή της κατά 4 θέσεις, αφού το 2012 βρισκόταν στην 58η θέση, δηλαδή τη δεύτερη πριν
το τέλος.
Η άνοδος της Ελλάδας θεωρείται αναµενόµενη, εξ’ αιτίας των προσπαθειών δηµοσιονοµικής
προσαρµογής της χώρας και της εφαρµογής του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος, µε άξονα τις
αποκρατικοποιήσεις, τη µείωση του δηµόσιου τοµέα και τη βελτίωση της εικόνας της χώρας
στο εξωτερικό.
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Γ. Στουρνάρας: Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές µε µικρή έκδοση οµολόγων το 2014
Tην επιστροφή της στις αγορές σχεδιάζει η Ελλάδα µε µια µικρή έκδοση οµολόγων το 2014,
όπως ανέφερε στο Reuters ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας. Ερωτηθείς σχετικά
µε το ύψος της έκδοσης, ο κ. Στουρνάρας είπε πως θα είναι µικρή, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι
σίγουρο ακόµη εάν θα γίνει το πρώτο ή το δεύτερο εξάµηνο του έτους.
«Οι πληρωµές τόκων έχουν µειωθεί πολύ, µεγάλο µέρος των λήξεων έχει µεταφερθεί για το
µέλλον, άρα (η έκδοση οµολόγων) θα είναι µικρή», ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών.
Σύµφωνα µε στοιχεία του ThomsonReuters, περίπου το 40% του υφισταµένου χρέους της
χώρας λήγει το 2042.
Γραφειοκρατία vs έργων µέσω ΕΣΠΑ
Παγωµένα παραµένουν κοινοτικά κονδύλια ύψους 1,45 δισ. ευρώ, που έχουν εγκριθεί από το
ΕΣΠΑ για τις περιφέρειες της χώρας, προκειµένου να υλοποιηθούν 630 έργα. Οι
καθυστερήσεις των φορέων (δήµοι, νοσοκοµεία), οι αντιδικίες υποψήφιων αναδόχων, καθώς
και διάφορα γραφειοκρατικά εµπόδια µπλοκάρουν την υλοποίησή τους.
Τον κώδωνα του κινδύνου επισήµανε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ.Σγουρός, ο οποίος µπροστά
στον κίνδυνο να χαθούν πολύτιµοι πόροι για τη χώρα, προειδοποιεί µε απένταξη όσων έργων
καθυστερούν επί µακρόν.
Συνάντηση Στουρνάρα - Μοσκοβισί στο Παρίσι
Συνάντηση µε τον Γάλλο οµόλογό του Πιερ Μοσκοβισί έχει το πρωί της Πέµπτης στο Παρίσι ο
υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας.
Αντικείµενο της συνάντησης είναι η αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων, θέµατα διµερών
οικονοµικών σχέσεων, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τη βοήθεια που παρέχει η Γαλλία στην
Αθήνα στα πλαίσια της Οµάδας ∆ράσης της ΕΕ για την Ελλάδα.
Αύξηση εξαγωγών 3% βλέπει για φέτος ο ΠΣΕ
Αύξηση των εξαγωγών της τάξης του 3% το 2013, προβλέπει η διοίκηση του Πανελληνίου
Συνδέσµου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και θέτει ως προτεραιότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της
εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, το προσεχές διάστηµα, την ενίσχυση της
ρευστότητας, µέσω αξιοποίησης του ΕΣΠΑ από επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς, καθώς
και Προγραµµάτων Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, την αποτελεσµατική εξοµάλυνση των
επιστροφών ΦΠΑ και την επιθετικότερη προβολή και παρουσία της χώρας σε αγορές-στόχους.
Ένας στους δύο Έλληνες νέους έτοιµος να µεταναστεύσει
Τον δρόµο της µετανάστευσης, σε αναζήτηση εργασίας θέλει να πάρει ένας στους δύο νέους 18
ως 24 ετών, ενώ το 74% της πιο παραγωγικής ηλικίας (35-44 ετών) φοβάται ότι το επόµενο
διάστηµα µπορεί να χάσει τη δουλειά του.
Τα παραπάνω συµπεράσµατα προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα που πραγµατοποίησε η
εταιρεία Opinion Poll για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σύµφωνα µε την έρευνα, η
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οποία διεξήχθη σε δείγµα 1011 ατόµων από τις 22 Μαΐου ως 24 Μαΐου, φαίνεται ότι πιο
ανασφαλείς ανάµεσα στα δύο φύλα, σε ό,τι αφορά την απασχόληση, εµφανίζονται οι γυναίκες
(62,07% έναντι 58,73% των ανδρών).
Σύµφωνα µε το Έθνος, ο µέσος όρος στο συνολικό δείγµα φτάνει το 60,33%, ενώ το
υψηλότερο ποσοστό εµφανίζεται στην ηλικιακή οµάδα 35-44 (74,36%). Αρκετά χαµηλότερα
είναι τα ποσοστά στις ηλικίες 18-24 (50%) και 25-34 (47,62%). Στις ηλικίες από 45 και πάνω η
ανησυχία για µια ενδεχόµενη απόλυση φτάνει ακόµη και το 61,54%.
Κατατέθηκε η πρόταση νόµου ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ για το αντιρατσιστικό
Κατατέθηκε την Πέµπτη από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες του ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ η
πρόταση νόµου «καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας», προκειµένου να
συζητηθεί το ταχύτερο δυνατό στην αρµόδια Επιτροπή και την Ολοµέλεια της Βουλής.
Την ίδια στιγµή, πληροφορίες θέλουν το Μέγαρο Μαξίµου να προωθεί πρόταση νόµου που θα
ποινικοποιεί την άρνηση του Ολοκαυτώµατος και θα προβλέπει πλέγµα κυρώσεων κατά των
υµνητών του ναζισµού.
Εννιά στις δέκα βιοµηχανίες κινδυνεύουν µε πτώχευση
Σχεδόν εννιά στις δέκα βιοµηχανικές επιχειρήσεις της χώρας κινδυνεύουν πλέον, αν δεν
βελτιωθούν οι οικονοµικές συνθήκες, να οδηγηθούν σε αδιέξοδο και πτώχευση, σύµφωνα µε
την ICAP. Μεταξύ 2012-2013 αυξήθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε
ζώνη υψηλού πιστωτικού κινδύνου από 64,7% σε 87,1%.
Όπως αναφέρει η εταιρεία οικονοµικών ερευνών ICAP, η οποία έχει αναγνωριστεί από την
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ως
οργανισµός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (CRA), πολλές επιχειρήσεις του τοµέα
βρίσκονται ήδη σε πορεία πτώχευσης.
Αυξηµένο ρωσικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ελληνικά ακίνητα
Σηµαντικό και αυξανόµενο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά κατοικίας στην Ελλάδα από
Ρώσους, διαπιστώθηκε στις συναντήσεις που είχαν στη Μόσχα ελληνικές εταιρίες ανάπτυξης
ακινήτων µε µεγάλα και σοβαρά κτηµατοµεσιτικά γραφεία της Ρωσίας, στο πλαίσιο της
επιχειρηµατικής αποστολής Go International, που διοργάνωσε η Eurobank, σε συνεργασία µε
εξαγωγικούς φορείς, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις οι
ρώσοι τουρίστες που θα επισκεφτούν φέτος την Ελλάδα αναµένεται να προσεγγίσουν το 1
εκατ.
Σηµαντική ώθηση εκτιµάται ότι θα δώσει η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης που δίνει τη
δυνατότητα σε ξένους οι οποίοι προβαίνουν σε επένδυση σε ελληνικά ακίνητα ύψους 250.000
ευρώ και άνω να λάβουν άδεια διαµονής για τους ίδιους και την οικογένειά τους.

3

Εξαίρεση από τον φόρο ακινήτων των κατ' επάγγελµα αγροτών µελετά η κυβέρνηση
Στην απαλλαγή από το φόρο ακινήτων των αγροτεµαχίων που χρησιµοποιούνται για
εκµετάλλευση από τους κατ' επάγγελµα αγρότες συγκλίνουν οι προτάσεις των κοµµάτων που
στηρίζουν την κυβέρνηση, όπως προέκυψε στη συνάντηση µε τον Γ.Μαυραγάνη.
Αυτό βέβαια σηµαίνει ότι θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι για την κάλυψη της
τρύπας στα έσοδα -περίπου 200 εκατ. ευρώ- που δηµιουργεί αυτή η επιλογή. Μία από τις
προτάσεις είναι να την «πληρώσουν» τα αυθαίρετα που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ.
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