6 Μαΐου 2014

Ύφεση 0,3% προβλέπει ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα το 2014
Ύφεση 0,3% το 2014 και επαναφορά στην ανάπτυξη το 2015 προβλέπει για την Ελλάδα
ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην ενδιάμεση έκθεσή
του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές που δόθηκε σήμερα Τρίτη στη
δημοσιότητα. Ο Οργανισμός προειδοποιεί πως η πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους
μπορεί να είναι αναγκαία για την επίτευξη της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ το ελληνικό ΑΕΠ θα γυρίσει σε θετικό πρόσημο κατά τη διάρκεια
του 2014, κερδίζοντας επιπλέον δυναμική για το επόμενο έτος, καθώς η ανάκαμψη των
παγκόσμιων αγορών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα δώσουν ώθηση στις
εξαγωγές και στις επενδύσεις.
Πάντως ο ΟΟΣΑ αναφέρει πως το ποσοστό ανεργίας θα αποκλιμακωθεί αργά, ενώ η
σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και οι πιέσεις του προγράμματος
προσαρμογής θα διατηρήσουν τις τιμές και τους μισθούς σε χαμηλά επίπεδα, αν και ο
ρυθμός της μείωσης τους θα μετριαστεί. Το δε ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
αναμένεται να παραμείνει πλεονασματικό.
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Ifo: Η Ελλάδα έχει πρωτογενές έλλειμμα
Αμφισβητεί το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας ο Γερμανός οικονομολόγος και
επικεφαλής του Ινστιτούτου Ifo του Μονάχου Χανς - Βέρνερ Ζιν.Σε δηλώσεις του στην
Deutsche Welle ο γνωστός οικονομολόγος, ο οποίος έχει ταχθεί επανειλημμένως υπέρ της
εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, σημειώνει: «Η Ελλάδα δεν έχει πετύχει κανένα
πρωτογενές πλεόνασμα, πρόκειται για μια πληροφορία που διαδίδεται από τα μέσα
ενημέρωσης και η οποία είναι λανθασμένη». Αντιθέτως, όπως υποστηρίζει, «η Ελλάδα
έχει ένα τεράστιο πρωτογενές έλλειμμα. Για τη δική του συνεισφορά, όμως, το ΔΝΤ δεν
συνυπολογίζει ένα μέρος του ελλείμματος. Αυτός όμως είναι ο ορισμός του ΔΝΤ και όχι
της Eurostat ή άλλων στατιστικών υπηρεσιών».
Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, στην πραγματικότητα η ευρωπαϊκή στατιστική αρχή
δεν υπολογίζει μόνη της πρωτογενή πλεονάσματα και ελλείμματα των χωρών - μελών. Το
έργο αυτό αναλαμβάνουν άλλοι θεσμοί, όπως η Κομισιόν ή το ΔΝΤ. Στη δε περίπτωση της
Ελλάδας εξαιρέθηκαν τα 20 δισ. ευρώ που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών. Και αυτό είναι που επικρίνεται από πολλούς ειδικούς.
Εγκύκλιος για τις αλλαγές στα ασφαλιστικά
Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες και εργαζόμενους, την
κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων (σε ποσοστό 50% για το 2014 και 100% για
το 2015) τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τους «έμμεσους εργοδότες» και άλλες
αλλαγές που επήλθαν στα εργασιακά με τον πρόσφατο πολυνόμο κοινοποιεί στις
αρμόδιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία η γενική διευθύντρια του υπουργείου
Εργασίας με δύο σχετικές εγκυκλίους. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο,
από 1η Ιουλίου:
1. Καταργείται η εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού
Οικογενειακών
Επιδομάτων
Μισθωτών
(ΔΛΟΕΜ)
2. Καταργείται
η
εργατική
εισφορά
1%
επίσης
υπέρ
του
ΔΛΟΕΜ
3. Καταργείται η ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών
(την πληρώνει ο εργοδότης)
4. Μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή
Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Ο συντελεστής μειώνεται από 0,81% σε 0,46%, ως εξής:
•
•
•

Η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) διαμορφώνεται σε 0,24%
Η εργοδοτική εισφορά υπέρ του ειδικού κοινού λογαριασμού ανεργίας (ΕΚΛΑ)
διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,12% και
Η εργατική εισφορά υπέρ του ΕΚΛΑ διαμορφώνεται στο 0,1%

5.
Η ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας και
μητρότητας
σε
χρήμα
από
0,8%
διαμορφώνεται
στο
0,25%.
Όπως αναφέρεται και στη σχετική εγκύκλιο, η κατάργηση ή η μείωση των παραπάνω
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εισφορών, οδηγεί τελικώς και σε κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων. Για το
2014, θα καταβληθούν το 50% των επιδομάτων.
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι παραγωγοί λαϊκών αγορών Β.Ελλάδας
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο μπροστά από το Λευκό Πύργο πραγματοποίησαν
παραγωγοί λαϊκών αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης,
απέχοντας για ακόμη μια ημέρα από την εργασία τους. Εκπρόσωποί τους υποστηρίζουν
πως θα φθάσουν μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου, όπως λένε, «να
δοθεί δίκαιη λύση στα προβλήματα που δημιουργεί το σχετικό νομοσχέδιο».
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών
Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, Βασίλης
Μακρίδης «ναι μεν γίνανε κάποια βήματα προς την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο
εκκρεμούν ζητήματα (διατάξεις που ψηφίζονται σήμερα) που μας οδηγούν στον γκρεμό».
Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν θα ωφεληθούν οι
καταναλωτές και ότι δεν πρόκειται να μειωθούν οι τιμές στις λαϊκές αγορές τη στιγμή
που έχουν αυξηθεί διόδια, φορολογία κ.λπ. ενώ ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου και
έναρξη του διαλόγου από μηδενική βάση.
Πρώτη διεθνώς η ελληνική ναυτιλία με 5.389 πλοία
Την πρώτη θέση στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά καταλαμβάνει ο ελληνόκτητος
στόλος, με 5.389 πλοία, σύμφωνα με κατάταξη του ναυλομεσιτικού οίκου Clarksons.
Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία έχει σήμερα συνολική χωρητικότητα 164 εκατ. gross
tonnage και 4.894 ποντοπόρα έναντι 159,4 εκατ. gross tonnage και 8.537 πλοίων της
Ιαπωνίας.
Στην τρίτη θέση κατατάσσεται η Κίνα με 6.427 πλοία ολικής χωρητικότητας 116,7 εκατ.
gross tonnage και τέταρτη η Γερμανία με 95,1 εκατ. gross tonnage και 4.197 πλοία.Εάν
αθροιστούν στον παγκόσμιο στόλο και τα υπό παραγγελία πλοία η Ελλάδα παραμένει
στην πρώτη θέση αυξάνοντας μάλιστα τη διαφορά από την Ιαπωνία.
Συγκεκριμένα οι ελληνικές εφοπλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν 5.389 πλοία,
μεταφορικής ικανότητας 197.574.394 gross tonnage. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η
Ιαπωνία με 8.842 πλοία, μεταφορικής ικανότητας 173.060.346 gross tonnage.
Συνάντηση Σαμαρά-Βενιζέλου στη σκιά του διλήμματος για την «Ελιά»
Συνάντηση μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου θα
πραγματοποιηθεί στις 15:30 το μεσημέρι, στο Μαξίμου. Επισήμως, θα συζητηθούν οι
αποφάσεις του Eurogroup.
Ανεπισήμως, αυτό που εκτιμάται ότι θα απασχολήσει τη συνάντηση είναι η στάση που
τηρεί το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα (π.χ. για τις λαϊκές αγορές και τη συνταγματική
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αναθεώρηση), αλλά και οι δηλώσεις του κ. Βενιζέλου για την κυβερνητική σταθερότητα
εάν αποδοκιμαστεί η «Ελιά» στις ευρωεκλογές.
Παρέμβαση Λαγκάρντ και Μέρκελ για την υποχρεωτικότητα θα ζητήσουν τα
Ευρωεπιμελητήρια
Παρέμβαση στη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν
Λαγκάρντ και στη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, θα επιχειρήσει η διοίκηση των
Ευρωεπιμελητηρίων, με πρωτοβουλία του προέδρου της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ και
αντιπροέδρου των Ευρωεπιμελητηρίων Κωνσταντίνου Μίχαλου, προκειμένου να
καταδειχθεί ότι «οι αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου της ελληνικής κυβέρνησης που οδηγούν σε αφανισμό τον ελληνικό επιμελητηριακό θεσμό- βρίσκονται σε λάθος
κατεύθυνση και δεν αποτελούν μνημονιακή υποχρέωση».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της διοίκησης των Ευρωεπιμελητηρίων, που
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, συζητήθηκε «το ζήτημα της επίθεσης που δέχεται ο
επιμελητηριακός θεσμός στην Ελλάδα, σκοπό για τον οποίο άλλωστε επισκέφτηκαν τη
χώρα μας και συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο πρόεδρος και ο
γενικός γραμματέας των Ευρωεπιμελητηρίων, Richard Weber και Arnaldo Abruzzini
αντίστοιχα». Μετά από πρόταση του κ. Μίχαλου, η διοίκηση των Ευρωεπιμελητηρίων θα
κάνει παρέμβαση προς τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, ενημερώνοντάς την για τον τρόπο
λειτουργίας των ελληνικών επιμελητηρίων και για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που
προσφέρουν στις επιχειρήσεις, χωρίς να επιβαρύνουν ούτε ένα ευρώ τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Mεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες αναμένονται εντός 12μηνου
Σημαντικές εξαγορές αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της δημοσιότητας τους
επόμενους δώδεκα μήνες, καθώς οι διεθνείς εταιρείες εστιάζουν την προσοχή τους σε
λιγότερες αλλά μεγαλύτερες συμφωνίες. Όπως προκύπτει από την πρόσφατη εξαμηνιαία
έρευνα της ΕΥ 'Capital Confidence Barometer', στην οποία καταγράφονται οι απόψεις
1.600 υψηλόβαθμων στελεχών σε 54 χώρες, το παγκόσμιο περιβάλλον για μεγάλες
εξαγορές έχει ενισχυθεί σημαντικά, καθώς επιστρέφει η δυνατότητα μόχλευσης και οι
εταιρείες αναλαμβάνουν, συγκρατημένα, τολμηρές πρωτοβουλίες.
Ωστόσο, η διάθεση για εξαγορές, που παραμένει στο 31%, θα συγκρατήσει τους όγκους
των συμφωνιών κατά την επόμενη χρονιά. Η πρόθεση των διεθνών εταιρειών να
προχωρήσουν σε μεγάλες συμφωνίες (μεγαλύτερες των 500 εκατ. δολαρίων) έχει
διπλασιασθεί στη διάρκεια του τελευταίου δωδεκάμηνου, από 12% σε 27%.
Ο αριθμός των εταιρειών που προτίθενται να προχωρήσουν σε συμφωνίες οι οποίες
υπερβαίνουν σε αξία το 1 δισ. δολάρια έχει επίσης υπερδιπλασιασθεί σε 12% κατά τους
τελευταίους έξι μήνες, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι τα σχέδια για εξαγορές μεγάλης
εμβέλειας (μετασχηματιστικές) επιταχύνονται.
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Σε υψηλά επίπεδα ο κλάδος υπηρεσιών στη ζώνη του ευρώ
Στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2011 ανήλθε τον Απρίλιο ο δείκτης
δραστηριοτήτων ΡΜΙ στη ζώνη του ευρώ. Διαμορφώθηκε στις 54 μονάδες από 53,1
μονάδες τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Markit ο δείκτης ΡΜΙ για τον
κλάδο υπηρεσιών βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 34 μηνών, στις 53,1
μονάδες από 52,2 το Μάρτιο. Η πιο ενθαρρυντική εξέλιξη είναι η ισχυρή άνοδος στην
Ισπανία και την Ιρλανδία, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης του δείκτη βρέθηκε στο υψηλότερο
επίπεδο επτά και οχτώ ετών αντίστοιχα.
Ο δείκτης ΡΜΙ για τον κλάδο υπηρεσιών στην Ισπανία τον Απρίλιο ανήλθε στις 56,5
μονάδες, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2007. Ο PMI
υπηρεσιών στη Γερμανία βρέθηκε στις 54,7 μονάδες έναντι εκτίμησης για αύξηση στις 55
μονάδες.
Το ΒΕΘ στην 79 ΔΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να συμμετέχει στην 79η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2014. Οι
επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ που θα συμμετέχουν, με ατομικό stand 12 τετραγωνικών
μέτρων, θα επωφεληθούν από την ειδική εκπτωτική τιμή και την επιδότηση του
επιμελητηρίου. Βασική προϋπόθεση επιδότησης μιας επιχείρησης είναι να μην έχει
χρηματοδοτηθεί από το ΒΕΘ για συμμετοχή της σε έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού τα
τρία τελευταία χρόνια. Η πραγματοποίηση της συμμετοχής αυτής θα εξαρτηθεί από τον
αριθμό των εκθετών-μελών του, καθώς και από το συνολικό χώρο που θα καλύψουν.
Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το επιμελητήριο είναι
περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιθυμούν να
συμμετέχουν μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους άμεσα στο Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ (τηλέφωνο : 2310 271708, 2310271854).
Νεκροί περισσότεροι από 30 φιλορώσοι αυτονομιστές
Περισσότεροι από 30 φιλορώσοι αυτονομιστές σκοτώθηκαν κατά τις συγκρούσεις κοντά
στην πόλη Σλαβιάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός
Εσωτερικών Αρσέν Αβάκοφ.
«Υπολογίζουμε ότι οι τρομοκράτες έχασαν περισσότερους από 30 ανθρώπους», έγραψε
στη σελίδα του στο Facebook. Ένοπλοι έστησαν χθες ενέδρα στις ουκρανικές
στρατιωτικές δυνάμεις προκαλώντας σφοδρές συγκρούσεις κοντά στο Σλαβιάνσκ, κατά
τη διάρκεια των οποίων τέσσερις Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 20
τραυματίσθηκαν. Χθες, οι φιλορωσικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι τέσσερα μέλη
τους σκοτώθηκαν κατά τις συγκρούσεις.
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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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