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Ο «πόλεμος» των έξι ημερών μεταξύ τρόικας και κυβέρνησης
Να κλείσουν τα περισσότερα από τα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα
επιχειρήσουν μέχρι την προσεχή Δευτέρα κυβέρνηση και τρόικα προκειμένου να
παρουσιάσουν στο Eurogroup της 10ης Μαρτίου μια πρώτη συμφωνία για την τρέχουσα
αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Αν και τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας έχουν
ξεκινήσει να συντάσσουν κομμάτια του επικαιροποιημένου Μνημονίου πολλά θέματα
βρίσκονται ακόμη προς συζήτηση με τις δύο πλευρές να μη μπορούν να έλθουν σε
συμφωνία.
Η κυβέρνηση θεωρεί πως πολλές από τις αξιώσεις της τρόικας δεν «περνούν» από την
Βουλή και μπορούν να επιδράσουν αποσταθεροποιητικά. Από την πλευρά τους ΔΝΤ-ΕΕΕΚΤ ψέγουν εμμέσως την κυβέρνηση για το ότι είναι απρόθυμη να συγκρουστεί με τα
κατεστημένα συμφέροντα. Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στο υπουργείο
Οικονομικών συνάντηση της τρόικας με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση,
παρουσία του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.
Αν και τρόικα και κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
κατά 3,9% (θα συνοδεύεται από κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ
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και του ΛΑΕΚ) να γίνει εφάπαξ από τον Ιούλιο και να αφορά σε ποσοστό 2,9% τους
εργοδότες και 1% τους εργαζομένους, ωστόσο δεν έχουν καταλήξει στο θέμα των
ομαδικών απολύσεων.
Σε πορεία επέκτασης διατηρήθηκε η ελληνική μεταποίηση το Φεβρουάριο
Σε πορεία επέκτασης διατηρήθηκε η ελληνική μεταποίηση το Φεβρουάριο, για δεύτερο
συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) που
ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η εταιρεία ερευνών Markit. Ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε το
Φεβρουάριο στις 51,3 μονάδες, έναντι 51,2 μονάδων τον Ιανουάριο και διατηρήθηκε
πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που υποδεικνύει το πότε ο κλάδος είναι σε κάμψη και
πότε σε ανάκαμψη.
Σύμφωνα με την Markit η έντονη αύξηση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών
οδήγησαν τον κύριο δείκτη PMI σε πορεία ανάπτυξης για δεύτερο συνεχή μήνα τον
Φεβρουάριο. Η παραγωγή αυξήθηκε για τέταρτο συνεχή μήνα με τον ταχύτερο ρυθμό
από τον Αύγουστο του 2008, ενώ και οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν για τρίτο συνεχή
μήνα με τον εντονότερο ρυθμό από τον Μάιο του 2008 χάρη στην αυξημένη ζήτηση τόσο
από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό.
Οι κατασκευαστές μείωσαν τις τιμές τους με τον μεγαλύτερο ρυθμό από τον Οκτώβριο,
ενώ η αγοραστική τους δραστηριότητα αυξήθηκε για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του
200, ανέφερε η έρευνα.
Εντολή Σαμαρά για στήριξη σε Σπηλιωτόπουλο και Κουμουτσάκο
Αυστηρό μήνυμα προς όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν ενεργά τις
υποψηφιότητες του κόμματος στον Δήμο Αθηναίων και στην περιφέρεια της Αττικής
στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ παράλληλα προχωρεί με σταθερά βήματα η
συγκρότηση του «γαλάζιου» ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές.
Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει γίνει δέκτης πληροφοριών ότι αρκετά στελέχη
της ΝΔ επιδεικνύουν αδιαφορία ή νωχελικότητα για την αυτοδιοικητική μάχη και έχει
ζητήσει να γίνει την Τετάρτη το μεσημέρι διευρυμένη σύσκεψη όπου θα καθοριστεί η
στρατηγική που θα ακολουθήσει το κόμμα στην πορεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Στη σύσκεψη θα είναι παρών ο υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του
πρωθυπουργού, Δ. Σταμάτης, ο οποίος θα έχει σε πρώτη φάση τον συντονισμό της
επιχείρησης για συσπείρωση της ΝΔ, τόσο σε επικοινωνιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.
Σε έξι μήνες το χαράτσι των 5 ευρώ στα πολυϊατρεία του ΠΕΔΥ
Να κάμψει τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το χαράτσι των 5 ευρώ για επίσκεψη στα
πολυϊατρεία του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) επιχειρεί ο υπουργός
Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός υποστηρίζει ότι το μέτρο έχει ψηφιστεί από την
κυβέρνηση Παπανδρέου και σημειώνει ότι, πρώτον, η επιβολή του δεν αφορά στη
συνταγογράφηση και, δεύτερον, πως δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, αλλά μετά από έξι μήνες.
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Πάντως, σε δηλώσεις του την Δευτέρα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστεί
το μέτρο, λέγοντας πως «όλα είναι πιθανά στον τόπο αυτό». «Να δούμε πρώτα πώς θα
ρυθμίσουμε το σύστημα και μετά έχουμε χρόνο... Πάντως μοντέλο χωρίς εισιτήριο δεν
υπάρχει πουθενά στο κόσμο» δήλωσε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για να ξεκινήσει να
εισπράττεται το «εισιτήριο» των 5 ευρώ θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος
εισπρακτικός μηχανισμός, ο οποίος προς το παρόν δεν έχει αναπτυχθεί.
Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 22χρονου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Ένας 34χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης και συνελήφθη για τη δολοφονία ενός
22χρονου, τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην περιοχή της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη. Ο
συλληφθείς τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το θύμα στη διάρκεια συμπλοκής, μετά
από διαπληκτισμό.
Αφορμή για το επεισόδιο υπήρξε κάποια προσωπική διαφορά μεταξύ των δύο ανδρών,
που προέκυψε σε πάρτι του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, στο οποίο βρίσκονταν
νωρίτερα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
Στα 335 εκατ. ευρώ οι ελληνικές επενδύσεις στη Ουκρανία
Ελεγχόμενες θεωρούνται οι άμεσες επιπτώσεις από την κλιμάκωση της κρίσης στην
Ουκρανία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με την συνολική έκθεση των ελληνικών
εταιρειών στην χώρα της ανατολικής Ευρώπης να προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Γραφείου Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στο Κίεβο ο όγκος των ελληνοουκρανικών εμπορικών συναλλαγών κινείται την τελευταία δεκαετία σε χαμηλά επίπεδα
και οι δυο χώρες παραμένουν δευτερεύοντες και περιορισμένης σημασίας εμπορικοί
εταίροι.
Οι ελληνικές εισαγωγές από την Ουκρανία κινούνται κοντά στα 190 εκατ. ευρώ, ενώ οι
ελληνικές εξαγωγές προς την χώρα ανέρχονται στα 150 εκατ. ευρώ. Η Ουκρανία
κατατάσσεται στην 35η θέση μεταξύ των πελατών και στην ίδια θέση μεταξύ των
προμηθευτών της Ελλάδος. Την ίδια στιγμή οι άμεσες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών
στην Ουκρανία ανέρχονται συνολικά σε 335 εκατ. ευρώ (466,1 εκατ. δολάρια) εκ των
οποίων οι περισσότερες έχουν υλοποιηθεί προ του 2011.
Reuters: Κίνδυνοι για τη ρωσική οικονομία λόγω της έντασης στην Ουκρανία
Ενδεχόμενη απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να «ανεβάσει τους τόνους»
στη διένεξη με την Ουκρανία θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμο πλήγμα στην ίδια την
οικονομία της Ρωσίας, σύμφωνα με το Reuters. Αναλυτές προειδοποιούν ότι τα μέτρα
που έχει ήδη λάβει η Ρωσία για να προστατεύσει το ρούβλι απειλούν να οδηγήσουν την
οικονομία σε ύφεση.
Εάν η ένταση Ανατολής - Δύσης κλιμακωθεί, τότε θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει
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ακόμη περισσότερο τις ξένες επενδύσεις και την οικονομία και ενδεχομένως να
υπονομεύσει και την ίδια την πολιτική σταθερότητα της Ρωσίας. Η αύξηση των ρωσικών
επιτοκίων απειλεί να πλήξει την ανάπτυξη σε μία αναιμική οικονομία που αναπτύχθηκε
μόλις με ρυθμό 1,3% το 2013.
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η ρωσική οικονομία θα συρρικνωθεί
τους επόμενους μήνες, ενώ βλέπουν κοινά σημεία ανάμεσα στη σημερινή κρίση και σε
αυτή του 2008, όταν ο σύντομος πόλεμος της Ρωσίας με τη Γεωργία αποτέλεσε τον
καταλύτη για μαζικές εκροές κεφαλαίου, οι οποίες οδήγησαν σε υποτίμηση του ρουβλιού
κατά 30%. Στο μεταξύ, ο Τζον Κέρι αναμένεται την Τρίτη στο Κίεβο ενώ σε σύσκεψη στο
Λευκό Οίκο με το αμερικανικό προεδρικό επιτελείο συμβούλων ασφαλείας εξετάστηκαν
«τρόποι για περαιτέρω απομόνωση» της Ρωσίας, όπως ανέφερε στο Reuters
αξιωματούχος.
Ο Μπιλ Γκέιτς επανέκτησε τον τίτλο του πλουσιότερου στον κόσμο
Ο Μπιλ Γκέιτς επέστρεψε στην κορυφή της ετήσιας λίστας του περιοδικού Forbes με τους
πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η άνοδος των χρηματαγορών έχει αυξήσει τον
αριθμό των δισεκατομμυριούχων στους οποίους πλέον περιλαμβάνεται και αριθμόςρεκόρ από γυναίκες.
Με περιουσία η καθαρή αξία της οποίας ανέρχεται σε 76 δισ. δολάρια, ο συνιδρυτής της
Microsoft κατέλαβε και πάλι την κορυφή της λίστας ύστερα από απουσία τεσσάρων
χρόνων περνώντας μπροστά από τον μεξικανό μεγιστάνα των τηλεπικοινωνιών Κάρλος
Σλιμ, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην δεύτερη θέση με 72 δισ. δολάρια, ανέφερε το Forbes
ανακοινώνοντας χθες την λίστα.
Ο ισπανός ιδρυτής και ιδιοκτήτης των επιχειρήσεων Inditex, στις οποίες ανήκει και η
αλυσίδα καταστημάτων ΖΑRA, Αμάνθιο Ορτέγα, βρίσκεται στην τρίτη θέση με 64 δισ.
δολάρια. Ο μεγαλοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
«Berkshire Hathaway Inc» βρίσκεται στην τέταρτη θέση με περιουσία ύψους 58,2 δισ.
δολαρίων. Στην πέμπτη θέση με περιουσία 48 δισ. βρίσκεται ο επικεφαλής της εταιρείας
επιχειρηματικού λογισμικού Oracle, Λάρι Έλισον.
Οι 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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