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Επίσκεψη εξπρές της τρόικα στην Αθήνα
Η τύχη των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων, το νοµοσχέδιο για τον φόρο ακίνητων, o
ΦΠΑ στην εστίαση, αλλά και το ζήτηµα των πλειστηριασµών θα βρεθούν στο επίκεντρο των
επαφών που θα έχουν από αύριο, Τετάρτη, οι επικεφαλής της τρόικα στην Αθήνα µε την
ελληνική κυβέρνηση. Οι εκπρόσωποι των δανειστών ουσιαστικά επιστρέφουν προκειµένου να
ρυθµίσουν επί ελληνικού εδάφους την εκκρεµή αναδιάρθρωση των Ελληνικών Αµυντικών
Συστηµάτων, αλλά και να δώσουν το πράσινο φως για τον ενιαίο φόρο ακινήτων , ο οποίος θα
ισχύσει από το 2014.
Για την ΕΑΣ ήδη υπάρχει συµφωνία τρόικας – κυβέρνησης, η οποία συνίσταται στο
διαχωρισµό της εταιρείας σε πολιτικό και στρατιωτικό σκέλος µε το πρώτο να κλείνει και το
δεύτερο να παραµένει σε πιλοτική λειτουργία 12 µηνών. Το τµήµα αυτό που θα παράγει
στρατιωτικό υλικό για τις Ένοπλες ∆υνάµεις θα έχει εξωστρεφή χαρακτήρα και θα λειτουργεί
µε δύο εργοστάσια και µε 341 εργαζοµένους.
Για το φόρο ακινήτων από τον οποίο η τρόικα ζητά έσοδα 2,9 δισ. ευρώ το 2014 έχει υπάρξει
συµφωνία στα βασικά σηµεία του νοµοσχεδίου, ωστόσο µένουν να διευκρινισθούν κάποια
επιµέρους ζητήµατα για τα οποία η πλευρά των δανειστών ενίσταται, καθώς θεωρεί πως έχουν
χαρακτήρα φορολογικής αµνήστευσης (εξαιρέσεις και ακίνητα που πληρώνουν µειωµένο
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φόρο). Πιο σύνθετα σε επίπεδο διαπραγµάτευσης θα είναι τα ζητήµατα που άπτονται των
πλειστηριασµών και του ΦΠΑ στην εστίαση µε την κυβέρνηση να είναι διατεθειµένη να
κινηθεί µονοµερώς εάν η τρόικα δεν εγκρίνει τις θέσεις της Ελλάδος.
Για τους πλειστηριασµούς, οι δύο πλευρές συµφωνούν στην ύπαρξη ενός µεταβατικού σταδίου
πριν από την πλήρη απελευθέρωση, αλλά ακόµη δεν έχουν συµφωνήσει επί των κρίσιµων
λεπτοµερειών, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει στην έκδοση Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου µε την οποία θα παρατείνεται το υφιστάµενο καθεστώς απαγόρευσης έως και τα
µέσα του 2014.
Άσμουσεν: Σημαντικότερες από το δημοσιονομικό κενό οι μεταρρυθμίσεις
Επιτάχυνση του νοµοθετικού έργου και εφαρµογή των εκκρεµών διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων ζήτησε σήµερα Τετάρτη από την Ελλάδα το εκτελεστικό µέλος της ΕΚΤ
Γιέργκ Ασµουσεν. Προσερχόµενος στη συνεδρίαση του Ecofin ο Άσµουσεν αναφέρθηκε στις
διαπραγµατεύσεις της ελληνικής πλευράς µε την τρόικα, εστιάζοντας ωστόσο στο σκέλος των
διαρθρωτικών αλλαγών και όχι στο δηµοσιονοµικό κοµµάτι του ελληνικού προγράµµατος.
«Αν και υπάρχει το θέµα του δηµοσιονοµικού κενού, για εµάς ποιο σηµαντικό ζήτηµα είναι οι
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την Ελλάδα να προχωρήσει
στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα καταδείξουν ότι παραµένει πιστή στο πρόγραµµα
προσαρµογής. Ο γερµανός αξιωµατούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναγνώρισε τις
προσπάθειες που έγιναν υπό δύσκολες συνθήκες και την καλή συνεργασία µε τον Γιάννη
Στουρνάρα. Αναφορικά δε µε τη δόση του 1 δισ. ευρώ είπε ότι αυτή θα εκταµιευτεί µόλις
καλυφθεί το προαπαιτούµενο για τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα.
Η Ελλάδα δεν θα λάβει νέα μέτρα λιτότητας, δηλώνει ο Γ. Στουρνάρας
Κατηγορηματικός ότι η Ελλάδα δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα λιτότητας
εμφανίστηκε από τις Βρυξέλλες ο Γιάννης Στουρνάρας. Μιλώντας στο CNBC, ο υπουργός
έκανε διευκρινίσεις για τις σχέσεις με την τρόικα, αλλά και για τις επιδιώξεις της
κυβέρνησης
στο
μέτωπο
της
οικονομικής
πολιτικής.
«Συνεχίζουμε τις συζητήσεις με στόχο να επιτύχουμε συμφωνία όσο το δυνατόν
συντομότερα. Το προαπαιτούμενο (ΕΑΣ) φαίνεται να είναι εντάξει. Περιμένουμε την
εκταμίευση της δόσης μέχρι το τέλος του έτους» δήλωσε για το ζήτημα της δόσης του 1
δισ. ευρώ και τα σενάρια για προβλήματα στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Ήταν
κατηγορηματικός σε σχέση με το εάν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα
λιτότητας. «Δεν θέλουμε να λάβουμε περαιτέρω μέτρα λιτότητας. Τα κοινωνικά όρια
είναι περιορισμένα» είπε. Δήλωσε αισιόδοξος για την οικονομία, εκτιμώντας ότι η χώρα
θα ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές το 2014.
Συνεχίζεται η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας
Υποχώρηση 34,1% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών στο 9μηνο Ιανουαρίου –
Σεπτεμβρίου 2013. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το Σεπτέμβριο 2013 το μέγεθος της
συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας
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μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.241 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 212,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 804,3 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 14,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά
25,9% στην επιφάνεια και κατά 36,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2012. Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε
σε 1.230 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 206,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
783,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 14,5 % στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 26,4% στην επιφάνεια και κατά 37,1% στον όγκο, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
Αντίστοιχα το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά το μήνα
Σεπτέμβριο 2013 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 11 οικοδομικές άδειες, που
αντιστοιχούν σε 5,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 21,1 χιλιάδες m3 όγκου.
Πτώση 5,2% της βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο
Μείωση κατά 5,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός
Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2012, έναντι
αύξησης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το
2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής
Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 3,8%,
έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012
προς το 2011.
Υποχώρηση 12,2% των εξαγωγών τον Οκτώβριο
Πτώση κατέγραψαν τον Οκτώβριο οι εξαγωγές και οι εισαγωγές στην Ελλάδα. Όπως
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική αξία
των εξαγωγών - αποστολών του Οκτωβρίου 2013 διαμορφώθηκαν στο ποσό των 2.257,4
εκατ. ευρώ έναντι 2.572,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους
2012, παρουσιάζοντας μείωση 12,2%. Αποτέλεσμα ήταν να περιοριστεί ο ρυθμός
αύξησης του 12μηνού (Νοέμβριος 2012 – Οκτώβριος 2013) στο 6,1% σε σύγκριση με το
αντίστοιχο δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012.
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων τον Οκτώβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των
4.217 εκατ. ευρώ έναντι 4.530,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του
έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση 6,9%. Σε επίπεδο δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2012 –
Οκτωβρίου 2013 παρουσίασαν μείωση 2,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο
Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012.
Αντλήθηκαν 1,625 δισ.ευρώ σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων
Στη διάθεση εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων αξίας 1,625 δισ. ευρώ
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προχώρησε ο ΟΔΔΗΧ. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων
διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1,.25 δισ. ευρώ.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,15% (αμετάβλητη σε σχέση με το Νοέμβριο), ενώ
υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,643 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το
ζητούμενο ποσό κατά 2,11 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του
δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ.
ευρώ.
Γ.Μπουτάρης: Μπούρδες οι εξαγγελίες Μανιάτη για δωρεάν ρεύμα
«Από τον Σαμαρά μέχρι τον Τσίπρα, όλοι μας δουλεύουν ψιλό γαζί. Πετάνε κάθε φορά μία
φούσκα και ζητούν από τους δήμους να διαχειριστούν την κατάσταση» δήλωσε ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ.Μπουτάρης, σχολιάζοντας τις προτάσεις κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης για τις επανασυνδέσεις ρεύματος και τις αποπληρωμές των
λογαριασμών της ΔΕΗ μέσω των δήμων. Ειδικότερα, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον
ραδιοσταθμό «Ράδιο Θεσσαλονίκη», ο Γιάννης Μπουτάρης τόνισε ότι «αυτό που πρέπει
να γίνει είναι σταματήσουν τώρα οι διακοπές ρεύματος για όλους».
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε πως «θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει μία συμφωνία με
τη ΔΕΗ για τον έλεγχο των νοικοκυριών που πραγματικά δεν μπορούν να μην πληρώσουν
το ρεύμα και η ίδια η κυβέρνηση να πληρώσει όχι οι δήμοι». «Οι δήμοι δεν έχουν χρήματα
για να πληρώσουν τους λογαριασμούς» είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νοικοκυριά που
ζουν χωρίς ρεύμα στο δήμο Θεσσαλονίκης υπολογίζονται σε 15.000.
Παραδόθηκε ο επιχειρηματίας Πάλλης με το «μουσείο» στη Βούλα
Στον εισαγγελέα Εφετών Ισίδωρο Ντογιάκο παραδόθηκε συνοδευόμενος από το
δικηγόρο του, το μεσημέρι της Τρίτης, ο καταζητούμενος επιχειρηματίας Αναστάσιος
Πάλλης στο σπίτι του οποίου είχαν βρεθεί μετά από έφοδο της αστυνομίας πιστόλια,
ναζιστικά σύμβολα, στρατιωτικές στολές, φωτογραφίες του Χίτλερ.
Ο επιχειρηματίας, πρώην συνεργάτης του εφοπλιστή Β.Ρέστη, ήταν καταζητούμενος
ύστερα από την έκδοση σε βάρος του δύο ενταλμάτων σύλληψης. Το πρώτο αφορούσε
την εμπλοκή του στην υπόθεση επισφαλών δανείων που είχε χορηγήσει η τράπεζα FB
Bank, την περίοδο που επικεφαλής της ήταν ο προσφάτως αποφυλακισθείς εφοπλιστής,
ενώ το δεύτερο είχε εκδοθεί για τα όπλα που είχαν βρεθεί στο Μουσείο που διατηρούσε.
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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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