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Μείωση των επίσημων πτωχεύσεων στην Ελλάδα το 2013
Στοιχεία για τις πτωχεύσεις εταιρειών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ παρουσίασε σήμερα
Τρίτη η ICAP Group. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι πτωχεύσεις εταιρειών στην Ελλάδα
μειώθηκαν το 2013 στις 392, από 415 το 2012 (-5,5%). Σύμφωνα με την ICAP οι 392
πτωχεύσεις του 2013 δεν είναι αντιπροσωπευτικές , καθώς μόνον ένα μικρό ποσοστό
των εταιρικών «λουκέτων», πραγματοποιήθηκε μέσω των επίσημων διαδικασιών του
πτωχευτικού κώδικα.
Σε διεθνές επίπεδο, στις 17 χώρες που εξέτασε η ICAP Group προκύπτει οριακή αύξηση
των πτωχεύσεων το 2013 κατά 1,1% αγγίζοντας τις 192.340.
Τι προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
Περισσότερα από 700.000 νοικοκυριά που σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική αρχή
ζουν κάτω από άθλιες οικονομικά συνθήκες αναμένεται να λάβουν το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα που σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας κύριο Βασίλη
Κεγκέρογλου θα το λαμβάνουν με βάση την οικογενειακή και περιουσιακή τους
κατάσταση (εισοδήματα, ακίνητα κτλ.).
1

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα είναι μηνιαίο και θα διαμορφώνεται σε 200 ευρώ για
τον άγαμο, ενώ στην περίπτωση των έγγαμων θα προστίθενται 100 ευρώ για κάθε
ενήλικο μέλος της οικογένειας πέραν του συζύγου και 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.
Ουσιαστικά το κράτος θα προβλέπει ένα ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που θα συγκρίνεται
κάθε φορά με το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό του νοικοκυριού και θα δίνεται είτε
ολόκληρη είτε το ποσό που απομένει ώστε το συνολικό εισόδημα (πραγματικό και
επίδομα) να φθάνει στο όριο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Σε πρώτη φάση θα
δοθεί πιλοτικά το εν λόγω εισόδημα σε δικαιούχους 15 Δήμων της χώρας οι οποίοι θα
προκύψουν μέσα από κλήρωση. Το πρώτο τρίμηνο του 2015 αναμένεται να δοθεί στο
σύνολο των δικαιούχων σε ολόκληρη την επικράτεια συνολικού ετήσιου κόστους
περίπου 800-900 εκατομμύρια ευρώ.
Πέραν του ετήσιου εισοδήματος το κράτος θα επιλέγει τους δικαιούχους με βάση και την
ακίνητη περιουσία τους. Για τον άγαμο αναμένεται το όριο να είναι 100.000 ευρώ
συνολικής αντικειμενικής αξίας ακινήτων ενώ για το ζευγάρι με παιδιά να είναι στις
200.000 ευρώ.
Μείωση 3% κατέγραψαν τον Ιούνιο οι τιμές των οικοδομικών υλικών
Μείωση 3% κατέγραψαν τον Ιούνιο οι τιμές των οικοδομικών υλικών σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Τρίτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του μηνός Ιουνίου
2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, σημείωσε μείωση 3%,
έναντι μείωσης 1,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους
2013 προς το 2012.
Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2014,
παρουσίασε μείωση 0,3%, έναντι μείωσης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.
Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2013-Ιουνίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο
δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2012-Ιουνίου 2013, παρουσίασε μείωση 2,3%, έναντι
μείωσης 0,3%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων
δωδεκαμήνων.
∆ΕΗ: Αυξήσεις στα οικιακά τιµολόγια, µειώσεις στα επαγγελµατικά
Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ για καταναλώσεις έως 800 κιλοβατώρες το τετράμηνο
που σύμφωνα με την εταιρεία αφορούν κυρίως εξοχικές και δεύτερες κατοικίες θα
ισχύσουν από 25 Ιουλίου. Στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» των τιμολογίων του
ρεύματος αναμένονται και μειώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε κοινόχρηστους
χώρους πολυκατοικιών και γραφείων.
Ειδικότερα, καταργείται η κλίμακα οικιακής χρέωσης για καταναλώσεις έως 800
κιλοβατώρες (kWh) το τετράμηνο και ενσωματώνεται στην επόμενη κλίμακα χρέωσης,
γεγονός που οδηγεί σε μεσοσταθμική αύξηση 11,1%, «η οποία σε καμία περίπτωση δεν
ξεπερνά το 11,5% και αφορά μόνο στην κατηγορία αυτή και στο σύνολο του
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λογαριασμού» όπως επισημαίνει η ΔΕΗ. Ενδεικτικά, η αύξηση αντιστοιχεί στο σύνολο του
λογαριασμού σε 1,9 ευρώ/μήνα για κατανάλωση 400 kWh το τετράμηνο, και 3,8
ευρώ/μήνα για κατανάλωση 800 kWh το τετράμηνο – και που αποτελεί τη μέγιστη
αύξηση.
Σημειώνεται ότι στην κατηγορία καταναλώσεων από 1 έως 800 κιλοβατώρες (kWh)
υπάρχουν περίπου 2.160.000 παροχές που αφορούν στην πλειονότητα εξοχικές και
δεύτερες κατοικίες.
Έρευνα ΕΣΕΕ: Οι παραλίες κέρδισαν τις εκπτώσεις
Στο συμπέρασμα ότι οι παραλίες κέρδισαν τις εκπτώσεις καταλήγει έρευνα της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) για την λειτουργία των καταστημάτων την
Κυριακή 20 Ιουλίου. Η ΕΣΕΕ διερεύνησε την κίνηση στην αγορά την Κυριακή των
καλοκαιρινών εκπτώσεων κατά την οποία τα καταστήματα σε όλη τη χώρα μπορούσαν
να είναι ανοικτά. Η έρευνα διενεργήθηκε σε τυχαίο δείγμα 227 εμπορικών επιχειρήσεων
στις εμπορικές αγορές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και ορισμένων σημαντικών
περιφερειακών
αγορών
της
Αττικής.
Από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
επιχειρήσεων δεν άνοιξε καν το κατάστημα την Κυριακή. Συγκεκριμένα το ποσοστό αυτό
ανέρχεται στο 40% με το ποσοστό για την Θεσσαλονίκη να φτάνει στο 53%.
Για τα καταστήματα που άνοιξαν, υπήρξε σχετική ταύτιση των απόψεων των
επιχειρηματιών αναφορικά με την πορεία του τζίρου και της κίνησης της επιχείρησης την
Κυριακή, σε σύγκριση με τις άλλες Κυριακές. Έτσι, ποσοστό 78% των επιχειρήσεων δεν
έμεινε ικανοποιημένο αφού ο τζίρος της Κυριακής ήταν πολύ μικρότερος σε σύγκριση
τόσο με την Κυριακή 3 Νοεμβρίου όσο και με την Κυριακή 19 Ιανουαρίου.
Στο μεταξύ, για παταγώδη αποτυχία της πρώτης απόπειρας εφαρμογής του μέτρου για
τη λειτουργία των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του έτους σε τουριστικές περιοχές
κάνει λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θάνος Μωραΐτης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα
αυθαίρετη τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
Μητσοτάκης: Η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί
Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί έστειλε ο υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι «η χώρα θα πρέπει να
είναι
συνεπής
στις
δεσμεύσεις
που
έχει
αναλάβει».
«Οι απολύσεις του 2013 και του 2014 είναι ανειλημμένη δέσμευση. Η ιστορία λέει ότι
όσες φορές προσπαθήσαμε να αναδιαπραγματευτούμε και επιχειρήσαμε να θέσουμε
τέτοια θέματα στην τρόικα σπάσαμε τα μούτρα μας (...). Πήραμε δώρο το ΕΕΤΗΔΕ όταν
επιχειρήσαμε στο παρελθόν να ανατρέψουμε δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει» ανέφερε
στον ΣΚΑΪ.
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Και πρόσθεσε: «Η εφαρμογή των νομών δεν είναι εθελοντική, πρέπει όλοι να
αντιληφθούμε ότι η αξιολόγηση θα προχωρήσει και η σχετική διάταξη έχει ψηφιστεί με
νόμο από τη Βουλή».
Blackrock: Η Ελλάδα, η πιο επικίνδυνη χώρα για χρεοκοπία
Στην πρώτη θέση παγκοσμίως τοποθετεί η BlackRock την Ελλάδα με βάση την
επικινδυνότητα για χρεοκοπία, σύμφωνα με νέα μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα.
Ειδικότερα, με βάση του δείκτη κινδύνου που διαμορφώνεται βάση των δημοσιονομικών
στοιχείων κάθε χώρας, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη σχετική λίστα,
υψηλότερα ακόμη και από την Αργεντινή, παρά τα σημαντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η τελευταία για μία ακόμη φορά με την εξυπηρέτηση του χρέους της.
Επιβαρυντικά για την Ελλάδα, κατά την BlackRock, λειτουργεί η πολιτική αστάθεια, ενώ
την ίδια στιγμή καταγράφεται η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών σε μεγάλες
αναδυόμενες αγορές, όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Ρωσία, οι οποίες είναι στις πιο
επικίνδυνες θέσεις για επενδύσεις, σύμφωνα με τον δείκτη.
Κινητοποιήσεις από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους
Κινητοποιήσεις από σήμερα, Τρίτη, μέχρι και την Παρασκευή ξεκινά η Ομοσπονδία
Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας αντιδρώντας στην υπερσυμφόρηση των φυλακών,
αλλά και στα σχέδια για κατασκευή φυλακών υψίστης ασφάλειας.
Σε ανακοίνωσή της η ΟΣΥΕ υπογραμμίζει ότι «όσοι πιστεύουν» ότι με τη δημιουργία
φυλακών υψίστης ασφαλείας (φυλακές Γ’ τύπου) «θα επιλυθούν έστω και ορισμένα από
τα προβλήματα των φυλακών, σφάλουν οικτρά και αγνοούν τις σοβαρότατες συνέπειες
που θα επακολουθήσουν».
Στο 93,9% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη στο α΄τρίμηνο 2014
Στα 9,05 τρισ. ευρώ ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο 2014 το δημόσιο χρέος της ζώνης του
ευρώ, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε στο 93,9%, από 92,7% στο
τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2013.
Το συνολικό δημόσιο χρέος στην ΕΕ των 28 ανήλθε σε 11,5 τρισ. ευρώ. Ως ποσοστό του
ΑΕΠ το χρέος της ΕΕ αυξήθηκε στο 88%, από 87,2%% στο τέλος του 2013.
Ανθρωπιστική βοήθεια 47 εκατ.δολ. από τις ΗΠΑ στη Γάζα
Τη διάθεση 47 εκατ.δολ. ανθρωπιστικής βοήθειας από τις ΗΠΑ στους αμάχους στη
Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τζον Κέρι από το
Κάιρο, όπου βρίσκεται για να πραγματοποιήσει επαφές με τον γγ του ΟΗΕ με στόχο την
επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραηλινών-Χαμάς. «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τις
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συνέπειες της νόμιμης προσπάθειας του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του» δήλωσε
ο Κέρι.
Ο υπουργός Εξωτερικών σχεδιάζει να παραμείνει στο Κάιρο μέχρι την Τετάρτη το πρωί
αλλά δεν έχει προγραμματιστεί πότε θα ολοκληρώσει το ταξίδι του στην περιοχή και
αυτό πιθανώς να σημαίνει ότι θα έχει και συνομιλίες με αξιωματούχους από το Κατάρ.
Το εμιράτο του Περσικού Κόλπου έχει σχετικά στενούς δεσμούς με τη Χαμάς, ενώ
φιλοξενεί και τον ηγέτη της ισλαμικής οργάνωσης Χάλεντ Μεσάαλ. Η συμβολή του Κατάρ
στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς οι
Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία άμεση επαφή με τη Χαμάς, την οποία θεωρούν
τρομοκρατική οργάνωση.
Νέο κύμα συλλήψεων αξιωματικών που ερευνούσαν τη διαφθορά Ερντογάν
Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν δεκάδες υψηλόβαθμους αξιωματικούς της αστυνομίας στο
πλαίσιο έρευνας για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες
κατασκοπείας, παράνομης τηλεφωνικής παρακολούθησης και πλαστογραφίας.
Τουλάχιστον 76 εν ενεργεία ή εν αποστρατεία αξιωματικοί της αστυνομίας
συνελήφθησαν σε ολόκληρη την Τουρκία, τουλάχιστον 40 από τους οποίους στην
Κωνσταντινούπολη.
Μεταξύ αυτών, ο πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της πόλης, ο Ομέρ
Κεσέ. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι από τους
συλληφθέντες κατείχαν σημαντικές θέσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών για διαφθορά
στους κόλπους της κυβέρνησης και στο περιβάλλον του πρωθυπουργού Ερντογάν.

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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