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Κατά 18,6% μειώθηκε το ωριαίο κόστος εργασίας την περίοδο 2008-2013
Την µεγαλύτερη πτώση στην Ευρωζώνη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «28»
κατέγραψε το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα στην περίοδο 2008-2013. Σύµφωνα µε την
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία το κόστος εργασίας ανά ώρα στην Ελλάδα υποχώρησε το
2013 στα 13,6 ευρώ, όταν το 2012 ήταν στα 15 ευρώ, το 2011 στα 16,2 ευρώ, το 2010 στα 17
ευρώ και το 2008 στα 16,7 ευρώ. Αθροιστικά την περίοδο 2008 -2013 υποχώρησε κατά 18,6%.
Πρέπει να σηµειωθεί πως το µέσο ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ ανήλθε το 2013
στα 28,4 ευρώ και ήταν αυξηµένο κατά 10,4% σε σχέση µε το 2008 (25,7 ευρώ). Στην ΕΕ των
«28» το µέσο ωριαίο κόστος εργασίας ήταν το 2013 στα 23,7 ευρώ, αυξηµένο κατά 10,2% σε
σχέση µε το 2008 (21,5 ευρώ). Το 2013 το χαµηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας καταγράφηκε
στη Βουλγαρία (3,7 ευρώ), στη Ρουµανία (4,6 ευρώ), στη Λιθουανία (6,2 ευρώ) και στη
Λεττονία (6,2 ευρώ). Το υψηλότερο στη Σουηδία (40,1 ευρώ)) , στη ∆ανία (38,4 ευρώ), στο
Βέλγιο (38,0 ευρώ), στο Λουξεµβούργο (35,7 ευρώ) και στη Γαλλία (34,3 ευρώ).
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Αυξήθηκαν κατά 962 εκατ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη
Μέσα σε ένα μόλις μήνα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο αυξήθηκαν κατά 962
εκατ. ευρώ, φτάνοντας πλέον στα 62,303 δισ., σύμφωνα με τα στοιχεία που ανήρτησε η
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Από τα 962 εκατ. ευρώ, οι εισπρακτικές αρχές
έλαβαν μόλις 61 εκατ. ευρώ μέσα τον Ιανουάριο ενώ από τα λεγόμενα «παλαιά» χρέη οι
εισπράξεις ανήλθαν στα 205 εκατομμύρια ευρώ.
Τα «παλαιά χρέη» των 62,55 δισεκατομμυρίων έχουν χωριστεί για πρώτη φορά και σε
κατηγορίες: Ποσό 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ προκύπτει από οφειλές δημοσίων
επιχειρήσεων, κοινής ωφέλειας, δημοτικών επιχειρήσεων κ.λπ., ποσό 9,5
δισεκατομμυρίων ευρώ έχει προέλθει από τις πτωχευμένες επιχειρήσεις, το υπόλοιπο
ποσό των 47,97 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι αυτό στο οποίο στρέφονται οι προσπάθειες
είσπραξης από το υπουργείο Οικονομικών.
Οι φόροι στην περιουσία στήριξαν τα έσοδα τον Ιανουάριο
Tα φορολογικά έσοδα ανήλθαν τον Ιανουάριο 2014 στα 3,356 δισ. ευρώ, έναντι 3,269 δισ.
ευρώ τον Ιανουάριο του 2013.
Τα έσοδα από τους φόρους στην περιουσία ανήλθαν στα 333 εκατ. ευρώ και ήταν αυξηµένα
κατά 85 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τις εισπράξεις από το φόρο περιουσίας του Ιανουαρίου 2013
(248 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα από τον ΦΠΑ ανήλθαν στα 1,587 δισ. ευρώ και ήταν αυξηµένα
κατά 40 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τις εισπράξεις του Ιανουαρίου 2013 (1,547 δισ. ευρώ).
ΥΠΑΝ: Αύξηση 10% το Φεβρουάριο στα δάνεια μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων
Αύξηση σχεδόν 10% παρουσιάζει το Φεβρουάριο, σε µηνιαία βάση, η έκδοση δανείων από τις
τράπεζες που δίνονται µέσω των χρηµατοδοτικών εργαλείων των οποίων την επίβλεψη έχει το
υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ανέφερε ο υπουργός Κ.Χατζηδάκης µετά τη µηνιαία σύσκεψης µε
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ).
Ο υπουργός σηµείωσε ότι τα δάνεια που δίνονται µέσω των χρηµατοδοτικών εργαλείων
ανήλθαν στα τέλη Φεβρουαρίου στα 1,340 δισ. ευρώ. «Ζητήσαµε από τις τράπεζες, ιδίως αυτές
που έχουν βραδυπορήσει σχετικά µε άλλες, να τρέξουν γρηγορότερα, διότι το 2014 θα είναι
ένα κρίσιµο έτος για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας» είπε ο υπουργός.
Στα 3,5 δισ. ευρώ οι on-line αγορές των Ελλήνων το 2013
Σημαντική ανάπτυξη εμφανίζει τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των ηλεκτρονικών (online) αγορών στην χώρα μας. Αυτό οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα
συμβατικά καταστήματα, αλλά και στην εξοικείωση των καταναλωτών με την
τεχνολογία. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΕΣΗΕ) εκτιμά ότι οι
συνολικές πωλήσεις των ελληνικών και ξένων ηλεκτρονικών καταστημάτων σε Έλληνες
καταναλωτές το 2013 προσέγγισαν τα 3,5 δισ. ευρώ. Οι on-line καταναλωτές το 2013
ανήλθαν σε περίπου 2,2 εκατ. ευρώ (από 1,9 εκατ. ευρώ το 2012), αποτελώντας το 35%
των χρηστών του διαδικτύου, σε σχέση με 70% στη Δυτική Ευρώπη.
2

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ELTRUN) το 2012 οι συνολικές πωλήσεις των
ελληνικών και ξένων ηλεκτρονικών καταστημάτων σε Έλληνες καταναλωτές ανήλθαν σε
2,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 71% από το προηγούμενο έτος (1,7 δισ.
ευρώ). Κατά τη διάρκεια την περιόδου 2008-2012, οι δαπάνες για on-line αγορές
αυξήθηκαν κατά 55,2% ετησίως (κατά μέσο όρο), ρυθμός που αποτελεί έναν από τους
υψηλότερους στην Ευρώπη.
Συμβιβασμός στην κυβέρνηση για το γάλα
Αίρεται το κυβερνητικό αδιέξοδο αναφορικά με το ζήτημα του γάλακτος, καθώς τις
τελευταίες ώρες πληροφορίες αναφέρουν πως η τρόικα μάλλον έχει δεχθεί κάποιες
βελτιώσεις.
Λύνεται το πρόβλημα δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης.
Σε εξέλιξη το Κυβερνητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Αντώνη Σαμαρά, με τη
συμμετοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου και υπουργών.
Αύριο «κληρώνει» για το κοινωνικό μέρισμα
Μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένεται να έχει δοθεί στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο το
οποίο, ουσιαστικά, θα περιγράφει ποιοι θα πάρουν τι από το «κοινωνικό μέρισμα», που
σχεδιάζει να διανείμει η κυβέρνηση από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013. Σύμφωνα
με πληροφορίες, οι διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τα ήδη γνωστά, δεν αναμένεται να είναι
σημαντικές. Δηλαδή, ένστολοι, χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, αναμένεται να
βρεθούν στην πρώτη σειρά της σχετικής λίστας, όπως άλλωστε έχει υποσχεθεί δημοσίως
και ο ίδιος πρωθυπουργός, κατά τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του.
Ωστόσο, οι πληροφορίες επιμένουν ότι έως και την τελευταία στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς
θα επιμείνει στο οικονομικό του επιτελείο και για κάποιες εκπλήξεις, οι οποίες, αν
τελικώς υιοθετηθούν, θα γίνουν γνωστές στο «παρά 5'», ώστε να κερδίσουν τις
εντυπώσεις και να μονοπωλήσουν το επικοινωνιακό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του
ερχόμενου Σαββατοκύριακου.
Γεωργιάδης: Ο Σαμαράς δεν εκβιάζεται
Την εκτίμηση ότι η επικείμενη ψηφοφορία στην Βουλή αποτελεί μία ιστορική στιγμή και
ως εκ τούτου ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, εξέφρασε ο
υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Σε δηλώσεις του
στο MEGA ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «το θέμα είναι ποιος θέλει ο τόπος να πάει
μπροστά, ή ποιος θέλει ο τόπος να γυρίσει στον εφιάλτη». Όπως υποστήριξε «όποιος δεν
ψηφίσει στη Βουλή αναλαμβάνει την ευθύνη εξόδου της χώρας από το ευρώ. Δεν είμαστε
παιδάκια, είμαστε βουλευτές... Ο Σαμαράς κατάφερε σε έναν μήνα να βγούμε στις αγορές.
Βγαίνουμε από το μνημόνιο, ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του». «Ο πρωθυπουργός
δεν εκβιάζεται ούτε θα παραμείνει εκβιαζόμενος» τόνισε.
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Ο κ.Γεωργιάδης έστειλε μήνυμα προς τους φαρμακοποιούς ότι «η κοινωνία δεν μπορεί να
εκβιάζεται», προειδοποιώντας τους παράλληλα ότι «θα μείνουν ολομόναχοι». Στο μεταξύ,
στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωση πραγματοποιούν, σήμερα, οι φαρμακοποιοί της Βόρειας
και Κεντρικής Ελλάδος.
Κλείνουν τα Τέμπη την 1η Απριλίου
Η κυκλοφορία των οχημάτων στη κοιλάδα των Τεμπών θα διακοπεί από την Τρίτη 1
Απριλίου μέχρι και την Τετάρτη 4 Απριλίου, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες
επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας, όπως προβλέπεται από το
εγκεκριμένο πρόγραμμα τακτικής συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας.
Όπως ανακοίνωσε η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα
ισχύσουν κατά τη διάρκεια της διακοπής της κυκλοφορίας στην κοιλάδα των Τεμπών,
καθώς και οι παρακαμπτήριες διαδρομές, θα ανακοινωθούν από την Ελληνική
Αστυνομία.
Θεοδωράκης: Θέλουμε ο κόσμος να πιστέψει το Ποτάμι
Κυβερνήσεις του 51% θα είναι αυτές που θα βγάλουν την Ελλάδα από το αδιέξοδο,
δήλωσε την Τετάρτη ο Σταύρος Θεοδωράκης σε εκδήλωση του κόμματος του στα
Ιωάννινα. Τόνισε ότι το ‘Ποτάμι’ ως στόχο στόχος του κινήματός είναι να το πιστέψει ο
κόσμος, ενώ αιχμές άφησε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο σκοπός του «Ποταμιού», είναι να
καταγραφεί θετικά στις ευρωεκλογές, να το πιστέψει ο κόσμος, ότι μπορεί να ξεπεράσει
το παλιό πολιτικό σύστημα, είπε ο κ. Θεοδωράκης.
«Θέλουμε ένα θετικό μήνυμα από τις ευρωεκλογές, ώστε μετά σιγά- σιγά, να χτίσουμε το
κίνημα. Να κάνουμε ένα μεγαλύτερο «Ποτάμι» και να κτυπήσουμε τις εθνικές εκλογές, και
να είμαστε εμείς ο καθοριστικός παράγων για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο». Ακόμη ο
κ. Θεοδωράκης τόνισε πως επειδή τα προβλήματα της χώρας μας είναι μεγάλα, θα πρέπει
να γίνει εθνικό σχέδιο δράσης πάνω σε αυτά, και πως οι κυβερνήσεις, που θα βγάλουν
από το αδιέξοδο την Ελλάδα, θα πρέπει να «είναι Κυβερνήσεις του 51%» και όχι του
25%,ποσοστό που δεν δίνει διαπραγματευτική ικανότητα. Μάλιστα υπογράμμισε ότι, ο
ρόλος της χώρας μας είναι μία δυνατή Ελλάδα σε μια δίκαιη Ευρώπη.
Δάνειο 27 δισ.δολ. στην Ουκρανία από το ΔΝΤ
Σε συμφωνία με την Κυβέρνηση της Ουκρανίας για ένα διετές πρόγραμμα στήριξης ύψους
μεταξύ 14 -18 δισ.δολ. ήλθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η συνολική συνδρομή της
διεθνούς κοινότητας προς την Ουκρανία θα ανέλθει στα 27 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με
ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Πέμπτη ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ για την
Ουκρανία Νικολάι Γκεοργκίεφ, κλιμάκιο του Ταμείου στο Κίεβο αξιολόγησε κατά την
περίοδο 4 - 25 Μαρτίου την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας και συζήτησε με
τις τοπικές Αρχές το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης που θα μπορούσε να
υποστηρίξει το ΔΝΤ.
Η αποστολή του ΔΝΤ ήλθε σε συμφωνία σε επίπεδο στελεχών με τις αρχές της Ουκρανίας
για ένα διετές πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης. Η οικονομική στήριξη από την
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ευρύτερη διεθνή κοινότητα θα ανέλθει κατά τα επόμενα δύο χρόνια στα 27 δισ. δολάρια
και από το ποσό αυτό , η βοήθεια από το ΔΝΤ θα κυμαίνεται μεταξύ 14-18 δισ.δολαρίων.
Εισαγγελική παρέμβαση για το επίδομα της μητέρας της Ζ.Κωνσταντοπούλου
Την παρέμβαση της Εισαγγελίας προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Real News»
σχετικά με την παράνομη είσπραξη επιδόματος ανηλίκων τέκνων από ασφαλισμένους
στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Παναγιώτα Φάκου
παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας θα
διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα στο δημοσίευμα της εφημερίδας, φύλλο 23ης Μαρτίου,
στο οποίο αναφέρονταν ότι η Λίνα Αλεξίου, αντιπρόεδρος του ΕΣΡ και μητέρα της
βουλευτή Ζωής Κωνσταντοπούλου, λάμβανε παρανόμως επίδομα ανήλικων τέκνων.
Την έρευνα ανέλαβαν να διενεργήσουν οι εισαγγελείς του Ανακριτικού Τμήματος της
Εισαγγελίας
Πρωτοδικών
Ε.
Σίσκου
και
Χ.Μαστοραντωνάκης.
Πάντως,
στην απάντησή της, αμέσως μετά τη δημοσίευση του θέματος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου
έκανε, μεταξύ άλλων, λόγο για «πολιτικά παιχνίδια», «αποκάλυψη που δήθεν με αφορά»
και «χτύπημα κάτω από τη μέση». Υποστήριξε, ακόμη, ότι το θέμα παρουσιάστηκε
μονομερώς και χωρίς διασταύρωση.
Ορατότης μηδέν στον Ινδικό, όμως ένας ακόμα δορυφόρος «είδε» 300 κομμάτια
Ανεστάλησαν την Πέμπτη, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, οι έρευνες για τον εντοπισμό
των κομματιών που έχουν ήδη «δει» οι δορυφόροι, ώστε να διαπιστωθεί αν ανήκουν στο
μοιραίο Boeing. «Η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έκανε λόγο για παγετό,
ισχυρές αναταράξεις και σχεδόν μηδενική ορατότητα» δήλωσε ο πλωτάρχης Άνταμ
Σάντζ, ο αξιωματικός που είναι επικεφαλής του αεροσκάφους P-8 Poseidon του
Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ -του πλέον εξελιγμένου ερευνητικού αεροσκάφους στον
κόσμο, το οποίο μπορεί να εντοπίζει υποβρύχια, αλλά και πλοία καθώς είναι εξοπλισμένο
με τα τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ανίχνευσης.
Το αεροσκάφος αυτό μετέχει στις έρευνες για το αεροπλάνο, καθώς μπορεί να «σαρώσει»
την επιφάνεια και τον βυθό της θάλασσας και να εντοπίσει έτσι το αεροπλάνο των
μαλαισιανών αερογραμμών.
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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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