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Κυβερνητικός ελιγμός για συμπληρωματικό προϋπολογισμό το 2014
Δεν επιβεβαιώνουν ούτε αποκλείουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών τη μετάθεση
της λήψης των πρόσθετων μέτρων για το δημοσιονομικό στα μέσα του επόμενου έτους,
μέσω της κατάθεσης συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Μια τέτοια κίνηση θα έδινε
πολύτιμο πολιτικό χρόνο στην κυβέρνηση εν όψει των ευρωεκλογών του Μαΐου 2014,
ενώ θα διασφάλιζε πως η ελληνική προεδρία της ΕΕ θα διεξαγόταν υπό καθεστώς
κοινωνικής ειρήνης και δεν θα συνοδευόταν από κινητοποιήσεις και κλίμα
αποσταθεροποίησης.
Σε ερώτηση του in.gr για το εάν στην περίπτωση που προκύψει τελικώς ανάγκη για
πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις πέρα από αυτές που θα νομοθετηθούν έως το
τέλος του έτους, η κυβέρνηση εξετάζει να προτείνει στην τρόικα την κατάθεση μέσα στο
α' εξάμηνο του 2014 συμπληρωματικού προϋπολογισμού με πρόσθετα μέτρα, ανώτατο
στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό.
«Θα δούμε αρχικά πως θα πάνε οι διαπραγματεύσεις» τόνισε, προσθέτοντας πως οι
όποιες κυβερνητικές προτάσεις κατατεθούν στην τρόικα θα σχετίζονται με το τελικό
ύψος
του
δημοσιονομικού
κενού.
Εάν οι δανειστές ενστερνιστούν τελικά τις ελληνικές θέσεις για δημοσιονομικό κενό της
1

τάξης των 500 εκατ. ευρώ - 1 δισ. ευρώ τότε η πρόταση για συμπληρωματικό
προϋπολογισμό δεν θα πέσει στο τραπέζι.
Ισχνή η ανάκαμψη της Ελλάδας το 2014, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters
Αναιμική ανάκαμψη αναμένεται να σημειώσει η ελληνική οικονομία και οι υπόλοιπες
χώρες του Νότου της ευρωζώνης το 2014, με τον ρυθμό μείωση του δημοσιονομικού
ελλείμματος να είναι περιορισμένος, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις 31 οικονοµολόγων, η ελληνική οικονοµία αναµένεται να
ανακάµψει το 2014 µε τον ρυθµό αύξησης να διαµορφώνεται στο 0,2%, χαµηλότερα από τις
προβλέψεις της κυβέρνησης και της τρόικας για ανάπτυξη 0,6%.
Η ενδιάµεση εκτίµηση για την ανεργία στην Ελλάδα το 2014 είναι στο 27,4% ελαφρά
αυξηµένη από το 27,2% που είχε καταγραφεί σε αντίστοιχη δηµοσκόπηση του Ιουλίου.
Για την Ισπανία, προβλέπεται ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 0,6%
το 2014, από ύφεση 1,4% το 2013. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας αναμένεται να
υποχωρήσει στο 6,5% του ΑΕΠ φέτος και στο 6,0% του ΑΕΠ το 2015. Για την
Πορτογαλία οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η οικονομία της θα σημειώσει ανάπτυξη 0,3%
του ΑΕΠ από ύφεση 1,9% το 2013.
Η Ελλάδα κέρδισε 6 θέσεις στη κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας για το
επιχειρηματικό περιβάλλον
Η Ελλάδα ανέβηκε στην 72η από την 89η θέση πέρυσι στην κατάταξη 189 χωρών από
την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) με βάση το επιχειρηματικό κλίμα. Πέρυσι
βρισκόταν στην 78η θέση μεταξύ 185 χωρών, δηλαδή κατά την τελευταία διετία η
Ελλάδα ανέβηκε 28 βαθμίδες.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης η κύρια αιτία για τη φετινή άνοδο, σύμφωνα με τα
αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, είναι τα μέτρα που ελήφθησαν
για τη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα η κατάργηση του
ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης
(ΕΠΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) και η απλούστευση σειράς σχετικών
διαδικασιών. Σχετικές μεταρρυθμίσεις είναι επίσης η μείωση του απαιτούμενου
κεφαλαίου για την ίδρυση ΑΕ, καθώς και η ρύθμιση για τα προτυποποιημένα
καταστατικά.
Στα 7,47 δισ. ευρώ ανήλθε το πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο
2013
Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013 εµφάνισε πλεόνασµα
7,476 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,13 δισ. ευρώ ή κατά 17,9% σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τον Αύγουστο κατέγραψε πλεόνασµα 2,70 δισ. ευρώ
παρουσίασε, αυξηµένο κατά 361 εκατ. ευρώ ή κατά 15,4% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο
µήνα του 2012.
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσµα της αύξησης των
ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 313 εκατ. ευρώ ή 12,4%, καθώς και της µείωσης κατά 47 εκατ.
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ευρώ ή 25% που παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωµές. Η αύξηση των ταξιδιωτικών
εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 18,9%, ενώ η µέση ανά ταξίδι δαπάνη
µειώθηκε κατά 2,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών
αντιστάθµισαν το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου (166,2%) και συνέβαλαν κατά 82,4% στο
σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό
Στη Βουλή αναµένεται να κατατεθεί σήµερα το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το
ασφαλιστικό, το οποίο στοχεύει σε εξοικονόµηση 500 εκατοµµυρίων και να καλύψει το
δηµοσιονοµικό κενό του 2014 κατά τους υπολογισµούς της κυβέρνησης.
Μιλώντας στο Mega, o υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έβαλε φρένο στα σενάρια περί
παρεµβάσεων στο καθεστώς πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν πρόκειται
να
θιγούν
τα
όρια
ηλικίας,
όπως
υφίστανται
σήµερα».
Ο κ. Βρούτσης, διευκρίνισε πάντως ότι µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 -όπως προβλέπει η
υφιστάµενη νοµοθεσία- δεν πρόκειται να δοθεί παράταση για την αναγνώριση πλασµατικών
χρόνων. Σε ό,τι αφορά στα ευγενή ταµεία (∆ΕΗ, ΟΤΕ, τράπεζες) ο ίδιος τόνισε ότι το µη
µισθολογικό κόστος, δηλαδή οι εργοδοτικές εισφορές, θα µειωθούν όπως προβλέπεται από το
Μνηµόνιο στα επίπεδα του ΙΚΑ, χωρίς να υπάρξει µείωση συντάξεων.
Από τις 4 Νοεµβρίου η καταβολή των τελών κυκλοφορίας
Την επόμενη εβδομάδα -το πιθανότερο στις 4 Νοεμβρίου- ανοίγει από τη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική εφαρμογή για την πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας του 2014, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το τέλος του έτους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τέλη κυκλοφορίας του 2014 για πολλούς χιλιάδες
φορολογούμενους θα περιέχουν και το φόρο πολυτελείας του 2013.
Όπως πέρυσι, δεν θα σταλούν ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ έχει
καταργηθεί και το αυτοκόλλητο σήμα. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να βάλει τα στοιχεία
του στην ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, να τυπώσει τη
φόρμα με τα τέλη κυκλοφορίας που του αντιστοιχούν και με αυτό το έγγραφο να
πληρώσει το ποσό στην τράπεζα.
Ενοποίηση των συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς με της Τράπεζας Κύπρου
Την ενοποίηση των συστημάτων του πρώην δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας
Κύπρου ανακοίνωσε ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. Αναλυτικά, η Τράπεζα Πειραιώς,
το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Οκτωβρίου 2013, ολοκλήρωσε το έργο της ενοποίησης των
συστημάτων του πρώην δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου, στο ενιαίο
περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής του Ομίλου.
Σε ανακοίνωσή που εξέδωσε ενημερώνει ότι από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου, όλοι οι
πελάτες του πρώην δικτύου της Τράπεζας Κύπρου και της Τράπεζας Πειραιώς
εξυπηρετούνται από κοινά συστήματα πληροφορικής και με τις ίδιες διαδικασίες, μέσα
από το ενοποιημένο δίκτυο των 860 καταστημάτων, των 2.200 ΑΤΜs και των 385
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μηχανημάτων Easypay. Επιπλέον γνωστοποιεί πως από την ίδια ημέρα όλοι οι πελάτες
χρησιμοποιούν για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους την ολοκληρωμένη πλατφόρμα
ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank, καθώς και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά κανάλια
εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς.
Αρχίζει την Παρασκευή η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος
Η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος τίθεται για πρώτη φορά σε εφαρμογή από την
ερχόμενη Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 έως το Σάββατο 9 Νοεμβρίου.
Η πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου (3 Νοεμβρίου) είναι η μία από τις
επτά Κυριακές του έτους κατά τις οποίες τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να
λειτουργούν προαιρετικά και σύμφωνα με όσα έχουν αποφασιστεί από την ΕΣΕΕ και
τους
κατά
τόπους
Εμπορικούς
Συλλόγους.
Βάσει του νέου πλαισίου εκπτώσεις επιτρέπονται πλέον τέσσερις φορές το χρόνο:
•
•
•
•

το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου (ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος)
από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου (τακτική
εκπτωτική περίοδος)
το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου (ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος)
από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου (τακτική εκπτωτική
περίοδος)

Κέντρο υποκλοπών της NSA και στην Αθήνα
Κέντρο υποκλοπών και παρακολούθησης επικοινωνιών και η αμερικανική πρεσβεία στην
Αθήνα, σύμφωνα με έγγραφο της NSA που δημοσίευσε το γερμανικό περιοδικό Spiegel.
Το έγγραφο περιλαμβάνεται στα στοιχεία που διέρρευσαν από τον πρώην συνεργάτη
των
αμερικανικών
μυστικών
υπηρεσιών
Έντουαρντ
Σνόουντεν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που δημοσιεύει η εφημερίδα Τα Νέα, εκτός από την ειδική
μονάδα συλλογής πληροφοριών που βρίσκεται στην Αθήνα, υπάρχει και εξοπλισμός που
λειτουργεί εξ αποστάσεως χωρίς να απαιτείται η παρουσία προσωπικού.
Με αφορμή την αποκάλυψη ότι η NSA είχε στήσει κέντρο υποκλοπών και
παρακολούθησης επικοινωνιών στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο Θεόδωρος
Πάγκαλος προέβη στον ΒΗΜΑ 99,5 στην ακόλουθη δήλωση «δεν μάθαμε τίποτε
καινούριο, κι εμείς παρακολουθούσαμε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα».
Φονική κακοκαιρία στη Βόρεια Ευρώπη
Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας του πρώτου σφοδρού κύματος κακοκαιρίας με
την άφιξη του φθινοπώρου στη Βόρεια Ευρώπη: Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή
τους σε Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Δανία, ενώ μία γυναίκα αγνοείται στη Γαλλία
μέχρι το πρωί της Τρίτης. Η ταχύτητα των ανέμων ξεπερνά σε κάποια σημεία κάθε
καταγεγραμμένο προηγούμενο, έχοντας προκαλέσει τεράστια προβλήματα στις
4

αεροπορικές,

τις

σιδηροδρομικές

και

τις

οδικές

συγκοινωνίες.

Στη Γερμανία έχουν αναφερθεί, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, έξι θάνατοι. Πέντε άτομα ανάμεσά τους και ένας έφηβος- έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία, ενώ τουλάχιστον δύο
θύματα μετρούν Δανία και Ολλανδία. Αρκετοί από τους θανάτους οφείλονται είτε σε
πτώσεις δέντρων είτε στα κύματα, που παρέσυραν ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά
στην ακτή (όπως τον έφηβο στη Βρετανία ή την γυναίκα που αγνοείται στη Γαλλία).
Δύο από τα θύματα στη Βρετανία έχασαν τη ζωή τους στο Λονδίνο εξαιτίας έκρηξης ενώ
ο ένας νεκρός στη Δανία σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από τούβλο που ξεκόλλησε ο
άνεμος από κτίριο.

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.

5

