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Στο 34,6% το ποσοστό της φτώχειας στην Ελλάδα
Σε σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε το σύνολο της ΕΕ είναι το ποσοστό του
πληθυσµού της Ελλάδος που βρίσκεται είτε σε κίνδυνο φτώχειας, είτε σε κατάσταση
κοινωνικού αποκλεισµού, δηλαδή ζει µε υλικές στερήσεις ή διαβιεί σε νοικοκυριά µε χαµηλή
ένταση εργασίας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της δειγµατοληπτικής Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών
∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών που έχει δηµοσιοποιήσει η ΕΛΣΤΑΤ, το 2012 το ποσοστό τους
ανήλθε σε 34,6%, αντιστοιχώντας σε 3.795.100 άτοµα, και είναι υψηλότερο από ό,τι στις άλλες
χώρες τις ΕΕ (ΕΕ-28: 25,1%) µε εξαίρεση τη Βουλγαρία (49,3%), τη Ρουµανία (41,7%) και τη
Λεττονία (36,6%).
Η κρίση «κατάπιε» 904,2 χιλιάδες θέσεις εργασίας το διάστημα 2009-2013
Σοκαριστικά είναι τα απολογιστικά στοιχεία της ΤτΕ για το τεράστιο κόστος της κρίσης και της
παρατεταµένης ύφεσης στον τοµέα της απασχόλησης. Αρκεί µόνο να αναφερθεί ότι µεταξύ του
γ' τριµήνου του 2009 και του γ' τριµήνου του 2013 χάθηκαν 904,2 χιλιάδες θέσεις εργασίας, µε
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αποτέλεσµα το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσµού ηλικίας 20-64 ετών να µειωθεί στο
53,3% το εννεάµηνο του 2013, από 64,4% το εννεάµηνο του 2010 και έναντι 70% που
αποτελεί τον ελληνικό στόχο για το 2020 (ο στόχος είναι 75% για την ΕΕ-28 ως σύνολο).
Σύµφωνα µε την έκθεση της ΤτΕ η έκταση της υποχώρησης της απασχόλησης δεν ήταν ίδια
καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η απασχόληση µειωνόταν µε διαρκώς εντεινόµενο
ρυθµό από το 2010 µέχρι το γ' τρίµηνο του 2012, ενώ έκτοτε η απασχόληση, τόσο των
µισθωτών όσο και των αυτοαπασχολουµένων, υποχωρεί µε φθίνοντα ρυθµό. Η εξασθένηση του
ρυθµού µείωσης της απασχόλησης προήλθε, όπως φαίνεται από τα στοιχεία των ροών
µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, από άνοδο των προσλήψεων και όχι τόσο από
µείωση των καταγγελιών συµβάσεων εργασίας.
Οι δικαστικές αποφάσεις ανησυχούν την τρόικα
Εφεδρικό πακέτο μέτρων στην περίπτωση κατά την οποία οι δικαστικές αποφάσεις
ανατρέψουν τους δημοσιονομικούς σχεδιασμούς απαιτεί η τρόικα, ενώ τηρεί σκληρή
στάση για την απελευθέρωση των αγορών σε γάλα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
και στους άλλους τομείς που προτείνει ο ΟΟΣΑ και αποτελεί το μεγάλο αγκάθι της
διαπραγμάτευσης.
Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά επιμένει πως δεν τίθεται ζήτημα δημοσιονομικού
κενού για το τρέχον έτος. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο κόστος από τις δικαστικές
αποφάσεις, το οικονομικό επιτελείο οχυρώνεται πίσω από το πρωτογενές πλεόνασμα
επιμένοντας πως δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για το 2014. Σύμφωνα με τα
«ΝΕΑ» στο μέτωπο των εφεδρικών μέτρων που απαιτεί η τρόικα για το 2014, το
υπουργείο Οικονομικών έχει ρίξει ήδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το
παράδειγμα της Πορτογαλίας. Και στην περίπτωση της Πορτογαλίας δικαστικές
αποφάσεις απειλούσαν να ανατρέψουν τη δημοσιονομική πολιτική, η τρόικα όμως
συμβιβάστηκε και δέχθηκε να προσδιοριστούν και να ληφθούν πρόσθετα μέτρα μόνο
εφόσον απαιτηθεί μετά την οριστική δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων και όχι
προκαταβολικά.
To ΔΝΤ διακρίνει κίνδυνο επανεμφάνισης των ελλειμμάτων
Τον κίνδυνο επανεμφάνισης των ελλειμμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και
την έλλειψη πολιτικής βούλησης για σύγκρουση με τα περιχαρακωμένα κατεστημένα
συμφέροντα επικαλείται το ΔΝΤ στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, βάζοντας
διαρκώς στο τραπέζι νέες αξιώσεις. Το Ταμείο, μέσω των στελεχών του, υποστηρίζει πως
ανησυχεί για την εξέλιξη του ελληνικού προγράμματος και αναφέρει πως παρά την
πρόοδο στο δημοσιονομικό πεδίο και το πρωτογενές πλεόνασμα οι διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις εξακολουθούν να καταγράφουν μεγάλη καθυστέρηση.
Ερμηνεύει, δε, τις καθυστερήσεις ως έλλειψη πολιτικής βούλησης και προειδοποιεί για
τον κίνδυνο μη έγκαιρης καταβολής των δόσεων εάν οι μεταρρυθμίσεις που συνδέονται
με την περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ δεν προχωρήσουν άμεσα.
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Γνωρίζοντας πως τον Μάιο η Ελλάδα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογα και
τοκοχρεολύσια ύψους 9,8 δισ. ευρώ, η τρόικα πιέζει ασφυκτικά την κυβέρνηση να
προσχωρήσει στις θέσεις της αναφορικά με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις
(απελευθέρωση της αγοράς γάλακτος, φάρμακα, εμπορικές μισθώσεις, τιμή πώλησης
βιβλίων κ.α.) ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την έγκυρη εκταμίευση των δόσεων δ'
τριμήνου 2013 - α' τριμήνου 2014 ύψους 14,1 δισ. ευρώ.
Ένταση έξω από το υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα
Ένταση επικρατεί στο Σύνταγμα όπου έφτασε η πορεία καθηγητών και σχολικών
φυλάκων, η οποία είχε ξεκινήσει νωρίς το πρωί από το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης.
Όταν η πορεία προσπάθησε να φτάσει στο ΥΠΟΙΚ, αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν
τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν το κτίριο και έκαναν χρήση χημικών. Στο νοσοκομείο
μεταφέρθηκε μία γυναίκα. Σε εξέλιξη βρίσκεται συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με
την τρόικα για τον μνημονιακό στόχο των 11.000 απολύσεων εντός του 2014.
ΤΑΙΠΕΔ: Πώληση τριών ακινήτων του Δημοσίου στο εξωτερικό
Με συνολικό τίμημα ύψους 11,152 εκατ. ευρώ, πωλούνται από το ΤΑΙΠΕΔ τρία ακίνητα
του Δημοσίου στο εξωτερικό. Το συγκεκριμένο τίμημα είναι, σύμφωνα με το Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσιου (ΤΑΙΠΕΔ), υψηλότερο κατά 22,5% από
τις τιμές εκκίνησης και το Ταμείο ενέκρινε τον πίνακα κατάταξης των έγκυρων
οικονομικών προσφορών.
Ειδικότερα, στη Ρώμη η υψηλότερη προσφορά ήταν 8 εκατ. ευρώ, έναντι τιμής εκκίνησης
τα 6 εκατ. ευρώ, και υποβλήθηκαν συνολικά τρεις προσφορές. Στο Ντίσελντορφ, η
υψηλότερη προσφορά ήταν στο ποσό των 752.500 ευρώ, έναντι των 700.000 ευρώ της
τιμής εκκίνησης και υποβλήθηκαν συνολικά δύο προσφορές. Στο Βελιγράδι υποβλήθηκε
μία προσφορά στο ποσό των 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι των 2,1 εκατ. ευρώ της τιμής
εκκίνησης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απαιτείται η έγκριση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ενώ για το ακίνητο στη Λιουμπλιάνα, για το οποίο δεν υποβλήθηκαν
προσφορές, το ΤΑΙΠΕΔ θα διερευνήσει τους προσφορότερους τρόπους αξιοποίησής του.
«Ουσιαστική» η επενδυτική πρόταση για το Ελληνικό, λέει ο Ν. Μηταράκης
Ουσιαστική χαρακτήρισε σήµερα Παρασκευή την επενδυτική πρόταση της Lamda
Development για το Ελληνικό ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Νότης Μηταράκης. Με αφορµή την
κατάθεση δεσµευτικής προσφοράς για την αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού
ο κ. Μηταράκης ανέφερε πως µετά από µια επίπονη και συστηµατική προσπάθεια η
Κυβέρνηση έχει στα χέρια της για πρώτη φορά µια ουσιαστική επενδυτική πρόταση για το
Ελληνικό. Όπως τόνισε πρόκειται για µια πρόταση «ελληνική», που στηρίζεται από επενδυτές
χωρών στις οποίες η Κυβέρνηση επικέντρωσε τις προσπάθειες της τους τελευταίους 18 µήνες.
«Αποτελεί την µεγαλύτερη επενδυτική πρόταση που έχει κατατεθεί στη χώρα µας,
προσελκύοντας σηµαντικότατα ξένα κεφάλαια. Μια πρόταση που η κυβέρνηση και το
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ΤΑΙΠΕ∆ θα εξετάσουν µε προσοχή καθώς η αξιοποίηση του Ελληνικού θα δηµιουργήσει
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Αττική και την ελληνική οικονοµία. Αποκτάµε µε ιδιωτικά
κεφάλαια ένα βιώσιµο µητροπολιτικό πάρκο 2 χιλιάδων στρεµµάτων και µια συνολική
επένδυση άνω των 7 δισ. ευρώ. ∆ηµιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας», σηµείωσε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης.
Ο κ. Μηταράκης επέκρινε τη στάση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης για το ότι αντί να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων επιχειρεί µε «προαποφασισµένα και δογµατικά επιχειρήµατα να
τορπιλίσει αυτήν την προσπάθεια». Υπενθυµίζεται πως η Lamda Development κατέθεσε χθες
στο ΤΑΙΠΕ∆ δεσµευτική προσφορά, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής
διαδικασίας, για την απόκτηση του ποσοστού 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Ελληνικό ΑΕ.
Την παραίτηση του ΔΣ της Κτηματολόγιο ΑΕ ζήτησε η κυβέρνηση
Με απόφαση της κυβέρνησης ζητήθηκε η παραίτηση του προέδρου και όλων των μελών
του ΔΣ της Κτηματολόγιο ΑΕ. Όπως αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, στόχος είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του
εθνικού κτηματολογίου και να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου,
για
τα
οποία
η
ελληνική
κυβέρνηση
έχει
δεσμευθεί.
Όπως έγινε γνωστό, σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την
ερχόμενη Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014, αναμένεται η αντικατάστασή τους.
Με βροχές το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Βροχερό αναμένεται να είναι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, σύμφωνα με την Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ειδικότερα, το Σάββατο αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους
αυξημένες στα βόρεια, με βροχές από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν
νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά.
Την Κυριακή, στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα
Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Νεφώσεις
τοπικά αυξημένες με παροδικές βροχές προβλέπονται και στην υπόλοιπη χώρα. Χιόνια θα
πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Καθαρά Δευτέρα, με τοπικές βροχές και
καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, αρχικά στα δυτικά και αργότερα στο
ανατολικό Αιγαίο και χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο,
ενώ στα πελάγη θα πνέουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
ΣΕΒ: Τον Θεόδωρο Φέσσα προτείνει για πρόεδρο το ΔΣ
Τον Θεόδωρο Φέσσα θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒ
για τη θέση του προέδρου του ∆Σ του ΣΕΒ, όπως αποφασίστηκε οµόφωνα ύστερα από
εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων.
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Το ∆Σ θα προτείνει επίσης, όπως ανακοινώθηκε, να απονεµηθεί στον απερχόµενο πρόεδρο
∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο ο τίτλος του Επίτιµου Προέδρου και να του ανατεθεί ο τοµέας της
βιοµηχανικής πολιτικής στο πλαίσιο της συσταθείσας, ήδη, ∆ιυπουργικής Επιτροπής καθώς
επίσης και η εκπροσώπηση του ΣΕΒ στην BUSINESSEUROPE από τη θέση του αντιπροέδρου
αυτής της οργάνωσης.
Υπό τον έλεγχο ενόπλων αεροδρόμια στην Κριμαία
Η Κριμαία αποτελεί τα τελευταία 24ωρα το επίκεντρο των εξελίξεων στην Ουκρανία. Τα
ξημερώματα της Παρασκευής ένοπλοι πήραν υπό τον έλεγχό τους το αεροδρόμιο της
Συμφερόπολης, περιπολώντας ακόμα και στον πύργο ελέγχου. Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν εμποδίζουν τη λειτουργία του αεροδρομίου. Σύμφωνα
με το Reuters, οι ένοπλοι κρατούν αυτόματα όπλα και ελέγχουν τόσο τους εξωτερικούς
όσο και τους εσωτερικούς χώρους του αεροδρομίου της περιφερειακής πρωτεύουσας.
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι περίπου 50 άνδρες
ντυμένοι με στρατιωτικές στολές μπήκαν στο αεροδρόμιο κρατώντας σημαίες του
ρωσικού ναυτικού. Το πρακτορείο μεταδίδει επίσης ότι ρώσοι στρατιώτες έχουν υπό τον
έλεγχό τους το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μπελμπέκ στη Σεβαστούπολη. Οι στρατιώτες,
φορώντας κράνη και αλεξίσφαιρα και υποστηριζόμενοι από τεθωρακισμένα οχήματα
μεταφοράς προσωπικού, έχουν αναπτυχθεί στην περίμετρο του στρατιωτικού
αεροδρομίου.

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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