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Στο -2,9% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο
Ο µεγαλύτερος αποπληθωρισµός πενήντα και πλέον ετών σηµειώθηκε στη χώρα τον
προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ την ∆ευτέρα. Οι
αποπληθωριστικές πιέσεις συνεχίστηκαν για ένατο συνεχή µήνα τον Νοέµβριο, µε τις τιµές
καταναλωτή να υποχωρούν κατά 2,9% µετά από µείωση 2,0% ένα µήνα νωρίτερα.
Πρόκειται για τον µεγαλύτερο ποσοστό αποπληθωρισµού από το 1960, όταν ξεκίνησε η
καταγραφή µηνιαίων στοιχείων για τον δείκτη.
Το τελικό σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Φόρο 2-13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα σπίτια, 3 έως 9 ευρώ το στρέμμα για τα
οικόπεδα και 1 ευρώ το στρέμμα για τα αγροτεμάχια επιβάλλει το νομοσχέδιο για τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που παρουσιάζουν «Τα Νέα» της Δευτέρας. Εκτός από
τον βασικό φόρο ιδιοκτησίας, από το 2014 και κάθε χρόνο, οι ιδιοκτήτες πάσης φύσεως
ακινήτων -πλην αγροτεμαχίων- θα πληρώνουν και συμπληρωματικό φόρο, στα πρότυπα
του ΦΑΠ, εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει, σε όρους
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ξεπερασμένων

αντικειμενικών

αξιών,

τα

300.000

ευρώ.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν μόνο σπίτια στην κατοχή τους θα πληρώσουν λιγότερο σε
σχέση με το «έκτακτο» χαράτσι μέσω ΔΕΗ, ενώ ελαφρύνσεις θα έχουν ακόμα και όσοι
είναι υπόχρεοι σε ΦΑΠ. Η κλίμακα του βασικού φόρου για τα σπίτια είναι ηπιότερη σε
σχέση με το χαράτσι της ΔΕΗ όπου οι συντελεστές άρχιζαν από τα 2,55 και έφταναν έως
τα 13,60 ευρώ ανά τετραγωνικό.
Για τους οικοπεδούχους, ο λογαριασμός είναι βαρύς καθώς μέχρι σήμερα εξαιρούνταν
από το χαράτσι, αλλά η τελική μορφή του νομοσχεδίου επιφυλάσσει σαφώς ηπιότερη
μεταχείριση σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Για τους αγρότες ο τελικός λογαριασμός μετά
την εξαίρεση των αγροτικών κτισμάτων από τον φόρο αλλά και τη μείωση του βασικού
φόρου στο 1 ευρώ το στρέμμα, οι επιβαρύνσεις είναι μικρές. Στην τσιμπίδα του Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας, με διαφορετική ονομασία, θα συνεχίσουν να πιάνονται οι
ιδιοκτήτες ακινήτων αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.
Επιβεβαιώνεται στο 3% η ύφεση του γ' τριμήνου
Συρρίκνωση 3% παρουσίασε το ΑΕΠ το γ' τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το γ' τρίμηνο
του 2012, παραμένοντας αμετάβλητο σε σύγκριση με την πρώτη εκτίμηση που είχε
ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ τον Νοέμβριο.
Σημειώνεται πως ο στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι ύφεση 4% για το 2013.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική καταναλωτική
δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 6,6% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2012. Οι
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 12,6% σε σχέση με το 3o
τρίμηνο του 2012.
Αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι εξαγωγές
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,8%. Αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του
2012
παρουσίασαν
οι
εισαγωγές
αγαθών
και
υπηρεσιών.
Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν
κατά 1,1%.
Σκορδάς: Ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς αν δεν υπάρξει συμφωνία με την
τρόικα
Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε μονομερή νομοθετική λύση για την
άρση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί
συμφωνία με την τρόικα, δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς. Μιλώντας
στον ΣΚΑΙ, ο ίδιος επανέλαβε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προστατευθεί η
πρώτη κατοικία των «οικονομικά αδύναμων».
Τόνισε ότι το «πλαίσιο Παπαθανασίου» (προστασία του συνόλου της ακίνητης
περιουσίας για δάνεια έως 200.000 ευρώ) δεν πρόκειται να διατηρηθεί, καθώς είναι
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«υπερβολή» να υπάρχουν προστασίες για ακίνητα πέραν της πρώτης κατοικίας. Όπως
εκτίμησε ο κ. Σκορδάς, οι δανειολήπτες που καλύπτονται από το πλαίσιο Παπαθανασίου
ανέρχονται περίπου σε 14.000. Ο υφυπουργός διέψευσε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις
οποίες περίπου 30.000 κακοπληρωτές οδηγούν το σύνολο των πολιτών στην άρση των
πλειστηριασμών.
Έρχεται το μάτι της Εφορίας σε τραπεζικές καταθέσεις και δάνεια
Στις 12 Δεκεμβρίου ενεργοποιείται από τις φορολογικές αρχές ο «Μεγάλος Αδελφός» για
καταθέσεις και δάνεια φυσικών και νομικών προσώπων με στόχο την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, αλλά και του μαύρου χρήματος. Οι λογαριασμοί θα ανοίγουν εντός 24
ωρών μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος στις τράπεζες.
Όπως αναφέρουν Τα Νέα της Δευτέρας, οι ελεγκτές δεν θα έχουν on line πρόσβαση σε
καταθέσεις και δάνεια, αλλά θα βλέπουν στις οθόνες τους το πλήρες τραπεζικό προφίλ με
κινήσεις δανείων, καταθέσεων, επενδυτικών λογαριασμών κλπ, σε βάθος 10ετίας. Τη
σχετική απόφαση υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος
Μαυραγάνης. «Θα μας λύσει τα χέρια» σημειώνουν στα Νέα πηγές του ΣΔΟΕ.
Σήμερα, οι ελεγκτικές αρχές περιμένουν έως και τέσσερις μήνες να διαβιβαστούν
χειρόγραφα τα σχετικά στοιχεία.
Με 153 «ναι» ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2014
Με 153 «ναι», 142 «όχι» και ένα «παρών» εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2014 από τη
Βουλή. Απών από την ψηφοφορία ήταν ο βουλευτής της ΝΔ Άρης Σπηλιωτόπουλος. Υπέρ
ψήφισαν όλοι οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Κατά ψήφισαν όλοι οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της Χρυσής Αυγής, της ΔΗΜΑΡ, του ΚΚΕ, οι
Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές και η ανεξάρτητη βουλευτής Θ. Τζάκρη. Παρών
δήλωσε ο Ανεξάρτητος Δημοκρατικός βουλευτής Γ. Κασαπίδης. Απουσίασαν οι
προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής Ν. Μιχαλολιάκος, Χρ. Παππάς, Γ. Λαγός.
Όσον αφορά στον κ. Σπηλιωτόπουλο, μετά την ψηφοφορία ανακοινώθηκε επιστολή του
στην οποία ανέφερε ότι απουσιάζει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και πως εάν συμμετείχε στην
ψηφοφορία θα ψήφιζε υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού. Ωστόσο η επιστολική
ψήφος που έστειλε δεν θεωρήθηκε έγκυρη και το αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό ο πρωθυπουργός τόνισε «Μετά από πάρα πολλά
χρόνια, αυτός ήταν ένας προϋπολογισμός ανάκαμψης, προοπτικής και ελπίδας. Θεωρώ
ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την Ελλάδα», δήλωσε ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς εξερχόμενος από τη Βουλή.
Βουτιά του δείκτη NGBI 500 το Νοέμβριο
Αξιοσημείωτη υποχώρηση κατέγραψε τον Νοέμβριο ο δείκτης Northern Greece Business
Index 500 (NGBI 500), αποτυπώνοντας πιθανότατα την νευρικότητα στο πεδίο της
οικονομίας, απόρροια της μακράς και ατελέσφορης διαπραγμάτευσης των τελευταίων
μηνών με την τρόικα, με αποτέλεσμα να διατηρούνται εκκρεμότητες και ανασφάλεια για
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την πορεία της χώρας. Έτσι, οι ανησυχίες των επιχειρήσεων βρίσκουν αντανάκλαση στην
επίδοση του NGBI 500 τον φετινό Νοέμβριο, όπου προσέγγισε το -26, έναντι -20 τον
Οκτώβριο, -23 τον Σεπτέμβριο, -49 τον Δεκέμβριο του 2012 και -47 τον περσινό
Νοέμβριο.
Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 15% ότι η
κατάσταση τους είναι καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 19% τον Οκτώβριο του 2013.
Την ίδια στιγμή στο 40% διαμορφώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων, που δηλώνουν
ότι η κατάσταση τους είναι ικανοποιητική, ενώ αυξάνεται στο 45%, έναντι 39% τον
Οκτώβριο το ποσοστό όσων λένε ότι είναι κακή.
Για το επόμενο εξάμηνο, διαμορφώνεται στο 22% το ποσοστό των επιχειρήσεων που
εκτιμούν ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση τους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 14%
τον Οκτώβριο. Στασιμότητα προβλέπει το 32% (51% τον Οκτώβριο) και επιδείνωση το
45%, έναντι 35% τον προηγούμενο μήνα.
Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση της Probank στην Εθνική Τράπεζα
Την ολοκλήρωση των εργασιών λειτουργικής ενσωμάτωσης της Probank ανακοίνωσε η
Εθνική Τράπεζα. Από σήμερα, Δευτέρα, οι πελάτες της Probank εξυπηρετούνται από το
σύνολο των 540 καταστημάτων και 1.400 ΑΤΜ του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας.
Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη μετάπτωση των τραπεζικών προϊόντων της
Probank και την εφεξής εξυπηρέτησή τους από την Εθνική Τράπεζα έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα www.nbg.gr.
Συμφωνία για την Ενιαία Αρχή Εκκαθάρισης των τραπεζών επιδιώκει το
Eurogroup
Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σήμερα και αύριο σε
συμφωνία για την Ενιαία Αρχή Εκκαθάρισης των Τραπεζών της Ευρωζώνης, την οποία η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θεωρεί κρίσιμη για την αποτροπή μελλοντικών
χρηματοπιστωτικών κρίσεων, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου οικονομικών
ειδήσεων Bloomberg.
Η ΕΚΤ θα αρχίσει να εποπτεύει τις τράπεζες της Ευρωζώνης τον επόμενο Νοέμβριο και
θέλει μία «ισχυρή και ανεξάρτητη» Αρχή εκκαθάρισης με ένα κεντρικό ταμείο που θα
χρηματοδοτεί το κόστος της διάσωσης ή κλεισίματος τραπεζών. Η επιδίωξη αυτή της ΕΚΤ
συγκρούεται με τη βούληση του γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
ο οποίος προτιμά ένα δίκτυο εθνικών ρυθμιστικών Αρχών και ηγείται της αντιπαράθεσης
με τις προτάσεις για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εκκαθάρισης που έκανε ο επίτροπος της ΕΕ
για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Μισέλ Μπαρνιέ.
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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.

5

