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Στο 27,5% ανήλθε η ανεργία το Δεκέμβριο
Το 27,5% άγγιξε η ανεργία το Δεκέμβριο του 2013, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε
στο 27,3%. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το εποχικά διορθωμένο ποσοστό
ανεργίας το Δεκέμβριο του 2013 ανήλθε σε 27,5% έναντι 26,3% το Δεκέμβριο του 2012
και 27,6% το Νοέμβριο του 2013. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Δεκέμβριο
του 2013 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.555.034 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.349.495
άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.388.927 άτομα.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 99.226 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012
(μείωση 2,7%) και κατά 5.418 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013 (μείωση 0,2%).
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 48.551 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 (αύξηση
3,7%) και μειώθηκαν κατά 10.864 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013 (μείωση
0,8%).
Προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος με την τρόικα έως το βράδυ του Σαββάτου
Μέσω τηλεδιάσκεψης σε χρόνο ύστερο από το Eurogroup της 10ης Μαρτίου αναμένεται
να ληφθούν οι αποφάσεις για τη σταδιακή εκταμίευση της δόσης προς την Ελλάδα,
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καθώς κυβέρνηση και τρόικα δύσκολα θα γεφυρώσουν το υφιστάμενο χάσμα έως το
βράδυ του Σαββάτου.
Μετά την ολοκλήρωση της εξάωρης σύσκεψης με την τρόικα στο υπουργείο Οικονομικών
τις πρώτες πρωινές ώρες, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωνε πως
είναι «πολύ φιλόδοξο» να πει ότι θα υπάρξει συμφωνία με ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ μέχρι τη
Δευτέρα.
Πέραν από το θέμα των τραπεζών, το οποίο παραμένει ανοικτό και για το οποίο
αναμένονται νέες διαβουλεύσεις σήμερα, Πέμπτη, δεν έχουν ακόμη κλειδώσει τα
ζητήματα των ομαδικών απολύσεων, οι παρεμβάσεις στα φάρμακα και τα φαρμακεία, οι
αλλαγές στην αγορά γάλακτος και στην τιμή των βιβλίων, αλλά και ζητήματα που
άπτονται των αποκρατικοποιήσεων.
Εντυπωσιακή μεταβολή στο επιχειρηματικό κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα
Διαρκή βελτίωση καταγράφουν οι προσδοκίες των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδας,
σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων- ερευνών Interview. Ο
Δείκτης Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500) κατέγραψε βελτίωση τον
Φεβρουάριο για τρίτο συνεχόμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο -1, έναντι -6 τον
Ιανουάριο του 2014, -19 τον Δεκέμβριο πέρυσι και -27 τον Φεβρουάριο του 2013.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ή ανακοίνωση της, τον Φεβρουάριο οι επιχειρήσεις έκριναν
σε ποσοστό 24% ότι η κατάσταση τους είναι καλή, έναντι 21% τον Ιανουάριο του 2014.
Την ίδια στιγμή, στο 49% διαμορφώθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας
που δηλώνουν ότι η κατάσταση τους είναι ικανοποιητική, ενώ μειώνεται στο 27%, από
29% τον Ιανουάριο, το ποσοστό όσων λένε ότι είναι κακή.
Για το επόμενο εξάμηνο, ποσοστό 32% των Βορειοελλαδικών επιχειρήσεων, από τις 500
που συμμετέχουν ως δείγμα στις μηνιαίες στατιστικές μετρήσεις του δείκτη ,εκτιμούν ότι
θα είναι καλύτερη η κατάσταση τους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 24% τον Ιανουάριο.
Στασιμότητα προβλέπει το 39% (49% τον Ιανουάριο) και επιδείνωση το 29%, έναντι
27% τον προηγούμενο μήνα.
Αναμένεται τοποθέτηση Ντράγκι για την τρόικα και τις ελληνικές τράπεζες
Την επικαιροποιημένη έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάταξη του ελληνικού
τραπεζικού τομέα θα δημοσιοποιήσει σήμερα, Πέμπτη η Τράπεζα της Ελλάδος, ωστόσο η
προσοχή είναι στραμμένη στην Φρανκφούρτη και στις δηλώσεις που θα κάνει για το
θέμα των ελληνικών τραπεζών ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.
Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος θα περιλαμβάνει μια συντηρητική εκτίμηση των
κεφαλαιακών αναγκών όλων των τραπεζών, ώστε να πληρούνται τα ελάχιστα
απαιτούμενα επίπεδα Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων κατά την περίοδο 2014-2017.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα τοποθετεί κοντά στα 6 δισ. ευρώ τις κεφαλαιακές ανάγκες
των συστημικών τραπεζών. Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών και το νομοσχέδιο
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του υπουργείου Οικονομικών για την ανακεφαλαιοποίησή τους βρέθηκαν στο επίκεντρο
της πολύωρης σύσκεψης του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης με την τρόικα στο
υπουργείο Οικονομικών.
Κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μετά την συνάντηση πως η
Κυβέρνηση ζητά «ίση μεταχείριση για τις ελληνικές τράπεζες με τις άλλες ευρωπαϊκές
τράπεζες», διαφωνώντας έτσι με το ΔΝΤ που διεκδικεί η κεφαλαιακή θωράκιση των
ελληνικών τραπεζών να προχωρήσει άμεσα και ανεξάρτητα των stress tests της ΕΚΤ.
Αλλαγές για το φόρο υπεραξίας ακινήτων και τη μείωση των προστίμων
Να προχωρήσει μονομερώς σε αλλαγές για το φόρο υπεραξίας ακινήτων και τη μείωση
των φορο-προστίμων αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών, καθώς η τρόικα
καθυστερεί στο να δώσει την έγκρισή της. Το νομοσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή τις
επόμενες ημέρες, με στόχο να ξεπαγώσει η κτηματαγορά και να δοθεί μία ανάσα σε όσους
εντοπίζονται να έχουν υποπέσει σε φοροδιαφυγή.
Το υπουργείο Οικονομικών είναι διατεθειμένο να νομοθετήσει μονομερώς στέλνοντας με
αυτόν τον τρόπο μήνυμα στους δανειστές ότι δεν γίνεται για όλα τα θέματα να περιμένει
την έγκριση της τρόικας, ειδικά σε μία περίοδο που αναζητούν όλοι την
ανάπτυξη. Παράγοντες της κτηματαγοράς επισημαίνουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014
έως σήμερα δεν έχει γίνει σχεδόν καμία αγοραπωλησία ακινήτου. Αυτό και μόνο δείχνει
ότι αν η τρόικα ενδιαφερόταν πραγματικά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα
ξεμπλοκάρει το συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο που είναι έτοιμο εδώ και δύο
εβδομάδες.
Ξεκινά ο διαγωνισμός για την πώληση του 67% του ΟΛΠ
Τους όρους της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 67% του
μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενέκρινε το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, αφού έλαβε υπόψη τα σχόλια
που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών
Υποθέσεων της Βουλής.
Η διαγωνιστική διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του
έτους.
Ποσοστό 5,7% δίνει στο «Ποτάμι» η Alco
Ποσοστό 5,7% συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές το «Ποτάμι» του
Σταύρου Θεοδωράκη, στην πρώτη δημοσκόπηση μετά την ανακοίνωση της ίδρυσής του.
Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για λογαριασμό του NewsIt που
πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά σε δείγμα 1.000 ατόμων, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει πρώτο
κόμμα με ποσοστό 20,9% έναντι 20% της ΝΔ και ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 6,9%, το
«Ποτάμι» με 5,7%, το ΚΚΕ με 5,2%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4%, το ΠΑΣΟΚ με 3,8%, η
Δημοκρατική Αριστερά με 2,8%, οι Οικολόγοι στο 1,5% και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1,1%.
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Από την εκλογική διαδικασία των ευρωεκλογών δηλώνει πως θα απέχει το 7,2%, ενώ οι
αναποφάσιστοι φτάνουν το 13,6%. Με αναγωγή στα έγκυρα τα ποσοστά
διαμορφώνονται ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ 23,3%, Ν.Δ. 22,3%, Χρυσή Αυγή 7,7%, «Ποτάμι» 6,4%,
ΚΚΕ 5,8%, Ανξάρτητοι Έλληνες 4,5%, ΠΑΣΟΚ: 4,2%, ΔΗΜΑΡ 3,1%, Οικολόγοι 1,7%,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,2%, Άλλο 4,6% και αναποφάσιστοι 15,2%.
Κλειστά τα φαρμακεία στις 10 και 11 Μαρτίου
Την κήρυξη 48ωρης προειδοποιητικής πανελλαδικής απεργίας για την Δευτέρα 10 και
Τρίτη 11 Μαρτίου αποφάσισε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ως
αντίδραση στις αφόρητες, όπως αναφέρει, στις αφόρητες πιέσεις της τρόικας και όλων
όσων θέλουν να διαλύσουν τα φαρμακεία.
Ειδικότερα οι φαρμακοποιοί αντιδρούν στην επιμονή των εκπροσώπων της τρόικας που
αφορούν, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών φαρμακείων και στα πληθυσμιακά
κριτήρια για την ίδρυση αυτών, στην απελευθέρωση των Μη Υποχρεωτικώς
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ), στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας.
Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης
Γκάουκ
Την απαγόρευση των συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα και στην ευρύτερη περιοχή του
Μεγάρου Μαξίμου και του Προεδρικού Μεγάρου αύριο, Πέμπτη, αποφάσισε, για σήμερα,
η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής λόγω της επίσκεψης του γερμανού προέδρου,
Γιόαχιμ Γκάουκ.
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί από νωρίς το πρωί στο Σύνταγμα, μπροστά
από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (για να αποφευχθεί τυχόν αιφνιδιαστική
συγκέντρωση εργαζομένων) και στα σημεία που θα βρεθεί ο κ. Γκάουκ με βάση το
πρόγραμμα του.
«Το μέλλον των δύο χωρών, Ελλάδας και Γερμανίας, είναι κοινό μέσα στην ευρωπαϊκή
πορεία», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας υποδεχόμενος τον κ.
Γκάουκ στο Προεδρικό Μέγαρο.
Μειώνεται το ΕΤΜΕΑΡ για τις βιομηχανίες Μέσης Τάσης
Μειώνεται η επιβάρυνση των βιομηχανιών που ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο μέσης
τάσης για την χρηματοδότηση του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
σύμφωνα με υπουργική απόφαση που προβλέπει την εξίσωση του σχετικού τέλους
(ΕΤΜΕΑΡ) με αυτό που χρεώνεται στην Υψηλή τάση. Η ρύθμιση αφορά τους πελάτες
Μέσης Τάσης με συνολική ετήσια κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη από 13
γιγαβατώρες. Προηγήθηκε νομοθετική ρύθμιση με την οποία εξισώθηκαν και οι χρεώσεις
Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) μεταξύ των δυο κατηγοριών καταναλωτών.
Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, με τον τρόπο αυτό, αίρεται πλήρως ο διαχωρισμός μεταξύ
βιομηχανικών καταναλωτών (όπως υαλουργία, χαρτοποιία, κλωστοϋφαντουργία κλπ),
που τα καταναλωτικά τους χαρακτηριστικά είναι αντίστοιχα με αυτά των ενεργοβόρων
4

βιομηχανιών Υψηλής Τάσης (χαλυβουργίες, τσιμέντα, αλουμίνιο κλπ), αλλά δεν έχουν
συμπεριληφθεί στην Υψηλή Τάση λόγω του τρόπου σύνδεσής τους με το δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας.
Κομισιόν: Υπό «ενισχυμένη επίβλεψη» η γαλλική οικονομία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να θέσει τη Γαλλία υπό ενισχυμένη
επιτήρηση, επικρίνοντας για άλλη μια φορά την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας της και το υψηλό επίπεδο του χρέους της.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει πολυάριθμες μακροοικονομικές
ανισορροπίες, οι οποίες δεν έχουν διορθωθεί με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον για τη
γαλλική οικονομία το είδος της επιτήρησης η οποία εφαρμόζεται στην Ισπανία και στην
Ιρλανδία, δύο χώρες οι οποίες μόλις εξήλθαν από προγράμματα στήριξης -των τραπεζών
της η πρώτη, των δημόσιων οικονομικών της η δεύτερη.
Η ανακοίνωση της Κομισιόν στις Βρυξέλλες προστέθηκε στις επανειλημμένες επικρίσεις
της έναντι της Γαλλίας: για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, για το αυξημένο εργασιακό
κόστος, για το δημόσιο χρέος της, που δεν παύει να διογκώνεται.
Κυρώσεις της ΕΕ εναντίον του Γιανουκόβιτς - Σύνοδος με στόχο τη Ρωσία
Τα περιουσιακά στοιχεία 18 ουκρανών αξιωματούχων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται
και ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, παγώνουν οι χώρες της ΕΕ ενώ οι ηγεσίες των «28»
προσέρχονται την Πέμπτη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία, στο τραπέζι
της οποίας δεν αποκλείεται να τεθούν και κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας για τις εξελίξεις
στην Κριμαία.
Οι «28» καταδικάζουν μεν ομόθυμα με υψηλούς τόνους τη ρωσική κατάληψη της
Κριαμίας, αλλά εμφανίζονται διχασμένοι για την επιβολή κυρώσεων. Ιδιαίτερα οι
μεγαλύτερες χώρες εμφανίζονται διστακτικότερες σε ευρείες κυρώσεις, δεδομένης και
της σημαντικής ενεργειακής εξάρτησης από τη Μόσχα. Ο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, αρχηγός
των γερμανών Σοσιαλδημοκρατών -του δεύτερου κόμματος του κυβερνητικού
συνασπισμού στο Βερολίνο- μεταβαίνει την Πέμπτη στη Μόσχα, για προγραμματισμένη
επίσκεψή του στη ρωσική πρωτεύουσα.
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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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