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Συμφωνία για το Επενδυτικό Ταμείο θα υπογράψουν Σαμαράς-Μέρκελ
Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) για τη δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου,
του «Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη», στα πρότυπα της γερμανικής τράπεζας KfW, θα
υπογράψουν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η καγκελάριος της Γερμανίας
Άνγκελα Μέρκελ κατά τη συνάντησή τους σήμερα, Παρασκευή.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η οικονομική εφημερίδα «Handelsblatt», ο
πρωθυπουργός και η καγκελάριος της Γερμανίας επιθυμούν να προωθήσουν τη
δημιουργία μιας τράπεζας για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με φθηνά
δάνεια. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δύο χώρες θα συνεισφέρουν 100 εκατομμύρια στο
Ταμείο.
«Η σχεδιαζόμενη συμφωνία γίνεται προκειμένου να προωθηθεί το σχέδιο που έχει μείνει
στάσιμο» αναφέρει η εφημερίδα και επισημαίνει ότι ο υπουργός Οικονομικών της
Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε ήδη από τον περασμένο Ιούλιο συμφωνήσει στη
συμμετοχή της Γερμανίας, μέσω της KfW, ενώ στα σχέδια περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων
η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Γαλλία. Οι προετοιμασίες
όμως προχωρούν εδώ και μήνες με αργούς ρυθμούς.
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Οφέλη και επόμενες κινήσεις μετά την έξοδο της χώρας στις αγορές
Η επιτυχής έξοδος της χώρας στις αγορές με το 5ετές ομόλογο ανοίγει το δρόμο για
ουσιαστική συμπίεση του κόστους δανεισμού στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας,
εκτιμούν αναλυτές. Το 5% ή και χαμηλότερα θα αποτελέσει βάση αναφοράς για το
δανεισμό της χώρας, ενώ την ίδια ώρα βελτιώνονται οι όροι δανεισμού μεγάλων
επιχειρήσεων. Ενδεικτικός του κλίματος θα είναι ο προγραμματισμένος για σήμερα,
Παρασκευή, δανεισμός της ΔΕΗ, που ανοίγει βιβλίο προσφορών για την άντληση 500
εκατ. ευρώ, με την έκδοση ομολόγων. Εκτός, όμως, από την ομαλοποίηση των συνθηκών
δανεισμού των επιχειρήσεων, η επιτυχία της έκδοσης του Δημοσίου αναμένεται να
αυξήσει και την εμπορευσιμότητα των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες
επενδυτές.
Παράλληλα, εκτιμάται ότι στη διάρκεια του έτους το ελληνικό δημόσιο θα προχωρήσει
και σε άλλες εκδόσεις. Τα επόμενα βήματα αναμένεται να περιλαμβάνουν
αναχρηματοδότηση εντόκων γραμματίων που έχουν αγοράσει οι ελληνικές τράπεζες (της
τάξης του 1,5 δισ. ευρώ), 5ετές ομόλογο όπως το χθεσινό, την έκδοση νέων τίτλων
διαφορετικής διάρκειας, όπως 12μήνου, αλλά και 3ετών και ενδεχομένως και 7ετών
ομολόγων. Πιθανώς, δε, να υπάρξει και ομαδοποίηση 20 τίτλων που κυκλοφορούν
σήμερα στην αγορά μετά το PSI και λήγουν σε διάφορες χρονικές στιγμές σε 4 - 5
κατηγορίες, ώστε να ενισχυθεί η εμπορευσιμότητά τους. Σημειώνεται ότι μετά τη χθεσινή
έξοδο στις αγορές, καταγράφεται μεγάλη αποκλιμάκωση στην απόδοση του 10ετούς
ομολόγου (κάτω από το 6%), ενώ εκτιμάται ότι αναλόγως θα επηρρεαστούν και τα
επιτόκια των εντόκων γραμματίων.
Ποιοι ήταν οι ξένοι που κάλυψαν την έκδοση του 5ετούς ομολόγου
Πληροφορίες για την γεωγραφική "προέλευση" των ξένων επενδυτών που συμμετείχαν
στην έκδοση του 5ετούς ελληνικού ομολόγου δίνει το υπουργείο Οικονομικών τονίζοντας
ότι ήταν έντονο το ενδιαφέρον των διαχειριστών κεφαλαίων και του "real money". Όπως
αναφέρει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους άντλησε 3 δισ. ευρώ μέσω της
πώλησης 5ετούς ομολόγου που λήγει στις 17 Απριλίου του 20109 με κουπόνι 4,75%. Τα
κεφάλαια
αντλήθηκαν
με
απόδοση
4,95%.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ισχυρό και ευρύ. Η ζήτηση καθοδηγήθηκε από
επενδυτές “real money”, κυρίως της Ηπειρωτικής Ευρώπης και μετά από τη Βρετανία και
άλλες χώρες, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Το 31% περίπου καλύφθηκε από την
Ευρώπη εκτός Βρετανίας, το 47% στη Βρετανία και περίπου το 15% σε άλλες χώρες,
σύμφωνα με την ανακοίνωση. Περίπου το 7% της έκδοσης διανεμήθηκε σε επενδυτές της
Ελλάδας. Στο βιβλίο προσφορών υπάρχει ενδιαφέρον από διαχειριστές κεφαλαίων,
ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και άλλους επενδυτές. Οι
διαχειριστές κεφαλαίων αντιστοιχούν περίπου στο 49% της επενδυτικής βάσης.
Ακολουθούν τα επενδυτικά και ασφαλιστικά ταμεία που αντιστοιχούν περίπου στο 4%,
τα hedge funds με περίπου 33% και οι τράπεζες με 14%, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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Στα 1.347 ευρώ οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης μιας τετραμελούς οικογένειας
Στα 1.347 ευρώ καθαρά - δηλαδή χωρίς δαπάνες για φόρους, ασφαλιστικές εισφορές,
ενοίκια ή δόσεις στεγαστικού δανείου - όρισε το Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέους «τις
εύλογες μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης» μιας τετραμελούς οικογένειας, μετά από εισήγηση
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης των κκ Κωστή Χατζηδάκη και Θανάση
Σκορδά.
Ο κανόνας αυτός θα ισχύσει από το 2015 και θα διευκολύνει τη διαπραγμάτευση μεταξύ
δανειοληπτών και τραπεζών σχετικά με τη ρύθμιση των πάσης φύσεως δανείων.
Σύμφωνα με υψηλόβαθμούς παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης - και μετά από
δίωρη συνεδρία του Συμβουλίου στο οποίο συμμετείχαν εκτός της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Ανάπτυξης, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας. ο υπουργός
Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης, καθώς και ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ.
Γιώργος Προβόπουλος κι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών κ. Γιώργος
Ζαννιάς - και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κύματος κόκκινων δανείων στο
επόμενο διάστημα, διαμορφώθηκε το πλαίσιο των μηνιαίων «εύλογων δαπανών
διαβίωσης» ανάλογα με την κατηγορία του δανειολήπτη, ενήλικας, ζευγάρι, ζευγάρι με
ένα παιδί, ζευγάρι με 2, 3 ή 4 τέκνα, για ολοκληρωθεί το πλαίσιο διαπραγμάτευσης για τις
ρυθμίσεις των επισφαλών δανείων.
Οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» για ένα άτομο ανέρχονται στα 537 ευρώ μηνιαίως, για
ένα ζευγάρι στα 906 ευρώ, για έναν ενήλικα με ένα παιδί στα 758 ευρώ, για ένα ζευγάρι
με ένα παιδί στα 1.1206 ευρώ και για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά ανέρχονται στα 1.347
ευρώ μηνιαίως.
Σύμφωνα με τα όσα συμφωνήθηκαν το καθαρό ποσό μπορεί να φθάσει για μια
οικογένεια με δύο ενήλικες και τέσσερα τέκνα τα 2.280 ευρώ μηνιαίως.
Πτώση 35% στις οικοδομικές άδειες τον Ιανουάριο
Συνεχίζεται η συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με αυτά, τον Ιανουάριο σημείώθηκε πτώση 35% στις
οικοδομικές άδειες.
Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) στο
σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες,
διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο σε 917 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 160,9
χιλιάδες m2 επιφάνειας και 627,1 χιλιάδες m3 όγκου. Καταγράφηκε, δηλαδή, μείωση
κατά 35,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,2% στην επιφάνεια και κατά
40,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
Έλεγχος πιστοποιητικών διορισμού και σε υπαλλήλους της Βουλής
Κατηγορηματικός ότι οι αποσπασμένοι υπάλληλοι του Δημοσίου στη Βουλή δεν
πρόκειται να εξαιρεθούν από τον έλεγχο νομιμότητας του διορισμού τους και τον έλεγχο
για τον εντοπισμό τυχόν πλαστών δικαιολογητικών είναι ο υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης, σε έγγραφό
του που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Το έγγραφο του κ. Μητσοτάκη διαβιβάστηκε στη
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Βουλή ύστερα από ερώτηση που του είχε απευθύνει ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Γιάννης
Πανούσης, μετά την ψήφιση τροπολογίας στον Κώδικα Μετανάστευσης με θέμα την
αξιολόγηση αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων σε βουλευτικά γραφεία. Ο βουλευτής
καλούσε τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης να επιβεβαιώσει ότι η συγκεκριμένη
κατηγορία αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων δεν θα εξαιρεθεί από τμήματα του
ελέγχου που υφίστανται όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι και θα αξιολογηθείελεγχθεί με βάση τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες που ισχύουν για το σύνολο των δημοσίων
υπαλλήλων.
Στο έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή, στις 9 Απριλίου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται
στην έκδοση εγκυκλίων με τις οποίες έχουν κληθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν
αρχικά σε επικαιροποίηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και εν συνεχεία σε
έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών και στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό
και στοιχειοθετούν τη νομιμότητα του διορισμού ή της πρόσληψής τους και της
υπηρεσιακής τους κατάστασης.
ΓΣΕΒΕΕ: Απαράδεκτη η τροπολογία Βρούτση για τον ΟΑΕΕ
Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδος την τροπολογία του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ι.
Βρούτση, με την οποία «παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για
πράξεις ή παραλήψεις της διοίκησης του ΟΑΕΕ». Η τροπολογία αφορά τη διάθεση
εισφορών οι οποίες είχαν εισπραχθεί από τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ για την ανεργία
των ελεύθερων επαγγελματιών και προβλέπει επίσης ότι ο ΟΑΕΕ μπορεί να συνεχίσει να
εισπράττει χρήματα για τους ανέργους αλλά να τα αποδίδουν στον οικείο λογαριασμό
μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
Την ώρα που η Δικαιοσύνη διερευνά τη μηνυτήρια αναφορά της ΓΣΕΒΕΕ, σημειώνει η
Συνομοσπονδία, ο υπουργός προχώρησε στην κατάθεση της σχετικής τροπολογίας η
οποία προβλέπει επίσης ότι τα μέχρι τώρα παρακρατηθέντα ποσά που έχουν εισπραχθεί
ύψους 126 εκατ. ευρώ περίπου θα αποδοθούν αναδρομικά στο λογαριασμό για την
ανεργία στα επόμενα 15 χρόνια τμηματικά και με δόσεις.
ΟΑΕΔ: Καταβάλλεται σήμερα το δώρο Πάσχα
Σήμερα Παρασκευή, θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ το δώρο Πάσχα, στους
επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας
μητρότητας. Θα προπληρωθούν επίσης, τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα
μακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήματα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως
απασχολουμένων, που θα καταβάλλονταν κανονικά από 11/04/2014 μέχρι και
27/04/2014.
Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων. Στη σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΑΕΔ,
σημειώνεται ότι ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτουμένων
ανέργων, των μακροχρονίως ανέργων και των δικαιούχων του βοηθήματος αυτοτελώς
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και ανεξαρτήτως απασχολουμένων στα χρονικά διαστήματα που τους έχουν οριστεί,
εξακολουθεί να ισχύει.
Από τις 24 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου η 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Από τις 24 Μάιου έως την 1η Ιουνίου θα διαρκέσει η 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, που
έχει καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης εμπόρων, παραγωγών και καταναλωτικού κοινού.
Η έκθεση στοχεύει στην προβολή των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, στη δημιουργία
εμπορικών επαφών και συναντήσεων, στην ενημέρωση των καταναλωτών και στην
προώθηση των πωλήσεων. Φέτος η έκθεση χωρίζεται σε κλαδικούς τομείς για
πληρέστερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο διαχωρισμός της
έκθεσης θα γίνει με βάση τους παρακάτω τομείς: Δόμηση – Κατοικία, ΕνέργειαΤεχνολογία Περιβάλλοντος, Αυτοκίνητο - Μοτοσυκλέτα –Σκάφος – Αξεσουάρ, ΓεωργίαΚτηνοτροφία, Τρόφιμα-Ποτά, Τουρισμός- Αγροτουρισμός. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες της Π.Ε.Λ.
στα τηλέφωνα 22310-22704 και 28063 και την κα. Εύη Κέππα.

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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