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Υπόµνηµα ΒΕΘ προς πρωθυπουργό: ∆ώστε λύσεις για την επιχειρηµατικότητα που
αργοπεθαίνει
Η ανάγκη διαµόρφωσης προϋποθέσεων ανάκαµψης της οικονοµίας, µέσα από ένα ξεκάθαρο
και αξιόπιστο πρόγραµµα, µε προτεραιότητες την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, τον
εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης, την ενίσχυση της ρευστότητας για το επιχειρείν, την
ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων στις αγορές εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών,
επισηµαίνεται µεταξύ άλλων στο υπόµνηµα που παρέδωσε, σήµερα ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, στον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαµαρά.
Το υπόµνηµα κατατέθηκε µε αφορµή τη συνάντηση του πρωθυπουργού µε τους παραγωγικούς
φορείς της Βόρειας Ελλάδας, εν όψει της επίσκεψης του για τα εγκαίνια της 78ης ∆ΕΘ.
Μεταξύ άλλων το ΒΕΘ ζητά µείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης των
επιχειρήσεων, ενίσχυση των πόρων από το ΕΣΠΑ και επιτάχυνση των δράσεων ενίσχυσης των
επιχειρήσεων µέσω του ΕΤΕΑΝ και των τραπεζών, δηµιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας
Μικρών Επιχειρήσεων ειδικού σκοπού µε τραπεζικές εγγυοδοτικές και χρηµατοδοτικές
δυνατότητες, για τις ΜµΕ, ενθάρρυνση του τραπεζικού συστήµατος, ώστε να παρέχει
ρευστότητα σε επιχειρήσεις µέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Χρηµατοδότησης και
συγκεκριµένα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, άµεση εξόφληση χρεών του ∆ηµοσίου
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προς τις επιχειρήσεις, ή αυτοδίκαιο συµψηφισµό των οφειλών επιχειρήσεων προς το ∆ηµόσιο
και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, παράταση σε όσα προγράµµατα του ΕΠΑΝ ΙΙ (π.χ.
Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα, Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Εξωστρέφεια Ι) είναι
δυνατό, δηµιουργία παραρτήµατος ΕΤΕΑΝ στην Θεσσαλονίκη, που θα λειτουργεί µε την
συνδροµή των φορέων.
Επιπλέον το ΒΕΘ ζητά υλοποίηση της πρότασης για ρύθµιση των ασφαλιστικών οφειλών των
επιχειρήσεων, µε κεφαλαιοποίησή τους, έως 31/12/2012, µε αποπληρωµή τρεχόντων
υποχρεώσεων για το 2013 και σταδιακή εξόφληση των οφειλών από το 2014 έως το 2020,
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10%, ώστε να ευνοηθούν οι προσλήψεις.
Το ΒΕΘ προτείνει την παράταση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών για όσο διαρκεί η
ύφεση και την προώθηση ευνοϊκών ρυθµίσεων των «κόκκινων δανείων» ώστε να αυξηθούν οι
δυνατότητες εξυπηρέτησης τους. Επιπρόσθετα προτείνει την επέκταση της προστασίας της
πρώτης κατοικίας και για όσους έχουν επιχειρηµατικές οφειλές.
Οι βασικές προτάσεις του ΒΕΘ για τους χιλιάδες κατ´ ανάγκη οφειλέτες του ΟΑΕΕ, είναι η
αποποινικοποίηση, η αποσύνδεση της θεώρησης οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας, η
ενεργοποίηση του λογαριασµού ανεργίας πέραν του επιδόµατος και στην ιατροφαρµακευτική
κάλυψη και η επανέναρξη καταβολής τρεχουσών εισφορών µε ελεύθερη επιλογή κλάσης από
τους "ανενεργούς".
Βελτιώθηκε η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη του World Economic Forum για την
ανταγωνιστικότητα
Βελτίωση κατέγραψε η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη του World Economic Forum για την
ανταγωνιστικότητα. Φέτος η χώρα µας κατέλαβε την 91η θέση µεταξύ 148 χωρών , όταν
πέρυσι καταλάµβανε την 90η θέση µεταξύ 142 κρατών. Η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία
µεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης, ωστόσο οι συντάκτες της έκθεσης αναγνωρίζουν πως η
ελληνική κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση της υπέρβασης των δυσκολιών. Αγκάθια
στην αξιολόγηση του World Economic Forum παραµένουν η διαφθορά, το πολιτικό
περιβάλλον, το φορολογικό πλαίσιο, η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και η γραφειοκρατία.
Ιδιαίτερα χαµηλές είναι οι επιδόσεις που καταγράφει η Ελλάδα στο µακροοικονοµικό
περιβάλλον, όπου η Ελλάδα καταλαµβάνει την προτελευταία θέση (147) της κατάταξης, αλλά
και στην ανάπτυξη της χρηµατοπιστωτικής αγοράς (137η θέση). Στην αποδοτικότητας της
αγοράς εργασίας λαµβάνει την 127η θέση, στην αποδοτικότητα της αγοράς αγαθών την 108η
θέση, ενώ και σε θέµατα καινοτοµίας η Ελλάδα βρίσκεται στην 87η θέση, καθώς
διαπιστώνονται υστερήσεις.
Βελτίωση των επιδόσεων και σχετικά καλές θέσεις σηµειώνει η χώρα µας στον τοµέα της
υγείας και της βασικής εκπαίδευσης όπου καταλαµβάνει την 35η, στις υποδοµές (38η θέση),
στην τεχνολογική ετοιµότητα (39η θέση), στην ανώτερη εκπαίδευση (41η θέση), αλλά και στο
µέγεθος της αγοράς (47η θέση).
Μεγάλη διαπραγµάτευση µετά το πρωτογενές πλεόνασµα φέτος, λέει ο Γ.Στουρνάρας
∆εν αφήνει περιθώριο για συζητήσεις επί ελαφρύνσεων, όπως θα ήταν η µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, ο υπουργός Οικονοµικών Γ.Στουρνάρας. Όπως
2

τόνισε, η µεγάλη διαπραγµάτευση µε την τρόικα θα γίνει αφού θα έχουµε πρωτογενές
πλεόνασµα
φέτος.
Μιλώντας στον ΣΚΑΙ το πρωί της Τετάρτης δήλωσε: «Ανησυχώ και δεν εφησυχάζω γιατί
πρέπει να τηρήσουµε το πρόγραµµα». Σηµείωσε ότι η χώρα είναι σε καλό δρόµο και τα
στοιχεία αυτό δείχνουν, προσθέτοντας ωστόσο ότι το επτάµηνο δεν είναι δωδεκάµηνο.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι τώρα καταρτίζεται το µεσοπρόθεσµο για το 2016 και
2017 τονίζοντας ότι πρέπει να δούµε τη δηµοσιονοµική σταθερότητα σε βάθος χρόνου.
Στο µεταξύ «πολύ δύσκολη» χαρακτήρισε τη διαπραγµάτευση µε την τρόικα σχετικά µε το
µέλλον των αµυντικών βιοµηχανιών ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας,
επιβεβαιώνοντας τη µάχη που δίνεται σε αυτό το µέτωπο. «Θα πρέπει να τους αποδείξουµε ότι
η εκκαθάριση σε λειτουργία αφήνει στο δηµόσιο µεγαλύτερη περιουσία από ό,τι θα έκανε η
πτώχευση», υπογράµµισε ο κ. Στουρνάρας.
Πάνω από 4,8 δισ.ευρώ άντλησαν οι επιχειρήσεις από διεθνείς αγορές το 2013
Την πρόσβαση στο διεθνή δανεισµό έχουν ανακτήσει το 2013 οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε
χώρες της Περιφέρειας της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε προγράµµατα προσαρµογής.
Σύµφωνα µε στοιχεία της πλατφόρµας συναλλαγών Dealogic που επικαλούνται σε δηµοσίευµα
τους οι Financial Times ο όγκος των οµολόγων που έχουν εκδώσει οι επιχειρήσεις σε Ελλάδα,
Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ιρλανδία σηµειώνουν µεγάλη αύξηση από την αρχή του
έτους, γεγονός που αντανακλά την εµπιστοσύνη των επενδυτών στις οικονοµίες αυτές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όγκος έκδοσης οµολόγων στις προαναφερόµενες χώρες αυξήθηκε
σε σύγκριση µε το 2012 περισσότερο από 60%. Η µεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην
Ελλάδα, όπου µέσα στο 2013 ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η έκδοση 12 οµολόγων αξίας 4,84
δισ. ευρώ, όταν το πρώτο επτάµηνο του 2012 είχε εκδοθεί µόλις ένα οµόλογο αξίας 88 εκατ.
δολαρίων. Υπενθυµίζεται πως πολλές ελληνικές εταιρείες έχουν προχωρήσει από την αρχή του
2013 σε οµολογιακές εκδόσεις που φέρουν µάλιστα κουπόνια έως και 8,75%, καθώς θέλουν να
αναχρηµατοδοτήσουν τον δανεισµό τους και να απελευθερώσουν κεφάλαια κίνησης. Η
υπερκάλυψη των εκδόσεων καταδεικνύει ότι οι επενδυτές έχουν αναθεωρήσει τις απόψεις τους
για το ρίσκο της χώρας.
Την Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου τα εγκαίνια του περιπτέρου του ΒΕΘ
∆υναµική θα είναι η παρουσία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στην 78η
∆ΕΘ, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 7 έως τις 15 Σεπτεµβρίου. Τα εγκαίνια του περιπτέρου
του ΒΕΘ, που θα πραγµατοποιηθούν την Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου, στις 11.30 π.µ., θα τελέσει ο
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στη συνεχή προσπάθειά του για πολύπλευρη και
αποτελεσµατική στήριξη των µελών του καθώς και για την προβολή των παραγοµένων από τις
βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης ελληνικών προϊόντων, συµµετέχει στη ∆ΕΘ, µε
οµαδική συµµετοχή, στο περίπτερο 16 (είσοδος από την οδό Εγνατία).
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Στο µικροσκόπιο 1.750 φορολογούµενοι µε µεγάλη οικονοµική επιφάνεια
«∆εν έχει επέλθει παραγραφή», δηλώνει το υπουργείο Οικονοµικών για τις υποθέσεις
φορολογικού ελέγχου 1.750 φορολογουµένων µε µεγάλη οικονοµική επιφάνεια που
ερευνώνται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου.
Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υφυπουργού Οικονοµικών Γιώργου Μαυραγάνη, που
διαβιβάστηκε στη Βουλή, µε υπουργική απόφαση του Απριλίου του 2011 είχαν συγκροτηθεί 32
Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου για τη διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου
περίπου 1.750 φορολογουµένων µε ιδιαίτερη έµφαση στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.
2238/1994.
Ψήφισµα στην αµερικανική Γερουσία για περιορισµένο πλήγµα στη Συρία
Το ψήφισµα για στρατιωτική δράση στη Συρία έρχεται στη Γερουσία θέτει χρονικό όριο 90
ηµερών, το µέγιστο, για εντολή για χτύπηµα και αποκλείει ρητά να «πατήσει πόδι» αµερικανός
στρατιώτης σε συριακό έδαφος. Το σχέδιο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί αρχικά στην αρµόδια
επιτροπή της Γερουσίας την Τετάρτη και, εάν περάσει, θα φτάσει στην Ολοµέλεια την επόµενη
εβδοµάδα.
Η «εκστρατεία» του Μπαράκ Οµπάµα στο Καπιτώλιο για να πειστούν οι επιφυλακτικοί
φαίνεται, αρχικά τουλάχιστον, να αποδίδει καρπούς. Εκτός από την εξέλιξη στην αρµόδια
επιτροπή της Γερουσίας, η οποία κατέληξε στο προσχέδιο που θα τεθεί προς ψήφιση, οι
αρχηγοί Ρεπουµπλικανών και ∆ηµοκρατικών στη Βουλή εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην
πρόθεση του Λευκού Οίκου.

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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