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Παρέµβαση Σαµαρά για τη ρευστότητα
Παρέµβαση προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και προς τις διοικήσεις των µεγάλων
τραπεζών, για το θέµα της ρευστότητας όπως και της ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων και
εξωστρεφών επιχειρήσεων υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς κατά τη
συνάντηση µε τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας ενόψει της ∆ΕΘ. Παράλληλα,
ανακοίνωσε ότι η αδειοδότηση των επιχειρήσεων θα περάσει άµεσα στα Επιµελητήρια αφού
µάλιστα έχει ετοιµαστεί το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα.
Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων παρουσίασαν στον πρωθυπουργό τα θέµατα που
τους απασχολούν, µε πρώτο αυτό της ρευστότητας. Ειδικότερα, έθεσαν θέµα εγγυηµένων
τραπεζικών επιταγών προκειµένου να εξασφαλίσουν προσωρινή ρευστότητα στις επιχειρήσεις
τους. Ζήτησαν επίσης να υπάρξει ρύθµιση για παλαιότερες οφειλές στην εφορία.
Ο κ.Σαµαράς τηλεφώνησε στον υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και ζήτησε δυναµική παρέµβαση για
έλεγχο του παρεµπορίου. Επιπλέον απαίτησε να βρεθεί άµεσα κατάλληλος χώρος για τη
µετεγκατάσταση του Αστυνοµικού Τµήµατος Λευκού Πύργου. Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε
ότι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες για τα αναπτυξιακά ζητήµατα της πόλης είναι η άµεση
προώθηση
του
σχεδίου
ιδιωτικοποίησης
του
ΟΛΘ.
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Ντάισελµπλουµ: Τον Απρίλιο οι αποφάσεις για το ελληνικό χρέος
Τα οικονοµικά προβλήµατα της Ελλάδας δεν θα τελειώσουν το 2014 και για αυτό το λόγο είναι
ρεαλιστικό να αναµένουµε ότι η χώρα θα χρειαστεί και τρίτο πακέτο βοήθειας από την
Ευρωζώνη πριν επιστρέψει στις αγορές, δήλωσε ο επικεφαλής των υπουργών Οικονοµικών της
Ευρωζώνης Γερούν Ντάισελµπλουµ µιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο.
«Όσον αφορά την πιθανή ανάγκη για ένα τρίτο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα, είναι σαφές
ότι παρά την πρόσφατη πρόοδο τα προβλήµατα της Ελλάδας δεν θα έχουν λυθεί εντελώς µέχρι
το 2014. Είναι ρεαλιστικό να υποθέσουµε ότι θα χρειαστεί πρόσθετη στήριξη πέραν του
προγράµµατος», είπε ο Ολλανδός υπουργός Οικονοµικών. Ο ίδιος επανέλαβε πως το
Eurogroup έχει καταστήσει σαφές ότι θα προσφέρει επαρκή βοήθεια στην Ελλάδα κατά την
διάρκεια του τρέχοντος προγράµµατος και πέραν αυτού, µέχρι να αποκτήσει πρόσβαση στις
αγορές.
Στο µεταξύ, σύµφωνα µε τον κ. Ντάισελµπλουµ η Ιρλανδία θα λάβει στήριξη από την
Ευρωζώνη για να βγει οµαλά στο τέλος της φετινής χρονιάς από το πρόγραµµα διάσωσής της.
«Η Ιρλανδία είχε πολύ καλή επίδοση στο πρόγραµµά της και θα βγει από το πρόγραµµα, αλλά
θα υπάρξουν µέτρα για να υποστηριχθεί η σταδιακή έξοδός της», δήλωσε.
Αρνητική η απάντηση της κυβέρνησης για ΕΛΒΟ, ΕΑΣ, ΛΑΡΚΟ
Αρνητική είναι η απάντηση της κυβέρνησης στο e-mail που έστειλε ο εκπρόσωπος της
Κοµισιόν στην τρόικα Ματίας Μορς. Η ελληνική πλευρά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τις
συστάσεις για πτώχευση των ΕΛΒΟ, ΕΑΣ και ΛΑΡΚΟ. Κυβερνητικές πηγές σηµειώνουν ότι
δεν υπάρχει καµία περίπτωση να υπάρξει απόλυση των 2.100 εργαζόµενων στις τρεις
βιοµηχανίες χωρίς αποζηµίωση.
Η ελληνική πλευρά απέστειλε ήδη απάντηση στο email όπου περιγράφονται µε αριθµούς και
επιχειρήµατα οι θέσεις της ελληνικής πλευράς. «Η κυβέρνηση δίνει µάχη να πείσει την τρόικα
είναι ότι η εκκαθάριση εν λειτουργία σε βάθος 5 ετών αφήνει µεγαλύτερη αξία στο δηµόσιο
από ό,τι η πτώχευση» δήλωσε ο υπουργός Γιάννης Στουρνάρας.
Σηµαντική επιδείνωση κατέγραψε τον Αύγουστο το επιχειρηµατικό κλίµα στην Β.
Ελλάδα
Σηµαντική επιδείνωση κατέγραψε τον Αύγουστο ο δείκτης Northern Greece Business Index
500 (NGBI 500), που αποτυπώνει την πορεία των Βορειοελλαδικών επιχειρήσεων,
επιστρέφοντας µάλιστα κοντά στα επίπεδα που βρισκόταν στις αρχές του 2013. Ειδικότερα, ο
δείκτης απώλεσε τον Αύγουστο 10 µονάδες έναντι του Ιουλίου και διαµορφώθηκε στο -32, από
-22, -49 τον ∆εκέµβριο του 2012 και -36 τον περσινό Αύγουστο. Η κατακόρυφη πτώση του
δείκτη αποδίδεται στο τέλος της τουριστικής περιόδου, στις ανησυχίες για τη βιωσιµότητα του
χρέους και για την ανάγκη ενός νέου δανειοδοτικού πακέτου το 2014, αλλά και στην
συνεχιζόµενη παρατεταµένη ύφεση.
Τον Αύγουστο οι επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας έκριναν σε ποσοστό 16% ότι η κατάσταση τους
είναι καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 20% τον Ιούλιο του 2013. Την ίδια στιγµή, στο 35%
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παρέµεινε το ποσοστό των επιχειρήσεων, που δηλώσαν ότι η κατάσταση τους είναι
ικανοποιητική, ενώ αυξήθηκε στο 49%, έναντι 45% τον Ιούλιο, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι
είναι κακή.
Για το επόµενο εξάµηνο, διαµορφώνονται στο 14% οι επιχειρήσεις που εκτιµούν ότι θα είναι
καλύτερη η κατάστασή τους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 18% τον Ιούλιο. Στασιµότητα
προβλέπει το 41% (45% τον Ιούλιο) και επιδείνωση το 45%, έναντι 37% τον προηγούµενο
µήνα.
Αύξηση των αιτηµάτων για διακοπή ηλεκτροδότησης έφερε η οικονοµική κρίση
Αύξηση πάνω από 100% το 2012 παρουσιάζει η ζήτηση από πελάτες για υπηρεσίες
διακοπής/επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύµατος (υπολογίζονται σε 513.944), ενώ στη διετία
2010- 2012 καταγράφεται µεγάλη µείωση στα αιτήµατα για νέες ηλεκτροδοτήσεις (µόλις
75.257), γεγονός που αποδίδεται στην καθίζηση της οικοδοµικής δραστηριότητας.
Προκαταβολικά αναµένεται να λάβουν οι δικαιούχοι το επίδοµα θέρµανσης
Προκαταβολικά αναµένεται να λάβουν περίπου 300.000 δικαιούχοι το επίδοµα θέρµανσης. Το
υπουργείο Οικονοµικών θέλοντας να απλοποιήσει τη διαδικασία καταβολής του επιδόµατος
θέρµανσης, η οποία κατά τη χειµερινή σεζόν 2012 -2013 αποδείχθηκε ιδιαίτερα
γραφειοκρατική και αποθάρρυνε το 70% των δικαιούχων από το να λάβουν το επίδοµα
εξετάζει τη ριζική απλοποίηση του συστήµατος.
Έτσι, το υπουργείο εξετάζει να προκαταβάλει το επίδοµα θέρµανσης σε 300.000 δικαιούχους
προκειµένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το εάν θα προµηθευτούν τελικά
πετρέλαιο ή όχι.
Αρχές Οκτωβρίου η απόφαση της ΕΕ για Αegean - Olympic Air
Η Αegean Airlines ξεκαθάρισε σήµερα, Πέµπτη, ότι δεν έχει λάβει καµία ειδοποίηση ή
πληροφόρηση για την τελική έκβαση θετική ή αρνητική της διαδικασίας εξέτασης της
σκοπούµενης εξαγοράς της Olympic Air από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Κάτι τέτοιο δεν θα
ήταν δυνατό και από την εξέλιξη των διαδικασιών της Επιτροπής οι οποίες δεν προβλέπουν
τελική κατάληξη ή απόφαση πριν από τις αρχές Οκτωβρίου µε καταληκτική ηµεροµηνία την
16/10/2013»,
σηµειώνεται
σε
σχετική
ανακοίνωση.
Σηµειώνεται πως στο επόµενο διάστηµα η Aegean Airlines θα αποχωρήσει από τα δροµολόγια
που συνδέουν την πρωτεύουσα µε την Αλεξανδρούπολη, την Κω και την Κέρκυρα. Στο τέλος
του Σεπτεµβρίου η Olympic Air θα προχωρήσει σε διακοπή των πτήσεών της που συνδέουν
την Αθήνα µε τη Ρόδο, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα διακόψει και τη σύνδεση της Αθήνας µε τη
Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο.

Μέτρα του υπ. Οικoνοµικών κατά της µη απόδοσης ΦΠΑ
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Η αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών στο σκέλος του ΦΠΑ από επιχειρηµατίες και
ελεύθερους επαγγελµατίες οδηγεί την Κυβέρνηση στo να θεσπίσει νέες ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση του συγκεκριµένου φαινοµένου. Με µια σηµαντική µερίδα, πάντως, των
υπόχρεων, να αποδίδει την καθυστέρηση ή τη µη απόδοση του ΦΠΑ στην οικονοµική
δυσπραγία και στην ανάγκη κάλυψης, πρώτα απ' όλα, βιοποριστικών αναγκών.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι προωθούµενες ρυθµίσεις από το υπουργείο Οικονοµικών για την
αντιµετώπιση της µη απόδοσης στο ∆ηµόσιο του ΦΠΑ, προβλέπουν την ανάρτηση στο
διαδίκτυο των ΑΦΜ των επιχειρήσεων και των επιτηδευµατιών που δεν υποβάλλουν
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τη µη αναγνώριση των τιµολογίων που εκδίδουν ή λαµβάνουν
για έκπτωση του ΦΠΑ.
ΕΣΘ: Κλειστά τα περισσότερα καταστήµατα τις Κυριακές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Για µία ανοιχτή αγορά µε κλειστά καταστήµατα τις Κυριακές κάνει λόγο ο Εµπορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο οποίος προχώρησε σε χαρτογράφηση των επιχειρήσεων σε
βασικούς δρόµους του ιστορικού κέντρου στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία
των εµπορικών καταστηµάτων πέραν των επτά καθορισµένων Κυριακών(ΤσιµισκήΜητροπόλεως-Εγνατία-Αγίας Σοφίας).
Σύµφωνα µε τον Εµπορικό Σύλλογο, στον πλέον εµπορικό δρόµο της Θεσσαλονίκης (την
Τσιµισκή), το 60% επί του συνόλου των εµπορικών καταστηµάτων, τα οποία καλύπτουν το
88% της εµπορικής επιφάνειας, θα είναι κλειστά οποιαδήποτε επιπλέον Κυριακή, πέραν των
καθορισµένων από το νόµο επτά Κυριακών. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τη Μητροπόλεως,
ενώ ο µόνος δρόµος ο οποίος παρουσιάζει µία οµοιογένεια από πλευράς δυνατότητας
ανοίγµατος καταστηµάτων είναι η Εγνατία.
Έγινε η πρώτη δοκιµαστική παραγωγή φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ
Η πρώτη δοκιµαστική παραγωγή φυσικού αερίου, διαδικασία γνωστή ως «άναµµα της φλόγας»
πραγµατοποιήθηκε το πρωί της Πέµπτης στο οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ. Με τη
διαδικασία αυτή θα ξεκινήσουν οι µετρήσεις για την πίεση και την ποιότητα του κοιτάσµατος.
Την ίδια ώρα, η Τουρκία στέλνει το σεισµογραφικό σκάφος «Μπαρµπαρός» στην ανατολική
Μεσόγειο, κοντά στην Κύπρο, µε εντολή να διεξάγει έρευνες για τους υδρογονάνθρακες.
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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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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