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ΒΕΘ προς Ράιχενμπαχ: Απαιτούνται πρακτικά και εφαρμόσιμα μέτρα για την
οικονομία
Στις τεράστιες θυσίες, στις οποίες έχει υποβληθεί τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός
και ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, χωρίς όμως μέχρι σήμερα, να έχει επιτευχθεί
ουσιαστική βελτίωση της οικονομίας, αναφέρεται το υπόμνημα που κατέθεσε ο πρόεδρος
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος στον
επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χορστ
Ράιχενμπαχ.
Ιδιαίτερη μνεία στο υπόμνημα του ΒΕΘ γίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας.
Mεταξύ άλλων προτείνεται: θεσμοθέτηση του συμψηφισμού των οφειλών των
επιχειρήσεων προς το κράτος με τις οφειλές του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα προς τις επιχειρήσεις, επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις,
ολοκλήρωση του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.
Αναφορικά με τη φορολογία το επιμελητήριο ζητά: καθιέρωση ενιαίου συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις, που δεν θα ξεπερνά το 20%, ώστε να είναι
στοιχειωδώς ανταγωνιστικός σε σύγκριση με γειτονικές χώρες, μείωση της
προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα, μείωση των
συντελεστών ΦΠΑ, με στόχο την τόνωση της ζήτησης και την ανάκαμψη της ψυχολογίας
στην αγορά, άρση των φορολογικών αντικινήτρων για την ανέγερση και αγορά
κατοικίας, καθώς και για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές ή
βιοτεχνικές δραστηριότητες.
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Το ΒΕΘ επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ) στις
παραμεθόριες περιοχές, με ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης των επιχειρήσεων που θα
εγκατασταθούν εντός αυτών, επισημαίνει το ΒΕΘ. Επιπλέον στο υπόμνημα προτείνονται
μία σειρά δράσεων για την απλούστευση των διαδικασιών προκειμένου να υπάρξει
προσέλκυση επενδύσεων. Συγκεκριμένα: απλοποίηση των διαδικασιών για την έναρξη
επιχειρήσεων, απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης επενδύσεων, ειδικά σε
κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, για την οικονομία και την απασχόληση,
ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων για το άνοιγμα κλειστών αγορών και επαγγελμάτων,
μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, ώστε η Ελλάδα να καταστεί
ανταγωνιστική σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες, εφαρμογή ρυθμιστικών πλαισίων
που καθορίζουν με σαφήνεια τους περιβαλλοντικούς όρους και τις προδιαγραφές χρήσης
γης, μείωση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων, με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν
την αδειοδότηση σημαντικών επενδύσεων.
∆ιαφωνεί µε την τροποποίηση του Μνηµονίου ο Χ. Ράιχενµπαχ
Αρνητικός στο να ανοίξει η συζήτηση για τροποποίηση του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας, μετά την παραδοχή από αξιωματούχους του ΔΝΤ και της ΕΕ πως
το συγκεκριμένο πρόγραμμα στηρίχθηκε σε λάθος υπολογισμούς, είναι ο επικεφαλής της
Ομάδας Κρούσης (Task Force) της Κομισιόν Χορστ Ράιχενμπαχ.«Τη στιγμή που η Ελλάδα
έχει κατορθώσει να ξεπεράσει τη δυσκολότερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος,
δεν βλέπω αυτήν τη στιγμή, ειδικά από πλευράς Task Force, πώς θα μπορούσε θα
ξανανοίξει αυτή η συζήτηση», απάντησε σε σχετική ερώτηση, μετά τη συνάντηση που
είχε με τον υπουργό Μακεδονίας - Θράκης Θεόδωρο Καράογλου. Ο κ. Ράιχενμπαχ μίλησε
θετικά για την ελληνική κυβέρνηση, λέγοντας ότι «κάνει πολύ σοβαρές προσπάθειες για
τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, εφαρμόζει σταθερά τις μεταρρυθμίσεις και αυτό
θα οδηγήσει πραγματικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για την Ελλάδα».
Η διαδικασία σύγκλισης της Ελλάδας µε την ΕΕ έχει αναστραφεί
Αλλαγή στρατηγικής για την Ελλάδα και προσθετή βοήθεια από τους ευρωπαίους εταίρους
προκρίνει το αυστριακό οικονοµικό Ινστιτούτο WiFo, το οποίο δεν συµµερίζεται τις αισιόδοξες
διαπιστώσεις που θέλουν την Ελλάδα να έχει αφήσει πίσω της τα χειρότερα. Η έκθεση
συµπεραίνει ότι το κατά κεφαλήν εισόδηµα στην Ελλάδα ήταν το 2012 κατά 28% χαµηλότερο
από τον µέσο όρο στην ΕΕ των «15» και διαπιστώνει ότι «όχι µόνο έχει επέλθει στασιµότητα
στη διαδικασία σύγκλισης της Ελλάδας, αλλά η ίδια η σύγκλιση έχει αναστραφεί».
ΙΚΑ: Αυτόφωρο για όσους χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές
Την εκκίνηση αυτόφωρης διαδικασίας προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ για τους ασυνεπείς
εργοδότες που χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές. Με τον τρόπο αυτό ελπίζει η διοίκηση
του ΙΚΑ να περιορίσει κάπως την εισφοροδιαφυγή, που στοιχίζει κάθε χρόνο στο Ίδρυμα
περισσότερα από 3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα ασκείται ποινική δίωξη για
πλημμέλημα εάν κάποιο νομικό πρόσωπο οφείλει ποσά άνω των 20.000 ευρώ, στην
περίπτωση των εργοδοτικών εισφορών και άνω των 10.000 ευρώ, εάν πρόκειται για
εργατικές εισφορές. Μάλιστα, το αδίκημα χαρακτηρίζεται διαρκές, άρα το αυτόφωρο
μετατρέπεται σε συνεχές, στις περιπτώσεις εκείνες που οι οφειλές υπερβαίνουν τα
150.000 ευρώ.
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Βάσει των όσων προβλέπονται, για να ασκηθεί η ανάλογη ποινική δίωξη, θα πρέπει να
έχει περάσει ένας μήνας, από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές έγιναν απαιτητές και
δεν καταβλήθηκαν προς τον ασφαλιστικό φορέα.
NGBI: Πιο αισιόδοξοι οι Βορειοελλαδίτες επιχειρηματίες
Σημαντική βελτίωση σε όλα τα επίπεδα καταγράφουν οι Βορειοελλαδικές επιχειρήσεις,
σύμφωνα με τον δείκτη Northern Greece Business Index 500 μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και
Ιανουαρίου 2013. Η μέτρηση του NGBI 500 για τον Ιανουάριο του 2013 είναι
επηρεασμένη από την περιρρέουσα θετική ατμόσφαιρα, που αρχίζει να διαμορφώνεται
για την Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ωστόσο υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για
να φανεί ουσιαστικός αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία. Έτσι ο δείκτης
διαμορφώνεται τον Ιανουάριο του 2013 στο -36, έναντι -49 τον Δεκέμβριο του 2012, -47
τον Νοέμβριο του 2012 και -36 τον περσινό Ιανουάριο. Ειδικότερα, τον προηγούμενο
μήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 10% ότι η κατάσταση τους είναι καλή, έναντι
αντίστοιχου ποσοστού 5% τον Δεκέμβριο του 2012. Την ίδια στιγμή στο 33% φτάνει το
ποσοστό των επιχειρήσεων, που δηλώνουν ότι η κατάσταση τους είναι ικανοποιητική,
ενώ μειώνεται στο 57%, έναντι 64% τον Δεκέμβριο το ποσοστό όσων λένε ότι είναι κακή.
Στο τραπέζι των πολιτικών αρχηγών όλα τα ανοιχτά μέτωπα
Όλα τα «καυτά» θέματα -κινητοποιήσεις αγροτών, φορολογία ακινήτων και
επανεμφάνιση της τρομοκρατίας- θα βρεθούν στο τραπέζι της συνάντησης των
κυβερνητικών εταίρων, στις 6 το απόγευμα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος της
συνάντησης είναι να γεφυρωθεί η απόσταση που χωρίζει τους τρεις αρχηγούς σε πολλά
ζητήματα και να ενισχυθεί η συνοχή της κυβέρνησης. Οι κ. Σαμαράς, Βενιζέλος και
Κουβέλης θα συζητήσουν επίσης για τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου ο
πρωθυπουργός αναμένεται να διεκδικήσει την αύξηση του μεριδίου της χώρας στον
κοινοτικό προϋπολογισμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
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