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Εκδήλωση ΒΕΘ για το πρόγραμμα ‘Ενίσχυση ΜμΕ στους τομείς Μεταποίησης,
Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών’ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και την ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’ (ΕΠΑΝ ΙΙ)
– ΕΦΕΠΑΕ πραγματοποιούν ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του
προγράμματος ‘Ενίσχυση ΜμΕ στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013’.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, στις 19.00 μμ, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ΒΕΘ (Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος).

«Τρύπα» 305 εκατ. ευρώ στα έσοδα του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο
Λιγότερα κατά 7% ή 305 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί είναι τα έσοδα
του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο. Σε σύγκριση, δε, με τον Ιανουάριο του 2012
σημείωσαν πτώση 16%. Λόγω της αυξημένης παρακράτησης σε μισθούς και συντάξεις οι
εισπράξεις από τους φόρους στα εισοδήματα ήταν αυξημένες, ωστόσο σημαντική
υποχώρηση κατέγραψαν τα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω της κατακόρυφης πτώσης της
κατανάλωσης.
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Δεν υπάρχουν περιθώρια αλλαγών, λέει για την ανακεφαλαιοποίηση ο Γ.
Στουρνάρας
Στην αποσαφήνιση ότι δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για διαφοροποίηση των όρων
ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών
Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, στην τηλεόραση του
Bloomberg. Ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως υπάρχουν στοιχεία ότι η εμπιστοσύνη
επανέρχεται στην ελληνική οικονομία και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην αύξηση των
τιμών των ομολόγων και στην επιστροφή καταθέσεων στις τράπεζες. Σε ερώτηση για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για το εάν θα υπάρξουν αλλαγές σημείωσε πως
δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για διαφοροποίηση των όρων. Ο ίδιος εκτίμησε πως η
ελληνική οικονομία μπορεί να ξεκινήσει να ανακάμπτει από το τέλος του 2013. «Η
ανάκαμψη μπορεί να εμφανιστεί σε μηνιαία ή σε τριμηνιαία βάση προς το τέλος του
έτους» τόνισε και συντάχθηκε με την εκτίμηση του ΔΝΤ για επιστροφή στην ανάπτυξη σε
ετήσια βάση κατά 0,6% το 2014.

Χαμηλότερο φόρο στα μικρά ακίνητα ζήτησαν οι πολιτικοί αρχηγοί
Μικρό ή καθόλου φόρο στα μικρά ακίνητα, κλιμακωτοί συντελεστές και χρήση
κοινωνικών κριτηρίων για τον υπολογισμό της φορολογίας ήταν οι «εντολές» που
έδωσαν, χθες, οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα
για το νέο ενιαίο φόρο στα ακίνητα. Το θέμα αποφασίστηκε να συζητηθεί σε νέα
σύσκεψη των «τριών» την επόμενη εβδομάδα και αφού το υπουργείο Οικονομικών
ετοιμάσει εναλλακτικά σενάρια με «αναλογικότερο και δικαιότερο» φόρο ακινήτων, από
τα οποία θα επιλέξουν οι αρχηγοί. Σύμφωνα με την εφημερίδα ‘Τα Νέα’, μετά την κατ'
αρχήν συμφωνία των πολιτικών αρχηγών αναμένεται πιο «λάιτ» φόρος για τα μικρά
ακίνητα και αυξημένος φόρος περιουσίας για τα μεγάλα ακίνητα. Η αναβολή της
απόφασης για την τελική φόρμουλα στον φόρο ακινήτων οφείλεται -σύμφωνα με
κυβερνητικές πηγές- τόσο στα πυρά των «γαλάζιων» βουλευτών (Μητσοτάκης, Βορίδης)
που δέχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Στουρνάρας όσο και στις ενστάσεις των
αρχηγών του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Σε αντιδιαστολή με την εικόνα που είχε
διαμορφωθεί την περασμένη εβδομάδα ότι βρισκόμαστε κοντά στο κλείδωμα του νέου
φόρου, κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωνε ότι «δεν βιαζόμαστε».
Επτά στους δέκα καταναλωτές έχουν περιορίσει ακόμη και είδη διατροφής
Το 50% των πολιτών κινδυνεύει να βρεθεί στο οικονομικό περιθώριο, καθώς δεν
καλύπτει φορολογικές υποχρεώσεις, χρωστάει δάνειο και αγοράζει αγαθά χαμηλότερης
ποιότητας για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, επτά στους δέκα καταναλωτές έχουν περιορίσει
ακόμη και την αγορά ειδών διατροφής. Παράλληλα, σχεδόν το 50% παραδέχεται ότι θα
αγόραζε προϊόντα χωρίς απόδειξη, προκειμένου να ωφεληθεί.
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Τέσσερις στόχοι για την ενιαία ΔΕΘ - Helexpo μετά τη συγχώνευση
Με τέσσερις βασικούς στόχους για την πορεία της ενοποιημένης ΔΕΘ-Helexpo, εισέρχεται
στη νέα εποχή του ο πάλαι ποτέ εθνικός εκθεσιακός φορέας, ενόψει της
προγραμματισμένης συγχώνευσης των δύο εταιρειών του, μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Συγκεκριμένα, ποντάρει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων κλαδικών εκθέσεων και στη
διοργάνωση νέων, προκειμένου να χτυπήσει τον ανταγωνισμό, σε ριζικό «ρετούς» και
μετεξέλιξη της Γενικής Έκθεσης του Σεπτεμβρίου, στην αξιοποίηση του Εκθεσιακού και
Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών (ΕΣΚΑ), ώστε να δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων και
στη διεθνοποίηση της ΔΕΘ-Helexpo. Τα παραπάνω επισήμανε xθες -σε συνέντευξη Τύπου
για τη διεθνή έκθεση Zootechnia- ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Αναστάσιος
Τζήκας, διευκρινίζοντας ότι η διοίκηση της πρώην ΔΕΘ (η οποία τίθεται επικεφαλής του
ενοποιημένου σχήματος, με απορρόφηση της Helexpo) δεν έχει λάβει ακόμη ενημέρωση
αν θα απομακρυνθεί, οπότε συνεχίζει να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα. Ερωτηθείς για το
εκθεσιακό κέντρο, ο πρόεδρος της εταιρείας Θεόδωρος Σουμπάσης απάντησε ότι βάσει
μελέτης, που βρίσκεται σε εξέλιξη και παρότι η ΔΕΘ-Helexpo εξακολουθεί να θεωρεί τη
μετεγκατάσταση στη Σίνδο ως ιδανική λύση, οι σημερινές συνθήκες συνηγορούν υπέρ της
παραμονής στο κέντρο της πόλης.
Στη Φρανκφούρτη και στις αποφάσεις της ΕΚΤ στραμμένα τα βλέμματα
Στη Φρανκφούρτη και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, τις οποίες θα ανακοινώσει ο Μάριο Ντράγκι, είναι σήμερα, Πέμπτη,
στραμμένα τα βλέμματα των αγορών. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των
αναλυτών προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της. Η ΕΚΤ δεν
αναμένεται να ανακοινώσει νέες κινήσεις, είτε σε σχέση με τα επιτόκια, είτε σε σχέση με
χρηματοδοτικές κινήσεις. Καθώς το βασικό επιτόκιο της Ευρωζώνης βρίσκεται στο
ιστορικά χαμηλό 0,75%, ενώ υπάρχει διαθέσιμο το πρόγραμμα των Άμεσων
Νομισματικών Συναλλαγών (OMT), οικονομολόγοι εκτιμούν πως ο κ. Ντράγκι θεωρεί ότι
η ΕΚΤ έχει κάνει ό,τι μπορεί και τώρα εναπόκειται στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών
να επιλύσουν την κρίση χρέους.
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