7 Οκτωβρίου 2013
2013
Στη 'Θράκη 2013' το ΒΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προτίθεται να συμμετάσχει στην 22η
Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Θράκη 2013» που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως
τις 17 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κομοτηνής.
Η φετινή έκθεση, με συνδιοργανωτές τη Δ.Ε.Θ.–HELEXPO A.E., την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης ΔΕΚΑΜΑΘ, στην Κομοτηνή, με μια νέα τιμολογιακή πολιτική [κόστος
συμμετοχής 40,00 ευρώ /τ.μ. σε στεγασμένο σταντ με εξοπλισμό], στοχεύει στην ώθηση
της τοπικής παραγωγής. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει για άλλη μια χρονιά σημείο
αναφοράς για τις επιχειρήσεις και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων
και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων –
μελών του, το ΒΕΘ θα παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής στην εν
λόγω έκθεση, με προνομιακούς όρους. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., στα
τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310-271854 μέχρι την Πέμπτη 31
Οκτωβρίου , προκειμένου να τους σταλεί η σχετική φόρμα συμμετοχής.
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Περισσότεροι φόροι, λιγότερες δαπάνες στον προϋπολογισμό
Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του
2014, που θα προβλέπει επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και
διεύρυνση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Συγκεκριμένα, το προσχέδιο του
προϋπολογισμού του 2014, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει στις 12.00 ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, θα προβλέπει θετικό ρυθμό
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία της τάξης του 0,6% για το 2014 και ύφεση της
τάξης του 4% για το 2013.
Οι πρωτογενείς δαπάνες θα συρρικνωθούν κατά 3,2 δισ. ευρώ στα 41,4 δισ. ενώ τα έσοδα
θα αυξηθούν κατά 1,5 δισ. ευρώ στα 45,1 δισ. ευρώ μέσω πολλαπλών παρεμβάσεων στην
φορολογία εισοδήματος και του φόρου στα ακίνητα. Η μεγαλύτερη περικοπή στις
δαπάνες θα προέλθει από την κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη (-2,2 δισ. ευρώ). Από
το κονδύλι των μισθών και συντάξεων το Δημόσιο αναμένεται να εξοικονομήσει περί τα
500 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να φτάσει τα 2,8 δισ. ευρώ (1,5%
του ΑΕΠ) από 300 εκατ. ευρώ που είναι η εκτίμηση για το 2013.
Το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού θα οριστικοποιηθεί και θα κατατεθεί στη Βουλή
τον Νοέμβριο, αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα.
Νέο «όχι» Σόιμπλε σε κούρεμα του ελληνικού χρέους
Απέρριψε και πάλι το ενδεχόμενο νέου κουρέματος του ελληνικού χρέους ο γερμανός
υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε μιλώντας στο οικονομικό περιοδικό
Wirtschaftswoche.
«Τέτοιου είδους συζητήσεις ήταν και εξακολουθούν να είναι ανοησίες. Αυτό το ζήτημα το
ξεκαθαρίσαμε πριν από τις εκλογές. Επ' αυτού δεν έχει αλλάξει κάτι. Ευχαρίστως
επαναλαμβάνω μια ακόμη φορά: καμία απόφαση δεν έχει μεταφερθεί στην μετεκλογική
περίοδο» δηλώνει.
Στο μεταξυ, νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους αναμένει σύντομα ο επικεφαλής
οικονομολόγος της Citigroup Βίλεμ Μπουίτερ, εκτιμώντας παράλληλα ότι το ίδιο θα
συμβεί και με την Κύπρο.
Από την πλευρά του ο γνωστός μεγαλοεπενδυτής Τζωρτζ Σόρος, επεσήμανε σε
συνέντευξη που παραχώρησε στο Der Spiegel την ανάγκη για ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους μέσω κουρέματος του επίσημου τομέα. «Όλοι ξέρουν ότι το χρέος της χώρας δεν
μπορεί να αποπληρωθεί», τόνισε ο κ. Σόρος, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πολύ κοντά
σε ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα.
Ενεργειακά θέματα στο επίκεντρο του ταξιδιού Σαμαρά στο Ισραήλ
Για το Ισραήλ αναχωρεί το απόγευμα της Δευτέρας ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα
πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα, όπου
θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Υπουργικού Συμβουλίου
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Συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ με τη συμμετοχή δώδεκα υπουργών από τις δύο χώρες.
Στη συνεδρίαση θα τεθούν θέματα διμερούς συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στα
ενεργειακά, ενώ θα υπογραφούν και διμερείς συμφωνίες για τη στενότερη οικονομική
συνεργασία σε πολλά επίπεδα όπως είναι ο τουρισμός και οι νέες τεχνολογίες. Ο κ.
Σαμαράς θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ισραήλ Σιμόν Πέρες και τον Πατριάρχη
Θεόφιλο, ενώ στο Τελ Αβίβ θα κηρύξει την έναρξη του Ελληνο-Ισραηλινού
Επιχειρηματικού Συνεδρίου στο οποίο θα συμμετάσχουν και πάνω από 100 έλληνες
επιχειρηματίες, που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο Ισραήλ.
Ένοχοι κρίθηκαν ο Άκης Τσοχατζόπουλος κι άλλοι 16 κατηγορούμενοι - Αύριο οι
ποινές
Ένοχος για όλες τις κατηγορίες που τον βάρυναν κρίθηκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος από τη
Δικαιοσύνη. Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ κατηγορείτο για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος.
Η ποινή του Άκη Τσοχατζόπουλος αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο.
Εκτός από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, το δικαστήριο έκρινε ως ενόχους τη σύζυγό του Βίκυ
Σταμάτη, την κόρη του Αρετή Τσοχατζοπούλου και άλλους 18 κατηγορουμένους.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασής του, το δικαστήριο διέκοψε, ενώ θα ακολουθήσουν
οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των καταδικασθέντων, προκειμένου να
ζητήσουν την αναγνώριση ελαφρυντικών για τους πελάτες τους, προτού η δικαστική
έδρα ανακοινώσει τις ποινές τους.
Καταθέσεις-καταπέλτες για άλλους δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής
Στοιχεία για έξι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, εκ των οποίων οι δύο δεν περιλαμβάνονται
στην δικογραφία που αφορά την κατηγορία της «εγκληματικής οργάνωσης», έδωσαν
σύμφωνα με πληροφορίες στον ανακριτή της υπόθεσης, δύο μάρτυρες που ζήτησαν να
τεθούν σε καθεστώς προστασίας.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι μάρτυρες, που πλέον στην δικογραφία αναφέρονται ως
«Μάρτυρας Γ» και «Μάρτυρας Δ» -καθώς έχουν προηγηθεί δύο καταθέσεις
προστατευόμενων μαρτύρων στον 'Αρειο Πάγο με αναφορά σε «Μάρτυρα Α» και
«Μάρτυρα Β»- προσήλθαν και κατέθεσαν υπό άκρα μυστικότητα ενώπιον του ανακριτή
για
γεγονότα
που
γνωρίζουν
ως
μέλη-στελέχη
της
Χρυσής
Αυγής.
Από τις μαρτυρικές καταθέσεις αντλούνται, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, «στοιχεία
εμπλοκής» για δύο βουλευτές, τον Γιώργο Γερμενή και τον Στάθη Μπούκουρα οι οποίοι
δεν είναι κατηγορούμενοι στην δικογραφία για την κατηγορία της «εγκληματικής
οργάνωσης», τα οποία θα αξιολογηθούν από τους ανακριτές της υπόθεσης. Επίσης, ο
ένας εκ των δύο μαρτύρων τονίζει πως υπήρχε εντολή «να φάνε τον Φύσσα».
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Μικρή βελτίωση του κλίματος για τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις
Απότομη θετική μεταβολή πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης Northern Greece
Business Index 500 (NGBI 500), ύστερα από την ιδιαίτερα αρνητική τροχιά του κατά τον
Αύγουστο. Πιθανόν, η μέτρηση του Σεπτεμβρίου να αποτυπώνει το θετικό απολογισμό
της φετινής θερινής τουριστικής περιόδου, όπως υποστηρίζουν αναλυτές της εταιρείας
δημοσκοπήσεων-ερευνών Interview, οι οποίοι διεξάγουν τις μηνιαίες στατιστικές
μετρήσεις του δείκτη, σε δείγμα 500 επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο στο -23, έναντι -32 τον
Αύγουστο. Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 15%
ότι η κατάστασή τους είναι καλή, έναντι 16% τον Αύγουστο, ενώ το 44% δήλωσαν τον
προηγούμενο μήνα ότι η κατάσταση τους είναι ικανοποιητική, ενώ μειώθηκε στο 42%
από 49% τον Αύγουστο, το ποσοστό όσων λένε ότι είναι κακή.
Στο πεδίο της απασχόλησης, η τάση για προσλήψεις παραμένει αναιμική. Η πρόθεση
απολύσεων παραμένει στο 20%, όσο και τον Αύγουστο. Όσον αφορά τον τζίρο, οι
απαντήσεις των επιχειρηματιών το φετινό Σεπτέμβριο καταδεικνύουν αύξηση του
αριθμού των επιχειρήσεων, που δηλώνουν πως παρουσίασε καθοδική πορεία (56%,
έναντι 50% τον Αύγουστο). Αύξηση πωλήσεων αποτυπώνεται στο 17% (9% τον
Αυγούστου) των επιχειρήσεων, ενώ στασιμότητα αναφέρει το 27%.
Από 15 Οκτωβρίου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, στο 1,30 το λίτρο
Στις 15 Οκτωβρίου, και με τιμή 1,30/λίτρο, θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου
θέρμανσης. Η κυβέρνηση μελετά τη διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης του
επιδόματος, καθώς και την επιτάχυνση της διαδικασίας.
Πάντως, απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών
Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στον Βήμα 99,5. «Εμείς ζητάμε φθηνότερο πετρέλαιο και όχι
στροφή του κόσμου και φέτος σε άλλες ανθυγιεινές μορφές θέρμανσης» τόνισε ο
Μιχάλης Κιούσης, ο οποίος ανέφερε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν προ-παραγγελίες.
Πρωτοφανής πτώση στην παραγωγή ελαιολάδου το 2013
Μειωμένη ακόμα και σε ποσοστό άνω του 50% αναμένεται σε ορισμένες περιοχές η
φετινή παραγωγή ελαιολάδου, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών. Όπως αναφέρεται
στο σχετικό ρεπορτάζ του «Έθνους» της Δευτέρας, οι περιοχές όπου θα υπάρξει μείωση
της παραγωγής είναι η Κρήτη, η Λέσβος και η Πελοπόννησος.
Στην Κρήτη η παραγωγή δεν θα ξεπεράσει τους 50.000 τόνους (από 120.000) και στη
Μυτιλήνη τους 8.000 τόνους (από 17.000 το 2012). Το κυρίαρχο πρόβλημα με την φετινή
παραγωγή έχει να κάνει με την προβληματική καρπόδεση και σχινοκαρπία, που
οφείλεται στις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, στελέχη του ΕΛΓΑ τονίζουν ότι στη μειωμένη
παραγωγή συμβάλλει και το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας.
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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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