10 Ιουνίου 2014

ΒΕΘ: Ο ανασχηματισμός πρέπει να σηματοδοτήσει αλλαγή πολιτικής για την
κυβέρνηση
Την ανάγκη να τρέξει έναν «μαραθώνιο» η κυβέρνηση, μετά τον σαρωτικό της
ανασχηματισμό, ώστε να σηματοδοτήσει μία νέα αρχή που δεν θα βασίζεται στην
υπέρμετρη λιτότητα και στην ευφάνταστη και παράλογη υπερφορολόγηση, αλλά στην
εκλογίκευση και στην αλλαγή πολιτικών, όπου απαιτείται, επισημαίνει ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
«Η ανανέωση της κυβερνητικής εικόνας αναμφίβολα γεννά προσδοκίες και νότα
αισιοδοξίας στους πολίτες. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι ο ανασχηματισμός, που
λειτουργεί με όρους επικοινωνιακούς και δεν αποφέρει κανένα όφελος στην
καθημερινότητα του πολίτη, αλλά οι απαραίτητες διορθώσεις στο ακολουθούμενο μίγμα
πολιτικής που έχει οδηγήσει την κοινωνία στα όρια του παροξυσμού» αναφέρει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται η δημιουργία νέων φιλικών
συνθηκών για το επιχειρείν, και δη για το μικρομεσαίο, καθώς και η ανάπτυξη
προοπτικών για την προσέλκυση επενδύσεων.
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«Η αλλαγή πλεύσης σε μια σειρά από τομείς, με κυριότερους τη φορολογική πολιτική, την
ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών είναι
θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την αλλαγή σελίδας της κυβέρνησης μετά τον
ανασχηματισμό» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι ο νέος υπουργός
Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης έχει ένα δύσκολο αγώνα μπροστά του προκειμένου να
ξεπεραστούν τα αγκάθια του παρελθόντος. «Στις προτεραιότητες του νέου υπουργού
Οικονομικών θα πρέπει να βρεθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία είναι η
πλέον ικανή να ενισχύσει την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονομίας» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ. «Ευελπιστώ ότι ο ανασχηματισμός θα
αποτελέσει το εφαλτήριο για την υιοθέτηση πολιτικών που θα προσφέρουν άμεσα οφέλη
για την κοινωνία και τους μικρομεσαίους της αγοράς, που ε2 χουν ματω2σει κατ΄
επανάληψη, στο όνομα της λιτότητας. Αναμένουμε αλλαγή πολιτικών και όχι απλά
προσώπων» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.
Το μεσημέρι η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης
Στις 3:30 το μεσημέρι ορκίζεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας η νέα
κυβέρνηση. Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και οι τελετές παράδοσης-παραλαβής των υπουργείων
που άλλαξαν πολιτική ηγεσία.
O ανασχηματισμός με μια ματιά:
-Εκτός κυβέρνησης έμειναν οι υπουργοί Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, Εσωτερικών
Γιάννης Μιχελάκης, Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, Παιδείας Κωνσταντίνος
Αρβανιτόπουλος, Πολιτισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης,
Μακεδονίας Θράκης Θ.Καράογλου και Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης.
-Σε άλλο υπουργείο (από το Προστασίας του Πολίτη στο Ανάπτυξης) μετακινήθηκε ο
Νίκος Δένδιας.
-Στο υπουργείο Εσωτερικών άλλαξε όλη η πολιτική ηγεσία (Μιχελάκης, Γρηγοράκος),
όπως και στα υπουργεία Παιδείας (Αρβανιτόπουλος, Γκιουλέκας, Συμεών Κεδίκογλου)
και Υγείας (Γεωργιάδης, Μακρή, Μπέζας).
-Στο υπουργείο Ανάπτυξης παρέμεινε μόνο ο Νότης Μηταράκης.
-Ακλόνητοι στα υπουργεία τους οι Ευάγγελος Βενιζέλος (Εξωτερικών), Δημήτρης
Αβραμόπουλος (Άμυνας), Κυριάκος Μητσοτάκης (Διοικητικής Μεταρρύθμισης), Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης (Υποδομών), Γιάννης Μανιάτης (Περιβάλλοντος), Γιάννης Βρούτσης
(Εργασίας), Χαρ.Αθανασίου (Δικαιοσύνης), Όλγα Κεφαλογιάννη (Τουρισμού), Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης (Ναυτιλίας), Δ.Σταμάτης (Επικρατείας).
-Νέοι υπουργοί οι Γκ.Χαρδούβελης (Οικονομικών), Αργύρης Ντινόπουλος (Εσωτερικών),
Ανδρέας Λοβέρδος (Παιδείας), Κ.Τασούλας (Πολιτισμού), Μ.Βορίδης (Υγείας),
Γ.Καρασμάνης (Αγροτικής Ανάπτυξης), Βασίλης Κικίλιας (Προστασίας του Πολίτη) και
Γιώργος Ορφανός (Μακεδονίας Θράκης).
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Reuters: Ομοιότητες Χαρδούβελη-Στουρνάρα
Η τοποθέτηση του Γκίκα Χαρδούβελη στη θέση του υπουργού Οικονομικών σηματοδοτεί
την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να διατηρήσει τη δύσκολη μεταρρυθμιστική
πορεία που ζητούν οι δανειστές της, υποστηρίζει το Reuters. Σχολιάζοντας τον χθεσινό
ανασχηματισμό, το πρακτορείο επισημαίνει πως ο κ. Χαρδούβελης θεωρείται ότι έχει
ομοιότητες με τον προκάτοχό του Γιάννη Στουρνάρα, επίσης οικονομολόγο και
τεχνοκράτη. «Αλλά, ενώ ο 58χρονος οικονομολόγος στη Eurobank αναμένεται να
διατηρήσει και αυτός στο επίκεντρο της προσοχής του τη δημοσιονομική πειθαρχία, είναι
επίσης πιθανόν να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη με τη μείωση των φόρων», αναφέρει το
Reuters.
Πάντως ο κ. Χαρδούβελης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί δήλωσε ότι μπροστά μας έχουμε
έναν μαραθώνιο. «Η Ελλάδα υποφέρει. Κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον έναν άνεργο ή
κάποιον που εργάζεται και δεν πληρώνεται ή συντηρείται από χαμηλόμισθους. Η Ελλάδα
πρέπει να βρει το δρόμο της. Δεν έχει απέναντί της μόνο την τρόικα. Είναι πολλά αυτά
που πρέπει να γίνουν. Έχουμε μπροστά μας έναν μαραθώνιο» ανέφερε ο νέος υπουργός
Οικονομικών.
Την Τετάρτη η αλλαγή σκυτάλης στο ΥΜΑΘ
Η τελετή παράδοσης-παραλαβής του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης θα
πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 11 Ιουνίου και ώρα 11.00 πμ.
Ο απερχόμενος υπουργός, Θεόδωρος Καράογλου, θα δώσει τη σκυτάλη στον Γιώργο
Ορφανό, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για την τελετή ορκωμοσίας.
ΟΑΕΕ: Περιθώριο 20 ημερών στους οφειλέτες
Περιθώριο 20 ημερών να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ που
λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες σημειώματα από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ), καθώς, όπως ενημερώνονται, σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν οι
διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή οι πλειστηριασμοί, οι κατασχέσεις και οι
κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.
Το πρόβλημα λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς από τους 775.000
ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, εκτιμάται ότι οι 575.000 αδυνατούν να καταβάλλουν τακτικές
εισφορές προς το Ταμείο, ενώ από αυτούς οι 195.000 ήδη έχουν χαρακτηριστεί
«αδρανείς», δηλαδή έχουν διακόψει κάθε δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία
του ταμείου δείχνουν ότι ολοένα και λιγότεροι οφειλέτες σπεύδουν να ρυθμίσουν τα χρέη
τους, ενώ υπολογίζεται ότι κάθε μήνα, περί τους 200 με 250 από όσους που έχουν
υπαχθεί σε ρύθμιση, αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις τους. Τα χρέη προς το ταμείο
έχουν εκτιναχθεί στα 5,9 δισ. ευρώ.
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Δάνεια 200 εκατ.ευρώ από την ΕΤΕπ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Στη χορήγηση 200 εκατ. ευρώ σε δάνεια προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
προχωρά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με στόχο την ενίσχυση της
ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, τους επόμενους
μήνες θα ακολουθήσουν και νέες χρηματοδοτήσεις προς τη χώρα μας.
Αναλυτικότερα, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για δύο δάνεια από τα οποία 150
εκατ. ευρώ χορηγούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 50 εκατ. ευρώ στην Alpha
Bank και όπως ανακοίνωσε η ΕΤΕπ προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών
προγραμμάτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του
τουρισμού και των υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Τα δύο δάνεια περιλαμβάνουν ένα σκέλος ειδικά για τη χορήγηση πιστώσεων στο
πλαίσιο του προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους», το οποίο θεσπίστηκε
από την ΕΤΕπ τον Ιούλιο 2013 ως μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας των κρατών
μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, σε
συνέχεια σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2013. Το
εξειδικευμένο αυτό προϊόν προορίζεται για τις χώρες στις οποίες οι συνθήκες της αγοράς
εργασίας είναι δύσκολες για τους νέους.
Την Τετάρτη κλειδώνει το όνομα του νέου Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Η πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρόσωπο που θα
ηγείται της τράπεζας για τα επόμενα έξι χρόνια θα κατατεθεί αύριο Τετάρτη στην
Κυβέρνηση. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος ο Διοικητής και οι
Υποδιοικητές της κεντρικής τράπεζας διορίζονται για μία εξαετία, με Προεδρικό
Διάταγμα, μετά πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Γενικού
Συμβουλίου της τράπεζας.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός είχε αποφασίσει να
μετακινηθεί στην ΤτΕ ο Γ. Στουρνάρας, αλλά ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν είχε πεισθεί ότι
πρέπει να αντικατασταθεί ο Γιώργος Προβόπουλος. Τελικώς, ο κ.Βενιζέλος άλλαξε
άποψη, με καταλύτη την επιλογή Χαρδούβελη στο υπουργείο Οικονομικών, οπότε και η
διαδικασία ξεμπλόκαρε. Ωστόσο και οι δύο άφησαν ως την τελευταία στιγμή χωρίς καμία
ενημέρωση τον κ. Προβόπουλο.
Τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα οι καθυστερήσεις πληρωμών
Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν για την ελληνική επιχειρηματικότητα οι καθυστερήσεις
στις πληρωμές μεταξύ ιδιωτών, αλλά και μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα
με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δείκτη Πληρωμών 2014 εκτιμάται ότι το 2014 στην Ελλάδα
θα χαθεί το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών, λόγω καθυστερήσεων πληρωμών.
Βάσει των ίδιων εκτιμήσεων η μέση διάρκεια πληρωμής το 2014 θα είναι 76 ημέρες για
τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 155 ημέρες για τις συναλλαγές μεταξύ των
δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων. Σημειώνεται πως ήδη υπάρχει Κοινοτική Οδηγία
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που επιβάλει την καταβολή τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων για πρόσθετα έξοδα
προς τους πιστωτές, εάν δεν πληρώσουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες εγκαίρως, ήτοι
εντός 30 ημερών για τους δημόσιους οργανισμούς και 60 ημερών για τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις.
Κανονικά από την Τρίτη τα πιστοποιητικά από το Taxisnet
Από την Τρίτη οι φορολογούμενοι μπορούν κανονικά να προμηθεύονται μέσω του
TAXISnet φορολογικά πιστοποιητικά, μετά το πρόβλημα που προέκυψε με την αλλαγή
στην ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η αποκατάσταση θα «ανοίξει»
το δρόμο για τα πιστοποιητικά του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), αποδεικτικά
φορολογικής ενημερότητας καθώς και αντίγραφα εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας ετών 2010 - 2013 και Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2012-2014.
Το πρόβλημα που ανέκυψε μετά την παραίτηση του Χ.Θεοχάρη από τη θέση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αποκαθίσταται από το υπουργείο Οικονομικών, όπως
ανακοίνωσε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ μετά την ολοκλήρωση
των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Την έκθεση για την Ελλάδα δημοσιοποιεί το ΔΝΤ
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι σήμερα, Τρίτη, στις 16:00 θα
δημοσιοποιήσει την έκθεσή του, στο πλαίσιο της 5ης αξιολόγησης του ελληνικού
προγράμματος.
Η δημοσιοποίηση της έκθεσης είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι που
πολλοί απέδωσαν στον επικείμενο ανασχηματισμό. Μια ώρα νωρίτερα, ο επικεφαλής της
αποστολής του Ταμείου στην Ελλάδα, Πολ Τόμσεν, θα δώσει συνέντευξη Τύπου μέσω
τηλεφωνικής σύνδεσης. Σε πρόσφατη συνεδρίασή του, το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ
ενέκρινε την εκταμίευση 3,41 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα.
ΕΛΣΤΑΤ: Στο -2% ο πληθωρισμός το Μάιο
Εντάθηκαν οι αποπληθωριστικές πιέσεις τον Μάιο με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να
σημειώσει πτώση 2% σε σύγκριση με τον πληθωρισμό του Μαΐου 2013. Σημειώνεται πως
ο τιμάριθμος τον Απρίλιο 2014 είχε καταγράψει πτώση 1,3% σε σχέση με τον
πληθωρισμό του Απριλίου 2013. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Μάιο 2014 σε σύγκριση µε τον Απρίλιο 2014, παρουσίασε
μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
προηγούμενου έτους.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του 12µήνου Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014 σε
σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του 12µήνου Ιουνίου 2012 – Μαΐου 2013 παρουσίασε
μείωση 1,4%, έναντι αύξησης 0,6%, που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο
12µηνο.
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Μείωση 2,2% της βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο
Μείωση 2,2% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Απρίλιο 2014
έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013
προς το 2012.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη της
περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2013, υποχώρησε κατά 0,3%, έναντι πτώσης 2,6% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Σε αρνητικό έδαφος ο δείκτης NGBI
Σε αρνητικό έδαφος γύρισε ξανά τον Μάιο ο δείκτης Northern Greece Business Index 500
(NGBI 500), καθώς δεν κατόρθωσε να διατηρήσει την θετική δυναμική, την οποία είχε
αναπτύξει τον περασμένο Απρίλιο. Ειδικότερα, ο NGBI 500 – δείκτης των
βορειοελλαδικών επιχειρήσεων- τον φετινό Μάιο έφτασε στο -9, έναντι +1 τον Απρίλιο, 3 τον Μάρτιο και -15 τον Μάιο του 2013. Η επίδοση του προηγούμενου μήνα, όπως και η
κατάσταση της βορειοελλαδικής αγοράς και των επιχειρήσεων είναι πολύ πιθανό να
επηρεάστηκε από τις πρόσφατες εκλογές και το κλίμα, που επικράτησε το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Μαΐου.
Πιο συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 24% ότι η
κατάσταση τους είναι καλή, έναντι αντιστοίχου ποσοστού 22% τον Απρίλιο του 2014.
Την ίδια στιγμή στο 40% διαμορφώνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι η κατάσταση
τους είναι ικανοποιητική, ενώ αυξάνεται στο 36%, έναντι 35% τον Απρίλιο το ποσοστό
όσων λένε ότι είναι κακή. Για το επόμενο εξάμηνο, παραμένουν στο 20% οι επιχειρήσεις,
που εκτιμούν ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση τους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού τον
Απρίλιο. Στασιμότητα προβλέπει το 44% (51% τον Απρίλιο) και επιδείνωση το 26%,
έναντι 29% τον προηγούμενο μήνα.
Oι 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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