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Άμεση μείωση των επιτοκίων ζητά το ΒΕΘ
Για στραγγαλισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας εξαιτίας της έλλειψης
ρευστότητας και του υψηλού, απαγορευτικού, κόστους δανεισμού κάνει λόγο ο πρόεδρος
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των υψηλών επιτοκίων επιχειρούν να καλύψουν
τις αυξημένες επισφάλειες. Το κόστος όμως αυτής της επιλογής το πληρώνουν χιλιάδες
υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν διέξοδο από την κρίση και λόγω
ελλιπούς ρευστότητας, παγώνουν τα σχέδια τους» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
«Μια ελληνική επιχείρηση πληρώνει για τα δάνειά της, αν κατορθώσει να τα
εξασφαλίσει, ακόμη και υπερδιπλάσιο επιτόκιο, σε σύγκριση με ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις του πυρήνα της ευρωζώνης» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας
ότι το κόστος για δάνεια έως 250.000 ευρώ είναι σήμερα ακόμη και κατά 6 ποσοστιαίες
μονάδες υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Η ψαλίδα για μεγαλύτερα δάνεια
ανοίγει περαιτέρω καθώς το επιτόκιο μπορεί και να υπερδιπλασιαστεί. Δυστυχώς τα
υψηλά επιτόκια των δανείων προς τις επιχειρήσεις, είναι μία εξέλιξη που διαψεύδει τις
προσδοκίες για αποκατάσταση της χρηματοδότησης» λέει χαρακτηριστικά ο κ.
Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι απαιτείται η άμεση μείωση του κόστους δανεισμού.
«Σε διαφορετική περίπτωση ο επιχειρηματικός κόσμος, που μέχρι σήμερα αποτελούσε
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τον κύριο αναπτυξιακό βραχίονα της οικονομίας, θα οδηγηθεί σε αφανισμό» αναφέρει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ.
Μαζικά κατασχετήρια από τον ΟΑΕΕ
Μαζικά θα αποσταλούν από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ),
ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες - ελεύθερους επαγγελματίες να τακτοποιήσουν τις
οφειλές τους, αλλιώς κινδυνεύουν με κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων τους.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που επικαλείται δημοσίευμα της εφημερίδας
«Καθημερινή», το ΚΕΑΟ έχει αποστείλει συνολικά 64.267 πρώτες ειδοποιήσεις προσκλήσεις για τακτοποίηση οφειλών εκ των οποίων 6.024 αφορούν οφειλέτες του
ΟΑΕΕ. Επίσης, έχουν σταλεί 93.406 ατομικές ειδοποιήσεις, που είναι το δεύτερο στάδιο
ενημέρωσης, εκ των οποίων 5.941 σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.
Τα ειδοποιητήρια αφορούν και περιπτώσεις μικροοφειλετών, οι οποίοι κινδυνεύουν
πλέον να βρεθούν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα, όπως κατασχέσεις και
πλειστηριασμούς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο ΟΑΕΕ έχει 776.906 άμεσα
ασφαλισμένους, με 659.000 εξ αυτών να χρωστάνε 9,1 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό σε
ρύθμιση, έχουν υπαχθεί οφειλές μόλις 554 εκατ. ευρώ (167 εκατ. ευρώ στην πάγια
ρύθμιση και 330 εκατ. ευρώ στην αποκαλούμενη ρύθμιση νέας αρχής). Στο ΚΕΑΟ έχουν
μεταφερθεί οφειλές μόλις 250 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 6.389 οφειλέτες.
Φοροελαφρύνσεις αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
Φοροελαφρύνσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους και διόρθωση άδικων μέτρων που
δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αναμένεται να έχει η «βαλίτσα» του
πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με την Ημερησία, μεταξύ των μέτρων που
σχεδιάζονται είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου στο πετρέλαιο έτσι ώστε να υπάρξει
μείωση στην επιβάρυνση για αγορά το φετινό χειμώνα. Παράλληλα, ετοιμάζεται σχέδιο
σταδιακής μείωσης της έκτακτης εισφοράς που κρατείται κάθε μήνα από μισθωτούς και
συνταξιούχους,
μια
μείωση
που
μπορεί
να
φτάσει
το
50%.
Στα σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο είναι να αυξηθεί το
αφορολόγητο όριο από τις 9.550 ευρώ που είναι σήμερα στις 11.500 ευρώ και έτσι
αυξηθούν και οι πολίτες που δεν θα έχουν φορολογική επιβάρυνση.
Ο πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να ανακοινώσει μείωση των φορολογικών
συντελεστών κατά δύο μονάδες κι έτσι, για το κλιμάκιο εισοδήματος 25.000 ο φόρος που
είναι σήμερα στο 22% να πέσει στο 20%. Με τον τρόπο αυτό ο φόρος που αναλογεί θα
πέσει από τις 5.500 ευρώ στα 5.000 ευρώ και έτσι οι φορολογούμενοι θα έχουν ένα
όφελος της τάξης των 500 ευρώ.
Στο κλιμάκιο των 42.000 ευρώ αντίστοιχα ο φόρος είναι 32% και οι πολίτες
επιβαρύνονται με 10.940 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα που προωθείται ο φόρος θα πάει
στο 30% και οι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται με 10.100 ευρώ, δηλαδή ο
φορολογούμενος θα έχει μια μείωση στον φόρο του της τάξης των 840 ευρώ.
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Έρχονται ανατροπές στον ΦΠΑ
Ριζικές ανατροπές στο καθεστώς του ΦΠΑ προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν
των ισχυρών πιέσεων από την τρόικα και κυρίως το ΔΝΤ, για απλοποίηση του
συστήματος, με στόχο να κλείσει η μαύρη τρύπα των φορολογικών εσόδων. Είναι
χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με την Κομισιόν, την περίοδο 2008-2012 η Ελλάδα στον
τομέα του ΦΠΑ είχε απώλειες οι οποίες αθροιστικά ανέρχονται στα 39,8 δισ. ευρώ, ενώ
μόνο για το 2011 οι απώλειες στα έσοδα του ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,7 δισ. ευρώ ή 4,7% του
ΑΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, θα
παρουσιάσει στους εκπροσώπους των δανειστών στο Παρίσι σχέδιο που προβλέπει την
καθιέρωση ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ στο 19% και κατάργηση όλων των εξαιρέσεων.
Όπως αναφέρει η voria.gr, εφόσον το σχέδιο λάβει το πράσινο φως από την τρόικα και
τεθεί σε εφαρμογή, εκτιμάται πως θα δώσει σημαντική ανάσα στην αγορά, καθώς θα
μειωθεί κατά 4 μονάδες ο υψηλός συντελεστής 23%, που επιβάλλεται σήμερα στα
περισσότερα προϊόντα τα οποία διακινούνται στην αγορά, αλλά και σε όλο το φάσμα της
παροχής υπηρεσιών.
Παράλληλα όμως θα φέρει σημαντική επιβάρυνση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος, ύδρευσης και φυσικού αερίου, στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς,
στα κόμιστρα των ταξί, στην ιατρική και τη νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και στα μη
παρασκευασμένα είδη διατροφής, που σήμερα φορολογούνται με 13%.
Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας στα 2/3 της αντικειμενικής αξίας
Την «καυτή πατάτα» των πλειστηριασμών ακινήτων, καλείται να διαχειριστεί από τώρα
η κυβέρνηση καθώς στο τέλος του έτους λήγει ο χρόνος προστασίας της πρώτης
κατοικίας. Η τρόικα πιέζει εδώ και μήνες για μαζικό ξεπούλημα ακινήτων σε τιμή ακόμη
και στο 1/3 της αντικειμενικής του αξίας, ωστόσο, οι σφοδρές κοινωνικές αντιδράσεις
που θα προκληθούν οδηγούν την κυβέρνηση στην απόρριψη ενός τέτοιου ενδεχόμενου.
Το υπουργείο Οικονομικών μελετά το σενάριο του εκπλειστηριασμού ακινήτων στα 2/3
της τιμής τους και για το λόγο αυτό προτίθεται να φέρει σχετική διάταξη. Ωστόσο, επειδή
το θέμα «καίει» χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται στο… κόκκινο, η κυβέρνηση προτίθεται
να προχωρήσει πρώτα σε συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς, τους ιδιοκτήτες
ακινήτων, τους εκπροσώπους των τραπεζών αλλά και να προχωρήσει σε ενημέρωση των
βουλευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ώστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις.
Ο φόβος είναι μήπως δημιουργηθεί πρόβλημα ανάλογο με αυτό του ΕΝΦΙΑ που έχει
προκαλέσει σοβαρούς κυβερνητικούς τριγμούς. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Νέων, οι
αλλαγές αυτές αναμένεται να περιληφθούν στον νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων. Κάθε απόφαση θα σχετίζεται πάντως και με τις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα»
στεγαστικά δάνεια όπου θα δοθεί η ευκαιρία σε χιλιάδες δανειολήπτες να κάνουν
ευνοϊκές ρυθμίσεις προκειμένου να μη χάσουν τα σπίτια τους.
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Προεδρολογίας συνέχεια με το όνομα του Φ.Κουβέλη στο επίκεντρο
Άνοιξε και πάλι η συζήτηση για το αν η Βουλή θα καταφέρει να εκλέξει τον διάδοχο του
Κάρολου Παπούλια στην Προεδρία της Δημοκρατίας με αφορμή το δημοσίευμα που θέλει
τα κόμματα της συγκυβέρνησης να καταλήγουν σε υποψηφιότητα Κουβέλη. Για το
ζήτημα τοποθετήθηκαν ήδη βουλευτές και στελέχη των κομμάτων.
«Καμία νύξη ή βολιδοσκόπηση δεν έχει γίνει στον Φώτη Κουβέλη για υποψηφιότητά του
για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ούτε έχει τεθεί τέτοιο θέμα σε στέλεχος της ΔΗΜΑΡ»
τόνισε στον ΣΚΑI και ο εκπρόσωπος Τύπου Χρήστος Μαχαίρας. Δεν ήταν πάντως τόσο
κατηγορηματικός για τον αν ο κ. Κουβέλης θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος της
ΔΗΜΑΡ στο επικείμενο συνέδριο, ενώ δεν διέψευσε και την προοπτική της Προεδρίας,
περιοριζόμενος να δηλώσει «δεν ξέρω ποιος έχει βρει τον Πρόεδρο η ποιος μπορεί να έχει
βρει τον Πρόεδρο είναι εξαιρετικά πρόωρο να συζητάμε έξι μήνες πριν από τις
προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες».
Έριξαν την γαλλική κυβέρνηση τα σχόλια του υπουργού Οικονομίας
Την παραίτηση όλης της κυβέρνησής του υπέβαλε ο γάλλος πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλ
στον πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, μετά από αίτημα του αρχηγού του γαλλικού κράτους. Ο
Βαλ αναμένεται να παρουσιάσει νέο κυβερνητικό σχήμα την Τρίτη. Στο φόντο βρίσκεται
ο ενδοκυβερνητικός πόλεμος που είχε ξεσπάσει μετά τις επικρίσεις του υπουργού
Οικονομίας
στην
οικονομική
πολιτική
που
ακολουθεί
το
Παρίσι.
Η φράση που είχε πυροδοτήσει τον πόλεμο ήταν αναφορά του υπουργού Οικονομίας
Αρνό Μοντεμπούργκ πως «η Γερμανία έχει πέσει στην παγίδα της λιτότητας, την οποία
επιβάλλει σε όλη την Ευρώπη». Κύκλοι του πρωθυπουργικού γραφείου είχαν αναφέρει
πως ο Βαλ θεώρησε ότι o Μοντεμπούργκ «πέρασε την κίτρινη γραμμή» με τα σχόλιά του.

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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