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ΒΕΘ: Σε νέα αφετηρία η ελληνική οικονομία μετά τη συμφωνία με την τρόικα
Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) τη
συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα, υπογραμμίζοντας ότι μετά από μία περίοδο
μακρόσυρτων και επίπονων διαπραγματεύσεων, που συχνά έφεραν τη χώρα σε ιδιαίτερα
δυσχερή κατάσταση, η ελληνική οικονομία βγαίνει στο ξέφωτο. «Η ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων με τους δανειστές οδηγεί το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της
ελληνικής οικονομίας σε μια νέα αφετηρία» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, αναφέροντας ότι η απόφαση για εκταμίευση ενός, επιπλέον,
δισεκατομμυρίου ευρώ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους
προς τον ιδιωτικό τομέα, θα αποτελέσει ένεση ρευστότητας για την αγορά, η οποία θα
λειτουργήσει συνδυαστικά με το κοινωνικό μέρισμα, από το πρωτογενές πλεόνασμα, των
500 εκατ. ευρώ που θα διανεμηθεί σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
που θα γίνει εφάπαξ από τον ερχόμενο Ιούλιο και θα κατανεμηθεί κατά 2,9 ποσοστιαίες
μονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών και κατά μία μονάδα στις εισφορές
των εργαζομένων, θα ανακουφίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στη
μείωση του κόστους λειτουργίας τους. «Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
1

αποτελούσε πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας, και τώρα βρίσκει την
εφαρμογή του» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
«Η θετική έκπληξη για το πρωτογενές πλεόνασμα θα πρέπει να συνοδευτεί, με τη
σταδιακή και συστηματική μείωση των φορολογικών βαρών, την αντιμετώπιση των
ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων και την αποκατάσταση της ρευστότητας, που αποτελεί το
Α και το Ω για την καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών» καταλήγει ο κ.
Παπαδόπουλος.
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Μία στις δύο επιχειρήσεις αντιμέτωπη με το λουκέτο
Η πραγματική οικονομία βρίσκεται σε βαθύ επενδυτικό λήθαργο διαπιστώνει η
εξαμηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ που αποτυπώνει
το οικονομικό κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες
αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων).
Η έρευνα η οποία παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη από τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ και του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθά και τον αντιπρόεδρο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιωάννη Παπαργύρη στο
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διαπιστώνει ότι για το 70,3% των μικρών
επιχειρήσεων η κατάσταση για το 2014 επιδεινώθηκε και ότι σχεδόν 1 στις 2
αντιμετωπίζει κίνδυνο κλεισίματος τους επόμενους μήνες το οποίο οφείλεται στη μείωση
του τζίρου, στα χρέη προς των ΟΑΕΕ τις ΔΕΚΟ και την εφορία και προς τις τράπεζες. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό
δείγμα 1204 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό).
Σύμφωνα με την έρευνα η αποτίμηση του δεύτερου εξαμήνου του 2013 παραμένει
αρνητική, καθώς για το 70,3% των μικρών επιχειρήσεων η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.
Το 66,6% των επιχειρήσεων σημείωσε κάμψη στον κύκλο εργασιών, με την υψηλότερη
να καταγράφεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (81,7%). Ο μέσος όρος μείωσης του
τζίρου για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανέρχεται στο 22,9%.
Για το επόμενο διάστημα το 47,1% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει κίνδυνο κλεισίματος.
Μάλιστα, περίπου το 40% αυτών τοποθετούν τη διακοπή λειτουργίας μέσα στο εξάμηνο.
Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερά υψηλό παρά τη σωρευτική μείωση 200.000
επιχειρήσεων από το 2009. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η καθαρή
μείωση των επιχειρήσεων για το 2014 υπολογίζεται ότι με βάση τα σημερινά οικονομικά
δεδομένα θα προσεγγίσουν τις 27.000-30.000. Ιδιαίτερα αρνητικά είναι τα στοιχεία για
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αφού 2 στις 3 δηλώνουν ότι κινδυνεύουν να κλείσουν.
Απέκλεισε νέα μέτρα λιτότητας ο Σαμαράς
Στην διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα μέτρα λιτότητας το 2014
προχώρησε ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς το βράδυ της Τρίτης κατά την ομιλία του στο
Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Εξωστρέφεια ως Στρατηγική Επιλογή: Όραμα και
Πραγματικότητα» που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ).
Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι αν και η χώρα πέρασε από πρωτοφανείς συμπληγάδες,
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αποκαταστάθηκε η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό. «Καταφέραμε να εξαλείψουμε
το έλλειμμα του προϋπολογισμού αλλά και του εμπορικού ισοζυγίου μετά από πάρα
πολλά χρόνια» είπε και αναφερόμενος στο κοινωνικό μέρισμα δήλωσε ότι θα μοιραστούν
525 εκατ. ευρώ στους πιο αδύναμους.
Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά 525 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν σε πάνω από ένα εκατομμύριο
συμπολίτες μας, στους πιο αδύναμους, καθώς και στους ένστολους με αποδοχές κάτω
από 1500 ευρώ. Επίσης αναφέρθηκε στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά
3,9% και έκανε λόγο για επιστροφή ένα δισ. επιπλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές του
δημοσίου προς ιδιώτες.
Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις
Προθεσμία έως τις 2 Ιουνίου 2014 έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις
για να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών για τιμολόγια και δαπάνες
που εκδόθηκαν το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και έως τα τέλη Μαΐου τις
καταστάσεις προμηθευτών για όσους υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Ειδικά για το 2014 οι εν λόγω καταστάσεις θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο, ενώ από το
επόμενο έτος η υποβολή θα είναι υποχρεωτική στο τέλος κάθε μήνα. Ο γενικός
γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κύριος Χάρης Θεοχάρης υπέγραψε εγκύκλιο με την οποία
καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα υποβληθούν εφέτος οι
συγκεντρωτικές καταστάσεις καθώς επίσης και τις συναλλαγές που περιλαμβάνονται
στην υποχρεωτική αναγραφή.
Μείωση 6,7% των απασχολούμενων στην μεταποιητική βιομηχανία
Κατά 6,7% μειώθηκε ο αριθμός των μόνιμα ή παροδικά απασχολουμένων στην ελληνική
μεταποιητική βιομηχανία το 2013. Οι θέσεις εργασίας στον τομέα το περασμένο έτος
μειώθηκαν κατά 24.100 περίπου, καθώς χάνονταν ημερησίως, κατά μέσον όρο, 66 θέσεις.
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στη μεταποιητική βιομηχανία εκτιμάται ότι περιορίστηκαν
σε περίπου 336.350, έναντι περίπου 360.450 που ήταν το 2012.
Σε σύγκριση με το 2007 οι θέσεις εργασίας στον τομέα μειώθηκαν κατά 224.200 ή κατά
40%.
Στα μεγαλύτερα λάθη του ΔΝΤ η Ελλάδα
Έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Αξιολόγησης (Independent Evaluation Office) του
ΔΝΤ που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα τοποθετεί το ελληνικό πρόγραμμα του 2010
στα μεγαλύτερα λάθη προβλέψεων του Ταμείου. Μάλιστα, το συγκρίνει με τα «μεγάλα
σφάλματα» που έκανε το ΔΝΤ στις προβλέψεις του για την ασιατική κρίση το 2007 και
στην Αργεντινή στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σύμφωνα με την έκθεση ορισμένοι
παρατηρητές έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα επεισόδια και άλλα μεγάλα λάθη
προβλέψεων σε μεμονωμένες χώρες για να αμφισβητήσουν την ακρίβεια και σε
ορισμένες
περιπτώσεις
την
ακεραιότητα
των
προβλέψεων
του
ΔΝΤ.
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Το Ανεξάρτητο Γραφείο Αξιολόγησης του ΔΝΤ ερευνώντας τις προβλέψεις των στελεχών
του Ταμείου σε 103 χώρες για την περίοδο 1990-2011 και ειδικά σε χώρες μεγάλου
ενδιαφέροντος στις οποίες έχουν χορηγηθεί σημαντικά ποσά (όπως η Ελλάδα),
διαπιστώνει πως οι εκτιμήσεις είναι «παραδοσιακά» αισιόδοξες , ιδίως όσον αφορά στην
αύξηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού.
Νέα 48ωρη απεργία από την ΑΔΕΔΥ
Νέα 48ωρη απεργία κήρυξε για την Τετάρτη και την Πέμπτη η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στις
απολύσεις, στο καθεστώς διαθεσιμότητας, αλλά και στις αξιώσεις της τρόικας για τα
εργασιακά. Στην απεργία συμμετέχει και η ομοσπονδία των εργαζομένων στα δημόσια
νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).
Στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη:
-Την Τετάρτη στην Αθήνα στην Πλατεία Κλαυθμώνος (11:00 π.μ.) και στο Άγαλμα του
Βενιζέλου
στη
Θεσσαλονίκη
(11:00
π.μ.).
-Την Πέμπτη στην Αθήνα στην Πλατεία Κλαυθμώνος (13:00) και στη συνέχεια, στις 15:00
συγκέντρωση-συναυλία έξω από τη Βουλή, με σύνθημα «Υπερασπιζόμαστε τα Δημόσια
Κοινωνικά Αγαθά – όχι στις απολύσεις».
Ανοίγει ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς για το Ελληνικό
Σήμερα, Τετάρτη, αναμένεται να αποσφραγιστεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς
της κοινοπραξίας υπό τη Lamda Development για το Ελληνικό. Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ
συνεδριάζει το μεσημέρι. Πρώτα θα αποσφραγιστεί το τίμημα του ανεξάρτητου
αποτιμητή και μετά η οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχουν
πανίσχυροι όμιλοι, δηλαδή η εταιρεία real estate Αl Maabar από το Αμπου Ντάμπι, ο
κινεζικός
όμιλος
Fosun
Group
και
η
Lamda.
Το ΔΣ του Ταμείου ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μεγαλύτερο τίμημα αν η
προσφορά δεν είναι ικανοποιητική, κάτι που δεν πρέπει να αποκλειστεί δεδομένου ότι
πρόκειται για το μοναδικό υποψήφιο.
Ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές η επιτυχημένη επάνοδος της Πειραιώς
Προάγγελος θετικών εξελίξεων μπορεί να χαρακτηριστεί η δυναμική επάνοδος της
Τράπεζας Πειραιώς στη διατραπεζική αγορά, με το ομόλογο που εξέδωσε, το πρώτο από
ελληνική τράπεζα μετά την κρίση.
Με δεδομένο ότι το τριετές ομόλογο της τράπεζας έχει ύψος 500 εκατ. ευρώ, η
υπερκάλυψη κατά έξι φορές αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές προς την
ελληνική τράπεζα, αλλά και ευρύτερα προς την ελληνική οικονομία. Όπως αναφέρουν
τραπεζικά στελέχη στην εφημερίδα Τα Νέα, το μεγάλο ενδιαφέρον από διεθνή επενδυτικά
κεφάλαια είναι απόδειξη της ευρύτερης αναβάθμισης του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος, αλλά και της χώρας που χθες, Τρίτη, ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την
τρόικα για την καταβολή της επόμενης δόσης.
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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας αγόρασε αντί 303 εκατ. δολαρίων τον μεγαλύτερο
ουρανοξύστη της Κωνσταντινούπολης, τον «Κρυστάλλινο Πύργο» (Crystal Tower),
σύμφωνα με την εφημερίδα «Hurriyet». Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες, τα
τελευταία χρόνια, αγοραπωλησίες εμπορικών ακίνητων στην Τουρκία. Ο ουρανοξύστης
έχει ύψος 170 μέτρα, είναι ένας από τους τρεις υψηλότερους της Πόλης, έχει 40 ορόφους
προορισμένους για γραφεία, έκταση εργασίας 60.000 τετρ. μέτρων και είναι
κατασκευασμένος σε σχήμα κρυστάλλου.
Ανήκε στον όμιλο Soyak (με κεφάλαια 1.578 εκατ. δολάρια), ο οποίος ασχολείται με
αγοραπωλησίες ακίνητων, με επενδύσεις σε έργα και επιχειρήσεις για ενέργεια και
μεταλλοκατασκευές. Η Εθνική Τράπεζα, που αντλεί τα κέρδη της απο την επένδυση της
στην Finansbank, η οποία της ανήκει κατά 35%, μπορεί να εγκαταστήσει στον
εμβληματικό «Κρυστάλλινο Πύργο» την έδρα της Finansbank.
Εγκαίνια Ψυχρού Πολέμου στην Κριμαία με εκατέρωθεν προειδοποιήσεις
Η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ρωσίας με φόντο την Κριμαία μόλις άρχισε, ενώ ήδη ένας ουκρανός
στρατιώτης έχασε τη ζωή του σε θερμό επεισόδιο στη Συμφερούπολη. Ο επικεφαλής της
ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον
αμερικανό ομόλογό του, Τζον Κέρι, στη διάρκεια της οποίας τον προειδοποίησε ότι οι
κυρώσεις θα έχουν συνέπειες.
Μετά την επικοινωνία, το ρωσικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Οι
πολίτες της Δημοκρατίας της Κριμαίας έκαναν τη δημοκρατική τους επιλογή σύμφωνα με
το Διεθνές Δίκαιο και τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, την οποία η Ρωσία σέβεται και
αποδέχεται. Οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ είναι απαράδεκτες και δεν θα μείνουν
χωρίς συνέπειες.»
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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