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Νέα υποχώρηση της ύφεσης στο τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014
Υποχώρηση της ύφεσης στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 αναμένεται να
καταδεικνύουν τα στοιχεία για τους Τριμηνιαίους Εθνικούς Λογαριασμούς που θα
δημοσιοποιήσει σήμερα, Πέμπτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με
πληροφορίες, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ θα τοποθετούν την ύφεση για το πρώτο τρίμηνο
του 2014 στο -1,3%, έναντι ύφεσης 6% στο πρώτο τρίμηνο του 2013.
Αυτό συνεπάγεται πως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο πρώτο τρίμηνο του 2014
διαμορφώθηκε περίπου στα 36,5 δισ. ευρώ, έναντι 37,2 δισ. ευρώ στο τρίμηνο
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013. Σημειώνεται πως ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2013
καταγράφεται διαρκής αποκλιμάκωσης της ύφεσης στην ελληνική οικονομία, ως
αποτέλεσμα της διαρκούς σταθεροποίησης των οικονομικών συνθηκών.
Στα 170 εκατ. ευρώ ακάλυπτες επιταγές-απλήρωτες συναλλαγματικές στα τέλη
Απριλίου
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Στα 170 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Απριλίου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι
απλήρωτες συναλλαγματικές. Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της
Τειρεσίας ΑΕ οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Απριλίου στα 137,9 εκατ. ευρώ,
ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 32,4 εκατ. ευρώ.
Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουάριο-Απριλίου
2014 ανήλθαν σε 8.521 τεμάχια, 51,44% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι απλήρωτες
συναλλαγματικές ανήλθαν σε 20.347, καταγράφοντας μείωση 33,70% εν συγκρίσει με τα
τέλη Απριλίου 2013. Τον Απρίλιο 2014 σφραγίσθηκαν 2.046 ακάλυπτες επιταγές, 5,28%
λιγότερες σε σχέση με τον Απρίλιο 2013. Αποσύρθηκαν ακόμη 4.791 απλήρωτες
συναλλαγματικές αριθμός 1,46% μεγαλύτερος σε σχέση με τον Απρίλιο 2013.
FT: Εφιαλτικό σχέδιο Ζ ετοίμαζαν για την Ελλάδα
Συνέχεια στο παρασκήνιο της ελληνικής κρίσης δίνουν οι Financial Times, με το δεύτερο
μέρος της έρευνας του Πίτερ Σπίγκελ, αποκαλύπτοντας το «Σχέδιο Ζ» για την Ελλάδα, και
τις ομάδες των αξιωματούχων που προετοιμάζονταν για την κατάρρευση των ελληνικών
τραπεζών και την έξοδο από την ευρωζώνη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μία ομάδα
περίπου 25 ειδικών της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΔΝΤ
προετοιμάζονταν επί μήνες για το ενδεχόμενο κατάρρευσης των ελληνικών τραπεζών και
εξόδου
της
Ελλάδας
από
το
ευρώ.
Το «Σχέδιο Ζ» (Plan Z), όπως είναι γνωστό, ήταν -σύμφωνα με το ρεπορτάζ των FT- «ένα
λεπτομερές κείμενο για το πώς θα ανοικοδομηθούν οι ελληνικές οικονομικές και
χρηματοοικονομικές υποδομές, εάν η χώρα έφευγε από τη ζώνη του ευρώ».
Αξιωματούχοι που δούλεψαν για το σχέδιο, επιμένουν, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ότι
«δεν ήταν ένας "οδικός χάρτης" για να εκδιωχθεί η Ελλάδα από το ευρώ, αλλά ακριβώς το
αντίθετο».
«Φοβόταν ότι μία Grexit θα έσπερνε χάος στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές, προκαλώντας
bank run και σε άλλες δοκιμαζόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης, δημιουργώντας
ερωτήματα για το ποια χώρα θα εκδιωχθεί στη συνέχεια». Οι ίδιοι αξιωματούχοι,
σημειώνει η εφημερίδα, πίστευαν από τις αρχές του 2012 ότι θα ήταν ανεύθυνο να μην
είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο μίας ελληνικής εξόδου, καθώς δεν ήταν εντελώς
απίθανο. «Αν είσαι στο διοικητικό συμβούλιο μίας εταιρείας και έχεις μόνο 10%
πιθανότητες για ένα τέτοιο γεγονός, προετοιμάζεσαι» σημειώνουν.
Ανάσα σε 1.225 επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας
Οξυγόνο για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες αποτελεί η Κοινή Υπουργική
Απόφαση που υπεγράφη χθες και προβλέπει την αναστολή, για ένα χρόνο, της καταβολής
δόσεων δανείων που έλαβαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Πρόκειται για
επιχειρήσεις της Β.Ελλάδας, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, αλλά και σεισμόπληκτους
επιχειρηματίες, με το σύνολο των δανείων που μπορούν να ρυθμιστούν να ανέρχεται στα
2,4 δισ ευρώ. Το 80% των εν λόγω δανείων είναι εγγυημένο από το Ελληνικό Δημόσιο. Η
απόφαση αφορά συνολικά 17.800 επιχειρήσεις και επαγγελματίες πανελλαδικά, εκ των
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οποίων οι 1.225 δραστηριοποιούνται στη βόρεια Ελλάδα με δάνεια που πλησιάζουν τα
900 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση, παρέχεται η ευχέρεια σε όσες επιχειρήσεις και όσους
επαγγελματίες το επιθυμούν να τύχουν αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των
οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως 31.12.2014, με μόνη υποχρέωση
από μέρους τους την καταβολή του συνόλου των τόκων που θα προκύψουν για το
χρονικό διάστημα της αναστολής. Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται,
καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον
τόκοι που θα προκύψουν, λόγω της ως άνω αναστολής, βαρύνουν εξολοκλήρου τους
δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών
την 31.07.2014.
Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
υπαγωγή στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις
αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή. Καταληκτική
ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30.11.2014.
Προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ δείχνει η δημοσκόπηση της Pulse
Πρώτος έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση της Pulse για το Ποντίκι, αφού
προηγείται στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές με αναγωγή στα έγκυρα με
ποσοστό 24,5% έναντι 22,5% της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα η ΕΛΙΑ μετά το δίλημμα που έθεσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για πιθανή φυγή από
την κυβέρνηση συγκέντρωσε ποσοστό 8%, ενώ ο Σταύρος Θεοδωράκης και το Ποτάμι
παραμένουν υψηλά στις προτιμήσεις με το ίδιο ποσοσστό (8%). Η Χρυσή Αυγή δείχνει
συσπείρωση της τάξης του 9%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 7% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με
4%. Η ΔΗΜΑΡ παρουσιάζει πολύ χαμηλά ποσοστά που φτάνουν το 2%.
ΟΑΕΕ: Κάθε ασφαλισμένος αντιστοιχεί σε 2,26 συνταξιούχους
Τη σταδιακή επιδείνωση της σχέσης ασφαλισμένων και συνταξιούχων στον Οργανισμό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) καταδεικνύουν στοιχεία που
δημοσιοποίησε ο Οργανισμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η σχέση ασφαλισμένων και
συνταξιούχων στον ΟΑΕΕ μειώνετε σταδιακά κάθε χρόνο από το 2007 και το 2012
έφθασε να αντιστοιχεί σε 2,26 συνταξιούχους για κάθε ασφαλισμένο επαγγελματία.
Σύμφωνα με τα στατιστικά οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ για το 2012 ήταν 774.435 έναντι
811.714 το 2011, ήτοι μέσα σε ένα χρόνο μειώθηκαν κατά 37.279. Συνολικά από τον
ΟΑΕΕ συνταξιοδοτούνταν περίπου 342.606 άτομα. Οι συνταξιούχοι γήρατος ανέρχονταν
σε 195.740 έναντι 184.681 το 2011 με ελάχιστη σύνταξη 475 ευρώ και μέγιστη 1.356
ευρώ. Η πλειονότητα των συνταξιούχων λάμβανε από 800 έως 1.000 ευρώ σύνταξη Οι
συνταξιούχοι συγγενείς αποβιωσάντων δικαιούχων ανέρχονταν σε 113.253 το 2012,
έναντι 112.560 το 2011 και είχαν μέσο όρο σύνταξης 300 με 400 ευρώ. Από το ταμείο
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συνταξιοδοτούνταν το 2012 για αναπηρία 30.463 άτομα με μέσο όρο από 400 έως 700
ευρώ.
Μίχαλος: Συνεχείς φορολογικοί αιφνιδιασμοί των επιχειρήσεων
Την οριστική αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος για όλες τις υποθέσεις
και τα φορολογικά αντικείμενα ζητεί ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
και του ΕΒΕΑ Κωνστανίνος Μίχαλος, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρηματίες και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αντιμέτωποι με συνεχείς αιφνιδιασμούς. «Στην Ελλάδα
σήμερα, ο φορολογούμενος - και ειδικά ο επιχειρηματίας και ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν ξέρει πραγματικά τι του ξημερώνει» επισήμανε ο κ. Μίχαλος μιλώντας στο σεμινάριο
του ΕΒΕΑ με θέμα: «Σημαντικά Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος». Ο κ. Μίχαλος
σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος της φορολογίας, είναι και η
πολυπλοκότητα και η αστάθεια του καθεστώτος.
Ανέφερε στη συνέχεια ότι η ΚΕΕΕ προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές για ένα καλύτερο
φορολογικό σύστημα, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε επίπεδο επιμέρους ρυθμίσεων
και ζητάει την οριστική αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων του παρελθόντος, για όλες τις
υποθέσεις και για όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Με μια διαδικασία που θα επιτρέπει
στις επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν παλαιότερες χρήσεις και να προχωρήσουν. Επίσης,
ζητεί αναβάθμιση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ως προς τα πρόστιμα και τους
ελέγχους.
Έχασε θέσεις η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη συνεδριακών προορισμών
Η Ελλάδα για το 2013 βρέθηκε στην 38η θέση διεθνώς, με 100 συνέδρια, όταν το 2012
βρισκόταν στην 34η θέση με 114 συνέδρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του ICCA
(International Congress & Convention Association) για την πορεία της διεθνούς αγοράς
συνεδρίων το 2013.
Ειδικότερα, η Αθήνα κατέλαβε την 47η θέση με 49 συνέδρια, όταν το 2012 είχε την 40η
θέση με 52 συνέδρια, ενώ η Θεσσαλονίκη στην 219η θέση το 2013 με 10 συνέδρια, όταν
το 2012 βρισκόταν στην 117η θέση με 19 συνέδρια.
Έκθεση φρούτων και λαχανικών το 2015 στη ΔΕΘ
Τη διοργάνωση μιας νέας έκθεσης που θα εστιάζει στον κλάδο των φρέσκων φρούτων
και λαχανικών δρομολογεί η ΔΕΘ-Helexpo, στο πλαίσιο του ρόλου της για την ενίσχυση
της ελληνικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα. Η Διεθνής Έκθεση Φρούτων και
Λαχανικών θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 23 έως τις 25 Απριλίου του 2015,
θα φέρει την επωνυμία Freskon και θα αποτελέσει ένα εξειδικευμένο και μοναδικό
εκθεσιακό γεγονός στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Η απόφαση της ΔΕΘ-Helexpo για τη διοργάνωση της FRESKON ανακοινώθηκε στο
πλαίσιο του συνεδρίου της Παγκόσμιας Ένωσης Αγορών Χονδρεμπορίου (WUWM), το
οποίο πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη.
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Οργή στην Τουρκία για το τραγικό δυστύχημα στο ανθρακωρυχείο
Εναντίον της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Ερντογάν έχει στραφεί η οργή στην
Τουρκία για το χειρότερο δυστύχημα σε ορυχείο που έχει περάσει η χώρα, με τα
συνδικάτα να καλούν σε απεργία σήμερα. Με αντλίες νερού και δακρυγόνα απάντησε η
αστυνομία σε διαδηλωτές σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Στο μεταξύ, σβήνουν οι
ελπίδες για επιζώντες, με τον αριθμό των νεκρών να έχει φτάσει τους 282 σύμφωνα με
τον πρωινό απολογισμό. Ο αριθμός των αγνοουμένων βρίσκεται στους 150, οι οποίοι
εγκλωβίστηκαν στα έγκατα του ορυχείου ενώ γέμιζε με καπνούς από τη φωτιά που
προκλήθηκε.
Στις χθεσινές πορείες στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα εναλλάσσονταν
συνθήματα κατά της κυβέρνησης όπως «Δεν ήταν δυστύχημα, ήταν φόνος». Το κλίμα δεν
βοήθησε καθόλου η παρουσία του Ερντογάν στη Σόμα, όπου έγινε το δυστύχημα. Η
περίεργη ανάγκη του να επισημάνει ότι «ατυχήματα συμβαίνουν σε όλον τον κόσμο»
έριξε λάδι στη φωτιά και εκτοξεύτηκε στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου.

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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