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Λύσεις και όχι λόγια ζήτησε από το Φ. Κουβέλη ο βιοτεχνικός κόσμος
«Πρέπει να μπει τέλος στον κατήφορο που έχει εισέλθει η χώρα», «Έχουμε φτάσει στα
όρια της αντοχής και της ανοχής μας», «Ζητούμε στήριξη πριν να είναι πολύ αργά». Αυτές
ήταν μόνο μερικές από τις φράσεις που χρησιμοποίησαν τόσο ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος όσο και
επιχειρηματίες - μέλη του επιμελητηρίου προκειμένου να περιγράψουν στον πρόεδρο της
ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη με μελανά χρώματα την δυσμενή κατάσταση που επικρατεί στο
επιχειρείν. Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ επισκέφτηκε, χθες, τον πρόεδρο του ΒΕΘ προκειμένου
να ακούσει από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις αγωνίες των επιχειρηματιών.
Παρόντες εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων αλλά και απλοί επιχειρηματίες που ένωσαν
τις φωνές τους έχοντας κοινό τόπο την έλλειψη ρευστότητας, την υπερφορολόγηση και
τα εξοντωτικά πρόστιμα.
Για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις υπέρβασης από την κρίση χρειαζόμαστε
ουσιαστικές παρεμβάσεις, πράξεις και όχι λόγια. Το σημαντικότερο μέτρο για το 2014 θα
πρέπει να είναι ο καθορισμός έμπρακτης στήριξης της μικρομεσαίας επιχείρησης» τόνισε
ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει άμεσα να βελτιωθούν οι συνθήκες
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα είπε ότι «τα προγράμματα
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που υλοποιούνται με πόρους του ΕΣΠΑ και της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ρευστότητας,
δεν μπορούν να αποδώσουν τα προσδοκώμενα οφέλη, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική
ενεργοποίηση και συμμετοχή των τραπεζών. Οι συστημικές τράπεζες θα πρέπει να
καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί ώστε με την κατάλληλη μόχλευση, να
αξιοποιηθεί η δυνατότητα για διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά. Επιπλέον θα πρέπει
να δοθούν κίνητρα για την επιστροφή των άμεσων ξένων επενδύσεων αλλά και για την
επάνοδο των καταθέσεων που βγήκαν στο εξωτερικό».
Επιπλέον ζήτησε την απόσυρση των φορολογικών διατάξεων του νέου Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας που επισύρουν δυσβάσταχτα πρόστιμα. Για τα ασφαλιστικά
ταμεία πρότεινε την καταβολή των δόσεων, πέραν των τρεχουσών μηνιαίων εισφορών,
σε διάστημα 51 μηνών. Το ύψος της δόσης να αυξάνεται κλιμακωτά, ξεκινώντας από το
1% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής για το πρώτο δωδεκάμηνο και φθάνοντας στο 3%,
από το τέταρτο δωδεκάμηνο και μέχρι την τελική εξόφληση.
Κουβέλης: Η υπερφορολόγηση οδηγεί σε φορολογική παράλυση
Από την πλευρά το πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ έκανε λόγο για δυσνόητο φορολογικό σύστημα
που δεν το αντιλαμβάνονται ούτε οι ειδικοί του χώρου ενώ υπογράμμισε ότι η
υπερφορολόγηση οδηγεί σε φορολογική παράλυση και σε εξόντωση του κοινωνικού και
επιχειρηματικού ιστού της χώρας.
«Το επιχειρείν είναι βασικό μέγεθος για την οικονομία αλλά και για την κοινωνία. Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Πρέπει οι τράπεζες, οι οποίες
έκαναν την ανακεφαλαιοποίηση τους με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου να ανοίξουν
την στρόφιγγα και να χρηματοδοτήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία είναι και η
μόνη που μπορεί να περιορίσει την καλπάζουσα ανεργία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Κουβέλης, υπενθυμίζοντας την θέση της ΔΗΜΑΡ για κεφαλαιοποίηση των οφειλών και
δυνατότητα επιλογής από τους ελεύθερους επαγγελματίες της ασφαλιστικής κλάσης.
Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ χαρακτήρισε τα επιμελητήρια ουσιαστικό μοχλό για
την επιχειρηματικότητα υποστηρίζοντας ότι ο τόπος τα έχει ανάγκη.
Σόιμπλε: Δεν προβλέπεται κούρεμα του ελληνικού χρέους όπως με το PSI
Στην αποσαφήνιση ότι ενδεχόµενη βοήθεια προς την Ελλάδα δεν θα περιλαµβάνει και νέο
«κούρεµα» του χρέους προχώρησε σήµερα Παρασκευή ο υπουργός Οικονοµικών της
Γερµανίας Βόλφγκανγκ Σόιµπλε µιλώντας στο CNBC. Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «κούρεµα»
αντίστοιχο µε αυτό που οδήγησε σε απώλειες 53,5% τους ιδιώτες επενδυτές κατόχους
ελληνικών οµολόγων, δεν θα υπάρξει ξανά.
Μιλώντας λίγο πριν από τη σύνοδο των G20 που θα πραγµατοποιηθεί στις 22 και 23
Φεβρουαρίου στο Σίδνεϊ, ο Σόιµπλε αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην οικονοµία της Ευρωζώνης
και στις προκλήσεις στις αναδυόµενες αγορές. Ειδικά για την Ελλάδα τόνισε πως η όποια
πρόσθετη, περιορισµένη, στήριξη προς τη χώρα δεν θα περιλαµβάνει ένα κούρεµα.
«Εάν η Ελλάδα χρειασθεί περαιτέρω, περιορισµένη, οικονοµική βοήθεια στα τέλη του
τρέχοντος έτους, οπότε και λήγει το υφιστάµενο πακέτο βοήθειας , τότε είµαστε έτοιµοι να το
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κάνουµε αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
µέχρι τότε» σηµείωσε προσθέτοντας πως «η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόµο».
Reuters: Κεφάλαια 5 δισ. θα χρειαστούν οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες
Επιπρόσθετα κεφάλαια συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ περίπου αναμένεται να χρειαστούν
οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας με βάση τα τελευταία τεστ αντοχής της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως αναφέρει το Reuters επικαλούμενο δύο τραπεζικές
πηγές. «Η εκτίμηση για τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες είναι 5 δισ. ευρώ περίπου»,
δήλωσε στο πρακτορείο ανώτατος αξιωματούχος, χωρίς να διευκρινίσει το ποσό που θα
χρειαστεί η κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Η εκτίμηση αυτή, που βασίζεται στα στοιχεία που
έδωσε η ΤτΕ σε κάθε μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, υπόκειται στην έγκριση
των δανειστών της χώρας.
Η ΤτΕ πραγματοποίησε δεύτερη διαγνωστική μελέτη για την Εθνική Τράπεζα, την Alpha
Bank, την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank, προκειμένου να προσδιορίσει αν τα
ιδρύματα αυτά είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μελλοντικά σοκ μετά την
ανακεφαλαιοποίησή τους με 28 δισ. ευρώ το περυσινό καλοκαίρι.
Λαγκάρντ: Έγιναν λάθη, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης
Την πεποίθησή της ότι η Ελλάδα ξεπέρασε τα δύσκολα και έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης
εξέφρασε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ μιλώντας σε εκπομπή του
αυστραλιανού κρατικού καναλιού του ABC.Είπε μάλιστα πως λόγω της ανάκαμψης «όλοι
πανηγυρίζουμε το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας, το πρώτο αν δεν κάνω λάθος
από το 1943».
Η Λαγκάρντ απαντούσε σε ερώτηση μιας κοπέλας από το κοινό που συμμετείχε στη
συζήτηση και είπε ότι μέτρα που επέβαλε η τρόϊκα στην Ελλάδα «έπληξαν τόσο την
Ελλάδα όσο και την Ευρώπη» με τις αστοχίες τους. Απάντησε ότι παρακολουθεί από πολύ
κοντά την κρίση της Ελλάδας, αρχικά ως υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Απώλειες εσόδων 8 εκατ.ευρώ το 2014
Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγείται το ασφαλιστικό σύστημα, λόγω της εκρηκτικής αύξησης
της ανεργίας, της ανασφάλιστης εργασίας, αλλά και της μειωμένης κρατικής
χρηματοδότησης. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προβλέπει για το 2014, απώλειες
εσόδων που θα φθάσουν τα 8 δισ. ευρώ, μόνο από την αύξηση της ανεργίας. Η επίσημη
πρόβλεψη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το τρέχον έτος αναφέρει ότι η πραγματική ανεργία θα
αγγίξει το 31,5% και οι άνεργοι τα 1.575.000 άτομα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου, η αύξηση της ανεργίας και η μείωση των
μισθών στέρησαν από την κοινωνική ασφάλιση πόρους της τάξεως των 10,5 δισ. ευρώ
μέσα σε ένα έτος, ενώ η εισφοροδιαφυγή από την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία,
καθώς και από τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ποσό 8,5 δισ. ευρώ.
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Πτώση 2,7% τον Ιανουάριο στις τιμές των οικοδομικών υλικών
Πτώση 2,7% κατεγράφη τον Ιανουάριο στις τιµές των οικοδοµικών υλικών. Σύµφωνα µε την
Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων
Κατοικιών του Ιανουαρίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2013,
σηµείωσε µείωση 2,7%, έναντι µείωσης 0,3%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των
δεικτών του 2013 προς το 2012, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Ο Γενικός ∆είκτης τον Ιανουάριο 2014, σε σύγκριση µε το δείκτη του ∆εκεµβρίου 2013,
παρουσίασε µείωση 1%, έναντι µείωσης 0,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση
των δεικτών του 2013 προς το 2012.
Μήνυμα Σαμαρά στην πΓΔΜ
Μήνυμα στην πΓΔΜ ότι η ενσωμάτωση στο ΝΑΤΟ απαιτεί έμπρακτο σεβασμό των
δημοκρατικών αξιών τις οποίες αντιπροσωπεύει η ευρωατλαντική κοινότητα έστειλε ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά από συνάντησή του με τον γ.γ. της Συμμαχίας
Άντερς Φογκ Ράσμουσεν.
Όπως είπε ο κ. Σαμαράς, η Ελλάδα υποστηρίζει διαχρονικά την ευρωατλαντική
ενσωμάτωση των χωρών των δυτικών Βαλκανίων, αλλά είναι σαφές ότι «κάθε
υποψηφιότητα θα αξιολογείται από θεσμοθετημένους μηχανισμούς» βάσει των
επιδόσεών της στα κριτήρια που θέτει η Συμμαχία. Τέτοια κριτήρια, σύμφωνα με τον
πρωθυπουργό, είναι ο εκδημοκρατισμός, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
η ελευθερία έκφρασης γνώμης. «Χαίρομαι», πρόσθεσε, «που οι προϋποθέσεις αυτές
πάντοτε δημιουργούν την ανάγκη έντασης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που θα
πρέπει να κάνει κάθε χώρα».
Φεύγουν τα τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας
Έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες, κλείνει ο κύκλος των κινητοποιήσεων για τους
αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, όπως αποφάσισαν στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης
που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης. «Μετά από ένα μήνα στους δρόμους,
φεύγουμε από το μπλόκο με το κεφάλι ψηλά. Περήφανοι για τον αγώνα που δώσαμε. Κι
αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την πάλη, με άλλες μορφές, για τους ίδιους στόχους»
αναφέρουν.
Οι αγρότες δίνουν νέο ραντεβού στις 9 Μαρτίου στον εορτασμό του Κιλελέρ, που, φέτος,
θα τον διοργανώσει η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων.
Έφυγε από τη ζωή ο Σάκης Μπουλάς
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο ο
δημοφιλής τραγουδιστής και ηθοποιός Σάκης Μπουλάς. Σύμφωνα με το ιατρικό
ανακοινωθέν, ο χαρισματικός καλλιτέχνης καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του σε
ιδιωτικό
θεραπευτήριο
επέδειξε
γενναιότητα
και
αξιοπρέπεια.
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Στο πλάι του είχε τους δικούς του ανθρώπους, τον αδελφό και τη σύντροφό του. Η
επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του ήταν ο λόγος για τον οποίο διέκοψε και τις
εμφανίσεις του στην Ακτή Πειραιώς, όπου συμμετείχε στην μουσική παράσταση
«Γκαγκαντίν : Οι γενναίοι της νύχτας», με τους Διονύση Σαββόπουλο, Λαυρέντη
Μαχαιρίτσα και Γιάννη Ζουγανέλη.
Ο Σάκης Μπουλάς γεννήθηκε στο Κιλκίς, στις 11 Μαρτίου 1954, αλλά η καταγωγή του
είναι από τον Πειραιά όπου και μεγάλωσε. Όταν ήταν μικρός, οι γονείς του τον
παρότρυναν να γίνει δικηγόρος λόγω της άνεσης που παρουσίαζε στον λόγο, όμως αυτός
επέλεξε το τραγούδι και την υποκριτική.
Πυροβολισμοί στους δρόμους του Κιέβου, ένταση και στη Βουλή
Ανησυχητικές αναφορές από το Κίεβο, την ώρα που όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις
γύρω από την «συμφωνία» -πρόταση συμφωνίας, όπως φαίνεται- Γιανουκόβιτς και
αντιπολίτευσης: Πυρά έπεσαν γύρω από την Πλατεία Ανεξαρτησίας ενώ ισχυρές δυνάμεις
ασφαλείας βρέθηκαν μέσα στο Κοινοβούλιο πριν «εξωθηθούν σε αποχώρηση». Η
αστυνομία αναφέρει ότι τα πυρά προέρχονταν από διαδηλωτές και στόχευαν τις
δυνάμεις ασφαλείας.
Το Associated Press αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν από «αγνώστους». Το
υπουργείο Εσωτερικών από την πλευρά του μιλά για πυροβολισμούς από την πλευρά
των διαδηλωτών εναντίον των αστυνομικών γύρω από την πλατεία.
Ένταση επικράτησε και στο ουκρανικό Κοινοβούλιο, που βρίσκεται σε απόσταση
μερικών εκατοντάδων μέτρων, τόσο στην αίθουσα όσο και γύρω από το κτίριο. Οι
βουλευτές, που συζητούσαν μέτρα για αποκλιμάκωση της κατάστασης πιάστηκαν στα
χέρια ενώ μέσα στο κτίριο εμφανίστηκαν πάνοπλες δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς
διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν το Κοινοβούλιο.
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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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