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Εκδήλωση του ΒΕΘ για τη στήριξη της μικρής επιχείρησης
Οι τρόποι στήριξης της μικρής επιχείρησης, που αποτελεί τον πιο ευάλωτο κρίκο στην
αλυσίδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα τεθούν επί τάπητος σε εκδήλωση που
συνδιοργανώνουν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.), το Γραφείο
Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, και ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.).
Η εκδήλωση με θέμα «Στήριξη Μικρής Επιχείρησης» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις
18.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
στην οδό Αριστοτέλους 27.
Απεριόριστος αριθμός δόσεων για οφειλές έως 5.000 ευρώ σε Δημόσιο και Ταμεία
Τελευταία ευκαιρία σε περίπου 2.700.000 οφειλέτες με χρέη στο Δημόσιο και στα
ασφαλιστικά ταμεία δίνει το υπουργείο Οικονομικών, με ρύθμιση που προωθεί άμεσα και
ανακοίνωσε την Τρίτη ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Γιάννης Μαυραγάνης, κατά
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μόνο όσοι δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούμενη
ρύθμιση και συνεχίζουν να πληρώνουν ακόμη οφειλές σε δόσεις.
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Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε απεριόριστο αριθμό δόσεων,
εφόσον αυτά δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ και σε 48 δόσεις όσοι έχουν οφειλές πάνω
από το ποσό αυτό καθώς και όσοι είναι επιτηδευματίες (μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα).
Σημαντική εξέλιξη στο θέμα των οφειλετών αποτελεί η απόφαση να αυξηθεί το όριο
οφειλών πάνω από το οποίο ενεργοποιούνται οι διατάξεις για άσκηση ποινικών διώξεων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Μαυραγάνη εξετάζεται το όριο των 5.000 ευρώ να
αυξηθεί στα 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο φαίνεται να έχει αποδεχθεί η τρόικα.
Μεγαλύτερος επενδυτής η Ελλάδα στη Βουλγαρία το α΄δίμηνο του 2013
Σημαντική είναι η παρουσία ελλήνων επιχειρηματιών στη Βουλγαρία, καθώς, σύμφωνα
με επίσημα στοιχεία της χώρας, το πρώτο δίμηνο του 2013 η Ελλάδα αναδείχθηκε ως ο
μεγαλύτερος επενδυτής, με 9,4 εκατ. ευρώ άμεσες ξένες επενδύσεις.
Ακολουθούν το Λουξεμβούργο (με άμεσες επενδύσεις 7,9 εκατ. ευρώ), η Ρωσία (6,7 εκατ.
ευρώ) και η Αυστρία (6,1 εκατ. ευρώ). Πάντως, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων της
Κεντρικής Τράπεζας της χώρας καταγράφηκε το ίδιο διάστημα συρρίκνωση 92% των
άμεσων ξένων επενδύσεων, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2012.
Η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε στα 40,3 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουάριος Φεβρουάριος 2013, ένω το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν φθάσει στα 524,3 εκατ.
ευρώ.
Σύμφωνα με τα ίδια προκαταρκτικά στοιχεία, την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
2013 οι άμεσες (βουλγαρικές) επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 6,8
εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αύξηση των 23,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμενου έτους.
Αποπληθωρισμό και αδύναμη ανάκαμψη αναμένει το ΔΝΤ για την Ελλάδα
Ύφεση -4,2% το 2013 και ισχνή ανάπτυξη κατά 0,6% το 2014 αναμένει για την Ελλάδα
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να ανέλθει στο 4,6% του ΑΕΠ το 2013 και στο
3,4% του ΑΕΠ το 2014. Το δημόσιο χρέος αναμένεται στο 179,5% του ΑΕΠ το 2013 και
στο 175,6% του ΑΕΠ το 2014.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι αρνητικός κατά -0,8% εφέτος
και κατά -0,4% το 2014. Η ανεργία σε μέσα επίπεδα το 2013 αναμένεται στο 27% και
εκτιμάται πως θα μειωθεί στο 26% το 2014.
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Πρωτογενές πλεόνασμα 508 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013
Πρωτογενές πλεόνασμα 508 εκατομμυρίων ευρώ επιτεύχθηκε το τρίμηνο Ιανουαρίου Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στην κοινοβουλευτική επιτροπή για την
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12,348 δισ.
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 995 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος των καθαρών
εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 10,721 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 158 εκατομμύρια ευρώ.
Στο μεταξύ, οι κατηγορίες εσόδων οι οποίες παρουσίασαν υστέρηση είναι από ΦΠΑ κατά
260 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 126 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών. Η
υστέρηση στους λοιπούς έμμεσους φόρους φθάνει τα 144 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΕΦΚ
ενεργειακών προϊόντων παρουσίασε υστέρηση κατά 55 εκατ. ευρώ.
Απελευθερώνονται από 1η Ιουλίου τα τιμολόγια της ΔΕΗ
Μικρές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ από την 1η Μαΐου προανήγγειλε ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ τόνισε ότι σύμφωνα με τη
σχετική Κοινοτική Οδηγία τα τιμολόγια της ΔΕΗ απελευθερώνονται την 1η Ιουλίου, κάτι
που σημαίνει ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής.
Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Κασιμάτη
Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι στις 15.30, μετά το μεσημέρι στον
επίτιμο πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και πρόεδρο του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Γιώργου Κασιμάτη.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Πειραιά και
ακολούθως η ταφή στο Κοιμητήριο της Αναστάσεως Κερατσινίου. Τη βαθιά λύπη του για
την απώλεια του Γιώργου Κασιμάτη «ενός μειλίχιου και καλοσυνάτου ανθρώπου, ο
οποίος τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε ταυτιστεί με τον επιμελητηριακό θεσμό»
εξέφρασε o υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης.
Πώληση αποθεμάτων χρυσού μέσα στους επόμενους μήνες σχεδιάζει η Κύπρος
Η κυπριακή κυβέρνηση σχεδιάζει να πωλήσει τμήμα των αποθεμάτων χρυσού της χώρας
μέσα στους επόμενους μήνες, όπως δήλωσε ο κύπριος υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να
εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, προσέθεσε.
Σύμφωνα με έγγραφο της Κομισιόν, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας στις αρχές του
μήνα, η κυπριακή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να πωλήσει αποθέματα αξίας 400 εκατ.
ευρώ.
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