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ΒΕΘ: Η οικονομική διπλωματία, κλειδί για την ανάπτυξη

Σε εθνική… σταυροφορία, που επιτάσσει τη συνεργασία κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα,
θα πρέπει να εξελιχθεί η προσπάθεια για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη
διεθνή σκακιέρα, επισημαίνει μεταξύ άλλων το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) στις προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, στον υφυπουργό Εξωτερικών, Δημήτρη Κούρκουλα κατά τη διάρκεια
συνάντησης του με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.
Για τη συνέχιση της θετικής πορείας των εξαγωγών, το ΒΕΘ προτείνει: την ενίσχυση της
ρευστότητας, µε επέκταση των σχετικών προγραµµάτων συγχρηµατοδότησης και παροχής
εγγυήσεων, µε δηµιουργία αναπτυξιακής τράπεζας Εξαγωγών- Εισαγωγών, µε ειδικά
φορολογικά κίνητρα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, µε στοχευµένη αξιοποίηση πόρων από το
νέο ΕΣΠΑ. Tο ΒΕΘ ζητά να δοθεί έµφαση στο θέµα της δικτύωσης, ειδικά για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρηµατική πληροφόρηση και συµβουλευτική
υποστήριξη σε θέµατα εξαγωγών αλλά και την υιοθέτηση Flat Tax Rate System (15%), µε
χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας.
Επιπλέον το ΒΕΘ ζητά: οι ελληνικές Αρχές να προχωρήσουν σε ανάλυση των ευκαιριών στις
διεθνείς αγορές, να ενοποιήσουν τα σχέδια µε τις προτάσεις του ιδιωτικού τοµέα, να
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καθορίσουν προτεραιότητες και στόχους ώστε να προσαρµόσουν αναλόγως τη στρατηγική
τους, την εγκατάσταση µονίµων εκθεσιακών χώρων, σε συνεργασία και µε συναρµόδιους
φορείς για τη µόνιµη προβολή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και την υποστήριξη
Ελλήνων επιχειρηµατιών για την πραγµατοποίηση συναντήσεων µε τους επιτόπιους
συνεργάτες και υποψηφίους πελάτες τους , την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Ελληνικού
Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) και του Invest in Greece σε έναν φορέα
εξωστρέφειας και την στοχευµένη παρουσία σε εκθέσεις ανά τον κόσµο.
Ποιες αλλαγές έρχονται στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων
Το νοµοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων παρουσιάζει
ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά. Στόχος του νοµοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης είναι ένα
ενιαίο, ξεκάθαρο και διαφανές πλαίσιο που θα εξασφαλίζει χαµηλό κόστος, ταχύτητα και
ασφάλεια δικαίου χωρίς δυσανάλογα εµπόδια για τις επιχειρήσεις.
Το νέο πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις θα αφορά σε κάθε τύπο άδειας όπως εγκαταστάσεως,
λειτουργίας, ιδρύσεως επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές άδειες , αλλά και σε µεγάλο εύρος
δραστηριοτήτων (βιοµηχανικές, εξορυκτικές, υδατοκαλλιέργειες, λιµενικές υποδοµές,
τουριστικές εγκαταστάσεις, κ.α..). Με το νέο πλαίσιο εισάγεται ένα καινοτόµο σύστηµα
«δήλωσης συµµόρφωσης» των επιχειρήσεων, µε το οποίο θα τεκµαίρεται αυτοµάτως η
συµµόρφωση µιας επιχείρησης µε τις γενικές προδιαγραφές που θέτει ο νόµος. Έτσι, η εταιρεία
δεν θα είναι πλέον αναγκασµένη να υποβάλει αίτηση και να περιµένει πότε το ∆ηµόσιο θα την
ελέγξει για να εκδώσει την αντίστοιχη άδεια. Οι έλεγχοι δεν θα διενεργούνται εκ των προτέρων
αλλά κατά τη λειτουργία της επιχείρησης και θα γίνονται από πιστοποιηµένους φορείς του
δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, µε βάση συγκεκριµένα πρότυπα προδιαγραφών, οργάνωσης
και
λειτουργίας.
Η κεντρική διοίκηση, αντί να ελέγχει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, θα ελέγχει τους ελεγκτές των
επιχειρήσεων και το σύνολο της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό θα δηµιουργηθεί και ένα
κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας. Το
σύστηµα θα έχει την µορφή ιστοσελίδας , στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα εµπλεκόµενα
µέρη, είτε για την εύρεση πληροφορίας είτε για να διεκπεραιώσουν µέρη της αδειοδοτικής
διαδικασίας. Η αρχειοθέτηση των στοιχείων κάθε επένδυσης θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα
υπάρχει εξ αποστάσεως πρόσβαση σε πραγµατικό χρόνο.
Στο -1,4% ο εναρμονισμένoς πληθωρισμός τον Ιανουάριο
Επιβράδυνση των αποπληθωριστικών πιέσεων τον Ιανουάριο 2014 καταδεικνύουν τα στοιχεία
για τον Εναρµονισµένo ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική
Αρχή ο Εναρµονισµένoς ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή του Ιανουαρίου 2014 σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο ∆είκτη του Ιανουαρίου 2013 παρουσίασε µείωση 1,4%, έναντι µηδενικής
µεταβολής που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο 2013 ο εναρµονισµένος πληθωρισµός παρουσίασε µείωση
0,9%, έναντι µείωσης 1,4%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου
έτους.
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Στα 41,71 εκατ. ευρώ ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές
Αισθητή μείωση κατέγραψε η αξία, αλλά και ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών και των
απλήρωτων συναλλαγματικών τον Ιανουάριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων του «Τειρεσία» οι
ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν αθροιστικά τον
Ιανουάριο του 2014 στα 41,71 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 2014 , το σύνολο
της αξίας των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκε στα 32,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
πτώση κατά 56,12% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Επτά φορές αυξήθηκαν οι φόροι στα ακίνητα από το 2009
Κατά μέσο όρο τα 5,5 εκατ. των ιδιοκτητών θα κληθούν να πληρώσουν φέτος 715 ευρώ
φόρο ακινήτων, την ώρα που το 2009 ήταν στα 105 ευρώ. Σύμφωνα με το Έθνος, τo
«ρεκόρ» φόρων στα ακίνητα το 2014 έχει σημάνει συναγερμό σε ιδιοκτήτες ακινήτων,
καθώς έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Ειδικότερα, η μέση επιβάρυνση από τη
φορολόγηση ακινήτων ανά έτος κινήθηκε ως εξής:
•
•
•
•
•
•

Το 2009 έφτανε στα 526 εκάτ. ευρώ
Το 2010 έφτανε στα 487εκάτ. ευρώ
Το 2011 έφτανε στα 1,172 εκάτ. ευρώ
Το 2012 έφτανε στα 2,857 εκάτ. ευρώ
Το 2013 έφτανε στα 2,784 εκάτ. ευρώ
Το 2014 θα φτάσει στα 3,937 εκάτ. ευρώ

Ωστόσο, από το 2015 οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν λιγότερα ποσά καθώς δεν θα
υπάρχουν αναδρομικοί φόροι όπως το 2013, αλλά και τους πρώτους φετινούς μήνες
(τρεις ΦΑΠ, χαράτσι της ΔΕΗ, ΕΝΦΙΑ).
Ικανοποιημένος από τις μεταρρυθμίσεις ο επικεφαλής του ESM
Εύσημα στην Ελλάδα για την πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων δίνει ο Κλάους
Ρέγκλινγκ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).
Σε συνέντευξή του στο σημερινό φύλλο της Süddeutsche Zeitung, ο επικεφαλής του ESM
υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ελλάδας. Στην παρατήρηση του
γερμανού δημοσιογράφου, ότι η Αθήνα έχει υλοποιήσει μόνο το 53% των
μεταρρυθμίσεων, ο Ρέγκλινγκ διευκρίνισε ότι ο ρυθμός υλοποίησης είναι καλύτερος από
ποτέ. «Στην αρχή οι Έλληνες δεν έκαναν τίποτα. Στο μεταξύ κάνουν περισσότερες
μεταρρυθμίσεις από οποιοδήποτε άλλο κράτος από τα 36 του ΟΟΣΑ. Δεν έχει καταγραφεί
ποτέ άλλοτε στην οικονομική ιστορία να μην έχουν οδηγήσει τέτοιες μεταρρυθμίσεις
στην ανάπτυξη. Αλλά φυσικά θα πρέπει να συνεχιστούν, όπως έχει αποφασιστεί»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Κλάους Ρέγκλινγκ θεωρεί, πάντως, λογικό το γεγονός ότι οι
Έλληνες δεν μπορούν να νιώσουν ακόμη τις προόδους που έχουν γίνει.
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Υποβολή Ε9 για όσους είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση το
2013
Από σήµερα έως και τις 30 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο στοιχείων
ακινήτων Ε9, οι φορολογούµενοι µε µεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2013. Με
βάση τα στοιχεία αυτά, θα υπολογιστεί γι αυτούς ο ενιαίος φόρος ακινήτων, καθώς και ο
συµπληρωµατικός φόρος στην περίπτωση που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει
τα 300.000 ευρώ.
Σηµειώνεται ότι ο ενιαίος φόρος ακινήτων επιβάλλεται φέτος για πρώτη φορά και θα
καταβληθεί το δεύτερο εξάµηνο του έτους. Γι αυτό ακόµη και οι φορολογούµενοι που δεν
είχαν µεταβολές στην περιουσιακή κατάστασή τους, κατά το 2013, θα πρέπει να ελέγξουν,
µέσω του TAXISnet, ότι είναι σωστά τα στοιχείων των προηγούµενων δηλώσεων ακινήτων Ε9
για να αποφευχθούν λάθη στον υπολογισµό του φόρου. Εξάλλου, εκτός λειτουργίας θα
βρίσκονται έως τις 5 το απόγευµα οι εφαρµογές του Taxisnet, λόγω της προετοιµασίας για την
έναρξη υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 του 2014. Οι εφαρµογές που δεν θα
λειτουργούν για τις επόµενες ωραίες είναι οι εξής: ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9.Υποβολή
Ε2 και Ε3 νοµικών προσώπων. Πετρέλαιο θέρµανσης. Μίσθωση ακινήτων.
Αποστάσεις Τζιτζικώστα από τη Ν∆ για το µνηµόνιο
Βέβαιος ότι η ανεξάρτητη παράταξή του θα κερδίσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίστηκε ο υποψήφιος περιφερειάρχης
Απόστολος Τζιτζικώστας. Σε συνέντευξή του στον Σκάι κάλεσε τα κόμματα να αφήσουν
ήσυχη την Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Ανήκω στην κεντροδεξιά, αλλά η ουσία είναι ότι ο
κόσμος έχει κουραστεί από τα χρίσματα, δεν θέλει να επιλέγει στην αυτοδιοίκηση
πρόσωπα τα οποία επιλέγουν τα κόμματα» είπε χαρακτηριστικά. Απέφυγε να απαντήσει
αν πιστεύει ότι «κόπηκε» ως ο υποψήφιος της ΝΔ για την περιφέρεια, με παρέμβαση του
ΠΑΣΟΚ, λόγω των επίμαχων δηλώσεών για τη Χρυσή Αυγή και την παρέλαση, ενώ
εμφανίστηκε ανοιχτός στη στήριξη από άλλα κόμματα. Ερωτηθείς αν προτιμά τον Γιάννη
Μπουτάρη ή τον Σταύρο Καλαφάτη για το δήμο, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε
χαρακτηριστικά ότι «εγώ ψηφίζω στη Βραχιά, στο χωριό μου».
Τέλος, ο κ. Τζιτζικώστας κράτησε αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία αναφορικά με το
Μνημόνιο. «Είναι δυνατόν να πιστεύω ότι το μνημόνιο αποτελεί λύση, όταν δεν το
πιστεύει η Ευρώπη; (...) Είμαι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής, είμαι υπέρ των
μεταρρυθμίσεων, αλλά δεν φέρνουν αποτελέσματα αυτά τα μέτρα» σημείωσε. Ερωτηθείς
αν στη Συγγρού άλλαξαν απόψεις για το Μνημόνιο ανέφερε χαρακτηριστικά «δεν
άλλαξαν απόψεις;».
Προειδοποίηση Γεωργιάδη στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
Αυστηρή προειδοποίηση προς τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που αρνούνται να παραδώσουν
τα κτήρια των πολυιατρείων απηύθυνε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Αυτός
που δεν παραδίδει, αναλαμβάνει και την ευθύνη για τις τυχόν απώλειες ή τις
καταστροφές, είπε μιλώντας στο Mega. «Κάθε καταστροφή και του 1 ευρώ θα
καταλογιστεί σε αυτούς που δεν παρέδωσαν. Όποιος θέλει να κάνει κατάληψη σε
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δημόσια περιουσία θα αναλάβει και την ευθύνη», πρόσθεσε. Ο υπουργός Υγείας
διευκρίνισε ότι το ΦΕΚ για το κλείσιμο των πολυιατρείων θα βγει σήμερα και εκτίμησε
ότι θα παραδοθεί το 99% των κτηρίων.
Σημειώνεται ότι λήγει σήμερα η διορία που έχει δώσει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ
προκειμένου να παραδοθούν τα κτήρια όπου στεγάζονται τα πολυιατρεία του
Οργανισμού και τα οποία αναμένεται να μετατραπούν σε κέντρα υγείας αστικού τύπου.
Τα πολυϊατρεία θα παραµείνουν κλειστά για έναν μήνα και στη συνέχεια θα ανοίξουν υπό
το νέο καθεστώς. Οι γιατροί, ωστόσο, του ΕΟΠΥΥ αρνούνται να παραδώσουν τα κτήρια
και διοργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από μονάδες του Οργανισμού.
Ώρα Ρέντσι στη Ρώμη, o πρόεδρος τού δίνει κυβερνητική εντολή
Την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης δίνει ο ιταλός πρόεδρος στον 39χρονο αρχηγό του
Δημοκρατικού Κόμματος (PD) Ματέο Ρέντσι, ενώ οι διεργασίες με την κεντροδεξιά (ΝCd)
για την στελέχωση του επόμενου υπουργικό σχήματος συνεχίζονται. «Ανατρέποντας»
τον Ενρίκο Λέτα, επίσης του PD, ο μέχρι σήμερα δήμαρχος Φλωρεντίας Μ.Ρέντσι γίνεται ο
νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιταλίας και ο τρίτος κατά σειρά μη εκλεγμένος.
Ο αρχηγός του PD θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συνομιλίες του άμεσα με τις υπόλοιπες
πολιτικές δυνάμεις που θα τον στηρίξουν. Αναμένεται να χρειαστούν μερικές ημέρες,
ενδεχομένως, ακόμη και έως την Πέμπτη, μέχρι να καταλήξει στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

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.

5

