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Π. Παπαδόπουλος: Ζήτημα επιβίωσης η ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ
«Η στρατηγική εξόδου από την κρίση που ταλανίζει την ελληνική οικονομία, πρέπει
απαραίτητα να περνάει μέσα από τη στήριξη και την ενδυνάμωση της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά την ομιλία του σε
εκδήλωση του επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε, χθες, στο πλαίσιο του Money
Show 2014. «Παρά τις προσπάθειες και τα όποια ελπιδοφόρα μηνύματα μετά και από την
πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα, οι αντοχές του ελληνικού επιχειρείν
συνεχίζουν να δοκιμάζονται με τον πιο σκληρό τρόπο» σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, ο
οποίος παρουσίασε μία σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που όπως ανέφερε «αποτελεί ζήτημα επιβίωσης, όχι μόνο
για τις ίδιες και τους εργαζομένους τους αλλά συνολικά για την ελληνική οικονομία».
Στο µεταξύ, µύδρους κατά του υπουργού Ανάπτυξης εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Κωνσταντίνος Μίχαλος από το βήµα της εκδήλωση του ΒΕΘ. «Ο κ.
Χατζηδάκης αποδέχθηκε χωρίς διαβούλευση την δήθεν εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ» είπε ο κ.
Μίχαλος, καταγγέλλοντας ότι στην εταιρεία που πραγµατοποίησε την έρευνα για την
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ συµµετέχουν συνεργάτες του Κωστή Χατζηδάκη. «Το όραµα της
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ανάπτυξης βλάπτεται όσο υπουργός είναι ο Κωστής Χατζηδάκης» είπε επικριτικά ο πρόεδρος
της ΚΕΕΕ, κατηγορώντας τον παράλληλα ότι συµπεριφέρεται ως «βασιλικότερος του
βασιλέως» και πως είναι ο κύριος υπεύθυνος που τα Επιµελητήρια έχουν µπει στο στόχαστρο
της τρόικας.
Από την πλευρά του ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του υπουργού ΜακεδονίαςΘράκης, Θεόδωρου Καράογλου, Γιάννης Ποδιώτης τόνισε ότι μετά από τις θυσίες της
ελληνικής κοινωνίας και τις προσπάθειες της κυβέρνησης «κάτι αλλάζει, προς το
καλύτερο, οδηγώντας την χώρα στο λιμάνι της ευκαιρίας».
Για συμπόρευση της πολιτείας με τους επιχειρηματίες προκειμένου να επέλθει η
ανάπτυξη έκανε λόγο η αναπληρώτρια Γ. Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων &
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών, Μάγδα Καρακόλη
υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των εξαγωγών και μείωση των εισαγωγών,
αλλά και την υποχρέωση να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα έπρεπε, όπως
είπε χαρακτηριστικά, να έχουν γίνει, πριν, χρόνια.
Αναδρομική κατάργηση
επαγγελματιών

του

αυτοελέγχου

επιχειρήσεων

και

ελεύθερων

Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων και στην καταβολή των παρακρατηθέντων
φόρων του Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 30η Απριλίου 2014 προβλέπει διάταξη που
ψηφίστηκε χθες βράδυ στην Βουλή. Με άλλη διάταξη καταργήθηκε αναδρομικά από την
1η Ιανουαρίου 2014 ο αυτοέλεγχος του νόμου 3296/2004. Έτσι, με την κατάργηση των
ως άνω διατάξεων υπόκεινται πλέον σε έλεγχο όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
και ΦΠΑ επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών και όχι μόνο αυτές που
περιλαμβάνονται στο δείγμα που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 17 του ν. 3296/2004.
Μέχρι σήμερα στην διαδικασία αυτοελέγχου υποβάλλονταν οι δηλώσεις από τις εξής
επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα:
i) Εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, για χρήσεις
με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ.
ii) Εμπορικές επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών, για χρήσεις με ακαθάριστα έσοδα
μέχρι 150.000 ευρώ.
iii) Μικτές εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων και
παροχής υπηρεσιών, για χρήσεις με συνολικά ακαθάριστα έσοδα (εμπορίας-παραγωγής
και παροχής υπηρεσιών) μέχρι 300.000 ευρώ και εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της
παροχής υπηρεσιών μέχρι 150.000 ευρώ.
iv) Ελεύθερα επαγγέλματα, για χρήσεις με ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ.
v) Ελεύθερα επαγγέλματα με παράλληλη εμπορική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών,
για χρήσεις με σύνολο ακαθαρίστων αμοιβών και εσόδων και από τις δύο
δραστηριότητες μέχρι 150.000 ευρώ.
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vi) Ελεύθερα επαγγέλματα με παράλληλη εμπορική δραστηριότητα πώλησης
εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών, για χρήσεις με
σύνολο ακαθαρίστων αμοιβών και εσόδων από όλες τις δραστηριότητες μέχρι 300.000
ευρώ και εφόσον οι αμοιβές από το ελευθέριο επάγγελμα πλέον τα ακαθάριστα έσοδα
από την τυχόν εμπορική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών είναι μέχρι 150.000 ευρώ.
Μπαράζ επαφών Σαμαρά-Βενιζέλου μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου
Οι ηχηρές διαφοροποιήσεις στη διάρκεια της ψηφοφορίας του πολυνομοσχεδίου στην
Ολομέλεια της Βουλής προκαλούν αναταράξεις στα κόμματα της συγκυβέρνησης. Ήδη,
από τη ΝΔ αποτελεί παρελθόν ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ στο ΠΑΣΟΚ η στάση των
Γ.Παπανδρέου και Απ.Κακλαμάνη στην ψηφοφορία προκάλεσε εκνευρισμό στην
Χαρ.Τρικούπη, όχι όμως και διαγραφές. Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε το
πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προκειμένου να συζητήσει με τον πρωθυπουργό
την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, κυρίως
όμως
τα
επόμενα
βήματα
της
κυβέρνησης.
Κατά την έξοδό του από το Μαξίμου, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι
θα ακολουθήσει και νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 7 το απόγευμα.
Εξάλλου, νέα μάχη ξεκινά τη Δευτέρα στην Ολομέλεια με τη συζήτηση της πρότασης
μομφής του ΣΥΡΙΖΑ εις βάρος του προεδρείου της Βουλής
Στις 17 Απριλίου η απόφαση του Eurogroup Working Group για τη δόση
Σε απλή αναγνώριση της προόδου της Ελλάδας αναμένεται να προχωρήσει την Τρίτη το
Eurogroup της Αθήνας, καθώς η απόφαση για την εκταμίευση της δόσης ύψους 8,3 δισ.
ευρώ θα ληφθεί σε τηλεδιάσκεψη του Eurogroup Working Group την Μεγάλη Πέμπτη 17
Απριλίου.
Αν και τις προηγούμενες μέρες είχε καλλιεργηθεί η εντύπωση πως η ψήφιση του
πολυνομοσχεδίου με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος θα συνεπαγόταν και απόφαση του
Eurogroup για εκταμίευση της δόσης , αυτό τελικά αποδεικνύεται πως δεν ίσχυε ποτέ
και πως το αυριανό συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσει
μόνον το χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης των υπολειπόμενων 10 δισ. ευρώ προς την
Ελλάδα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο in.gr ανώτατο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της
Κυβέρνησης το χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης της δόσης δεν είχε συνδεθεί ποτέ με την
ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, καθώς εξ αρχής η τρόικα και το Eurogroup Working
Group είχαν ορίσει την 10η Απριλίου ως καταληκτική ημερομηνία για την ψήφιση του
νομοσχεδίου και τη δρομολόγηση όλων των ενεργειών και αποφάσεων που σχετίζονται
με τις προαπαιτούμενες δράσεις. Μετά την ημερομηνία αυτή η τρόικα θα εξετάσει την
εκπλήρωση των προαπαιτούμενων μέτρων (νομοθετικών και άλλων) και εν συνεχεία θα
συντάξει έκθεση που θα αποστείλει στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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Στα 13 δισ. ευρώ το χρηματοδοτικό κενό του 2015 σύμφωνα με το ΔΝΤ
Τηλεδιάσκεψη του Eurogroup Working Group πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα με
τους επικεφαλής της τρόικας να παρουσιάζουν την έκθεση προόδου της Ελλάδας στους
οικονομικούς εμπειρογνώμονες της ζώνης του ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του
Βήματος, η τρόικα αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο μηχανισμό ελέγχου των δαπανών του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τον οποίο παρουσίασε ως υπόδειγμα και για άλλες
χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικό πρόβλημα.
Η τρόικα επιβεβαίωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2013 έκλεισε με πρωτογενές
πλεόνασμα 2,9 δισ. ευρώ (το οποίο μειώνεται σε 2,4 δισ. ευρώ μετά και τη στήριξη των
ταμείων κοινωνικής ασφάλισης με επιπρόσθετα κονδύλια 500 εκατ. ευρώ), ενώ για το
2014 χαρακτήρισε εφικτό το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 2,7 δισ. ευρώ, λέγοντας
πως δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Για το 2015 η τρόικα προσδιορίζει το
δημοσιονομικό κενό στα 2 δισ. ευρώ και για το 2016 στα 5 δισ. ευρώ.
Ντάισελμπλουμ: Μετά το καλοκαίρι η συζήτηση για το ελληνικό χρέος
Για μετά το καλοκαίρι προσδιόρισε την εξέταση του ζητήματος της ελάφρυνσης του
ελληνικού χρέους ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, με δηλώσεις του
προς το πρακτορείο Bloomberg. Ο υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας εξέφρασε τη
βούληση της ζώνης του ευρώ να «κάνει περισσότερα» για να καταστεί βιώσιμο το χρέος,
υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και εφαρμόζει
το πρόγραμμα. Ο ίδιος δεν θέλησε να παρουσιάσει ως ειλημμένη την απόφαση για το
χρέος και την συνδύασε τόσο με την έκθεση βιωσιμότητας που θα συντάξει η τρόικα, όσο
και
με
τους
ρυθμούς
ανάπτυξης
της
Ελλάδας.
«Εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε, ενώ ως
ενδεικτικά μετρά για την απομείωση της καθαρής παρούσας αξίας του χρέους έφερε την
μακρύτερη διάρκεια λήξης των δανείων ή την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων τους. Ο
επικεφαλής του Eurogroup χαρακτήρισε «σοφή» την απόφαση σταδιακής επιστροφής
της Ελλάδας στις αγορές αρχής γενομένης από το 2014, προειδοποιώντας ωστόσο για τις
προσδοκίες που καλλιεργούνται. Ο ίδιος υποστήριξε πως όπως η Ιρλανδία και η
Πορτογαλία, έτσι και η Ελλάδα θα πρέπει να εκδώσει βραχυπρόθεσμο χρέος αρχικά και
σταδιακά ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας.
Εντός της ημέρας η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ για το Ελληνικό
Σύμφωνα με πληροφορίες, έως το απόγευμα της Δευτέρας θα έχει αποφασίσει το ΤΑΙΠΕΔ
για το αν κάνει δεκτή ή όχι τη νέα βελτιωμένη πρόσφορα της Lamda Development για την
αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου στο ελληνικό. Η προσφορά της Lamda Development
έφτασε τα 915 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας
Ελληνικόν ΑΕ.
Ο επενδυτής δεσμεύεται να επενδύσει 1,25 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας για την
ανάπτυξη του μητροπολιτικού πάρκου και των υποδομών του ακινήτου. Εκτιμάται ότι η
ανάπτυξη του πάρκου 2,000 στρεμμάτων θα κοστίσει περί τα 300 εκατ. ευρώ και τα
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υπόλοιπα 950 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν για τη δημιουργία των υποδομών. Στο τίμημα
δεν περιλαμβάνεται συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό 30% στα
μελλοντικά κέρδη του επενδυτή.
Στις 7 μέρες η διάρκεια του παστεριωμένου γάλακτος
Ημερομηνία λήξης στις 7 ημέρες από την ημερομηνία παραγωγής του θα έχει το γάλα
χαμηλής παστερίωσης, σύμφωνα με τη νέα διατύπωση της επίμαχης διάταξης του
πολυνομοσχεδίου που ανακοίνωσε την Κυριακή ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής
Χατζηδάκης.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης ζήτησε από τους βουλευτές να
στηρίξουν την τελική διάταξη, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές που έγιναν την τελευταία
στιγμή βρίσκονται στη χρυσή τομή, καθώς διασφαλίζουν τον παραγωγό, κρατούν την
αγορά ανοιχτή, προστατεύουν τον καταναλωτή και του δίνει δυνατότητες επιλογής.
Αισθητή μείωση των δαπανών υγείας την περίοδο 2009-2012
Στο 9,16% του ΑΕΠ μειώθηκε το 2012 η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας στην Ελλάδα,
από 10,03% του ΑΕΠ το 2009. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ) η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
διαμορφώθηκε σε 10,03%, 9,34%, 9,67% και 9,16% του ΑΕΠ για τα έτη 2009, 2010, 2011
και 2012 αντίστοιχα.
Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες υγείας σημείωσαν μείωση κατά 2,0% το 2011 έναντι του
2010 και κατά 12,6% το 2012 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2011. Η συνολική
ιδιωτική τρέχουσα δαπάνη το 2011 παρουσίασε μείωση κατά 4,4% έναντι του 2010, ενώ
το 2012 μειώθηκε περαιτέρω κατά 11,4%. Ως προς την συμβολή του δημόσιου τομέα
στην συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας καταγράφτηκε μείωση από 69,5% το 2009, στο
68% το 2012.
Αναστέλλουν την απεργία τους οι φαρμακοποιοί της Αττικής
Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους από αύριο, Τρίτη, αποφάσισαν οι φαρμακοποιοί
ύστερα από μάχη στη γενική συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής που
ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Μετά τις 14:00 αναμένεται να διεξαχθεί και η
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Ουρές σχηματίστηκαν και σήμερα, Δευτέρα, έξω από τα λιγοστά φαρμακεία που
λειτουργούν στο λεκανοπέδιο, ενώ σοβαρές είναι και οι ελλείψες σε φάρμακα.
Στην Κριμαία ο Μεντβέντεφ, «ειδική οικονομική ζώνη» θα γίνει η χερσόνησος
Στην πρώτη υψηλόβαθμη επίσκεψη στην Κριμαία μετά το ξέσπασμα της κρίσης, ο ρώσος
πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ έφτασε στη Συμφερόπολη, μαζί με επιτελείο της
ρωσικής κυβέρνησης. Παράλληλα, στη συνάντηση Κέρι και Λαβρόφ στο Παρίσι είχε φανεί
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πως δεν υπάρχει καμία προσέγγιση Μόσχας και Δύσης για την ουκρανική κρίση.
«Είμαι στη Συμφερόπολη, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την ανάπτυξη στην Κριμαία»
ανάρτησε νωρίς το μεσημέρι στο Twitter ο Μεντβέντεφ, γνωστοποιώντας τη μη
ανακοινωθείσα επίσκεψη. Μιλώντας στην Κριμαία, ο Μεντβέντεφ είπε, όπως μεταδίδει
το Reuters, πως η χερσόνησος θα γίνει «ειδική οικονομική ζώνη», με φοροαπαλλαγές για
να προσελκυθούν επενδυτές.

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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