10 Σεπτεµβρίου 2012
ΒΕΘ: Ουσιαστική η επίσκεψη Σαµαρά στην 77η ∆ΕΘ
Για ουσιαστική επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, µε αφορµή τα εγκαίνια της 77ης
∆ΕΘ, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίηση του για την ενίσχυση του ρόλου των
επιµελητηρίων, όπως αυτή εκφράστηκε δια στόµατος του Αντώνη Σαµαρά, αλλά και τη
συχνότερη επαφή του πρωθυπουργού (µία φορά το µήνα) µε εκπροσώπους των επιµελητηρίων.
Αναφερόµενος στην ολιγόωρη επίσκεψη Σαµαρά στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΒΕΘ
υπογραµµίζει πως ήταν ουσιαστική καθώς ούτως ή άλλως είχε προηγηθεί η συνάντηση του
πρωθυπουργού µε τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μαξίµου, κατά τη
διάρκεια της οποίας ενηµερώθηκε για τα ζωτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το επιχειρείν.
«Οι ισορροπίες της κοινωνίας είναι εξαιρετικά ευαίσθητες, ο πρωθυπουργός δείχνει να τις
κατανοεί, ενώ παράλληλα εµφανίζεται αποφασισµένος για γρήγορες και δραστικές τοµές»
τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος. Στο µεταξύ, επιφυλάξεις εκφράζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ για την
τριπλή συγχώνευση ∆ΕΘ, Helexpo και ΟΠΕ, που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και επανέλαβε
κατά την οµιλία του στη ∆ΕΘ ο πρωθυπουργός. «Προτεραιότητα της κυβέρνησης θα πρέπει να
αποτελέσει η συγχώνευση ∆ΕΘ και Helexpo, οι οποίες είναι αδερφές εταιρείες και υπάρχει ο
σχετικός σχεδιασµός. Σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να αναζητηθεί ένα έτερο business plan που θα
αφορά στην συγχώνευση και του ΟΠΕ µε τις δύο εταιρείας. Η τριπλή συγχώνευση παρουσιάζει
κενά σε οικονοµοτεχνικό επίπεδο» υπογραµµίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, επισηµαίνοντας ότι επί
της αρχής µία τέτοια συγχώνευση θα αποτελούσε κλειδί για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της
χώρας, που τόσο χρειάζεται, ωστόσο ο νέος φορέας θα πρέπει να είναι βιώσιµος και να
δηµιουργηθεί σε στερεές βάσεις προκειµένου να ανταποκριθεί, αποτελεσµατικά και στο
εκθεσιακό αντικείµενο και στην προώθηση των εξαγωγών.
Απολύσεις στο ∆ηµόσιο και µειώσεις µισθών και συντάξεων ζητά η τρόικα
Με δύο λίστες εµφανίστηκε στη σύσκεψη µε τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα η
τρόικα: στη µία περιλαµβάνονταν τα µέτρα που δέχεται, δηλαδή τις περικοπές µισθών και
συντάξεων ύψους 5,5 δισ. ευρώ και στη δεύτερη τα µέτρα για τα οποία ζητά διευκρινίσεις, ύψους
3,5 δισ. ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα µέτρα που έχει παρουσιάσει το οικονοµικό επιτελείο ήταν στη
«µαύρη λίστα». Ενδεικτικά, η τρόικα απέρριψε το δηµοσιονοµικό όφελος που θα έχει η
διοικητική µεταρρύθµιση αν δεν συνοδεύεται από απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ
χαρακτήρισε πολύ ακριβό το σχέδιο για τη διαθεσιµότητα.
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Έξι στους δέκα πολίτες δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήµατος
Σε νέα διόγκωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο, οδηγεί η αδυναµία καταβολής
των φόρων από µια µεγάλη µερίδα πολιτών. Στις 31 Αυγούστου, οπότε και έληξε η προθεσµία για
την καταβολή της 1ης από τις 7 δόσεις του φόρου εισοδήµατος, περίπου 460.000
φορολογούµενοι πλήρωσαν µόνον ένα µικρό ποσόν έναντι της δόσης και δέχθηκαν το υπόλοιπο
µέρος να καταστεί ληξιπρόθεσµο χρέος, ενώ άλλοι περίπου 450.000 φορολογούµενοι δήλωσαν
αδυναµία πληρωµής και δεν κατέβαλαν καθόλου τη δόση.
Μείωση 5% της βιοµηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο
Μείωση της τάξεως του 5% σηµείωσε τον Ιούλιο η βιοµηχανική παραγωγή, ενώ στο σύνολο του
επταµήνου υποχώρησε κατά 7%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.
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