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Τρόικα: Θετική για εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ, προβληματισμένη για δικαστικές
αποφάσεις
Το «πράσινο φως» για εκπτώσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
έδωσε την Τρίτη στο Παρίσι η τρόικα στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα τεθεί ζήτημα για τον εισπρακτικό στόχο των 2,65 δισ. ευρώ. Οι
επικεφαλής της τρόικας ζήτησαν λίγο χρόνο προκειμένου οι αλλαγές να αναλυθούν από
τα τεχνικά κλιμάκια των οργανισμών - η τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ κατατίθεται την
Παρασκευή στην Βουλή- , ωστόσο εμφανίσθηκαν θετικοί στην χορήγηση εκπτώσεων
εφόσον δεν τεθεί σε κίνδυνο ο εισπρακτικός στόχος.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης παρείχε στην
τρόικα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία εσόδων και δαπανών στο 8μηνο 2014, αλλά
και στοιχεία για τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στο τρέχον έτος και το 2015.
Από την πλευρά της η τρόικα ήγειρε το θέμα των δημοσιονομικών επιπτώσεων από τις
δικαστικές αποφάσεις για τα ειδικά μισθολόγια, θέμα το οποίο η κυβέρνηση ακόμη
επεξεργάζεται ως προς την λύση του.
1

Στα 4,6 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου στα τέλη Ιουλίου
Στα 4,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου στα τέλη
Ιουλίου μειωμένες κατά 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2014. Στοιχεία που
δημοσιοποίησε σήμερα το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα καταδεικνύουν ότι τον Ιούλιο 2014, επετεύχθη σημαντική μείωση των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των
επιστροφών φόρων) διαμορφώθηκαν σε 4,6 δισ. ευρώ από 5,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του
2014, μειωμένες κατά 600 εκατ. ευρώ.
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν στα 3,913 δισ. ευρώ
στα τέλη Ιουλίου, από 4,588 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου , ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές
φόρων αυξήθηκαν στα τέλη Ιουλίου στα 732 εκατ. ευρώ, από 666 εκατ. ευρώ στα τέλη
Ιουνίου.
«Ευάλωτες» οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από την έλλειψη πληροφορικής
στρατηγικής
Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θεωρούν την πληροφορική στρατηγική ανάμεσα στις
κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητές τους, με συνέπεια να «κινδυνεύουν» από
διαδικτυακές απειλές, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Kaspersky Lab.
Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις λογίζονται εταιρείες με λιγότερους από 25 εργαζόμενους.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία της μελέτης, μόλις το 19% των πολύ μικρών επιχειρήσεων
ανέφερε την πληροφοριακή στρατηγική ως μία από τις δύο μεγαλύτερες στρατηγικές
προτεραιότητες. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις με πάνω
από 100 εργαζομένους ανέρχεται στο 30% και για τις επιχειρήσεις με πάνω από 5.000
εργαζόμενους στο 35%.
Στην 81η θέση η Ελλάδα στην λίστα ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ
Στην 81η θέση της παγκόσμιας κατάταξης σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα
σκαρφάλωσε η Ελλάδα, σύμφωνα με τη λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη
το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF). Στην αντίστοιχη περσινή λίστα η χώρα μας
βρισκόταν στην 91η θέση. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, φέτος την πρώτη θέση
καταλαμβάνει η Ελβετία, ενώ ακολουθεί η Σιγκαπούρη. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι
ΗΠΑ και έπονται η Φινλανδία, η Γερμανία και η Ιαπωνία.
Όπως προειδοποίησε ωστόσο ο Οργανισμός, η Γερμανία θα πρέπει να βελτιώσει την
πρόσβαση σε θέσεις εργασίας για τους αλλοδαπούς και τις γυναίκες. Σημείωσε ακόμη ότι
η πρόσφατη εισαγωγή ενός ελάχιστου μισθού θα μπορούσε να κάνει την αγορά εργασίας
λιγότερο ευέλικτη.
Σημειώνεται ότι η Ρωσία ανέβηκε από την 64η στην 53 θέση αλλά το Παγκόσμιο
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Οικονομικό Φόρουμ προειδοποίησε ότι οι περαιτέρω κυρώσεις κατά της χώρας εξαιτίας
της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα μπορούσαν να βλάψουν την ανταγωνιστικότητα της,
καθώς και τους εμπορικούς της εταίρους.
Μείωση 0,4% του όγκου των λιανικών πωλήσεων στην ευρωζώνη τον Ιούλιο
Μείωση 0,4% κατέγραψε ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στην ευρωζώνη και στην ΕΕ
τον Ιούλιο σε μηναία βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Τετάρτη η
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2014 σε
σύγκριση με τον Ιούνιο του 2014 το εποχικά προσαρμοσμένο μέγεθος των λιανικών
πωλήσεων μειώθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ των 28, όταν το λιανικό
εμπόριο είχε τον Ιούνιο αυξηθεί κατά 0,3% τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη (σε
σχέση με τον Μάιο).
Η μείωση κατά 0,4% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ τον Ιούλιο του
2014, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2014, οφείλεται κυρίως στην πτώση των πωλήσεων
στην κατηγορία «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» κατά 0,6% και στην υποχώρηση κατά 0,2%
του τομέα των μη εδώδιμων προϊόντων.
Οι μεγαλύτερες μειώσεις στο σύνολο του λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στην Αυστρία
(-1,5%), τη Γερμανία (-1,4%) και τη Σουηδία (-1,3%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις
πωλήσεων στην Πορτογαλία (+ 2,6%) και τη Λετονία (+ 2,2%).
Όφελος 1,5-2,5 δισ.ευρώ από την ανάπτυξη του ΟΛΘ
Η ανάπτυξη του Λιμένα της Θεσσαλονίκης ως διαμετακομιστικό κέντρο μπορεί
μακροπρόθεσμα να αποφέρει συνολικό οικονομικό όφελος της τάξης των 1,5 - 2,5
δισ.ευρώ στην Κεντρική Μακεδονία, όπως εκτιμά ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ Κυριάκος Λουφάκης τόνισε ότι το θέμα του Λιμένα
Θεσσαλονίκης είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΣΕΒΕ, καθώς διαδραματίζει ουσιαστικό
ρόλο στην προσπάθεια της Βόρειας Ελλάδας, και δη της Θεσσαλονίκης, να εδραιωθεί ως
οικονομικό σταυροδρόμι στην ανατολική Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα βασικά
εργαλεία των επιχειρήσεων της περιοχής, εξαγωγικών και μη.
Συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να έχει ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα
πραγματοποιηθεί στην Ουαλία, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Τα θέματα της ατζέντας της συνόδου συζητήθηκαν σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό
που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του υπουργού
Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλου και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Δ. Αβραμόπουλου. Τα
θέματα που θα απασχολήσουν τους ηγέτες της νατοϊκής συμμαχίας είναι, μεταξύ άλλων,
η κατάσταση στην Ουκρανία, στην Μέση Ανατολή και στο Αφγανιστάν.
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Το ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο περιμένει την απάντηση Βενιζέλου
Στο περιστύλιο του Ζαππείου στρέφονται τα βλέμματα των στελεχών ενός ΠΑΣΟΚ που
γιορτάζει τα 40 χρόνια του σε κλίμα ρήξης: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναμένεται να
απαντήσει στις κατηγορίες που δέχεται, ενώ τα σύννεφα από τα έκτροπα που
προηγήθηκαν δεν έχουν διαλυθεί.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει το στίγμα της ανασυγκρότησης
της Δημοκρατικής Παράταξης, με στόχο τη μετάβαση στην Κεντροαριστερά. Όπως
αναφέρουν Τα Νέα, στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι η εκδήλωση το απόγευμα της
Τετάρτης να είναι ενωτική και συσπειρωτική.
Η ομιλία του Ευ.Βενιζέλου θα είναι απάντηση στις επικρίσεις που εκφράζονται
εσωκομματικά, όπως ο ίδιος είχε διαμηνύσει ήδη από τη Δευτέρα. «Θα μιλήσουμε με τη
γλώσσα της αλήθειας που δεν μπορεί να χαρίζεται ούτε να αδικεί» έχει πει πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ.
Γνήσιο το βίντεο τζιχαντιστών με αποκεφαλισμό ομήρου, παγκόσμιο σοκ
Γνήσιο θεωρεί η αμερικανική κυβέρνηση το νεό σοκαριστικό βίντεο που φέρεται να
δείχνει τον αποκεφαλισμό του αμερικανικού δημοσιογράφου Στίβεν Σοτλόφ από
τζιχαντιστές. Τα πλάνα έχουν προκαλέσει ξανά παγκόσμιο αποτροπιασμό, με τον ΓΓ του
ΟΗΕ να δηλώνει εξοργισμένος ενώ ο βρετανός πρωθυπουργός μίλησε για «απολύτως
επονείδιστη και αποτρόπαια πράξη». Για τραγωδία μίλησε η οικογένεια του Σοτλόφ,
δείχνοντας εξαρχής πως θεωρεί αυθεντικό το βίντεο. Εκπρόσωπος της οικογένειας
ανέφερε
πως
δεν
θα
κάνει
άμεσα
δηλώσεις
στη
δημοσιότητα.
Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενισχύουν με 350 στρατιώτες τη φρουρά της αποστολής τους στη
Βαγδάτη.
Ομπάμα: Ειρήνευση στην Ουκρανία δεν γίνεται με ρώσους στρατιώτες και τανκς
Αυστηρό μήνυμα στη Μόσχα έστειλε ο Μπαράκ Ομπάμα εν μέσω των αναφορών για
«συνεννόηση» με το Κίεβο, λέγοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει ρεαλιστική λύση στην
ουκρανική κρίση «εάν η Ρωσία συνεχίζει να στέλνει τεθωρακισμένα και στρατιώτες
δήθεν ως αυτονομιστές». Μιλώντας από το Ταλίν, ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε
την Εσθονία υποδειγματικό εταίρο, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχει στήριξη.
Τις πρώτες ώρες των ανακοινώσεων γύρω από συμφωνία εκεχειρίας στην ανατολική
Ουκρανία, ο Μπαράκ Ομπάμα εμφανίστηκε επιφυλακτικός λέγοντας πως είναι «πολύ
νωρίς» για να φανεί εάν κάτι τέτοιο θα επιτύχει.
Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε πως αναγκαίος όρος για λύση είναι να σταματήσει η
Ρωσία να υποστηρίζει τους φιλορώσους ενόπλους. «Δεν μπορεί να υπάρξει ρεαλιστική
λύση εάν η Ρωσία συνεχίζει να στέλνει τεθωρακισμένα και στρατιώτες δήθεν ως
αυτονομιστές» είπε χαρακτηριστικά -πράγμα που η Μόσχα αρνείται.
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Oι 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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