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Υπόµνηµα του ΒΕΘ προς τη Ν∆: Η αισιοδοξία πρέπει να µεταφραστεί σε πράξεις
Την ανάγκη η αισιοδοξία, που έχει δηµιουργηθεί το τελευταίο διάστηµα για το…success story
της ελληνικής οικονοµίας να µετουσιωθεί σε αποτελέσµατα, επισηµαίνει το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) σε υπόµνηµα που επέδωσε ο πρόεδρος του, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος µε αφορµή το γύρο συναντήσεων που πραγµατοποιούν σήµερα κλιµάκια της
Ν∆ µε φορείς της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προσυνεδρίου του κόµµατος.
«Μετά από µια µακρά περίοδο αβεβαιότητας και απαισιοδοξίας, σήµερα έχει αρχίσει να
διαµορφώνεται ένα θετικότερο κλίµα για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Μέχρι
στιγµής, ωστόσο η αισιοδοξία εστιάζεται στο επίπεδο των προσδοκιών. Η επιστροφή σε
θετικούς ρυθµούς µεταβολής του ΑΕΠ – που αποτελεί και τη σηµαντικότερη πρόκληση –
παραµένει ένας δύσκολος στόχος. Ένας στόχος που απαιτεί ολοκληρωµένο σχεδιασµό και
αποφασιστικές παρεµβάσεις» ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος,
υπογραµµίζοντας ότι «αντί να αντιµετωπιστούν οι χρόνιες ασθένειες του δηµόσιου τοµέα,
µετατράπηκε σε αποδιοποµπαίο τράγο ο ιδιωτικός τοµέας που έγινε αποδέκτης ενός
θανατηφόρου συνδυασµού υπερφορολόγησης, κατάρρευσης της ζήτησης και ασφυκτικού
περιορισµού της ρευστότητας».
Σύµφωνα µε το ΒΕΘ «τα προγράµµατα που υλοποιούνται από την πολιτεία, κυρίως µε πόρους
της ΕΤΕπ και του ΕΣΠΑ, είναι στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν αρκούν. Μια κίνηση που
µπορεί να έχει άµεσο αποτέλεσµα είναι να προχωρήσουν οι τράπεζες σε µειώσεις των
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επίσηµων επιτοκίων τους, µε στόχο να επιτύχουν τη µεγαλύτερη προσφορά τραπεζικών
δανείων».
Αναφορικά µε τη φορολογία το ΒΕΘ επισηµαίνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξουν άµεσα
παρεµβάσεις, τόσο στο επίπεδο της έµµεσης φορολογίας – µε µείωση του ΦΠΑ και των
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιµα – όσο και της άµεσης φορολογίας των
επιχειρήσεων. Η καθιέρωση ενός flat tax της τάξης του 15%, που έχει εξαγγελθεί ως πρόθεση,
είναι ένα βήµα που θα αναβαθµίσει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονοµίας.
Σχετικά µε την επίτευξη της ανάπτυξης το ΒΕΘ ζητά: επιτάχυνση και ολοκλήρωση της
ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήµατος, ταχεία και αποτελεσµατική ολοκλήρωση
της διαδικασίας για την αποπληρωµή των οφειλών του κράτους προς ιδιώτες, ενεργοποίηση
του νόµου για τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, πλήρη ιδιωτικοποίηση των
∆ΕΚΟ που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, κίνητρα για την επιστροφή των άµεσων
ξένων επενδύσεων, συστηµατική και τολµηρή αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας,
επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων, µείωση του αριθµού των απαιτούµενων διαδικασιών και
εγγράφων για την πραγµατοποίηση εξαγωγών. Επιπλέον το ΒΕΘ ζητά την άµεση µείωση του
ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%.
Τέλος, σύµφωνα µε το ΒΕΘ απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 23 του κανονισµού του
ΟΑΕΕ. Μέχρι σήµερα ο ΟΑΕΕ βάσει του εν λόγω άρθρου, σε όλες τις περιπτώσεις διαδοχικής
ασφάλισης που συµµετέχει, όταν υπάρχουν ώριµα δικαιώµατα από τον κύριο ασφαλιστικό
οργανισµό, δεν εκδίδει τις απαιτούµενες αποφάσεις συνυπολογισµού, εφόσον υπάρχουν
οφειλές, έστω και αν αυτές αφορούν εισφορές που δεν «µετρούν» για την σύνταξη.
Σκορδάς: Πρώτα σταθερότητα, µετά µείωση φορολογικών συντελεστών
Χωρίς δηµοσιονοµική εξυγίανση και σταθερότητα, δεν µπορούµε να συζητήσουµε για µείωση
των φορολογικών συντελεστών, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αθανάσιος Σκορδάς, µιλώντας στη γενική συνέλευση
του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ).
Ο κ. Σκορδάς τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αφελής να πιστεύει ότι η ελληνική βιοµηχανία
µπορεί να καλύψει το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας, όσο διατηρούνται ψηλά οι φορολογικοί
συντελεστές και το κόστος της ενέργειας. «Γνωρίζετε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει
δεσµευτεί κατ’ επανάληψη, δηµόσια για θέσπιση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 15%, µόλις
οι δηµοσιονοµικές συνθήκες µας επιτρέψουν να συζητήσουµε τέτοιου είδους θέµατα µε τους
πιστωτές µας», επεσήµανε ο υφυπουργός.
Ξένα funds βλέπουν ευκαιρίες στην Ελλάδα
Ξένα επενδυτικά κεφάλαια έχουν βάλει στο στόχαστρο την Ελλάδα διαβλέποντας ευκαιρίες και
προεξοφλώντας ότι η ελληνική οικονοµία θα ξεπεράσει την κρίση. Ήδη εκπρόσωποι δεκάδων
funds από το εξωτερικό πραγµατοποιούν συναντήσεις στη χώρα µας µε οικονοµικούς και
πολιτικούς παράγοντες διερευνώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν για επενδύσεις σε
διάφορους τοµείς.
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Την Πέµπτη ανακοινώθηκε ότι το επενδυτικό fund Global Family Partners εξετάζει το να
επενδύσει στη χώρα µας, µπαίνοντας παράλληλα και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Παράλληλα, η Japonica ανακοίνωσε τις λεπτοµέρειες της δηµόσιας πρότασής της για τίτλους
του ελληνικού ∆ηµοσίου και σήµερα αναµένεται να ανακοινωθεί στη Φρανκφούρτη το
άνοιγµα του βιβλίου προσφορών.
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στελέχη του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης δηλώνουν
ικανοποίηση από τις εξελίξεις αυτές και τις συνδέουν µε τα σηµάδια σταθεροποίησης που
εµφανίζει η ελληνική οικονοµία και µε το θετικότερο κλίµα που διαµορφώνεται στις αγορές
του εξωτερικού.
Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο η αµερικανική τράπεζα Morgan Stanley επεξεργάζεται
τη δηµιουργία ενός fund που θα τοποθετείται σε ελληνικές επιχειρήσεις και θα είναι εισηγµένο
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ ο Nικολάι Αλµπίνους, ιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος της
Global Family Partners, η οποία συµµετείχε και στην αύξηση κεφαλαίου ελληνικής τράπεζας,
αναφέρθηκε χθες, στη δηµιουργία του GFP Hellenic Investment Fund, το οποίο θα επενδύει
στην Ελλάδα και προγραµµατίζεται να εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, κάτι όµως που,
όπως αναφέρθηκε, θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στην αγορά.
Ρίχνει τους τόνους για την απολογιστική έκθεση το ∆ΝΤ
Να ηρεµήσει τα πνεύµατα αναφορικά µε την απολογιστική έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου για το ελληνικό πρόγραµµα επιχείρησε ο εκπρόσωπος Τζέρι Ράις, µιλώντας νωρίτερα
σε δηµοσιογράφους στην Ουάσιγκτον. Η έκθεση µονοπώλησε τις ερωτήσεις των
δηµοσιογράφων, οι οποίοι εστίασαν στις διαφορετικές εκτιµήσεις του ∆ΝΤ και της ΕΕ για το
ελληνικό πρόγραµµα προσαρµογής.
Ο Ράις διευκρίνισε ότι η αξιολόγηση του ∆ΝΤ αφορούσε το πρώτο πρόγραµµα της Ελλάδας
και όχι αυτό που εφαρµόζεται µετά το 2012 και επανέλαβε αρκετές φορές πως παρά τις
δυσκολίες το νέο ελληνικό πρόγραµµα υλοποιείται σήµερα κανονικά.
Σε δηµόσια διαβούλευση το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού για τον τουρισµό
Σε δηµόσια διαβούλευση τίθεται από την Παρασκευή η υπουργική απόφαση για το νέο ειδικό
πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισµό και την
αλληλένδετη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η διαδικασία αναµένεται να ολοκληρωθεί τον επόµενο ενάµιση µήνα. Το νέο σχέδιο φέρνει
αρκετές αλλαγές και αίρει πολλούς περιορισµούς που ισχύουν σήµερα για τις τουριστικές
επενδύσεις. Σηµαντικές αλλαγές προβλέπει και για την τουριστική ανάπτυξη στα ακατοίκητα
νησιά.
Στο στόχαστρο της Κοµισιόν το λαθρεµπόριο τσιγάρων
Τις προτάσεις της για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου τσιγάρων και προϊόντων καπνού
από το οποίο εκτιµάται ότι η Ευρώπη χάνει κάθε χρόνο 10 δισ. ευρώ σε έσοδα, παρουσίασε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέµπτη. Μεταξύ άλλων οι Βρυξέλλες εισηγούνται συγκεκριµένες
δράσεις σε κρίσιµους τοµείς για να αντιµετωπιστεί επιτυχώς το παράνοµο εµπόριο προϊόντων
καπνού: τη λήψη µέτρων για να βελτιωθεί η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασµού, τους
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ελέγχους και την εφαρµογή πιο αυστηρής νοµοθεσίας εκ µέρους των φορολογικών και
τελωνειακών αρχών και την επιβολή βαρύτερων ποινών σε όσους επιδίδονται σε λαθρεµπόριο.
Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των λαθραίων τσιγάρων, σύµφωνα πάντα µε την Επιτροπή,
είναι η Κίνα, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Βιετνάµ, η Μαλαισία και η Ρωσία. Η Ελλάδα
είναι ένας από τους βασικούς προορισµούς των παράνοµων φορτίων.
∆ιευρύνεται το κατηγορητήριο κατά του Παπακωνσταντίνου
Υπέρ της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην υπουργού Γιώργου
Παπακωνσταντίνου, ώστε να συµπεριλάβει και το αδίκηµα της απιστίας στην υπηρεσία σε
βαθµό κακουργήµατος ψήφισε η Ολοµέλεια της Βουλής.
Μετά από σχετική πρόταση της Προανακριτικής Επιτροπής, υπέρ της επέκτασης της
προκαταρκτικής εξέτασης, προκειµένου να διερευνηθεί και το ενδεχόµενο διάπραξης του
προαναφερθέντος αδικήµατος από πλευράς του πρώην υπουργού στην υπόθεση της λίστας
Λαγκάρντ, ψήφισαν 234 βουλευτές.
Κατά την οµιλία του στην Ολοµέλεια, ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για πολιτικό παιχνίδι στις
πλάτες του, επιτιθέµενος µε δριµύτητα κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και διαδόχου του στο
υπουργείο Οικονοµικών επί Γ. Παπανδρέου, Ευάγγελου Βενιζέλου, αλλά και κατά του πρώην
επικεφαλής του Σ∆ΟΕ Ιωάννη ∆ιώτη.
Γιορτή πολυγλωσσίας κατά του ρατσισµού στη Θεσσαλονίκη
Μηνύµατα κατά του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και των προκαταλήψεων στέλνουν 80
πολιτιστικοί φορείς, σχολεία, ξένα ινστιτούτα και µη κυβερνητικές οργανώσεις στην πρώτη
Γιορτή Πολυγλωσσίας που διοργανώνει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης από σήµερα έως και την
Κυριακή.
Οι τριήµερες εκδηλώσεις µε τίτλο «Θεσσαλονίκη "πολύγλωττη πόλις"» περιλαµβάνουν 140
δράσεις µε δρώµενα έθιµα που διατηρούνται µέσα στην ιστορία των λαών, µουσική, χορό,
τοπική γαστρονοµία, βιβλία, γραφή, ανάγνωση και γλωσσικά παιχνίδια. Οι εκδηλώσεις θα
γίνουν σε χώρους του νέου δηµαρχείου Θεσσαλονίκης.
Οπαδοί στο αεροδρόµιο, διαδηλωτές στους δρόµους υποδέχτηκαν τον Ερντογάν
∆ιχασµένη υποδέχτηκε η Τουρκία τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από την
περιοδεία του στο Μάγκρεµπ: Χιλιάδες της περίφηµης «σιωπηλής πλειοψηφίας», στην οποία
βασίζεται ο τούρκος πρωθυπουργός, εµφανίστηκαν στο αεροδρόµιο της Κωνσταντινούπολης
για να υποδεχτούν µε επευφηµίες τον Ερντογάν, την ώρα που εξίσου πολυπληθείς διαδηλώσεις
στο Ταξίµ και την Άγκυρα φώναζαν συνθήµατα για παραίτηση της κυβέρνησης. Ζητώντας
ενότητα, ο πρωθυπουργός κάλεσε σε λήξη των διαδηλώσεων, λέγοντας πως «φτάνουν στα όρια
της
παρανοµίας»
ενώπιον
υποστηρικτών
του
που
ζητωκραύγαζαν.
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