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Το ΒΕΘ στην 79 ΔΕΘ
Στη μεγάλη γιορτή της πόλης, και όχι μόνο, που διοργανώνει από τις 6 έως τις 14
Σεπτεμβρίου η ΔΕΘ-Helexpo προτίθεται να συμμετάσχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Ο λόγος για την 79η ΔΕΘ, η οποία διατηρώντας τους βασικούς
άξονες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας επιστρέφει στον εμπορικό και
διεθνή της χαρακτήρα, με έμφαση στην ανάδειξη και ανάπτυξη των εξαγωγικών
δυνατοτήτων της χώρας. Παράλληλα ο συνδυασμός του εμπορικού και επιχειρηματικού
περιεχομένου της 79ης ΔΕΘ με το ποικίλο πρόγραμμα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
αναμένεται να προσδώσουν την απαραίτητη δυναμική μιας πολυδιάστατης διοργάνωσης.
Στο πλαίσιο αυτό και με μοναδικό γνώμονα τη στήριξη των μελών του και την
επιχειρηματικότητα, το ΒΕΘ, που εμπρα8 κτως την ε8 χει αποδει8ξει κατ΄επανα8 ληψη, δεν θα
μπορούσε να απουσιάζει από τη φετινή ΔΕΘ.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διοργάνωση θα
επωφεληθούν, υπό προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εκθεσιακή πολιτική του
επιμελητηρίου, από ειδική εκπτωτική τιμή και την επιδότηση του επιμελητηρίου για
ατομικό stand 12 τετραγωνικών μέτρων.
1

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το
επιμελητήριο είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ,
στα τηλέφωνα: 2310 271708, 2310271854.
Ουραγός παραμένει η Ελλάδα στην Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα
Τρεις θέσεις έχασε η Ελλάδα στην Επετηρίδα της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του
Διεθνούς Ινστιτούτου για τη Διαχείριση της Ανάπτυξης (Institute for Management
Development - IMD), κατατασσόμενη στην 57η θέση σε σύνολο 60 οικονομιών.
Εντύπωση προκαλεί η αρνητική άποψη που έχουν τα στελέχη επιχειρήσεων για την
ελληνική οικονομία.
Σύμφωνα με την έρευνα του IMD η Ελλάδα καταλαμβάνει την 60ή και τελευταία θέση
στην «οικονομική αποδοτικότητα» κάτι που συνδέεται με την πολύ μεγάλη ανεργία που
έχει η χώρα, στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα η Ελλάδα απώλεσε επτά θέσεις
και βρέθηκε από την 47η το 2013 στην 54η εφέτος, στην «κυβερνητική
αποτελεσματικότητα» η Ελλάδα έχασε μια θέση σε σχέση με το 2013 και κατατάσσεται
57η, στη νομοθεσία για το επιχειρείν καταλαμβάνει την 40ή θέση από 45η το 2013, ενώ
στις υποδομές η Ελλάδα καταλαμβάνει την 39η θέση, δηλαδή έχασε τέσσερις θέσεις σε
σχέση με το 2013.
Ενδεικτικά, 4.300 στελέχη επιχειρήσεων διεθνώς αξιολόγησαν αρνητικά την Ελλάδα με
αποτέλεσμα να καταλάβει την 58η θέση, ξεπερνώντας μόνον τις Αργεντινή και
Βενεζουέλα.
Διετής παράταση για τις επιγραφές
Με τις διατάξεις του νόμου 4257/2014 (άρθρο 75, παράγραφοι 1,2, & 3) δίνεται 2ετής
παράταση για τις παραβάσεις του νόμου περί επιγραφών σε επιχειρήσεις και
καταστήματα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΒΣΘ, αυτό σημαίνει ότι όσοι συνάδελφοι είχαν
προβλήματα με τις κυρώσεις που επεβλήθησαν από τον δήμο Θεσσαλονίκης ή και άλλους
δήμους έχουν περιθώριο για δύο χρόνια να αλλάξουν, ή να τροποποιήσουν τις ενδεικτικές
επιγραφές στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις τους, χωρίς να υπόκεινται σε
εξοντωτικά πρόστιμα των δήμων.
Προειδοποιήσεις ξένων οίκων για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα
Για κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν εάν μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών
δημιουργηθεί πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα και αυξηθούν οι πιθανότητες να
προσφύγει ξανά η χώρα στις κάλπες κάνουν λόγο σε αναλύσεις διεθνείς τράπεζες, οίκοι
επενδύσεων και αξιολόγησης.
Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί όπως οι Goldman Sachs, Bank of America, η JP Morgan, η
Credit Agricole, η Fitch και η Moody’s περιμένουν να δουν τι θα βγάλουν οι κάλπες,
2

αναφέροντας ότι στην περίπτωση που αυξηθούν οι πιθανότητες να πραγματοποιηθούν
πρόωρες εκλογές τότε θα δημιουργηθούν σοβαροί κίνδυνοι εκτροχιασμού του
οικονομικού προγράμματος.
Η Bank of America θεωρεί ότι η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να
συνεχιστεί, φτάνει να μην εκδηλωθεί πολιτική κρίση στη χώρα μας. Σύμφωνα με την
τράπεζα, τυχόν πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα θα επηρέαζαν αρνητικά τις αγορές, ενώ
ταυτόχρονα θα καθυστερούσε και η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέους που
αναμένεται να ανοίξει το αμέσως επόμενο διάστημα. Στην ανάλυσή της εξετάζει τρία
βασικά σενάρια για τις εκλογές.
Γ.Στουρνάρας: Να πιάσουμε τα «μεγάλα ψάρια» που φοροδιαφεύγουν
Το γεγονός ότι δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από την πάταξη της φοροδιαφυγής
εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. Σε δήλωσή του που μεταδόθηκε
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Τετάρτης ο κ. Στουρνάρας
αναφέρει: «Μεγάλη μάχη θα δοθεί στη φοροδιαφυγή. Εκεί δεν μπορώ να πω ότι είμαι
απόλυτα ευχαριστημένος. Έχω όμως την αίσθηση ότι συνήθως κυνηγάμε τους συνήθεις
ύποπτους, μισθωτούς, συνταξιούχους, μικροεπαγγελματίες. Θα ήθελα να δω μεγαλύτερη
προσπάθεια σε αυτά που λέμε μεσαία και μεγάλα ψάρια, αυτά που φοροδιαφεύγουν και
ζουν
εις
βάρος
των
υπολοίπων».
Η δήλωση από πολλούς θεωρείται αιχμή κατά του γγ Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.
Παράλληλα, ο κ. Στουρνάρας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση θα έρθει πρώτη
στις ευρωεκλογές, αφού ο κόσμος, όπως τόνισε, έχει κατανοήσει ότι μετά τις δυσκολίες
και τις τεράστιες θυσίες, τώρα τελείωσαν τα δύσκολα, και επεσήμανε πως η οικονομία
αναπτύσσεται με αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.
Επιπλέον, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι το υπουργείο θα προχωρήσει σε κατάργηση της
έκτακτης εισφοράς που επιβαρύνει τα ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ μόλις
επιτευχθούν οι στόχοι της προσαρμογής που έχουν τεθεί.
Ομιλία Σαμαρά σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Παρασκευή
Σε μία κίνηση υψηλού ρίσκου επέλεξε να προβεί η ηγεσία της ΝΔ λίγες ώρες πριν
ανοίξουν οι κάλπες για τις ευρωεκλογές. Παρά τις επιφυλάξεις πολλών, στο Μέγαρο
Μαξίμου αποφασίστηκε να μιλήσει αύριο, Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς σε μια ανοικτή πολιτική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Ήδη, αρκετοί
στο υπουργικό συμβούλιο και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, μιλάνε για μεγάλο στοίχημα,
καθώς πρόκειται για μια παράτολμη απόφαση. Και αυτό διότι ο Αντώνης
Σαμαράς επέλεξε να γυρίσει το ρολόι του χρόνου πίσω σε άλλες εποχές, όπου γινόταν
μεγάλες συγκεντρώσεις.
Από το Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ότι η ΝΔ υπερέχει έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ και δεν αμφισβητείται η πολιτική της ηγεμονία. Γι' αυτό προτίμησαν να αλλάξουν
τελείως λογική, την ύστατη στιγμή της εκλογικής αναμέτρησης και να δώσουν τη μάχη
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της κινητοποίησης με ομιλία στην πλατεία Συντάγματος. Η εξέδρα θα στηθεί μπροστά
στην είσοδο του Μετρό και ο πρωθυπουργός θα έχει στην πλάτη του το Κοινοβούλιο.
Αλλαγή στον τρόπο καταβολής του ΦΠΑ ζήτησε ο Μίχαλος
Την ανάγκη να υπάρξει αλλαγή στον τρόπο καταβολής του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις
τόνισε ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΑ). Απατώντας σε ερώτηση
δημοσιογράφου σχετικά με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών που εξήγγειλε ο
Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος
άκουσε με ανακούφιση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αλλά υπάρχουν και περαιτέρω
αναγκαίες αλλαγές. Όπως εξήγησε «επειδή η μείωση της φορολογίας θα γίνει κλιμακωτά
και σε βάθος χρόνου και η αγορά αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας, η ΚΕΕ
επαναφέρει την πρότασή της για αλλαγή τρόπου της καταβολής του ΦΠΑ».
Η πρόταση της ΚΕΕ, όπως διευκρίνισε ο κ. Μίχαλος είναι «ο ΦΠΑ να καταβάλλεται από
τον λήπτη του τιμολογίου και όχι από τον εκδότη, όπως συμβαίνει σήμερα, ώστε να δοθεί
μια ανάσα ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που με το ισχύον σύστημα
αναγκάζονται να καταβάλουν τον ΦΠΑ με την έκδοση του τιμολογίου, ενώ, λόγω των
δυσμενών συνθηκών στην ελληνική αγορά, η εξόφλησή του γίνεται πολύ αργότερα».
Πλεόνασμα 1,332 δισ. ευρώ το πρωτογενές αποτέλεσμα
Πλεόνασμα 1,332 δισ. ευρώ εμφανίζει το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του
κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2014 σύμφωνα με την
Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως αναφέρει σε έκθεσή της για τις καθαρές δανειακές ανάγκες
της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2014,
το πρωτογενές αποτέλεσμα παραμένει πλεονασματικό εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα
από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές
τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν έσοδα από την αποπληρωμή
προνομιούχων μετοχών, καθώς και δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ειδικότερα, στην έκθεσή της η ΤτΕ σημειώνει ότι το ταμειακό αποτέλεσμα παρουσίασε
έλλειμμα 1.271 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 5.268 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
του 2013. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού
διαμορφώθηκαν σε 14.433 εκατ. ευρώ, από 13.644 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά
περιλαμβάνεται ποσό ύψους 940 εκατ. ευρώ από αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών,
ενώ δεν περιλαμβάνονται 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
Ηλεκτρονικό κατάστημα θα αποκτήσει η Τράπεζα της Ελλάδος
Ηλεκτρονικό κατάστημα θα αποκτήσει από τις αρχές του 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος
προκειμένου να πουλά ηλεκτρονικά τα αναμνηστικά κέρματα, τα συλλεκτικά νομίσματα
και τις σειρές νομισμάτων του ευρώ που διαθέτει στους συλλέκτες. Με απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, συγκροτήθηκε στο Γενικό
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Λογιστήριο του Κράτους επιτροπή η οποία θα εκσυγχρονίσει τη διαδικασία διάθεσης
νομισματικών προϊόντων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω «e-shop».
Η επιτροπή θα σχεδιάσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πώληση των προϊόντων
της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Τράπεζας. Σημειώνεται
πως σήμερα οι συλλέκτες για να αποκτήσουν κάποια από τα προαναφερόμενα κέρματα
και νομίσματα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έντυπο προεγγραφής στην
υπηρεσιακή μονάδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Βρετανία και Ολλανδία ψηφίζουν σήμερα για την Ευρώπη
Ανοίγει η αυλαία των ευρωεκλογών, καθώς οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί καλούνται να
προσέλθουν στις κάλπες σήμερα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα για ακροδεξιά αντιευρωπαϊκά κόμματα στις δύο αυτές χώρες, φαινόμενο που ερμηνεύεται ως μαζική
ψήφος διαμαρτυρίας. Όπως παρατηρεί το πρακτορείο Reuters, τη στιγμή που η Ευρώπη
αγωνίζεται να βγει από την οικονομική κρίση, που περιλαμβάνει ανεργία ρεκόρ και
μηδαμινή ανάπτυξη, οι εκτιμήσεις θέλουν τους Ευρωπαίους να στηρίζουν τελικά τα
ευρωσκεπτιστικά κόμματα είτε της άκρας δεξιάς είτε της άκρας αριστεράς.
Στη Βρετανία προβλέπεται νίκη του Κόμματος Ανεξαρτησίας, το οποίο θέλει
αυστηρότερους κανόνες στη μετανάστευση και αποχώρηση της χώρας από την
ΕΕ. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, οι κυβερνώντες Συντηρητικοί θα καταλάβουν την τρίτη
θέση, πίσω από τους Εργατικούς. Ανάλογο εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται και στην
Ολλανδία όπου το αντι-ισλαμικό και αντιευρωπαϊκό Κόμμα Ελευθερίας -που σχεδιάζει να
προβεί σε συμμαχία με το ακροδεξιό κόμμα της Γαλλίας- εκτιμάται πως θα συγκεντρώσει
ποσοστό 23%.
Η Ολλανδία θα κάνει γνωστά exit poll σήμερα το βράδυ, αλλά η Βρετανία θα ανακοινώσει
τα αποτελέσματα αργά την Κυριακή, όταν η ψηφοφορία θα έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα
κράτη μέλη της Ε.Ε.. Τα επίσημα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης και της
κατανομής των εδρών στο Ευρωκοινοβούλιο, θα ανακοινωθούν περίπου στις 12 τα
μεσάνυχτα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος).
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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