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Καλύτερα από τις προβλέψεις τα δημόσια έσοδα και τον Αύγουστο
Για δεύτερο συνεχή μήνα τα έσοδα του δημοσίου ανακάμπτουν, κινούμενα πάνω από
τους στόχους του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, όπως αυτοί
έχουν προσδιοριστεί και συμφωνηθεί με την τρόικα.
Όπως αναφέρει το Vima.gr, σύμφωνα με τα στοιχεία που φθάνουν στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, το πρώτο εικοσαήμερο του μήνα τα φορολογικά έσοδα ανέκαμψαν και
είναι αυξημένα κατά 11% σε σχέση με τα έσοδα του περυσινού Αυγούστο. Αυτό
οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: αυξήθηκαν οι πληρωμές φόρου από τις επιχειρήσεις,
απέδωσε περισσότερα του αναμενομένου η φορολογία ς στους τόκους και τα ρέπος,
αυξήθηκαν οι ταξινομήσεις καινούριων ΙΧ αυτοκινήτων.
Ενδιαφέρον Σαουδάραβα πρίγκιπα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του
πρωθυπουργού με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Αλ Ουαλίντ Μπιν Ταλάλ Μπιν
Αμπντουλαζίζ Αλσαούντ χθες το μεσημέρι. «Επρόκειτο για μια εθιμοτυπική επίσκεψη,
υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα», ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος
στο πρακτορείο Reuters.
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Ο πρίγκιπας είχε επίσης συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη
Αβραμόπουλο, στο ΥΕΘΑ. Κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής συνάντησης, ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας και ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας «συζήτησαν θέματα που
αφορούν στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες».
Σημειώνεται ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας κατατάσσεται από το Forbes στην 26 θέση
των πλουσιότερων του κόσμου. Η εταιρεία συμμετοχών του (Kingdom Holding
Company), της οποίας κατέχει το 95% και που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της
Σαουδικής Αραβίας, κατέχει μερίδια σε εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων, όπως οι Four
Seasons Hotels & Resorts, Movenpick Hotels & Resorts και Fairmont Raffles Holding,
καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες όπως το ξενοδοχείο George V στο Παρίσι και ένα
μερίδιο στο Savoy Hotel του Λονδίνου.
Eπιφυλάξεις Πούτιν για επενδύσεις στην Ελλάδα και έμμεση αναφορά στον Ιβάν
Σαββίδη
Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδυτικές
κινήσεις που γίνονται στην Ελλάδα από τον ομογενή επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.
«Πρέπει να ερευνήσουμε, γιατί επενδυτές και δικοί μας και ξένοι επενδύουν αρκετά
μεγάλα ποσά στο εξωτερικό, αν και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό εδώ», είπε ο
Βλαντίμιρ Πούτιν, προεδρεύοντας σε διευρυμένη σύσκεψη για την ανάπτυξη της
Περιφέρειας του Ροστόφ.
Σημειώνεται ότι ο Ιβάν Σαββίδης μεγάλωσε στην περιφέρεια του Ροστόφ, όπου και
ξεκίνησε να εργάζεται στην καπνοβιομηχανία Donskoy Tabak για να γίνει μεγαλομέτοχος
της εταιρείας μετά τη σοβιετική κατάρρευση.
«Μεταξύ άλλων με έκπληξή μου ανακάλυψα ότι μια αρκετά σοβαρή επένδυση
πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα», είπε στην παρέμβασή του ο
Β.Πούτιν χωρίς να κατονομάσει τον ομογενή επιχειρηματία.
«Η Ελλάδα είναι μια καλή χώρα, πνευματικά κοντινή μας, αλλά γνωρίζουμε ποια
οικονομικά και εν γένει χρηματιστικά προβλήματα υπάρχουν εκεί. Την ίδια στιγμή, εάν
ένας επενδυτής επιλέγει μια τέτοια χώρα, προφανώς προβληματική, για τις επενδύσεις
του και την προτιμά, ας πούμε, από την Περιφέρεια του Ροστόφ, γεννάται το ερώτημα:
γιατί και τι δεν είναι εδώ αρκετό; Μπορεί η ρίζα του προβλήματος να είναι αυτό που οι
επιχειρηματίες ονομάζουν συχνή αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού;», κατέληξε ο
Β.Πούτιν ζητώντας από τους παριστάμενους να συζητήσουν εκτενώς τις ελλείψεις, αλλά
και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής αυτής του ρωσικού Νότου.
«Πιο περιορισμένο» το νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας, λέει ο Σόιμπλε
Το τρίτο πρόγραμμα στήριξης προς την Ελλάδα θα είναι «πολύ πιο περιορισμένο» από τα
δύο προηγούμενα, δηλώνει σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται την Παρασκευή ο
γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που νωρίτερα αυτή την
εβδομάδα άνοιξε δημοσίως τη σχετική συζήτηση.
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Όπως επισημαίνει η Deutsche Welle, ένα μήνα πριν τις γερμανικές εκλογές ο κ. Σόιμπλε
μιλά και πάλι για το ενδεχόμενο νέας οικονομικής στήριξης της Ελλάδας μετά την εκπνοή
του δεύτερου πακέτου βοήθειας το 2014. Για μια ακόμη φορά, πάντως, ο κ. Σόιμπλε
απέκλεισε ένα δεύτερο κούρεμα του ελληνικού χρέους, διότι κατά την άποψή του «θα
καλλιεργούσε κλίμα ανησυχίας και θα οδηγούσε ενδεχομένως σε αποσταθεροποίηση της
Ευρωζώνης».
Υπερεκτιμήσαμε τις αναπτυξιακές προοπτικές, λέει το ΔΝΤ για τα λάθη του
πρώτου μνημονίου
Η ανεπαρκής εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, καθώς και οι κοινωνικές
και πολιτικές αντιδράσεις που υπήρξαν ευθύνονται για την βαθύτερη του αναμενόμενου
ύφεση στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη οικονομολόγων του ΔΝΤ. Οι οικονομολόγοι του
ΔΝΤ σε αυτή τους τη μελέτη αθωώνουν τον περιβόητο λάθος πολλαπλασιαστή, ωστόσο,
παραδέχονται ότι για την υποεκτίμηση των επιπτώσεων της λιτότητας στην ύφεση
ευθύνεται η υπεραισιοδοξία του Ταμείου.
«Στην υπεραισιοδοξία μας για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας και λιγότερο
στον λάθος πολλαπλασιαστή οφείλεται η υποεκτίμηση των επιπτώσεων της λιτότητας
στην ύφεση», αναφέρεται στη μελέτη. Σύμφωνα με την έκθεση των οικονομολόγων του
ΔΝΤ, ένας υψηλότερος πολλαπλασιαστής δεν θα οδηγούσε σε βελτίωση των
προβλέψεων. Τέλος, οι μελετητές του ΔΝΤ σημειώνουν ότι η θέση των περισσότερων
αναλυτών σε παγκόσμιο επίπεδο μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση του να
εφαρμόζονται οπισθοβαρή προγράμματα στις οικονομίες καθώς τα εμπροσθοβαρή
οδηγούν σε μεγαλύτερες των προβλεπόμενων υφέσεις.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου η απόφαση για τις Κυριακές
Πρόσκληση στον εμπορικό κόσμο της Θεσσαλονίκης να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανοίξει
δοκιμαστικά τα καταστήματα τις δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ απηύθυνε ο γγ
της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας κατά τη συνάντηση με
τα προεδρεία της ΓΣΕΒΕΕ και του ΟΒΣΘ. Ταυτόχρονα, γνωστοποίησε ότι η απόφαση της
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων της
Κυριακές θα ληφθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καβαθάς, έκανε λόγο για την
ανάγκη να ληφθούν ουσιαστικά υπόψη οι τοπικές ανάγκες της αγοράς και να
προστατευθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού η ενδεχόμενη λειτουργία των
καταστημάτων τις Κυριακές «θα έχει δυσανάλογο κόστος σε σχέση με το όφελος».
«Η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο από το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.
Ζητούμενο σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι η ρευστότητα στην αγορά και να
ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανάγκες των καταστηματαρχών και των εργαζομένων. Η
αγορά καθορίζει από μόνη της τις ανάγκες της. Θα είναι εξοντωτικό για τους μικρούς
επαγγελματίες να ανοίξουν τις Κυριακές», τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (ΟΒΣΘ) Γιάννης Παπαργύρης.
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Άρση απαγόρευσης πλειστηριασμών για 7.000 ακίνητα που κατασχέθηκαν έως το
2008
Στο «σφυρί» αναμένεται να βγουν από τις αρχές του 2014 περί τα 7.000 ακίνητα με
εμπορική ή άλλη χρήση, πέραν της κύριας κατοικίας, που έχουν κατασχεθεί ώς το 2008,
σύμφωνα με τη ρυθμίσεις για τη μερική άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών που
προκρίνει η κυβέρνηση.
Στόχος των μέτρων, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές, είναι η προστασία των
κοινωνικά αδυνάτων και όσων αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν τα τραπεζικά
τους δάνεια.
Σαφάρι στο Δημόσιο για πλαστά δικαιολογητικά και κοπανατζήδες
Σε απολύσεις και ποινικές διώξεις οδηγεί το σαφάρι που έχει ξεκινήσει το υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τον εντοπισμό υπαλλήλων που διορίστηκαν με πλαστά
πιστοποιητικά.
Σύμφωνα με Τα Νέα, τον δρόμο της εξόδου από το Δημόσιο αναμένεται να πάρει το 10%
των δημοτικών αστυνομικών, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ελέγχου για
πλαστά δικαιολογητικά, βάσει της απόφασης του υπουργείου να γίνουν σε πρώτη φάση
φύλλο και φτερό οι φάκελοι όσων τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, έρευνα του
Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και για 2.000 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
εμφανίζονται να έχουν μηδενικό ωράριο διδασκαλίας τα τελευταία έτη.
Παζάρι ΔΕΘ διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας
Πόλος έλξης βιβλιόφιλων, συγγραφέων και εκδοτών αναμένεται να γίνει η φετινή
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με την ευκαιρία της διοργάνωσης «Παζάρι ΔΕΘ 2013». Το
παζάρι του βιβλίου το διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο
της 78ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το παζάρι θα λειτουργεί τις ήμερες
λειτουργίας της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τις 7 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου,
στο
περίπτερο
5
της
ΔΕΘ
–
HELEXPO.
Η συμμετοχή των εκδοτών, από όλη την χώρα, είναι σημαντική και τα βιβλία πολύ
αξιόλογα, ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθευτούν βιβλία από ο,50 ευρώ. Το
παζάρι, στο οποίο θα υπάρχουν περισσότεροι από 500.000 τίτλοι βιβλίων όλων των
κατηγοριών, θα λειτουργεί καθημερινά από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ ενώ
τα σαββατοκύριακα θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
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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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