27 Ιουνίου 2013
Σχέδιο της ΕΕ για χορήγηση δανείων έως 100 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις του Νότου
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Κομισιόν επεξεργάζονται σχέδιο για
την χορήγηση δανείων 55 έως 100 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις του Νότου της Ευρωζώνης,
θέμα που αναμένεται να εξεταστεί σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής.

Στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση των οικονομιών χωρών, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η
Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σλοβενία, ώστε να μπορέσουν να αποπληρώσουν
το χρέος τους, που προκάλεσε την κρίση στην ευρωζώνη. Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία
για την ενότητα της ΕΕ και ειδικά για τις 17 χώρες της Ευρωζώνης, λόγω της απόστασης
που
χωρίζει
τον
πλούσιο
Βορρά
από
τον
φτωχό
Νότο.
Με την εξασφάλιση περισσότερων και φθηνότερων δανείων, οι επιχειρήσεις θα μπορούν
να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις και αύξηση της παραγωγής, ώστε να πάρει μπρος η
οικονομία στον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Κομισιόν και η ΕΤΕπ επεξεργάζονται έναν
συνδυασμό δανειακών εγγυήσεων και τιτλοποίησης με την χρήση κονδυλίων από τα
διαρθρωτικά ταμεία ύψους 10 δισ. ευρώ από την επόμενη προγραμματική περίοδο 20142020.
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Η κοινή έκθεσή τους περιλαμβάνει τρεις επιλογές για την μόχλευση 10 δισ. ευρώ, ώστε το
συνολικό ποσό που θα διατεθεί να είναι υψηλότερο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιλέξουν
την πρόταση που θέλουν να υλοποιηθεί σήμερα στη προγραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής
στις Βρυξέλλες.
Στις 10 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των ισολογισμών

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου λήγει η παράταση που έχει δοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης
για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τα
επιμελητήρια απευθύνουν έκκληση στις επιχειρήσεις – μέλη τους όπως προσέλθουν
εγκαίρως προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν συνωστισμός, ταλαιπωρία και άλλα
προβλήματα τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας, δεδομένου ότι δεν θα δοθεί καμία νέα
παράταση.
Σημειώνεται πως οι εταιρείες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν προς δημοσίευση τους
ισολογισμούς τους μέχρι τις 10 Ιουνίου, ειδικά για φέτος δεν θα επιβαρυνθούν με
πρόστιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν προς δημοσίευση τους ισολογισμούς
τους έως τις 10 Ιουλίου 2013.
Παράταση μέχρι τέλος Αυγούστου για τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών
προσώπων

Κλιμακωτά, αναλόγως του αριθμού φορολογικού μητρώου, παρατείνεται μέχρι το τέλος
Αυγούστου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα,
ενώ για τα νομικά πρόσωπα η νέα προθεσμία είναι μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουλίου.
«Δεν θα δοθεί άλλη παράταση», όπως τονίζει σε σχετική ανάρτηση στο Twitter ο Γενικός
Γραμματέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

Στο μεταξύ, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων κινείται με αργούς ρυθμούς κινείται,
καθώς διαδικαστικά προβλήματα, αλλά και η προσδοκία των φορολογουμένων ότι θα
δινόταν παράταση στη διαδικασία φρέναραν τους ρυθμούς ηλεκτρονικής κατάθεσης του
Ε1. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει δηλώσεις 500.000 φορολογούμενοι σε σύνολο
6,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων.
Η φοροδιαφυγή το κυριότερο πρόβλημα για την οικονομία, εκτιμά η Alpha Bank

H αδυναμία είσπραξης των εσόδων του κράτους από φόρους και εισφορές και η
διαφαινόμενη διογκωμένη τάση άρνησης πληρωμών από μια μεγάλη μερίδα
φορολογουμένων και ασφαλισμένων, αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και κοινωνία, εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank
στο
τελευταίο
οικονομικό
δελτίο
της
τράπεζας.

«Η αποτελεσματική επίλυση αυτού του προβλήματος αποτελεί προϋπόθεση για την
ανάκαμψη της οικονομίας και για τη μείωση της ανεργίας και βεβαίως για την άσκηση
της απολύτως αναγκαίας κοινωνικής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του δημοσίου από φορολογικές υποθέσεις ανήλθαν στα 59,16
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δις. ευρώ στο τέλος Απρ.2013, με αύξησή τους κατά 874,1 εκατ. εντός του Απρ.2013, και
κατά περισσότερα από 3 δισ.ευρώ στο πρώτο τετράμηνο του 2013», αναφέρουν.
Χάραξη νέας στρατηγικής του τραπεζικού κλάδου από την Τράπεζα της Ελλάδος
Πέντε βασικές υποχρεώσεις έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η
Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσια του επικαιροποιημένου Μνημονίου.
Η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να συνεργασθεί με το υπουργείο Οικονομικών και το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τόσο για τη χάραξη της νέας στρατηγικής του εγχώριου
τραπεζικού κλάδου, όσο και για την πώληση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της Νέα
Proton, αλλά και της Eurobank.
Στην 119η θέση η Ελλάδα στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων
Στην 119η θέση μεταξύ 141 χωρών βρίσκεται η Ελλάδα ως προς την προσέλκυση ξένων
άμεσων επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση WIR (World Investment Report) της Υπηρεσίας των
Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις (UNCTAD), με θέμα τη ροή ξένων
επενδύσεων ανά τον κόσμο που παρουσιάστηκε την Τετάρτη στην Αθήνα σε εκδήλωση
που διοργάνωσε το DEREE – The American College of Greece οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις
(ΞΑΕ) που εισέρρευσαν στην Ελλάδα το 2012 ήταν υπερδιπλάσιες σε σχέση με το 2011,
αλλά και πάλι πολύ λίγες (μόλις 2,945 δισ. δολάρια).
«Κλείδωσε» ο αγωγός TAP- Αύριο οι επίσημες ανακοινώσεις

Οριστικά υπέρ της επιλογής του αγωγού ΤΑΡ, για τη μεταφορά του αζερικού φυσικού
αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, αναμένεται να ψηφίσει την προσεχή Παρασκευή, στο
Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, η κοινοπραξία του κοιτάσματος Σαχ Ντενίζ ΙΙ. Την Τετάρτη
υπογράφτηκε στην Αθήνα η Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας με την κοινοπραξία του
αγωγού, με την πλευρά των αζέρων να κάνουν λόγο για επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ.

Συνολικά 550 χιλιόμετρα του αγωγού έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστούν στην Ελλάδα,
210 χιλιόμετρα στην Αλβανία, 105 χιλιόμετρα στο υποθαλάσσιο τμήμα στην Αδριατική
Θάλασσα και 5 χιλιόμετρα στην Ιταλία. Αρχικά, ο αγωγός θα έχει μεταφορική ικανότητα
10 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, ενώ στο μέλλον θα μπορεί να αναβαθμίσει τη
μεταφορική του ικανότητα στο διπλάσιο με τη χρήση κατάλληλων συμπιεστών.
Προηγείται η ΝΔ σε δημοσκόπηση μετά τον ανασχηματισμό

Προβάδισμα της ΝΔ με 22%, έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που συγκεντρώνει 20,8%, καταγράφει
δημοσκόπηση της ΜRB η οποία πραγματοποιήθηκε μετά τον ανασχηματισμό και την
αποχώρηση
της
ΔΗΜΑΡ
από
την
κυβέρνηση.
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Σύμφωνα με την έρευνα, τρίτο κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή, η οποία συγκεντρώνει
ποσοστό 9,1% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 6,1%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 5,5%, το
ΚΚΕ με 5,1% και η Δημοκρατική Αριστερά με 3%. Το ποσοστό της Αδιευκρίνιστης Ψήφου
αγγίζει το 21,7%.
Προστατεύονται οι καταθέσεις ως 100.000 ευρώ στη συμφωνία για τη διάσωση
των τραπεζών

Οι ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν σε συμφωνία-συμβιβασμό, αργά τη
νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, σχετικά με τους νέους κανόνες που θα αφορούν
την εκκαθάριση των προβληματικών τραπεζών, χωρίς να προκληθεί αναταραχή και
χωρίς να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι, ανέφεραν διπλωματικές πηγές και
επιβεβαίωσαν με τις δηλώσεις τους, οι ευρωπαίοι υπουργοί.

Για να αποφευχθεί να πληρώνουν οι φορολογούμενοι όταν μια τράπεζα χρειάζεται να
αναδιαρθρωθεί ή να εκκαθαριστεί, οι ευρωπαίοι είχαν ήδη συμφωνήσει εκ των προτέρων
ότι οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν κεφάλαια για να αντιμετωπίζουν καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης και ότι οι πιστωτές και οι μέτοχοι των τραπεζών θα υφίστανται ζημίες
σε περίπτωση πτωχεύσεων πιστωτικών ιδρυμάτων.
Οι αποταμιεύσεις κάτω από τις 100.000 ευρώ θα είναι εγγυημένες, όμως τα πρόσωπα και
οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερες αποταμιεύσεις θα ενταχθούν στην «ιεραρχία» αυτών που
θα καλούνται να υφίστανται ζημίες, όπως συνέβη στην περίπτωση της Κύπρου.

Έπεσαν οι υπογραφές για την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά

Tην σύμβαση κατασκευής της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά
υπέγραψαν η Αττικό Μετρό ΑΕ και η ανάδοχος εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκατ. ευρώ (400 εκατ. ευρώ αφορούν στην
υπογραφείσα σύμβαση), έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επέκταση πλέον προς την Καλαμαριά με πέντε νέους
σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) και 4,78 χλμ. υπόγειας
γραμμής. Προβλέπονται επίσης οι υποδομές για την μελλοντική επέκταση της Γραμμής
προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου μετεπιβίβασης από τις
λεωφορειακές γραμμές στον σταθμό «Μίκρα», ενώ προγραμματίζεται παράλληλα και η
κατασκευή
σταθμού
αυτοκινήτων
στην
ίδια
θέση.

Με την λειτουργία της επέκτασης, το μετρό αναμένεται να αναβαθμίσει συγκοινωνιακά
τον δήμο Καλαμαριάς, καθώς η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της
Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Με το έργο εκτιμάται ότι θα
εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση. Η επέκταση του
μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί σε πέντε έτη και
θα παραδοθεί σε λειτουργία εντός του 2018.
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Άνω του 30% η μείωση στο εισόδημα των νοικοκυριών
Μείωση μεγαλύτερη από 30% σε σχέση με το 2009 παρουσιάζει το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα για την πλειονότητα των νοικοκυριών (63,5%), σύμφωνα με πανελλήνια
έρευνα της Focus Bari. Μάλιστα βάσει της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο
μεταξύ Μαρτίου – Ιουνίου 2013, για σημαντική μερίδα κοινού (30%) η μείωση του
οικογενειακού μηνιαίου εισοδήματος σε σχέση με το 2009 είναι μεγαλύτερη από 50%.

Ένας στους τέσσερις (26,7%) ερωτηθέντες δηλώνει ότι η οικογένειά του έχει πληγεί μέσα
στα τελευταία τέσσερα χρόνια λόγω απώλειας εργασίας, ενώ μία στις 15 οικογένειες
υποχρεώθηκε λόγω των οικονομικών συνθηκών σε αλλαγή κατοικίας. Προκειμένου να
ανταπεξέλθουν οικονομικά τα νοικοκυριά έχουν προχωρήσει σε μείωση των δαπανών
τους, περιορίζοντας τόσο τα καθημερινά μικροέξοδα, όσο και τις μεγαλύτερες αγορές.
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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