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Προτεραιότητα στη Θεσσαλονίκη για τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
Τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ) οι επιχειρήσεις των οποίων θα
απολαμβάνουν χαμηλής φορολόγησης και ευνοϊκού μισθολογικού καθεστώτος εξετάζει η
κυβέρνηση. Την σχετική εξαγγελία έκανε από την 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δηλώνοντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Διερευνούμε με
την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών οικονομικών ζωνών, με
πρώτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, ώστε να έχουμε ακόμα ένα όπλο κατά της επιχειρηματικής
μετανάστευσης».
Σύμφωνα με την Καθημερινή τα βασικά χαρακτηριστικά των Ειδικών Οικονομικών
Ζωνών θα είναι η λιγότερη γραφειοκρατία, η σύνδεση αμοιβών με την παραγωγικότητα,
αλλά κυρίως ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Βάσει
των σχεδίων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση:
•

Οι επιχειρήσεις των ΕΟΖ θα έχουν φορολογικό συντελεστή μεταξύ 15% και 17%
(από 26% σήμερα).
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•

•
•

Οι ΕΟΖ θα προσδιορίζονται γεωγραφικά με τη Θεσσαλονίκη να λαμβάνει
προτεραιότητα και να ακολουθούν οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
Ηπείρου και Πελοποννήσου.
Στις ΕΟΖ θα εφαρμόζονται πλήρως απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
Στις ΕΟΖ θα προβλέπονται αυξημένες αποδοχές για τους εργαζόμενους μέσω πριμ
συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα.

Σε δημόσια διαβούλευση η διασύνδεση των Μητρώων Εταιρειών
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, το σχέδιο νόμου για την
ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012.
Η υπό ενσωμάτωση οδηγία αφορά τη διασύνδεση των Κεντρικών Μητρώων, των
Εμπορικών Μητρώων και των Μητρώων Εταιρειών με στόχο τη διασυνοριακή πρόσβαση
σε επιχειρηματικές πληροφορίες, σχετικά με εταιρείες και υποκαταστήματα που έχουν
αυτές σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και δημιουργία διαύλων διασυνοριακής επικοινωνίας
των μητρώων μεταξύ τους στις περιπτώσεις διασυνοριακών καταχωρήσεων.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η διασύνδεση των Μητρώων εκτιμάται ότι θα
δημιουργήσει ευνοϊκότερο νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, θα βελτιώσει την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα βοηθήσει την περαιτέρω τόνωση της αγοράς.
Παγκόσμια Τράπεζα:
απασχόλησης
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Την προειδοποίηση ότι ο πλανήτης είναι αντιμέτωπος με μια γενικευμένη κρίση
απασχόλησης που απειλεί τις προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης, απεύθυνε σήμερα
η Παγκόσμια Τράπεζα. Η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσιοποίησε μελέτη για την παγκόσμια
απασχόληση με την ευκαιρία του συμβουλίου υπουργών Εργασίας και Απασχόλησης της
G20 στην Αυστραλία. Η έκθεση επισημαίνει ότι 600 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις
εργασίας πρέπει να δημιουργηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 για να
αντιμετωπιστεί η αύξηση του πληθυσμού.
Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, που καταρτίστηκε σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, αναφέρει πως περισσότεροι από 100 εκατομμύρια
άνθρωποι είναι άνεργοι στις χώρες της G20, ενώ 447 εκατομμύρια θεωρούνται «φτωχοί
εργαζόμενοι» που ζουν με λιγότερα από 2 δολάρια ημερησίως. Η οικονομική ανάπτυξη
αναμένεται να παραμείνει ασθενής, ενώ η κατάσταση στην απασχόληση επηρεάζει την
κατανάλωση και τις επενδύσεις. Η μελέτη επισημαίνει στασιμότητα στους πραγματικούς
μισθούς σε πολλές χώρες μέλη της G20, ακόμη και μείωση σε ορισμένες άλλες.
Βελτιώθηκε τον Αύγουστο το επιχειρηματικό κλίμα στη βόρειο Ελλάδα
Μικρή βελτίωση κατέγραψε τον Αύγουστο το επιχειρηματικό κλίμα στη βόρειο Ελλάδα
σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων INTERVIEW που διενεργείται σε
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δείγμα 500 επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο ανακόπηκε η καθοδική πορεία
του δείκτη Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500) και ανήλθε στο -12, έναντι 14 τον Ιούλιο, -10 τον Ιούνιο, -9 τον Μάιο και -32 τον Αύγουστο του 2013.
Σύμφωνα με την έρευνα η τάση ενίσχυσης του δείκτη τον Αύγουστο είναι πιθανότατα
απόρροια των αυξημένων προσδοκιών για βελτίωση του οικονομικού κλίματος, λόγω της
ανόδου του τουρισμού, η οποία επηρεάζει άμεσα ή και έμμεσα πολλές επιχειρήσεις. Τον
Αύγουστο οι επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας ανέφεραν σε ποσοστό 22% ότι η κατάσταση
τους είναι καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 21% τον Ιούλιο του 2014. Την ίδια στιγμή
στο 35% διαμορφώνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι η κατάσταση τους είναι
ικανοποιητική, ενώ υποχωρεί στο 43%, έναντι 44% τον Ιούλιο το ποσοστό όσων λένε ότι
είναι κακή.
Για το επόμενο εξάμηνο, αυξάνονται στο 22% οι επιχειρήσεις που εκτιμούν ότι θα είναι
καλύτερη η κατάσταση τους, έναντι ποσοστού 20% τον Ιούλιο. Στασιμότητα προβλέπει
το 54% (55% τον Ιούλιο) και επιδείνωση το 24%, έναντι 25% τον προηγούμενο μήνα.
Στη Βουλή κατατίθεται η ρύθμιση για τις διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ
Κατατίθεται, εκτός απροόπτου, σήμερα, στη Bουλή η τροπολογία με τις διορθώσεις στον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Στην τροπολογία θα προβλέπεται η
έκπτωση του φόρου για τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε ποσοστό που δεν θα
ξεπερνά το 20%.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι ιδιοκτήτες των κενών, ξενοίκιαστων μη ηλεκτροδοτούμενων
κτισμάτων, θα κληθούν να καταβάλουν κανονικά ολόκληρο το φόρο και η έκπτωση θα
υπολογιστεί αργότερα με νέα εκκαθάριση του φόρου. Αυτό διότι το υπουργείο
Οικονομικών θα πρέπει να αντιμετωπίσει πρώτα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και
αφορούν στον ακριβή καθορισμό αλλά και στον εντοπισμό των κτισμάτων που θα
τύχουν της συγκεκριμένης έκπτωσης.
Στην τροπολογία θα προβλέπεται και η μείωση του φόρου για τα ακίνητα στις 4.000
περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και εκτός αντικειμενικού συστήματος στις οποίες κατά
την πρώτη εκκαθάριση προέκυψαν πολύ μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Στο μεταξύ, την αποπομπή του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών Νίκου
Καραβίτη λόγω του ΕΝΦΙΑ, ζητούν με ερώτησή τους 21 βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας.
Γ.Μηλιός: Σε λίγους μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ θα εντοπίσει το 50% της φοροδιαφυγής
Την πρόβλεψη ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει μέσα σε λίγους μήνες να εντοπίσει
το 50% της φοροδιαφυγής διατύπωσε ο υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής του κόμματος
Γιάννης Μηλιός. Μιλώντας στο Mega, το πρωί της Τρίτης, ο Γιάννης Μηλιός δήλωσε:
«Είμαστε σίγουροι ότι σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, από την φοροδιαφυγή, ένα ποσοστό
γύρω στο 50%, μπορούμε να το συλλέξουμε. Σε λίγο χρόνο, σε μήνες».
Εξέφρασε, δε, την εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν έσοδα της τάξης των 5
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δισ. ευρώ. Ο υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι η πρώτη κίνηση
είναι να αξιοποιηθούν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που μπορούν να γίνουν από την
εφορία. Ανέφερε ότι μέτρα θα ληφθούν προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά πρωταρχικός
στόχος είναι η μεγάλη φοροδιαφυγή. Ως ένα παράδειγμα έφερε το λαθρεμπόριο
πετρελαίου.
Δεν αλλάζουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με το νέο ασφαλιστικό
Δεν θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο,
διαβεβαιώνει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.
Οι αλλαγές που πρόκειται να εφαρμοστούν από το 2015 αφορούν -μεταξύ άλλων- το νέο
τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, την αύξηση ημερών ασφάλισης για κατώτατη
σύνταξη, την εφαρμογή ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και τις εφάπαξ παροχές.
Στο μισό μπορεί να μειωθεί η έκτακτη εισφορά από το 2015
Το σενάριο της σταδιακής μείωσης της έκτακτης εισφοράς εντός του 2015, αρχικά κατά
30% τους πρώτους μήνες του έτους και στη συνέχεια -προς το Δεκέμβριο- κατά 20%
εξεταc ζουν στο Μεc γαρο Μαξιcμου. Κατ΄αυτοc ν τον τροc πο, οc πως μετεc δωσε το Mega, η
μείωση της έκτακτης εισφοράς μπορεί να φτάσει συνολικά το 50%, αν και οι τελικές
αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία του νέου γύρου διαπραγμάτευσης με την
τρόικα, στα τέλη του μήνα.
Υπενθυμίζεται ότι στο πακέτο των φοροελαφρύνσεων, που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, είχε κάνει λόγο για «αισθητή μείωση» της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Από το αποτέλεσμα
της διαπραγμάτευσης με την τρόικα θα εξαρτηθεί και ο ρυθμός μείωσης του ανώτατου
συντελεστή φυσικών προσώπων από το 42% στο 32%, ο ρυθμός μείωσης του
συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 26% στο 15%, η μείωση του
συντελεστών του ΦΠΑ.
Στο πεδίο της διαπραγμάτευσης θα κριθούν και οι βελτιώσεις στις ρυθμίσεις οφειλών.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο οικονομικό επιτελείο εκφράζουν
συγκρατημένη αισιοδοξία ότι πέρα από τις 72 δόσεις -που μπορούν να φτάνουν στις 100
για ειδικές περιπτώσεις- θα καταστεί δυνατό ένα γενναίο «κούρεμα» σε προσαυξήσεις
και πρόστιμα αλλά και μείωση του επιτοκίου των δόσεων, που σήμερα ξεπερνά το 8%.
Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη ΔΗΜΑΡ ο Σπύρος Λυκούδης
Ανεξάρτητος βουλευτής είναι πλέον ο Σπύρος Λυκούδης, με επιστολή του στον πρόεδρο
της Βουλής Ευάγγελο Μεϊμαράκη.
Μετά την αποχώρηση του κ. Λυκούδη, η ΔΗΜΑΡ αριθμεί πλέον δέκα βουλευτές.
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Πτήση ΜΗ17: Επιβεβαιώνει η έκθεση των Ολλανδών ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε
Μια πρώτη εικόνα για το τι προκάλεσε την συντριβή του Boeing της Malaysia Airlines
στην ανατολική Ουκρανία δόθηκε με την παρουσίαση της προκαταρκτικής έκθεσης.
Χωρίς να καταλογίζεται ευθύνη σε συγκεκριμένη πλευρά, η έκθεση αναφέρει ότι το
αεροπλάνο δεν παρουσίαζε κανένα τεχνικό πρόβλημα, ούτε φαίνεται να υπήρξε
ανθρώπινη
παρέμβαση
σε
ζωτικά
όργανα
του
αεροπλάνου.
Οι ειδικοί χρησιμοποίησαν τα δεδομένα από τα «μαύρα κουτιά», δορυφορικές
φωτογραφίες
και
συνομιλίες
με
πύργους
ελέγχου.
Οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι το αεροπλάνο διαλύθηκε στον αέρα, πιθανότατα
ως αποτέλεσμα της δομικής βλάβης που προκάλεσε σε αυτό ο μεγάλος αριθμός
αντικειμένων «υψηλής ενέργειας» που το χτύπησαν εξωτερικά.
Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για τα ακριβή αίτια της
συντριβής. H Ολλανδία τέθηκε επικεφαλής της διεθνούς έρευνας που έγινε στον τόπο της
τραγωδίας με τεράστιες δυσκολίες και εμπόδια, λόγω της κατάστασης που επικρατεί
στην περιοχή.

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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