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Αισιόδοξο, αλλά δύσκολο το επιχειρηματικό τοπίο του Σεπτεμβρίου
«Το "κοινοβουλευτικό ραντεβού”, με το άνοιγμα της Βουλής
στις 23 Αυγούστου, διαθέτει πλούσια θεματολογία και πολύ
κρίσιμη για την οικονομία του τόπου. Η κυβέρνηση καλείται
το Σεπτέμβριο, μεταξύ άλλων, να επιβεβαιώσει τις υποσχέσεις
για μειώσεις φορολογικών συντελεστών φυσικών και νομικών
προσώπων, να πείσει τους δανειστές για τα πρωτογενή
πλεονάσματα, να περάσει θετικά μηνύματα στις αγορές, να
πραγματοποιήσει τις προσδοκίες για προσέλκυση επενδύσεων.
Όπως λοιπόν διαμορφώνεται το επιχειρηματικό τοπίο του Σεπτεμβρίου, παρά τη μέχρι σήμερα
εντυπωσιακή κυβερνητική υπερδραστηριότητα, φαίνεται πως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε
αρκετές δυσκολίες και εξωτερικούς οικονομικούς κινδύνους. Το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας
ύφεσης τρομάζει τις αγορές, επιβραδύνει τις οικονομίες και οδηγεί τους επενδυτές σε ρυθμό
“sell-off” μετοχών. Απόδειξη, ο "κόκκινος Αύγουστος" των Χρηματιστηρίων παγκοσμίως, αλλά
και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η επιχειρηματικότητα του τόπου θέλει να επιστρέψει το
συντομότερο στην πρόοδο και επιθυμεί διακαώς, από το Σεπτέμβριο, να δει επιτέλους το τέλος
μιας δύσκολης εποχής και να ζήσει την αρχή μιας καλύτερης ….» τονίζει ο Πρόεδρος του
Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., κ. Β. Κορκίδης, αναφερόμενος στο επιχειρηματικό τοπίο του προσεχούς
μήνα.
Περισσότερα…
Επιστροφή
Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τους 7 βασικούς άξονες του αναπτυξιακού νομοσχεδίου
Ο

Πρόεδρος

του

Ε.Β.Ε.Π.,

κ.

Β.

Κορκίδης,

αναφερόμενος στους 7 βασικούς άξονες του νέου
αναπτυξιακού

νομοσχεδίου,

που

θα

τεθεί

τις

επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση και θα
κατατεθεί εν συνεχεία στη Βουλή, δήλωσε, μεταξύ
άλλων:«...Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
με το περιεχόμενο του πολυνομοσχέδιου, προωθεί
ένα νέο μοντέλο που θα δώσει ισχυρή ώθηση στο
επιχειρείν του τόπου μας. Δίνει ειδικά κίνητρα για
αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε
δημόσια ακίνητα. Ξεκάθαρα απλουστεύει τις διαδικασίες τόσο για τη σύσταση όσο και την
αδειοδότηση λειτουργίας των επιχειρήσεων. Προβλέπει την ίδια διαδικασία ελέγχου των
δημοσιευμένων στοιχείων στο ΓΕ.ΜΗ. για όλους τους τύπους εταιρειών, την επιτάχυνση της
αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων και την ευκολότερη εγκατάσταση των επιχειρήσεων
εντός σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων. Το Ε.Β.Ε.Π. έχει διαβεβαιώσει ότι διαθέτει την
οργάνωση και είναι στη διάθεση του Υπουργού να συνδράμει με τις υπηρεσίες του στο
επενδυτικό προσκλητήριο με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση. Τα
Επιμελητήρια είναι εδώ για να αξιοποιηθούν κατάλληλα...».
Περισσότερα…
Επιστροφή

«Επιτέλους τέλος» στα “CAPITAL CONTROLS”
«Η ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων επανέρχεται
στην αγορά μετά από 4 και πλέον χρόνια ομηρία
και μετά από πολλές επιπτώσεις στην οικονομία. Τα
capital controls επιβλήθηκαν στις 26 Ιουνίου 2015
και τις δύο πρώτες μέρες οι αναλήψεις μετρητών
προσέγγισαν το 1 δις ευρώ, ενώ το 50% των ΑΤΜ
τέθηκε

εκτός

μετρητών.

Στη

λειτουργίας
συνέχεια

λόγω

επέφεραν

έλλειψης
“ξαφνικό

θάνατο” σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με
εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες. Οι εξαγωγές μειώθηκαν από 26,2 δις στα 21,9 δις
ευρώ και οι εισαγωγές από 47,1 δις σε 36,4 δις ευρώ μέσα σε 18 μήνες. Η μετοχική αξία των
τραπεζών εξαϋλώθηκε κατά 40 δις ευρώ, η ρευστότητα μειώθηκε, η γραφειοκρατία αυξήθηκε
και η ελληνική επιχειρηματικότητα έχασε την αξιοπιστία της στο εξωτερικό. Για να φτάσουμε
στην πλήρη άρση των capital controls από τη 1/9/19, περάσαμε από πολλές ενδιάμεσες
αλλαγές, όπως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2016, το Νοέμβριο του 2017, το Φεβρουάριο,
τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2018. Τα capital controls είναι η μεγαλύτερη τιμωρία για την
επιχειρηματικότητα και ενδεχομένως ο σκληρότερος περιορισμός της οικονομίας μιας χώρας. Τα
τελευταία χρόνια μαζί με την Ελλάδα, δέκα χώρες παγκοσμίως είχαν τη σχετική δυσάρεστη
εμπειρία. Ας πάνε λοιπόν και να μη ξαναγυρίσουν ποτέ!», επισημαίνει, σε σχετική του δήλωση,
ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης.
Επιστροφή
Τελετή ορκωμοσίας νέας Δημοτικής Αρχής Πειραιά στο Δημοτικό Θέατρο
Με

κάθε

επισημότητα

πραγματοποιήθηκε

σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η
τελετή ορκωμοσίας, του Δημάρχου Πειραιά,
κ. Γιάννη Μώραλη, των νέων μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου και των Συμβούλων
των 5 Δημοτικών Κοινοτήτων. Τη δέηση στην
τελετή ορκωμοσίας τέλεσε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ.
Σεραφείμ. Στην τελετή ορκωμοσίας έδωσαν
το «παρών» πλήθος κόσμου μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, βουλευτές
του Πειραιά, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της πόλης, επικεφαλής των Σωμάτων
Ασφαλείας κ.ά.
Περισσότερα…
Επιστροφή

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
Ικανοποίηση Ε.Β.Ε.Π. για τις αλλαγές στην επανακατάθεση του νέου Master Plan του
ΟΛΠ στην ΕΣΑΛ
«Τόσο το Ε.Β.Ε.Π., όσο και άλλοι επιχειρηματικοί
φορείς της ευρύτερης περιοχής, δικαιώνονται για τις
θέσεις και παρεμβάσεις τους, αλλά και τις κοινά
αποδεκτές

προτάσεις

που

κατέθεσαν

και

συμπεριλαμβάνονται στο νέο Master Plan, το οποίο
επανακατατέθηκε τελικά την Τετάρτη 27/8 στην ΕΣΑΛ
από τη διοίκηση του ΟΛΠ. Άλλωστε εξ αρχής, ο
βασικός στόχος όλων δεν ήταν να “κολλήσει”, αλλά αντιθέτως να “τρέξει” το επενδυτικό
πρόγραμμα στο λιμάνι του Πειραιά, προς όφελος όμως όλων. Η πρόταση του Επιμελητηρίου για
λειτουργία “duty free shops”, αντίστοιχα με τα “terminalς” των αεροδρομίων, αντί του αρχικού
σχεδιασμού λειτουργίας εμπορικού κέντρου,

έγινε αποδεκτή

και

οι

εμπορικές χρήσεις

περιορίζονται κατά το ήμισυ, ενώ θα λειτουργούν στη ζώνη εισόδου, δηλαδή πριν τον έλεγχο
διαβατηρίων του λιμένα κρουαζιεροπλοίων, μόνο για τους τουρίστες. Θεωρώ τις παρεμβάσεις
του Υπουργού Ναυτιλίας και του Δημάρχου Πειραιά καθοριστικές για την τελική συμφωνία και
πιστεύω πως το περιεχόμενο της τελευταίας έκδοσης του σχεδίου που επανακατέθεσε η ΟΛΠ ΑΕ
στην ΕΣΑΛ, ικανοποιεί το Επιμελητήριό μας...», δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου.
Περισσότερα
Επιστροφή
Το

Ε.Β.Ε.Π.

δηλώνει

παρών

στην

προσπάθεια

δημιουργίας

του

εμβληματικού

«Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» στο «ΣΙΛΟ»
Το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο στις εκδηλώσεις του 2021 για τα 200 χρόνια
από

την

ελληνική

επανάσταση.

Μεταξύ

των

δράσεων, που αφορούν στο επετειακό έτος 2021,
είναι και το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων. Πρέπει,
λοιπόν, εγκαίρως να επανεκκινήσει η υλοποίηση του
σχεδιασμού για το εμβληματικό Μουσείο στο παλαιό
κτήριο του ΣΙΛΟ στο λιμάνι του Πειραιά, που
εγκαταλείφθηκε το 2015. Στόχος όλων των φορέων θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός
πρωτοποριακού μουσείου με μοναδικά εκθέματα και ψηφιακές εκθέσεις, προκειμένου να
αναδειχθεί ο υποθαλάσσιος αρχαιολογικός πλούτος στο μεγάλο λιμάνι της χώρας μας. Ο
Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης, έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον του Επιμελητηρίου σε
κάθε σχετική πρωτοβουλία και μάλιστα έχει αναλάβει να τοποθετήσει τις προτομές των τριών
ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας, Ξάνθου, Σκουφά και Τσακάλωφ, στην πλατεία Οδησσού,
μπροστά από το Μέγαρο του Επιμελητηρίου και του σταθμού του Ηλεκτρικού, μόλις το
επιτρέψουν τα έργα του μετρό. Πράγματι το 2021 θα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να
αναδείξουμε όλα όσα συνδέουν τη κλασική πολιτιστική μας κληρονομιά με τη σύγχρονη Ελλάδα
του αύριο. Το Ε.Β.Ε.Π. δηλώνει και εδώ, παρών!
Επιστροφή

Ο ελληνόκτητος στόλος δυναμώνει, ακόμα και όταν το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο
επιβραδύνει
H Ελλάδα είναι ένα από τα ισχυρότερα και
σημαντικότερα ναυτικά κράτη του κόσμου και η
εμπορική

της

στυλοβάτης

ναυτιλία,

της

εθνικής

είναι

σημαντικός

μας

οικονομίας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ‘Ενωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών ο ελληνόκτητος στόλος
υπερδιπλασιάστηκε

την

τελευταία

δεκαετία,

αντιπροσωπεύοντας το 21% της παγκόσμιας
χωρητικότητας και το 53% του στόλου της Ε.Ε., διατηρώντας, με 4.936 πλοία (άνω των 1.000
gt), τα πρωτεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Σχολιάζοντας τα παραπάνω μεγέθη ο πρόεδρος του
Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το Επιμελητήριο παρακολουθεί με
προσοχή τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, τις εντάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο με μέτρα
και αντίμετρα, ενώ ενημερώνεται μέσω του cluster «Maritime Hellas», του ΝΕΕ και της ΕΕΕ για
τα εξειδικευμένα θέματα της εμπορικής ναυτιλίας. Οι άνθρωποι της αγοράς, που ασχολούνται με
τα παραναυτιλιακά επαγγέλματα υποστήριξης της ναυτιλίας, οφείλουν, όχι μόνο να ακολουθούν
την ελληνόκτητη ναυτιλία στην εξέλιξή της, αλλά και να παρακολουθούν τις μελλοντικές
στρατηγικές κινήσεις τους που διαμορφώνουν καταστάσεις. Είναι θετικό σημάδι ο ελληνικός
στόλος να αυξάνεται σε περιόδους που οι μεταφορές εμπορευμάτων διά θαλάσσης μειώνονται,
και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
Περισσότερα
Επιστροφή
Αίτημα επαναφοράς απαλλαγών στα εφόδια πλοίων
Την επαναφορά σειράς απαλλαγών, που καταργήθηκαν
κατά

το

πρόσφατο

παρελθόν,

προκειμένου

να

καταστούν εκ νέου ανταγωνιστικά τα εφόδια πλοίων
στην Ελλάδα, ζήτησε από τον υπουργό Ναυτιλίας,
Γιάννη

Πλακιωτάκη,

ο

πρόεδρος

της

Πανελλήνιας

Ένωσης Εφοδιαστών Πλοίων (ΠΣΕΠΕ) και Υπεύθυνος
Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π., κ. Νίκος Μαυρίκος. Σε συνάντηση
που είχαν, ο κ. Μαυρίκος τόνισε στον υπουργό ότι η κατάργηση των απαλλαγών αυτών όχι
μόνο δεν αποφέρει κανένα δημοσιονομικό έσοδο στο κράτος, αλλά αντίθετα δημιουργεί
αρνητικές

οικονομικές

συνθήκες,

καθόσον

οι

πλοιοκτήτες

ή

διαχειριστές

των

πλοίων

αποφεύγουν τον εφοδιασμό από ελληνικές εφοδιαστικές επιχειρήσεις και απευθύνονται σε
εφοδιαστές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με αποτέλεσμα η
Ελλάδα να χάνει και το φόρο εισοδήματος που θα εισέπραττε από την πραγματοποίηση των
αντίστοιχων πωλήσεων προς τα ως άνω πλοία.
Περισσότερα
Επιστροφή

Οι νέες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία

Ελλάδας, Γερμανίας στο επίκεντρο

Συνεδρίου στο Ε.Β.Ε.Π.
Το

Ε.Β.Ε.Π.,

στο

πλαίσιο

προσεχούς

τριήμερης

επίσκεψης

πολυμελούς

επίσημης

γερμανικής

αποστολής,

διοργανώνει,

σε

συνεργασία

Ελληνογερμανικό

με

Εμπορικό

το
και

Βιομηχανικό Επιμελητήριο και υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και
Ενέργειας της Γερμανίας, Συνέδριο με
θέμα

«Σύγχρονες

τεχνολογίες

στη

ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας και
της Γερμανίας». Τη γερμανική αποστολή
απαρτίζουν εκπρόσωποι επίσημων θεσμικών φορέων, αλλά και σημαίνουσες επιχειρήσεις και
εμπειρογνώμονες του ναυτιλιακού κλάδου της Γερμανίας. Το εν λόγω Συνέδριο, που έχει σαν
στόχο την παρουσίαση, από ειδικευμένους Έλληνες και Γερμανούς εισηγητές, του θεσμικού
πλαισίου, των δυνατοτήτων εφαρμογής και των προοπτικών χρήσης νέων τεχνολογιών στη
ναυτιλία, αλλά και την ανάπτυξη διμερών συνεργασιών και δικτύωσης, θα πραγματοποιηθεί στις
26-09-2019, στους χώρους του Ε.Β.Ε.Π., η δε συμμετοχή σ΄αυτό είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται
ηλεκτρονική

δήλωση

συμμετοχής

στην

παρακάτω

διεύθυνση

της

ιστοσελίδας

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου:
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/plirofories-ekdilosis/sygchrones-technologies-sti-naytiliakibiomichania-tis-elladas-kai-tis-germanias/
Περισσότερα
Επιστροφή
H Πειραϊκή Ναυτιλία και το Maritime Hellas Cluster
στο Περίπτερο του Ε.Β.Ε.Π. για την 84η ΔΕΘ

του

