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«Όπνηα κνξθή θαη αλ πάξεη ηώξα ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο δελ ζα καο απαιιάμεη από
ηελ αλάγθε ηεο ξηδηθήο αιιαγήο» ππνγξάκκηζε ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΒ ζηελ νκηιία ηνπ ζηε
Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο, 18 Απξηιίνπ 2011
Μεηαμχ άιισλ ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΒ θ. Γεκήηξεο Γαζθαιφπνπινο ππνγξάκκηζε «Η έθζεζε ηνπ δηνηθεηή ηεο
Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο αληηκεησπίδεη θαηάκαηα κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ
πνιινί επηκέλνπλ λ’ αξλνχληαη: ε ρψξα καο επηβηψλεη ράξε ζηα δαλεηθά ησλ
εηαίξσλ ηεο –θη απηά ην 2013 ηειεηψλνπλ. Η αλάγθε ηεο αιιαγήο είλαη
επηηαθηηθή θαη θαηεπείγνπζα.
Αλαθπθιψλεηαη ηνχηεο ηηο κέξεο ζηα θνκκαηηθά κπαιθφληα θαη ζηα
ηειεπαξάζπξα ε ζελαξηνινγία πεξί αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο.
Παξνπζηάδεηαη είηε σο αλαπφθεπθην θαθφ είηε σο αλέμνδε δηέμνδνο
ζσηεξίαο. Παξαιείπνπλ, φκσο, νη θνκκαηηθνί ξήηνξεο θαη νη ηειεζπδεηεηέο
λα πνπλ ζηελ θνηλή γλψκε κηα θξίζηκε αιήζεηα: φηη, φπνηα κνξθή θη αλ πάξεη
ηψξα ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο, αλαπφθεπθηα ζπλεπάγεηαη
«Τν πνιηηηθφ ζχζηεκα είλαη ζπλνιηθά
αθφκα πην ζθιεξά κέηξα, αθφκα βαξχηεξεο ζπζίεο, αθφκα
ππεχζπλν γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε.
κεγαιχηεξε ππνβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ δσήο καο, αθφκε κεγαιχηεξε
Καη ζα είλαη ζπλνιηθά ζπλέλνρν ζηα
θηψρεηα γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Κη
κάηηα ηεο θνηλήο γλψκεο αλ ν ηφπνο
αλ θάπνηε κπνξεί ή πξέπεη λα γίλεη ζηo πιαίζηνo κηαο επξχηεξεο
θαηαξξεχζεη. Σ’ έλα εζληθφ λαπάγην δελ
Δπξσπατθήο ιχζεο, δελ ζα καο απαιιάμεη απφ ηελ αλάγθε ηεο
ζα ππάξμνπλ θνκκαηηθέο εμαηξέζεηο,
ξηδηθήο αιιαγήο θαη ηνπ επίπνλνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο νηθνλνκίαο
νχηε αηνκηθέο αζσψζεηο. Δχρνκαη απηή
θαη ηεο θνηλσλίαο καο.
ε ινγηθή λα πξπηαλεχζεη ζην πνιηηηθφ
ζθεληθφ γηα δηθφ ηνπ θαιφ, θαη γηα ην

θαιφ ηνπ ηφπνπ.»
Η δεκφζηα πεξηνπζία απνηειεί ζήκεξα έλα λεθξφ θεθάιαην. Καη
θακία πεξηνπζία –φρη κφλν δελ κπνξεί λα βαθηηζηεί θηιέην –αιιά
δελ έρεη θαλ αμία αλ δελ παξάγεη νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. Μπνξνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηε δπλακηθή απηνχ
ηνπ θεθαιαίνπ, αλ απνδνζεί ζηηο ελεξγέο επελδπηηθέο δπλάκεηο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, πνπ ζα ην
αμηνπνηήζνπλ πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη φρη ελφο θιεηζηνχ, πειαηεηαθνχ θαηεζηεκέλνπ. Ο
ζηφρνο ησλ €50 δηζ. κνηάδεη ίζσο πνιχ θηιφδνμνο –αιιά δελ είλαη αλέθηθηνο.

Τν ηξίπηπρν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο 2012 –
2015 απνηειεί ηελ χζηαηε επθαηξία γηα ηελ θπβέξλεζε λα πξνσζήζεη ηηο αιιαγέο πνπ ζα μαλαθάλνπλ ηε ρψξα
καο δηεζλψο θεξέγγπα θαη ην κέιινλ καο βηψζηκν. Απνηειεί, ηαπηφρξνλα, κηα χζηαηε πξφθιεζε πξνο ην
πνιηηηθφ ζχζηεκα λ’ αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ, λα μεπεξάζεη ηα πνισηηθά ηνπ ζχλδξνκα, λα ιεηηνπξγήζεη
επηηέινπο ζεηηθά θαη φρη κεδεληζηηθά. ινη νη ππφινγνη θνξείο νθείινπλ ζηνλ ιαφ ηελ αιήζεηα γηα ηηο δπζθνιίεο
πνπ αληηκεησπίδνπκε, γηα ην θφζηνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάινπκε. Τν πνιηηηθφ ζχζηεκα είλαη ζπλνιηθά
ππεχζπλν γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Καη ζα είλαη ζπλνιηθά ζπλέλνρν ζηα κάηηα ηεο θνηλήο γλψκεο αλ ν
ηφπνο θαηαξξεχζεη. Σ’ έλα εζληθφ λαπάγην δελ ζα ππάξμνπλ θνκκαηηθέο εμαηξέζεηο, νχηε αηνκηθέο αζσψζεηο.
Δχρνκαη απηή ε ινγηθή λα πξπηαλεχζεη ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ γηα δηθφ ηνπ θαιφ, θαη γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ.»
Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα εδψ

SAVE THE DATE!
Τελ Τξίηε 24 Μαΐνπ 2011 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΣΔΒ,
ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ
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Δίλαη πξσηόηππεο, είλαη θαηλνηόκεο θαη είλαη ειιεληθέο. Οη 21 πξνηάζεηο-ππνςεθηόηεηεο
πνπ πξνθξίζεθαλ ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη
θαηλνηνκίαο κε ηίηιν «Η Διιάδα Kαηλνηνκεί!»
Οη 21 πξνηάζεηο-ππνςεθηφηεηεο πνπ πξνθξίζεθαλ ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ
δηαγσληζκνχ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε ηίηιν «Η Διιάδα
Καηλνηνκεί!», πνπ δηνξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ ν ΣΔΒ θαη ε Eurobank EFG,
παξνπζηάζηεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 11 Απξηιίνπ, ζηελ πξψηε απφ κηα ζεηξά
εθζέζεσλ, νη νπνίεο ζα γλσξίζνπλ ζην επξχηεξν θνηλφ ηελ πξσηνπνξηαθή
δνπιεηά ησλ Διιήλσλ εξεπλεηψλ. Ταπηφρξνλα, ζα θέξνπλ ζε επαθή ηελ
εξεπλεηηθή κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο, δεκηνπξγψληαο κηα
γέθπξα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ θφζκν ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ην ρψξν ηεο
παξαγσγήο.
Παξάιιεια κε ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο, ζην Κέληξν «Νφεζηο» ηεο Θεζζαινλίθεο,
δηνξγαλψζεθε
εηδηθή
εθδήισζε
κε
ζέκα
«Έξεπλα,
Καηλνηνκία,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: Πξνυπνζέζεηο Αλάπηπμεο». Σην ραηξεηηζκφ ηνπ, ν Υπνπξγφο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
& Αληαγσληζηηθφηεηαο θ. Μηράιεο Χξπζνρνΐδεο έθαλε ιφγν γηα έλα νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ θαη
ρξεκαηνδνηηθφ παθέην ελίζρπζεο γηα ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία.
«H θαηλνηνκία θαη ν ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο απνηεινχλ ζήκεξα ηνπο βαζηθνχο
ππιψλεο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο καο λα μεπεξάζεη ηε βαζηά δηαξζξσηηθή θξίζε
ηεο», ηφληζε ν Aληηπξφεδξνο ηνπ ΣΔΒ θ. Χάξεο Κπξηαδήο θαη ζεκείσζε πσο «πνιινί
ζεσξνχλ φηη ε θαηλνηνκία αλζίδεη εθφζνλ ηελ πνηίζεηο κε ιεθηά. Ή, φηη εμαξηάηαη
ππνρξεσηηθά απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Η εκπεηξία δείρλεη ην αληίζεην. Η
θαηλνηνκία εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνπο θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο
ζεζκνχο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζθέςε απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο». Ο θ. Κπξηαδήο πξφζζεζε
φηη «ζηελ Διιάδα, ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο
πξνζθξνχεη ζηελ θπξίαξρε ηδενιεςία θαηά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ θξαηηθνδίαηηε
αληίιεςε πνπ απνθεχγεη ην ξίζθν, ζηελ ειιεηκκαηηθή ζχλδεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηελ
παξαγσγή, ζην απνζαξξπληηθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηα θεθάιαηα πςεινχ επηρεηξεκαηηθνχ
θηλδχλνπ, ζηελ θπξηαξρία ελφο αλέκπλεπζηνπ θξάηνπο απεξραησκέλσλ δνκψλ».
Ο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG θ. Νηθόιανο Ναλόπνπινο ζεκείσζε
πσο «ζήκεξα, ε ρψξα καο ρξεηάδεηαη κηα ππέξβαζε, κηα λέα δπλακηθή θηλεηνπνίεζε ζην
δξφκν ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο πξνζαξκνγήο. Πξέπεη λα αηθληδηάζνπκε ζεηηθά -κε
θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο ζνθ– ηνπο εηαίξνπο καο, ηηο αγνξέο, αιιά θαη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο
γηα λα εληζρχζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο».
«Η έμνδνο ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε -ππνγξάκκηζε ν θ. Νηθόιανο Καξακνύδεο,
Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG θαη ζπληνληζηήο ηνπ πάλει
ζπδήηεζεο ηεο εθδήισζεο- πξνυπνζέηεη ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ επηζηξνθή
ηεο ρψξαο ζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θπξίσο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ, ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο
Η έθζεζε ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ζηελ
βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
Πάηξα (Πνιπρψξνο Πνιηηεία, 9-15 Μαΐνπ), ζην
θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο
ηεο
Ηξάθιεην Κξήηεο (Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο,
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.»
31 Μαΐνπ-5 Ινπλίνπ) θαη ζηελ Αζήλα, απφ ηηο 17
Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα εδψ
Γείηε εδψ ηα ζρεηηθά video.Η δσληαλή κεηάδνζε ηεο εθδήισζεο
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ηεοLivemedia.gr.
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Ινπλίνπ, ζηνλ «Διιεληθφ Κφζκν», φπνπ ζηηο 21
Ινπλίνπ ζα νινθιεξσζεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
κε ηελ παλεγπξηθή ηειεηή βξάβεπζεο ηεζζάξσλ
πξνηάζεσλ, δχν απφ ην ρψξν ηεο θαηλνηνκίαο θαη
δχν απφ ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα.
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«Η θαηλνηνκία θαη ν ηερλνινγηθόο εθζπγρξνληζκόο νη βαζηθνί ππιώλεηο γηα λα μεπεξάζεη ε
ρώξα καο ηε βαζηά δηαξζξσηηθή ηεο θξίζε» ζεκείσζε ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΒ ζην ραηξεηηζκό
ηνπ πξνο ηνλ θ. Jean-Philippe Courtois, Πξόεδξν ηεο Μicrosoft International θαηά ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ΣΔΒ, 5 Απξηιίνπ 2011
«Η θαηλνηνκία εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνπο θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη
πνιηηηζκηθνχο ζεζκνχο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζθέςε απφ ηελ αξρή κέρξη ην
ηέινο. Μπνξεί ηππηθά λα παξάγνπκε πνιινχο επηζηήκνλεο, αιιά απηφ
δελ ζεκαίλεη φηη δηαζέηνπκε θαη παξαγσγνχο θαηλνηφκνπ επηζηήκεο.
ηαλ, φπσο ζηελ Διιάδα, ην ζχζηεκα είλαη αδηαθαλέο, ην λνκηθφ
θαζεζηψο δαηδαιψδεο, ε γξαθεηνθξαηία παλίζρπξε θαη νη ρξεκαηαγνξέο
αλψξηκεο, ε θαηλνηνκία δελ βξίζθεη έδαθνο λα αλζίζεη –φζνη πφξνη θαη αλ
ηεο παξαζρεζνχλ.
Σηελ Διιάδα, ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο
ηερλνινγηθήο εμέιημεο πξνζθξνχεη ζηελ θπξίαξρε ηδενιεςία θαηά ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ θξαηηθνδίαηηε αληίιεςε πνπ απνθεχγεη ην
ξίζθν, ζηελ ειιεηκκαηηθή ζχλδεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηελ παξαγσγή,
ζην απνζαξξπληηθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηα θεθάιαηα πςεινχ
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ζηελ θπξηαξρία ελφο αλέκπλεπζηνπ θξάηνπο
απεξραησκέλσλ δνκψλ.
Η πξαγκαηηθή θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο λένπ
«νηθνζπζηήκαηνο» πνπ ζα έθεξλε ζην πξνζθήλην φινπο εθείλνπο πνπ
είλαη αθφκε ζε ζέζε λα ζθεθηνχλ, λα εκπλεπζηνχλ, λα ηνικήζνπλ. Πξαγκαηηθή θαηλνηνκία ζα ήηαλ λα δνζεί
ειεπζεξία δξάζεο θαη ξφινο ζε φινπο φζνη δηαζέηνπλ φρη ηα κέζα, αιιά ηε γλψζε. Η θαηλνηνκία κπνξεί λα
αλζίζεη κφλν ζην έδαθνο ηεο θνηλσλίαο ησλ δεκηνπξγηθψλ πνιηηψλ.» Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα εδψ

Από τθν ομιλία του Jean-Philippe Courtois, Προζδρου τθσ Μicrosoft International ςτο
Γενικό Συμβοφλιο του ΣΕΒ: «Η τεχνολογία αποτελεί πραγματικό καταλφτθ για τθν
ζξοδο από τθν κρίςθ. Προςφζρει αδιαμφιςβιτθτα οφζλθ τόςο ςτον δθμόςιο όςο και
ςτον ιδιωτικό τομζα, επιτρζποντασ ςε οργανιςμοφσ όλων των μεγεκών να βελτιώςουν
τθν παραγωγικότθτά τουσ και να παρζχουν καλφτερεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ και
ςυνεργάτεσ τουσ. Σε αυτι τθν προςπάκεια, θ πιο πολλά-υποςχόμενθ τεχνολογία
ςιμερα είναι θ υπολογιςτικι νζφουσ (Cloud Computing). Προςφζρει τθ δυνατότθτα
μείωςθσ του κόςτουσ, ςε μια περίοδο ιδιαίτερθσ οικονομικισ πίεςθσ, ενώ παράλλθλα
εξαςφαλίηει ότι τα δεδομζνα είναι πιο άμεςα προςβάςιμα από τουσ πολίτεσ και
κακιςτά τθ διαδικαςία τθσ διακυβζρνθςθσ πολφ πιο διαφανι.»
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Οη ζέζεηο ηνπ ΣΔΒ γηα ην Φνξνινγηθό Ννκνζρέδην
Σηην ηακηική μηνιαία ζσνάνηηζη ηοσ Γενικού Σσμβοσλίοσ ηοσ ΣΔΒ, ζηις 5 Απριλίοσ
ο Πρόεδρος κ. Γημήηρης Γαζκαλόποσλος ενημέρφζε ηα μέλη για ηις απόυεις ηοσ Σσνδέζμοσ φς προς
ηο θορολογικό νομοζτέδιο ποσ πρόζθαηα υήθιζε η Βοσλή.

πσο ππνγξάκκηζε ν θ. Γαζθαιόπνπινο, ε απνδνηηθφηεηα ελφο θνξνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ, ηελ απιφηεηά ηνπ, ηε ζαθήλεηα ησλ
ζηφρσλ ηνπ θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ. Τν θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζηελ Διιάδα δελ
ηθαλνπνηεί θαλέλα απφ ηα βαζηθά απηά θαη παγθνζκίσο απνδεθηά θξηηήξηα.
Οη
παξαηεξήζεηο απηέο ηζρχνπλ θαη’ εμνρήλ θαη γηα ην ηειεπηαίν θνξνινγηθφ λνκνζρέδην πνπ
ςήθηζε ε Βνπιή. Πξφθεηηαη γηα ηε 10ε αλακφξθσζε ηνπ θνξνινγηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζε
δηάζηεκα 18 κελψλ –θαη ελψ αθφκε εθθξεκεί ε έθδνζε δεθάδσλ εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνεγνχκελσλ λφκσλ. Τα κέηξα πνπ πξνβιέπεη επηθεληξψλνληαη ζε δηαδηθαζίεο εηζπξαθηηθνχ ραξαθηήξα,
θνξνινγηθήο ακλεζηίαο θαη απζηεξφηεηαο πνηλψλ.
Με αλαθνξά ζε νξηζκέλεο απφ ηηο επηκέξνπο δηεπζεηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, ν ΣΔΒ παξαηεξεί φηη ε
θνξνιφγεζε ησλ θεξδψλ ησλ ΑΔ είλαη αληηαλαπηπμηαθή θαη, επηπιένλ, θέξλεη ηηο ειιεληθέο ζπγαηξηθέο
ειιεληθψλ νκίισλ επηρεηξήζεσλ ζε δπζκελέζηεξε ζέζε απφ εθείλεο πνπ αλήθνπλ ζε μέλνπο νκίινπο. Ο
ζπκςεθηζκφο ησλ νθεηιψλ κεηαμχ δεκνζίνπ θαη επηρεηξήζεσλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο βνεζά ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηακεηαθά ειιείκκαηα, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεη θαη ηηο
νθεηιέο πξνο ηνπο θνξείο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο. Δπηπιένλ φπσο δείρλεη ε
Τν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα εθζπγρξνληζηεί φηαλ μεπεξάζεη ηελ
εκπεηξία 30 εηψλ, νη απζηεξέο πνηλέο
ελαζρφιεζε κε ηα πνζνζηά ησλ ζπληειεζηψλ θνξνιφγεζεο θαη φηαλ
δελ θαηαπνιεκνχλ ηε θνξνδηαθπγή,
αληηκεησπίζεη θξίζηκα ζέκαηα φπσο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηβνιή, ηε
αιιά, αληίζεηα, ζπρλά δεκηνπξγνχλ
δήισζε, ηελ είζπξαμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θφξσλ, ηε ξηδηθή
απινπνίεζε ηεο δαηδαιψδνπο λνκνζεζίαο θαη ηελ εθαξκνγή
πξνυπνζέζεηο θαηάρξεζεο εμνπζίαο
ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο.
πνπ νδεγεί ζε αζέκηηε ζπλαιιαγή αιιά
θαη, επξχηεξα, ζε ζέκαηα εζηθήο ηάμεο.
Η επηηαθηηθή αλάγθε λα εθζπγρξνληζηεί ην ζχζηεκα πξνθχπηεη αβίαζηα, εμάιινπ, απφ ηέζζεξηο
πξαγκαηηθφηεηεο πνπ «κηινχλ» απφ κφλεο ηνπο:





Τν 55% ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ δειψλεη εηζνδήκαηα θάησ απφ ην αθνξνιφγεην θαη δελ πιεξψλεη
θαζφινπ θφξν.
Τν 15% ησλ θνξνινγνχκελσλ πιεξψλεη ζρεδφλ ην 80% ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ.
1660 επηρεηξήζεηο ζε ζχλνιν 221.000 θαηαβάιινπλ ζρεδφλ ην 70% ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ
πξνζψπσλ.
Οη κηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη δειψλνπλ ην 76% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη νη
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη απηναπαζρνινχκελνη ην 4%.

Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα εδψ
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«Αλάπηπμε κε θαηλνηνκία θαη εμσζηξέθεηα ε απάληεζε ζηελ θξίζε» ζεκείσζε ν Γεληθόο
Γηεπζπληήο ηνπ ΣΔΒ θ. Γηνλύζεο Νηθνιάνπ ζηελ παξνπζίαζή ηνπ πξνο ηνπο
κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 6 Απξηιίνπ 2011

Οη θνηηεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ Τξνθίκσλ & Γεσξγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ, ζπλνδεπφκελνη απφ ηνλ Καζεγεηή θ. Πέηξν Σνιδάην,
επηζθέθζεθαλ ηελ Τεηάξηε, 6 Απξηιίνπ, ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΣΔΒ,
φπνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ θ. Γηνλύζεο Νηθνιάνπ ηνπο παξνπζίαζε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΣΔΒ.
Δπίζεο o θ. Νηθνιαφπ αλαθέξζεθε ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηφγθσζε ηνπ ρξένπο θαη ηνπ ειιείκκαηνο. Η
απάληεζε ζηελ θξίζε, φπσο ηφληζε ν ίδηνο, είλαη ε αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκίαο βαζηζκέλε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εμσζηξέθεηα.

Οη δπλαηόηεηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο αλαδπόκελεο αγνξέο ηεο Λαηηληθήο
Ακεξηθήο ζην επίθεληξν εθδήισζεο ηνπ ΣΔΒ, 14 Απξηιίνπ 2011
Οη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ δηαλνίγνληαη ζηε Βξαδηιία θαη ηελ Αξγεληηλή,
ελφςεη θαη ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ Παγθνζκίνπ Κππέιινπ Πνδνζθαίξνπ ην 2014
θαη ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 2016 ζηελ πξψηε, εμεηάζηεθαλ ζε εθδήισζε
πνπ δηνξγάλσζαλ ν ΣΔΒ θαη ην Δπηρεηξεκαηηθφ Σπκβνχιην Διιάδαο-Λαηηληθήο
Ακεξηθήο. Σε κήλπκά ηνπ ν Αληηπξφεδξνο & Δπηθεθαιήο Γηεζλψλ Γξάζεσλ ηνπ
ΣΔΒ θ. Θαλάζεο Λαβίδαο ηφληζε φηη ελψ ε Βξαδηιία αλαπηχζζεηαη κε ξπζκφ
4,5% θαη ε Αξγεληηλή - πνπ έρεη αλαθάκςεη απφ ηε δηθή ηεο κεγάιε θξίζε- κε
7,1%, ην δηκεξέο εκπφξην κε ηελ Διιάδα παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα θαη είλαη
ζεκαληηθά ειιεηκκαηηθφ γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά. κσο, πξφζζεζε, πξφθεηηαη
γηα κεγάινπο θαηαλαισηηθνχο πιεζπζκνχο- 191 εθαηνκκχξηα ζηε Βξαδηιία θαη 40 εθαηνκκχξηα ζηελ
Αξγεληηλή- πνπ αλαδεηνχλ ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, δηάθεηληαη θηιηθά πξνο ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ
θαη θνπιηνχξα, ελψ νη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο, πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζηηο ρψξεο απηέο, κπνξνχλ λα
ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Σπκβνπιίνπ
Διιάδνο- Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη Μέινο ηνπ ΓΣ ηνπ ΣΔΒ θ. Κσλζηαληίλνο Αλησλόπνπινο ζεκείσζε φηη ε
Λαηηληθή Ακεξηθή κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 590 εθαη. θαηνίθσλ, απνηειεί κία πνιχ κεγάιε θαη ελδηαθέξνπζα
αγνξά γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ δηεζλή εκπεηξία, επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα θαη
αληαγσληζηηθά πξντφληα.
Σηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ νη Πξέζβεηο ησλ δχν ρσξψλ, πνπ έθαλαλ αλαιπηηθέο παξνπζηάζεηο γηα ηηο εμειίμεηο,
ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηνκείο πνπ πξνζθέξνληαη γηα
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε. Γηαβάζηε πεξηζζφηεξα εδψ
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Πξνζερείο Δθδειώζεηο

► Δγθαίληα ηεο Έθζεζεο* ησλ 21 ζπκκεηνρψλ, πνπ δηαθξίζεθαλ ζην Γηαγσληζκφ Δθαξκνζκέλεο
Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο απφ ηνλ ΣΔΒ θαη ηε Eurobank EFG, 9 Μαΐνπ 2011, Πνιπρψξνο Τέρλεο
θαη Πνιηηηζκνχ ΠΟΛΙΤΔΙΑ, Πάηξα
► Δηήζην ζπλέδξην κε ηίηιν: "Κξάηνο & Γηαθζνξά: πψο ζα θηίζνπκε πςειά επίπεδα
αθεξαηφηεηαο" απφ ηε Γηεζλή Γηαθάλεηα Διιάδαο, 9 Μαΐνπ 2011, Divani Caravel Hotel
► Ηκεξίδα γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζηε Γθάλα. απφ ηνλ ΣΔΒ θαη ην Αθξηθαλν-Διιεληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ
θαη Αλάπηπμεο, 13 Μαΐνπ 2011, ζηα Γξαθεία ηνπ ΣΔΒ
► Δθδήισζε ηνπ ΣΔΒ κε ζέκα: «Ο θαηαλαισηήο ζην επίθεληξν: Μνληέιν Απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο», 18 Μαΐνπ
2011, ζηα γξαθεία ηνπ ΣΔΒ
► Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηνπ ΣΔΒ ζηελ Αίγππην ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηνπ Υθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θ. Σπχξνπ
Κνπβέιε, 18-19 Μαΐνπ 2011
► Παξεπμείλην Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ γηα Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Υπεξεζηψλ Δπηθνηλσλίαο κε ηίηιν:
«CONNECT», 9-10 Ινπλίνπ 2011, Βνπθνπξέζηη
► Σπλέδξην κε ηίηιν «Δζληθέο Μεηαθνξέο & Γηαλνκέο: θαηλνηφκεο ζηξαηεγηθέο, απνηειεζκαηηθέο ζπλέξγεηεο θαη πξαθηηθέο
ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο» ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΣΔΒ, 21 Ινπλίνπ 2011,
Ξελνδνρείν Sofitel Athens Airport
► Δπξσπατθφ Σπλέδξην Eurosensors απφ ην ΔΚΔΦΔ "Γεκφθξηηνο", 4-7 Σεπηεκβξίνπ 2011, Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ

*Σηα εγκαίνια ηηρ έκθεζηρ είναι απαπαίηηηη η επίδειξη ππόζκληζηρ καηά ηην είζοδο ζαρ.
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