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Ξεκινά σήµερα το διήµερο συνέδριο του ΒΕΘ για την περιφερειακή επιχειρηµατική
ανάπτυξη µέσω τεχνολογιών
Στην επόµενη ηµέρα του επιχειρείν και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των µελών του στοχεύουν
οι τέσσερις νέες ηλεκτρονικές πλατφόρµες που δηµιούργησε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για τις πλατφόρµες: Ηλεκτρονικής Στελέχωσης (e-recruitment platform),
Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης (e-business networking platform), Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Επιχειρηµατία (e-Ombusman) και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-Learning platform).
Τα τέσσερα χρηστικά εργαλεία που τίθενται στην υπηρεσία των βιοτεχνών θα παρουσιαστούν
την πρώτη ηµέρα του διήµερου συνεδρίου, που θα πραγµατοποιηθεί σήµερα και αύριο, και
διοργανώνει το ΒΕΘ για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του έργου "Περιφερειακή
επιχειρηµατική ανάπτυξη µέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας".
Το έργο είναι ενταγµένο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας "Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013".
Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία των απαραίτητων δοµών για την ενίσχυση και ανάδειξη
της επιχειρηµατικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
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Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στο Grand Hotel Palace, στην οδό Μοναστηρίου 305307. Σήµερα το συνέδριο ξεκινά στις 18.00 µ.µ., ενώ το Σάββατο στις 10.30 π.µ.
Μόλις στο 0,1% ο πληθωρισµός το Φεβρουάριο
Ενισχύονται οι αποπληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονοµία, σύµφωνα µε τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε σήµερα πως από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή του µηνός Φεβρουαρίου 2013, προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του
Φεβρουαρίου 2012, προκύπτει αύξηση του πληθωρισµού κατά 0,1%, έναντι αύξησης 2,1%,
που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα Φεβρουάριο 2013, σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο 2013,
παρουσίασε µείωση 1,6%, έναντι µείωσης 1,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του προηγούµενου έτους.
Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Μαρτίου 2012 – Φεβρουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον
ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Μαρτίου 2011 – Φεβρουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 1,2%,
έναντι αύξησης 2,9%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.
Φθηνότερο πετρέλαιο και µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ζητεί ο Φ.Κουβέλης
«Η ελληνική κοινωνία έχει εξαντλήσει τα όριά της» διαµηνύει ο Φώτης Κουβέλης, τη στιγµή
που η τρόικα εµφανίζεται να απορρίπτει σειρά προτάσεων για την αλλαγή µέτρων του
προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής, που έχουν αποδειχθεί µη αποτελεσµατικά.
Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς τονίζει ότι η οικονοµία χρειάζεται αναπτυξιακή
στήριξη και στο πλαίσιο αυτό ζητεί, µεταξύ άλλων, τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και τον
ανακαθορισµό της συνολικής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης.
∆ιευκολύνσεις για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις προωθεί η ΕΕ
∆ιευκολύνσεις για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
απλουστεύοντας Κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις που χαρακτηρίζονται ως οι «πλέον επαχθείς»
από τις εταιρείες.
Στο πλαίσιο ευρείας διαβούλευσης που δροµολόγησε η Επιτροπή, περίπου 1.000 µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και επιχειρηµατικές οργανώσεις έκαναν έναν κατάλογο µε τις 10 πιο επαχθείς
νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ.
Σκοπός αυτή της ευρείας διαβούλευσης ήταν να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις η νοµοθεσία
της ΕΕ θα µπορούσε να λειτουργεί ανασταλτικά για την απασχόληση και την ανάπτυξη και να
προσδιορισθούν τοµείς ή ζητήµατα τα οποία θα πρέπει να εξετασθούν λεπτοµερέστερα και, εάν
χρειασθεί, να αναληφθεί δράση για την αντιµετώπισή τους.
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Στα συµπεράσµατα της διαβούλευσης, τα οποία δηµοσιεύθηκαν σήµερα, αναφέρεται ότι οι
ΜΜΕ θεωρούν ότι τις µεγαλύτερες δυσκολίες και το περισσότερο κόστος προκαλούν οι
κανόνες σχετικά µε τη νοµοθεσία REACH για τα χηµικά προϊόντα, τον φόρο προστιθέµενης
αξίας, την ασφάλεια των προϊόντων, την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, την
προστασία των δεδοµένων, τη νοµοθεσία για τα απόβλητα, τη νοµοθεσία που αφορά την αγορά
εργασίας, τις συσκευές ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών, τις δηµόσιες συµβάσεις
και τον εκσυγχρονισµένο τελωνειακό κώδικα.
Έως τον Ιούνιο του 2013, η Επιτροπή θα εξαγγείλει τις ενέργειες που θα αναλάβει, ως συνέχεια
αυτής της προσπάθειας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσµατα των νοµοθετικών
διαδικασιών που βρίσκονται εν εξελίξει.
Σηµειώνεται πως ο 20,8 εκατοµµύρια ευρωπαϊκές µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
δηµιουργούν το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας την Ευρώπη, απασχολούν τα 2/3 του
εργατικού δυναµικού στην ΕΕ και συµβάλλουν σηµαντικά στην καινοτοµία και την ανάπτυξη.
Και την επόµενη εβδοµάδα στην Ελλάδα η τρόικα
Έως το τέλος της επόµενης εβδοµάδας αναµένεται να παραµείνουν στην Αθήνα οι επικεφαλής
της τρόικας, οι οποίοι συνεχίζουν τις διαπραγµατεύσεις µε τους εµπλεκόµενους στο µνηµόνιο
υπουργούς, στο πλαίσιο της νέας αξιολόγησης της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτό ανέφερε κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τον οποίο πρέπει
να ικανοποιηθούν τα προαπαιτούµενα του Μαρτίου (δηµόσιος τοµέας, τιµές φαρµάκων),
προκειµένου να εκταµιευθεί η δόση των 2,8 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε τον ίδιο παράγοντα, θα
υπάρξει και τρίτη συνάντηση των εκπροσώπων των δανειστών µε τον υπουργό Οικονοµικών,
Γιάννη Στουρνάρα, την προσεχή Κυριακή, χωρίς αυτό να αποκλείει και άλλες συναντήσεις µε
το
οικονοµικό
επιτελείο.
Οι συζητήσεις συνεχίζονται µε στόχο να υπάρξει συµφωνία για την κινητικότητα στο δηµόσιο,
τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών στο δηµόσιο, αλλά και για τη διευκόλυνση των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Ενδεχόµενο εξόδου της Ιταλίας από το ευρώ βλέπει ο Ράινερ Μπρούντερλε
Η πολιτική αβεβαιότητα στην Ιταλία προκαλεί ανησυχία στον πολιτικό κόσµο της Γερµανίας.
Σύµφωνα µε την Deutsche Welle, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Φιλελευθέρων Ράινερ Μπρούντερλε δεν αποκλείει ακόµη και έξοδο της Ιταλίας από τη ζώνη
του ευρώ.
Η Ιταλία θα πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να προσαρµοστεί στο ενιαίο νόµισµα και «εάν δεν
το επιθυµούν, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες», εκτίµησε ο Μπρούντερλε µιλώντας σε
εκποµπή της γερµανικής κρατικής τηλεόρασης ZDF.
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