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Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο παρουσιάζει ο πρωθυπουργός
Στην παρουσίαση του σχεδίου «Ελλάδα 2021: Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο» που
αποσκοπεί να αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο της χώρας και να δημιουργήσει 550.000
νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα τέσσερα χρόνια προχωρά την Τρίτη ο πρωθυπουργός
Αντ.Σαμαράς, σε ειδική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στο Αμφιθέατρο του Μουσείου
Μπενάκη το απόγευμα. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι σταδιακά -και
καθώς η χώρα θα πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους- θα υπάρξει μείωση των
φόρων, μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος και μία σειρά ρυθμίσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με
αναθεώρηση των πόρων.
Επίσης, αναμένεται να δώσει και το στίγμα για το πώς θα κινηθεί η ΝΔ εν όψει των
ευρωεκλογω4ν και του β΄γυ4 ρου των αυτοδιοικητικω4ν εκλογω4ν, αλλα4 και να επαναλα4 βει
το δίλημμα «σταθερότητα ή περιπέτεια».
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Ενεργοποιείται το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
Το χρονοδιάγραμμα και τους όρους λειτουργίας του υπο - ταμείου χρηματοδότησης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου θα ανακοινώσουν
σήμερα, Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, ο υπουργός Ανάπτυξης
Κωστής Χατζηδάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Γερμανικής Επενδυτικής Τράπεζας
KfW Ούλριχ Σρέντερ. Σημειώνεται πως ήδη κυβέρνηση και KfW έχουν υπογράψει
συμφωνία ώστε η γερμανική επενδυτική τράπεζα να συμμετάσχει με 100 εκατ. ευρώ στο
υπο- ταμείο χρηματοδοτήσεως μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Ελληνικού Επενδυτικού
Ταμείου.
Με τα 100 εκατ. ευρώ της συμφωνίας αυτής και αλλά 100 εκατ.ευρώ που θα εισφέρει σε
πρώτη φάση το Ελληνικό Δημόσιο θα τεθεί σε λειτουργία το πρώτο από τα τρία
επιμέρους υπό-ταμεία που θα βρίσκονται υπό την ενιαία ομπρέλα του Ελληνικού
Επενδυτικού Ταμείου.
Το νέο Ταμείο θα διευκολύνει την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με
δάνεια για κεφάλαια κινήσεως με αποπληρωμή του κεφαλαίου στην λήξη, ήτοι στην
διάρκεια της σύμβασης η επιχείρηση θα πληρώνει μόνο τους τόκους.
Προειδοποιούν ΙΟΒΕ - BCG για ανάπτυξη και πρωτογενή πλεονάσματα
Την εκτίμηση ότι παραμένει ο κίνδυνος η ελληνική οικονομία να μην επιτύχει τους
απαραίτητους υψηλούς ρυθμούς αναπτύξεως και τα αναγκαία πρωτογενή πλεονάσματα
που προβλέπει το Μνημόνιο διατυπώνουν οι συντάκτες μελέτης που εκπονήθηκε από το
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανιών Ερευνών και την The Boston Consulting Group
(BCG) και θα παρουσιασθεί σήμερα σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνουν τα επτά
μεγαλύτερα
διμερή
Επιμελητήρια
της
χώρας.
Στην έκθεση που τιτλοφορείται «O ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι
προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας» σημειώνεται πως η ελληνική οικονομία εμφανίζει
σημάδια σταθεροποίησης μετά από έξι χρόνια βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης και ότι
η ισορροπία επανέρχεται τόσο στον δημοσιονομικό τομέα όσο και στο εξωτερικό
ισοζύγιο με συνέπεια την αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης στις αγορές.
Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου
λειτουργίας της οικονομίας με μετεξέλιξη της παραγωγικής βάσεως. Οι δε συντάκτες της
εκθέσεως υπογραμμίζουν πως η σωστή λειτουργία της Δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του
εγχωρίου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η εμπέδωση επαρκώς ισχυρής δυναμικής
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη.
Κεδίκογλου: Δεν τίθεται θέμα εθνικών εκλογών
«Οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο τους θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα» εκτίμησε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σίμος Κεδίκογλου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του
MEGA, ενώ τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα εθνικών εκλογών, μετά τις ευρωεκλογές.
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Η σταθερότητα είναι στοίχημα για να στηριχθεί η οικονομία και να μη χαθούν οι
επενδύσεις, επισήμανε ο κ. Κεδίκογλου. Σε ερώτηση για τα αποτελέσματα του πρώτου
γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, είπε ότι στην περίπτωση της Α' Αθήνας,
«πληρώσαμε τον γαλάζιο διχασμό», ενώ για την περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής
ανέφερε ότι η υποψηφιότητα Κουμουτσάκου ήταν καλή, αλλά δεν υπήρχε ικανός χρόνος
για να αναδειχθεί.
Σε ερώτηση για τον Πειραιά, επανέλαβε ότι η ΝΔ έχει εκφράσει την υποστήριξή της στον
Β. Μιχαλιολάκο από την αρχή και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Χωρίς σταυρό η ψηφοφορία στον β΄γύρο
Οι επαναληπτικές περιφερειακές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Μαΐου 2014 σε
όλους τους Δήμους της Θεσσαλονίκης και οι επαναληπτικές δημοτικές εκλογές, οι οποίες
θα διεξαχθούν μόνο στους Δήμους που κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε ποσοστό
μεγαλύτερο του 50%, θα διεξαχθούν στα ίδια εκλογικά τμήματα και καταστήματα
ψηφοφορίας, που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία (18-5-2014) με τις ίδιες
εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους ίδιους εφόρους
αντιπροσώπων δικαστικής αρχής.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διοίκησης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
της 25ης Μαΐου 2014, ο εκλογέας δεν σημειώνει σταυρό προτίμησης σε κανένα υποψήφιο
σύμβουλο, δεδομένου ότι η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο ανάμεσα στους
υποψήφιους Περιφερειάρχες ή Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία.
Πτώση 1,1% για τον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία
Υποχώρηση 1,1% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον
Μάρτιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2013, έναντι μείωσης
11,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου
Απριλίου 2013 - Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου
Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 4,5%, έναντι μείωσης 0,5% που
σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 1,1% το μήνα
Μάρτιο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2013, οφείλεται στη
μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,4%, στη
μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 0,2% και στη μείωση του
Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 2,2%.
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Στο σφυρί βγάζει το ΤΑΙΠΕΔ Πόρτο Κουφό, Καλαμίτσι
Στο σφυρί βγάζει το ΤΑΙΠΕΔ έξι περιοχές και δύο ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και
τέσσερις φημισμένες παραλίες, στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει η voria. gr sτο
«πωλητήριο», που ανήρτησε το ΤΑΙΠΕΔ ξεχωρίζουν στη Θεσσαλονίκη η στοά Μοδιάνο
και η Σαλαμίνα, ενώ στη Χαλκιδική οι εκτάσεις σε Καλαμίτσι και Πόρτο Κουφό.
Με αφορμή το θόρυβο που προκλήθηκε για την Ελαφόνησο, το Ταμείο Αξιοποίησης
υπογραμμίζει με ανακοίνωσή του ότι «η όποια αξιοποίηση παραθαλάσσιων εκτάσεων
προβλέπει ρητά την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων στις παραλίες».
ΤτΕ: Πτώση 7,4% στις τιμές των διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη
Μειωμένες κατά 7,5%, κατά μέσο όρο, σε σχέση με πέρυσι, εκτιμάται ότι ήταν οι τιμές
των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) στο πρώτο τρίμηνο του 2014, με βάση τα
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως ανακοίνωσε η
Τράπεζα της Ελλάδος.
Στη Θεσσαλονι4κη η μει4ωση τιμω4ν των διαμερισμα4 των το α΄τρι4μηνο του 2014 σε σχε4 ση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 7,4%. Για το σύνολο του 2013, με βάση τα
αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων σε όλη τη χώρα μειώθηκαν με μέσο
ετήσιο ρυθμό 10,3%, έναντι 11,7% το 2012.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των
τιμών των διαμερισμάτων το α΄τρι4μηνο του 2014 σε σχε4 ση με το αντι4στοιχο τρι4μηνο του
2013 ήταν 10,6% στην Αθήνα, 7,4% στη Θεσσαλονίκη, 5,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις
και 3,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2013, με βάση τα
αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2012
ήταν 11,9%, 8,8%, 10,1% και 7,9% αντίστοιχα.
Αλ.Τουρκολιάς: Πρώτος στόχος της Εθνικής η στήριξη της οικονομίας
Τη διαβεβαίωση πως η στήριξη της ελληνικής οικονομίας αποτελεί απόλυτη
προτεραιότητα για την Εθνική Τράπεζα παρέσχε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της
τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς, σε εκδήλωση που έγινε στο Χρηματιστήριο Αθηνών με
αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εθνικής.
Ο κ. Τουρκολιάς χαρακτήρισε την ιδιαίτερα επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής
ως γεγονός-σταθμό στην ιστορία της τράπεζας, υπογραμμίζοντας πως η Εθνική είναι
πλέον κεφαλαιακά θωρακισμένη.
«Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν σταθμός για την τράπεζα. Αφενός διευρύνθηκε ο
ιδιωτικός της χαρακτήρας με αύξηση των ιδιωτών στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 43%,
αφετέρου ενισχύθηκε η πολυμετοχική της βάση» τόνισε ο κ. Τουρκολιάς σημειώνοντας
εμφατικά ότι: «Εφεξής ένας είναι ο στόχος μας. Η στήριξη της ελληνικής οικονομίας».
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Τουρκία: Υπό κράτηση οκτώ συλληφθέντες για το δυστύχημα στο ορυχείο Σόμα
Οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες για το δυστύχημα στο ορυχείο Σόμα
παραμένουν υπό κράτηση με την προσωρινή κατηγορία της «πρόκλησης πολλαπλών
θανάτων», ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι και ενδεχομένως να τους απαγγελθούν
κατηγορίες αργότερα. Τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε να παρατείνει την κράτηση του
γενικού διευθυντή της διαχειρίστριας εταιρείας του ορυχείου Ραμαζάν Ντογρού, του
εκτελεστικού της διευθυντή Κανκ Γκουρκάν, του γιου του ιδιοκτήτη της εταιρείας Αλπ
Γκουρκάν και άλλων πέντε.
Στην προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος αναφέρεται
ότι η φωτιά ενδεχομένως προκλήθηκε από υπερθέρμανση. Φλεγόμενα κάρβουνα
προκάλεσαν την ταχύτατη εξάπλωσή της. Εν τω μεταξύ, κηδεύτηκαν και τα τελευταία
από τα 301 θύματα του πλέον πολύνεκρου δυστυχήματος σε ορυχείο στην ιστορία της
Τουρκίας.

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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