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Εκδήλωση ΒΕΘ: Η εξωστρέφεια αντίδοτο στην κρίση
Την ανάγκη υλοποίησης μίας στοχευμένης και αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής για
την ενίσχυση της εξωστρέφειας, έχοντας ως εφαλτήριο τις εξαγωγές, επισήμαναν οι
ομιλητές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποίησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο πλαίσιο του Money Show 2013, με θέμα «Η εξωστρέφεια των
ελληνικών επιχειρήσεων ως απάντηση στην κρίση».
«Ο στόχος της εξωστρέφειας απαιτεί σκληρή και επίπονη δουλειά. Πρόκειται για μια
προσπάθεια που δεν ήταν ποτέ εύκολη, για πολλούς λόγους. Μεταξύ των κυριότερων
ανασταλτικών παραγόντων ήταν η αναπτυξιακή φιλοσοφία που επικράτησε τις
περασμένες δεκαετίες στη χώρα – μια φιλοσοφία που ανέδειξε την κατανάλωση σε
αποκλειστικό σχεδόν όχημα για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ, οδηγώντας την παραγωγή στο
περιθώριο» υπογράμμισε κατά το χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος προσθέτοντας ότι «πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου προς την
πολιτεία είναι η διαμόρφωση ενός οικονομικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την
ανάπτυξη ποιοτικής και ανταγωνιστικής εγχώριας παραγωγής».
Στο τρίπτυχο ‘καινοτομία, εξωστρέφεια, δικτύωση’ που αποτελεί το ισχυρότερο θεμέλιο,
όπως είπε, για την ανάκαμψη και ανάταση της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε η
αναπληρώτρια γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών Μάγδα Καρακόλη.
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«Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Για το 2013 στόχο αποτελεί
οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το 13% επί του ΑΕΠ, ενώ σταδιακά, το 2015 οι εξαγωγές να
φτάσουν στο 16% επί του ΑΕΠ» επισήμανε η κα. Καρακόλη.
Την εκτίμηση ότι η αξία των ελληνικών εξαγωγών το 2013 θα προσεγγίσει τα 25 δις.
ευρώ εξαγωγών εξέφρασε ο πρύτανης του πανεπιστημίου Μακεδονίας Γιάννης
Χατζηδημητρίου, με την προϋπόθεση, βέβαια, όπως ανέφερε ότι «δεν θα συμβεί κάποιο
μεγάλο αρνητικό γεγονός με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια
οικονομία και επομένως και στις ελληνικές εξαγωγές».
Η εκτίμηση αυτή προκύπτει αν λάβει κανείς υπόψη του τις εισπράξεις από εξαγωγές τον
Ιανουάριο του 2013, οπότε άγγιξαν τα 2,1 δις ευρώ και υποθέσει ότι η μηνιαία αξία των
εξαγωγών για το υπόλοιπο του έτους θα είναι κατά μέσο όρο στα επίπεδα του Γενάρη.
Στην ‘Expokos 2013’ το ΒΕΘ
Στη Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών, Ενέργειας, Τεχνολογίας, Ξυλουργίας και
Επιπλοποιίας ‘Expokos 2013’, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Μαΐου στην
Πρίστινα, προτίθεται να συμμετάσχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Τη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των
επιχειρήσεων-μελών του, το ΒΕΘ προτίθεται να παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα
συμμετοχής
τους
στην
ανωτέρω
έκθεση,
επιδοτώντας:
- την πρώτη & δεύτερη συμμετοχή με το ΒΕΘ με ποσοστό 50% του κόστους συμμετοχής
για
stand
12
τ.μ.,
-την τρίτη & τέταρτη συμμετοχή με το ΒΕΘ με ποσοστό 25% του κόστους για stand 12
τ.μ.
και
- για τις συμμετοχές πέραν των τεσσάρων, προσφέρεται προνομιακή τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο δημοσίων σχέσεων του ΒΕΘ,
μέχρι την Παρασκευή 26 Απριλίου στο τηλέφωνο 2310-271708 και 2310-271854
προκειμένου να τους αποσταλεί η φόρμα συμμετοχής.
Πράσινο φως από την τρόικα για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ
Πράσινο φως για την ταχεία εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ, με την έγκρισή της
από το Eurogroup, δίνει η τρόικα με ανακοίνωσή της. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι
υπήρξε συμφωνία για το χαράτσι των ακινήτων, που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ,
μέχρι το τέλος του 2013, ενώ τονίζεται ότι με τα 50 δισ. ευρώ που θα δοθούν για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών διασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήματος και των
καταθέσεων.
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Θέμα ημερών η ανακοίνωση της ρύθμισης για τα «κόκκινα» δάνεια
Θέμα λίγων ημερών είναι η ανακοίνωση της νέας ρύθμισηςε για τα «κόκκινα» δάνεια,
όπως είπε τη Δευτέρα ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην
πρωινή
εκπομπή
του
Mega.
Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι οι αλλαγές θα γίνουν σε τρεις άξονες:
α) Πρώτον, στην αναθεώρηση του «νόμου Κατσέλη» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,
χωρίς
ο
υπουργός
να
αναφέρει
περισσότερες
λεπτομέρειες,
β) δεύτερον, σε παρεμβάσεις στο σύστημα «Τειρεσίας», προκειμένου να επιτευχθεί ο
εξορθολογισμός του συστήματος και να γίνει πιο δίκαιο και διαφανές, καθώς και
γ) τρίτον, η ρύθμιση θα αφορά τα ενήμερα δάνεια και τα κριτήρια για την ένταξη σε
αυτήν θα είναι το ύψος του εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων που
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
Πτώση 8% στην κατανάλωση ρεύματος το α' τρίμηνο του 2013
Σημαντική πτώση της τάξης του 8% στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο
τρίμηνο του έτους δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Ωστόσο η υποχώρηση της
κατανάλωσης, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, είναι στην πραγματικότητα μικρότερη
καθώς στα μεγέθη που καταμετρώνται δεν περιλαμβάνεται η παραγωγή από
ανανεώσιμες πηγές (κυρίως φωτοβολταϊκά) που συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης,
που έχουν παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη ειδικά τον τελευταίο χρόνο.
Στο τελικό στάδιο της ανακεφαλαιοποίησης οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης τους εισέρχονται οι τέσσερεις
μεγάλες συστημικές τράπεζες στην χώρα μας, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η
Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς.Oι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων
τραπεζών καλούνται να εγκρίνουν τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της
ανακεφαλαιοποίησης τους.
Την σχετική απόφαση θα λάβει πρώτη η Alpha Bank, καθώς την Τρίτη 16 Απριλίου,
πραγματοποιείται η γενική της συνέλευση για το θέμα αυτό. Σύμφωνα με δηλώσεις
στελεχών της διοίκησης της Alpha Bank, η τράπεζα θα επιτύχει να καλύψει το 10% της
ιδιωτικής συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, γεγονός που θα τις
επιτρέψει να παραμείνει υπό ιδιωτικό έλεγχο.
Προφυλακίστηκαν οι δύο συλληφθέντες της Ιερισσού
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή οι δύο
συλληφθέντες από την Ιερισσό Χαλκιδικής, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπρηστική
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επίθεση στο εργοτάξιο της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές. Οι δύο
κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, σε βαθμό κακουργήματος, που τους
προσάπτονται. Εντούτοις, ανακριτής και εισαγγελέας τους έκριναν ομόφωνα
προφυλακιστέους.
Οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 33χρονος κι ένας 44χρονος, απολογήθηκαν με υπομνήματα,
αρνούμενοι στο σύνολό τους τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Όπως
έγινε γνωστό, ισχυρίστηκαν ότι ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση, υποστηρίζοντας
ότι την ημέρα της επίθεσης, πρωινές ώρες της 17ης Φεβρουαρίου, δεν βρίσκονταν καν
στον τόπο κατοικίας τους. Φέρονται, δε, να χαρακτήρισαν «ανυπόστατες» και «αίολες»
τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο στάδιο της
προανάκρισης.
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας νέος γ.γ. του ΚΚΕ
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εκλέχθηκε νέος γενικός γραμματέας του ΚΚΕ μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών του 19ου Συνεδρίου του κόμματος. Η απερχόμενη γ.γ. του
ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, ήταν στο τιμόνι του κόμματος από το 1991, συμπληρώνοντας 22
χρόνια. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η Αλέκα Παπαρήγα θα διατηρήσει τη θέση
της ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ.
Ο κ. Κουτσούμπας είναι 58 χρονών, οικονομολόγος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και
επικεφαλής της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ. Υπήρξε για χρόνια διευθυντής του
Ριζοσπάστη και στενός συνεργάτης της κας Παπαρήγα.
Οριακή νίκη Μαδούρο στη Βενεζουέλα
Με 50,76% επικράτησε ο Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα,
έναντι 49,07% του αντιπάλου του Ενρίκε Καπρίλες. «Δεν θέλουμε βία, θέλουμε ειρήνη»
είπε ο Μαδούρο μετά το αποτέλεσμα, δηλώνοντας ανοικτός στο αίτημα της
αντιπολίτευσης να επανεξεταστεί το αποτέλεσμα.
Η Εθνική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τη νίκη
Μαδούρο, σημειώνοντας πως το αποτέλεσμα δεν θα ανατραπεί με την καταμέτρηση και
των ελάχιστων εκλογικών τμημάτων που δεν έχουν ενσωματωθεί. Η Επιτροπή κάλεσε
τους πολίτες να σεβαστούν το αποτέλεσμα.
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