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ΒΕΘ προς Μηταράκη: Λάβετε μέτρα ανάπτυξης πριν να είναι αργά
Την ανάγκη υιοθέτησης αποφασιστικών αναπτυξιακών δράσεων, καθώς ο μονόδρομος
του εντατικού προγράμματος λιτότητας που ακολουθείται δεν μπορεί να αποφέρει
καρπούς, επισήμανε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ),
Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια συνάντησης του υπουργού ΜακεδονίαςΘράκης Θεόδωρου Καράογλου και του υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη με
εκπροσώπους των επιμελητηρίων.
Στο υπόμνημα που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ στον υφυπουργό Ανάπτυξης
προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις για την επιστροφή στην ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων
προτείνεται: επιτάχυνση και ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού
συστήματος, ταχεία και αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας για την
αποπληρωμή των οφειλών του κράτους προς ιδιώτες, εντατικοποίηση της προσπάθειας
για ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα
και να στηριχθεί η απασχόληση, ενεργοποίηση του Νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου
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και Ιδιωτικού Τομέα, συστηματική και τολμηρή αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης
περιουσίας, δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών στις παραμεθόριες περιοχές, με
πρόβλεψη συγκεκριμένων κινήτρων για επενδύσεις αλλά και δεσμεύσεων των
επενδυτών για τη στήριξη των τοπικών οικονομιών, μετατροπή των αεροδρομίων και
λιμανιών της χώρας, στην προκειμένη περίπτωση του αεροδρομίου Μακεδονία και του
λιμανιού της Θεσσαλονίκης, σε πόλους τοπικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένο πρόγραμμα
κατασκευής ιδιωτικών μαρίνων.
Εκδήλωση του ΒΕΘ στο Money Show 2013
«Η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων ως απάντηση στην κρίση» είναι το θέμα
της εκδήλωσης που διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο
πλαίσιο του Money Show 2013.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Απριλίου στις 18.00 μμ στην αίθουσα
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΙΙΙ, στο Ξενοδοχείο HYATT Regency Thessaloniki. Ομιλητές στην εκδήλωση
θα είναι η αναπληρώτρια γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του υπουργείου Εξωτερικών Μάγδα Καρακόλη και ο
πρύτανης του πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιωάννης Χατζηδημητρίου.
Στο 27,2% εκτοξεύτηκε η ανεργία τον Ιανουάριο
Στο 27,2% σκαρφάλωσε η ανεργία τον Ιανουάριο, που μεταφράζεται σε 1,348
εκατομμύρια ανθρώπων χωρίς δουλειά. Τον Δεκέμβριο, το ποσοστό των ανέργων έφτανε
το 25,7% -στο διάστημα δηλαδή ενός μήνα, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 95.709 άτομα.
Στους νέους μέχρι 24 ετών, το ποσοστό των ανέργων σκαρφάλωσε στο 59,3%.
Την επόμενη εβδομάδα κλείνει το θέμα του Δημοσίου, λέει ο Μανιτάκης
Την εκτίμηση ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα κλείσει και το θέμα του Δημοσίου με την
τρόικα, εξέφρασε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης, μιλώντας
με δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό
Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη.
O κ. Μανιτάκης χαρακτήρισε «άψογη» τη συνεργασία που έχει με τα υπόλοιπα
υπουργεία, αποκαλώντας «μυθεύματα» τα περί αντιθέτου.
Το θέμα του Δημοσίου παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις με την
τρόικα, η οποία πιέζει για άμεση απομάκρυνση 2.000 επίορκων δημοσίων υπαλλήλων,
ενώ φέρεται να ζητά και 5.500 επιπλέον αποχωρήσεις, μέχρι το τέλος του χρόνου.
Ο Πολ Τόμσεν μαθαίνει το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, επιχειρώντας να
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διαπιστώσει τους λόγους για τους οποίους είναι χρονοβόρα η έκδοση οριστικών
αποφάσεων από τα Πειθαρχικά Συμβούλια.
Στις 16 Απριλίου η νέα γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank
Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank στις
16 Απριλίου θα αποφασίσει για το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης του ιδρύματος ύψους
4,57
δισ.
ευρώ.
Την Πέμπτη συνεδρίασε η Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Alpha Bank αλλά δεν συζήτησε ούτε έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της
ημερησίας διατάξεως συνεπεία ελλείψεως απαρτίας.
Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες χωρίς φορολογικό πιστοποιητικό
Τη δυνατότητα να επιβάλουν πρόστιμα από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ σε Ανώνυμες
Εταιρείες και σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί
φορολογικό πιστοποιητικό δίνει στους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών του
υπουργείου Οικονομικών απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ.
Θεοχάρη.
Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο, που
διενεργείται από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) και ελεγκτικά
γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο.
Το «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» εγκαινιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης
Την υπηρεσία «Διαμεσολαβητής του Επενδυτή», που λειτουργεί μέσω του Invest in
Greece και στοχεύει στην απεμπλοκή επενδύσεων (άνω των 2 εκατ. ευρώ) που
αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά εμπόδια, παρουσίασε το υπουργείο Ανάπτυξης.
Η λειτουργία της υπηρεσίας έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη και αφορά σχέδια με
προϋπολογισμό τουλάχιστον δύο εκατ. ευρώ.
Στο 6% του ΑΕΠ το έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2012
Tο δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2012 διαμορφώθηκε στο 6% του ΑΕΠ ή στα 11,6 δισ.
ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στη
Eurostat.
Εάν συνυπολογιστούν τα 7,7 δισ. ευρώ (4% του ΑΕΠ) που διατέθηκαν για τη στήριξη του
εγχώριου πιστωτικού συστήματος, το έλλειμμα διαμορφώνεται στο 10% του ΑΕΠ ή στα
19,3 δισ. ευρώ.
Όμως, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, το έλλειμμα για το
οποίο κρίνεται η Ελλάδα από τους δανειστές στο πλαίσιο του Μνημονίου, δεν
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περιλαμβάνει τα ποσά για τη στήριξη των τραπεζών. Ενώ, το ποσοστό 6% του ΑΕΠ είναι
χαμηλότερο από την αρχική πρόβλεψη για έλλειμμα 6,6% του ΑΕΠ και μπορεί τελικά να
υποχωρήσει περαιτέρω στο 5,6% του ΑΕΠ όταν ολοκληρωθούν όλοι οι τεχνικοί έλεγχοι.
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