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Οι δόσεις για τα ληξιπρόθεσµα αγκάθι στις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα
Παρά την αισιοδοξία που υπήρχε, η µαραθώνια σύσκεψη µεταξύ των επικεφαλής της τρόικας
και της ηγεσίας του υπουργείου Οικονοµικών το βράδυ της ∆ευτέρας δεν κατέληξε σε κλείσιµο
κεφαλαίων, όπως προκύπτει από την εικόνα που έδωσαν τα ξηµερώµατα της Τρίτης κύκλοι του
υπουργείου Οικονοµικών. Βασικά αγκάθια στις διαπραγµατεύσεις αποτελούν ο αριθµός των
δόσεων για τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο, το χαράτσι της ∆ΕΗ και η µείωση του
δηµόσιου
τοµέα.
Πάντως, υψηλόβαθµος αξιωµατούχος του υπουργείου Οικονοµικών εξέφρασε την αισιοδοξία
ότι η δόση των 2,8 δισ. ευρώ θα έρθει στην ώρα της, ενώ τόνισε ότι θα κλείσουν όλα τα θέµατα
µαζί ή τίποτα.
Κοντά σε συµφωνία φαίνεται να είναι το ζήτηµα της ρύθµισης των δανείων των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών, ενώ το θέµα της µείωσης του δηµόσιου τοµέα θα τεθεί στην
τελική συνάντηση της τρόικας µε τον Αντ.Μανιτάκη σήµερα.
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Λιµάνια και αεροδρόµια οι προτεραιότητες του νέου προέδρου του ΤΑΙΠΕ∆
Οι ιδιωτικοποιήσεις λιµανιών και αεροδροµίων για την ανάπτυξη του τουρισµού αποτελούν τις
βασικές προτεραιότητες του νέου προέδρου του ΤΑΙΠΕ∆, Στέλιου Σταυρίδη. «Όλα θα πρέπει
να ξεκινήσουν από τα λιµάνια και τα αεροδρόµια που τα έχουµε αφήσει να ρηµάξουν. Θα
πρέπει να µπουν ιδιώτες µε αυστηρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια» είπε ο
κ.Σταυρίδης στον Βήµα 99,5.
Οι αποκρατικοποιήσεις γίνονται για ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων εργασίας και όχι για
ξεπούληµα, πρόσθεσε.
Τάση σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας καταγράφει η Manpower
Ενίσχυση του βαθµού εµπιστοσύνης των Ελλήνων εργοδοτών και βελτίωση των προοπτικών
απασχόλησης στην Ελλάδα καταγράφει η έρευνα προοπτικών απασχόλησης της Manpower για
την περίοδο Απρίλιος –Ιούνιος 2013.
Σύµφωνα µε την έρευνα οι Έλληνες εργοδότες εκφράζουν τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις από
το δεύτερο τρίµηνο του 2010. Παρά το ότι ο δείκτης των προοπτικών απασχόλησης διατηρεί
το αρνητικό του πρόσηµο για 13ο συνεχόµενο τρίµηνο, οι προθέσεις προσλήψεων έχουν
βελτιωθεί σηµαντικά. Ο δείκτης καταγράφεται ενισχυµένος κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες σε
σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 7 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το αντίστοιχο
τρίµηνο του προηγούµενου έτους.
Τα στοιχεία της ερευνάς αποκαλύπτουν ότι το 13% των εργοδοτών αναµένουν αύξηση των
ατόµων που απασχολούν, το 16% µείωση, ενώ το 69% εκτιµά ότι δεν θα υπάρξει κάποια
µεταβολή. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρµογής των δεδοµένων, οι συνολικές προοπτικές
απασχόλησης ανέρχονται σε -6%.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη ‘Θράκη 2013’
Στην 22η Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση ‘Θράκη 2013’, που θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Κοµοτηνής, προτίθεται να συµµετάσχει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Η ‘Θράκη 2013’ θα λάβει χώρα από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου.
Τη διοργάνωση των ελληνικών συµµετοχών έχει αναλάβει η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων-µελών
του, το ΒΕΘ παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην εν λόγω έκθεση, ε π ι
δ ο τ ώ ν τ α ς, για σταντ 12 τετραγωνικών µέτρων, ως εξής:
1.
2.
3.
4.

Την 1η συµµετοχή µε 100%
Την 2η & 3η συµµετοχή µε 50 %
Την 4η συµµετοχή µε 30%
Την 5η & πλέον συµµετοχή µε προνοµιακή τιµή
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ στα
τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-271-708 και 2310-271-854 µέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου
προκειµένου να τους σταλεί η φόρµα συµµετοχής.
Μείωση 6,4% κατέγραψε το ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2012
Στα 168,5 δισ. ευρώ ανήλθε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας (τιµές αγοράς) το
2012 σε σταθερές τιµές 2005, έναντι 180 δισ. ευρώ το 2011 σηµειώνοντας µείωση κατά 6,4%.
Η µείωση του ΑΕΠ κατά 6,4% σε πραγµατικούς όρους οφείλεται στην πτώση της ακαθάριστης
προστιθέµενης αξίας (σε βασικές τιµές) κατά 6,2%, στην πτώση των φόρων επί των προϊόντων
κατά 8% και στην υποχώρηση των επιδοτήσεων επί των προϊόντων κατά 7%.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη µειώθηκε κατά 8,2%, µε τις δαπάνες των νοικοκυριών να
περιορίζονται κατά 9,1% και τις δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης κατά 4,2%.
Ο ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου σηµείωσε πτώση 17,6, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών υπεχώρησαν κατά 2,4% και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών µειώθηκαν κατά
13,8%.
Ρεν: Αναµένουµε ρεαλιστικές εναλλακτικές από τους επικριτές της λιτότητας
Στην επισήµανση ότι οι επικριτές της λιτότητας στην Ευρωζώνη δεν έχουν υποδείξει
ρεαλιστικές εναλλακτικές προτάσεις για την χρηµατοδότηση των αδύναµων οικονοµιών
προχώρησε ο αντιπρόεδρος της Κοµισιόν και αρµόδιος επίτροπος για τις Οικονοµικές και
Νοµισµατικές Υποθέσεις Όλι Ρεν µιλώντας σε φινλανδική εφηµερίδα.
Ο επίτροπος απάντησε µε συνέντευξη του στην εφηµερίδα Helsingin Sanomat στους
οικονοµολόγους που υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές της ΕΕ οδηγούν τις ευρωπαϊκές χώρες του
νότου σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και χρέους. Απάντησε συγκεκριµένα στον νοµπελίστα
οικονοµολόγο Πολ Κρούγκµαν, ο οποίος επικρίνει τις Βρυξέλλες ότι αντί να ενθαρρύνουν την
τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης προχωρούν σε περαιτέρω περικοπή δαπανών.
Ο Ρεν δήλωσε πως ο Κρούγκµαν και άλλοι επικριτές της ΕΕ έχουν διαστρεβλώσει τα
συµπεράσµατα της έκθεσης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τους «δηµοσιονοµικούς
πολλαπλασιαστές» και τις συνέπειες των πολιτικών λιτότητας στην Ευρωζώνη.
Για το «extra omnes» ετοιµάζεται η Καπέλα Σιστίνα - Koνκλάβιο χωρίς φαβορί
Οι προετοιµασίες έχουν ολοκληρωθεί, η λειτουργία στον Άγιο Πέτρο έχει ξεκινήσει και οι 115
καρδινάλιοι ετοιµάζονται να µπουν το απόγευµα στην Καπέλα Σιστίνα µετά το «extra omnes»
(«έξω όλοι») για να βγουν µόνο αφού έχουν έναν καρδινάλιο λιγότερο και τον επόµενο Πάπα.
Το Κονκλάβιο ξεκινά το απόγευµα µε αριθµό πιθανών διαδόχων του Βενέδικτου ΙΣτ, αλλά
χωρίς φαβορί στις µέχρι τώρα συναντήσεις τους, σηµάδι πιθανώς µακρόσυρτης διαδικασίας.

3

4

