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ΒΕΘ: Ευκαιρίες σε Τουρκία και Βουλγαρία
To εφαλτήριο για την ευκολότερη διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην πολλά
υποσχόµενη αγορά της Τουρκίας, επιχειρεί να αποτελέσει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα,
που το επόµενο διάστηµα διοργανώνει σειρά επαφών σε επιλεγµένες πόλεις εκτός της
Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριµένα εκπρόσωποι της ελληνικής πρεσβείας θα µεταβούν την
επόµενη εβδοµάδα στο Ντιγιαρµπακίρ, που βρίσκεται στη ΝΑ πλευρά της Τουρκίας, η οποία
αποτελεί µία αναξιοποίητη περιοχή και έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών
επιχειρηµατιών. Στόχος της ελληνικής πρεσβείας είναι η διερεύνηση επιχειρηµατικού
ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη των διµερών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό µέχρι τα τέλη του 2013
θα επισκεφτεί 15 περιοχές της γειτονικής χώρας, µεταξύ των οποίων την Άγκυρα, την Σµύρνη,
την Προύσα, το Γκαζιαντέπ, την Καισάρεια, το Ικόνιο, την Τραπεζούντα, την Σαµψούντα, την
Αντιόχεια, το Μαρντίν και το Ντιγιαρµπακίρ.
Η προσπάθεια για είσοδο σε άλλες περιοχές, πλην της Κωνσταντινούπολης γίνεται καθώς η εν
λόγω πόλη κρίνεται κορεσµένη, και αυτό γιατί το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων
(δραστηριοποιούνται περί τις 500) εδρεύουν σε αυτή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ελληνικές
επενδύσεις στην Τουρκία ξεπερνούν τα 6,5 δισ. δολάρια.
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Στον αντίποδα βρίσκονται οι τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα, που περιορίζονται σε
περίπου 8 εταιρείες στους τοµείς: τραπεζικό, επίπλων, µαρίνες, ένδυσης και χαρτοβιοµηχανία
µε συνολικό επενδεδυµένο κεφάλαιο περίπου στα 70 εκ. ευρώ.
Αυτά τόνισε µεταξύ άλλων, ο γενικός σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
(ΟΕΥ) Β' της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα, Χαράλαµπος Κουναλάκης, στη διάρκεια
εκδήλωσης για την παρουσίαση των «χαρακτηριστικών» της τουρκικής και της βουλγαρικής
αγοράς σε επιχειρηµατίες. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε το Γραφείο της αναπληρωτού γενικής γραµµατέως ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υπουργείου Εξωτερικών Μάγδας
Καρακόλη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Αντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας,
Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών.
∆ιµερείς εµπορικές σχέσεις
Στο µεταξύ, σε αναπτυξιακή τροχιά βρίσκονται την τελευταία δεκαετία οι ελληνοτουρκικές
εµπορικές σχέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελληνικές εξαγωγές από 369 εκατ. ευρώ το
2002 εκτοξεύτηκαν το 2012 σε 2,6 δις ευρώ. Οι εξαγωγές της χώρας µας αφορούν κυρίως
πετρελαιοειδή, πλαστικά και βαµβάκι. Οι τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα έφθασαν από
645 εκ. ευρώ το 2002, τα 1,02 δισ. ευρώ το 2012. Στο πεδίο του τουρισµού για το σύνολο του
2013 οι εκτιµήσεις ανεβάζουν τον αριθµό των τουριστών σε 1 εκατ., ενώ µόνο στους πρώτους
δύο µήνες του 2013, σηµειώθηκε αύξηση 100% στον αριθµό των Τούρκων επισκεπτών στην
Ελλάδα.
Μεγάλη η… γκάµα για συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας
Στις δυνατότητες συνεργασίας, της Ελλάδας µε τη Βουλγαρία στον τοµέα του τουρισµού
αναφέρθηκε η γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Β' της ελληνικής
πρεσβείας στη Σόφια, Θεολογία Βούλγαρη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε η
Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πλέον αγαπηµένους τουριστικούς προορισµούς των
Βουλγάρων, ενώ οι Έλληνες ''ανήκουν'' στην πρώτη τριάδα των επισκεπτών των χειµερινών
θερέτρων της Βουλγαρίας. Επιπλέον οι σηµαντικές ευκαιρίες συνεργασίας καταγράφονται και
στον τοµέα των τροφίµων και ποτών, καθώς, ελληνικά φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο και
ψάρια, ήδη, κυριαρχούν στη βουλγαρική αγορά.
Στη γενική κατάταξη των ξένων επενδυτών στην Βουλγαρία, η Ελλάδα διατηρεί την τρίτη
θέση, µετά την Αυστρία και Ολλανδία, µε άµεσες επενδύσεις ύψους € 3,5 δις , αντίστοιχα.
Παρά την κρίση, το 2012, οι ελληνικές εξαγωγές σηµείωσαν αύξηση 18% και υπερέβησαν το
1,5 δισ. ευρώ. Για το 2012 η Βουλγαρία ήταν ο τέταρτος προορισµός των ελληνικών
προϊόντων ενώ το 2011 πέµπτος.
Π.Παπαδόπουλος: Στροφή σε µία νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία που θα στηρίζεται στην
εξωστρέφεια
Την ανάγκη η Ελλάδα να στραφεί σε µία νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία που θα στηρίζεται στην
εξωστρέφεια επεσήµανε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, κατά τον
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«Οι επιχειρήσεις και δη οι µικροµεσαίες δίνουν έναν άνισο αγώνα επιβίωσης», τόνισε ο κ.
Παπαδόπουλος, σηµειώνοντας ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της εξωστρέφειας απαιτείται
σκληρή και επίπονη δουλειά, δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων από την πλευρά των
επιχειρηµατιών και συναίνεση και υπευθυνότητα από την πολιτεία και τους παραγωγικούς
φορείς».
Επιπλέον, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ, η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει περισσότερα
προϊόντα, τα οποία θα εξάγονται και θα καταναλώνονται όχι µόνο εντός, αλλά και εκτός των
συνόρων της.
Μ. Καρακόλη: Το τρίπτυχο καινοτοµία, εξωστρέφεια και δικτύωση ισχυρό θεµέλιο για
την ανάκαµψη της οικονοµίας
Σύµφωνα µε την αναπληρωτή γενική γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών Μάγδα Καρακόλη «τρεις βασικές
πτυχές της επιχειρηµατικότητας οφείλουµε να προωθούµε δυναµικά: την καινοτοµία, την
εξωστρέφεια και τη δικτύωση».
Όπως τόνισε η ίδια «η λογική της κλειστής εγκλωβισµένης οικονοµίας αποτελεί παρελθόν. Οι
ελληνικές επιχειρήσεις µικρές και µεγάλες έχουν σηµαντικά περιθώρια διεθνοποίησή τους».
Στις αγορές της Βουλγαρίας και της Τουρκίας αναφέρθηκε κατά το χαιρετισµό της η Τζελίνα
Μαρκαντωνάκη αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
«Η Κεντρική Μακεδονία οφείλει να πρωτοστατήσει στην εξωστρέφεια της χώρας. Στην
προσπάθεια αυτή η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία θα σταθεί αρωγός για τους
επιχειρηµατίες» υπογράµµισε η κα. Μαρκαντωνάκη υπογραµµίζοντας ότι οι αγορές της
Τουρκίας και της Βουλγαρίας διευκολύνουν τους επιχειρηµατίες λόγω της µικρής τους
γεωγραφικής απόστασης από την χώρα µας.
Έµφαση στις µεταρρυθµίσεις δίνει η Κοµισιόν, βλέποντας ενίσχυση της εµπιστοσύνης
Η Κοµισιόν µετατοπίζει το κέντρο της πολιτικής της από τη λιτότητα προς τις διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις, κάτι που αναµένεται να γίνει εµφανές την Τετάρτη όταν θα ανακοινώσει τις
προτάσεις της για τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης, όπως δήλωσαν αξιωµατούχοι.
Η Κοµισιόν θα πει ότι ενώ η δηµοσιονοµική εξυγίανση πρέπει να συνεχιστεί, ο ρυθµός µπορεί
να είναι πλέον πιο αργός, καθώς µέρος της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ευρωζώνη έχει
αποκατασταθεί.
Από την Ισπανία ξεκινά η πρωτοβουλία Σόιµπλε για την ανάπτυξη στον ευρω-Νότο
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Στα µέσα Ιουνίου θα δηµοσιοποιηθούν οι λεπτοµέρειες της πρωτοβουλίας του γερµανού
υπουργού Οικονοµικών Β.Σόιµπλε, για την παροχή δανείων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις της
νότιας Ευρώπης, σύµφωνα µε την γερµανική οικονοµική εφηµερίδα Handelsblatt.
Η αρχή θα γίνει µε την Ισπανία, ενώ εκτιµάται ότι θα ακολουθήσουν Ελλάδα και Πορτογαλία.
Από τα 250 ευρώ και άνω υποχρεωτική η αναγραφή των τόκων στη φορολογική δήλωση
Η αναγραφή στη φορολογική δήλωση του εισοδήµατος από τόκους είναι υποχρεωτική µόνο
από το ποσό των 250 ευρώ και άνω, ξεκαθάρισε την Τρίτη ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων
Εσόδων,
Χάρης
Θεοχάρης.
Μιλώντας στην πρωινή εκποµπή του Mega, ο κ. Θεοχάρης εκτίµησε ότι το 90% περίπου, των
καταθετών, τίθεται εκτός αυτής της υποχρέωσης, καθώς έχει µικρότερα ετήσια έσοδα από το
συγκεκριµένο ποσό.
Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας στις νέες µολύνσεις HIV
Προβληµατισµό, ανησυχία, αλλα και συγκρατηµένη αισιοδοξία για το «τοπίο» των
ναρκωτικών στην Ευρώπη, προκαλεί η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα
ναρκωτικά, που ανακοινώθηκε σήµερα στη Λισαβόνα.
Τουλάχιστον 73 «νέα ναρκωτικά» τα οποία παρασκευάζονται από ουσίες ελεύθερες στο
εµπόριο και διαφηµίζονται ως νόµιµα διεγερτικά µέσω διαδικτύου, εντοπίστηκαν µέσα στο
2012 και αποτελούν τον νέο πονοκέφαλο των διωκτικών αρχών στη Γηραιά Ήπειρο.
Τελεσίγραφο από τον ΟΑΣΘ για τα 15 εκατ. ευρώ
Παράταση µέχρι την ερχόµενη Παρασκευή δόθηκε από τον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να προκύψει λύση στο οξύ πρόβληµα
ρευστότητας του πρώτου, που ζητά σε πρώτη φάση 15 εκατ. ευρώ για να συνεχίσει να κινεί τα
λεωφορεία του.
Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος της εβδοµάδας θα µεταβεί στην Αθήνα ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Χ.
Στεφανίδης, έτσι ώστε να έχει συνάντηση µε στελέχη των συναρµόδιων υπουργείων
Οικονοµικών και Μεταφορών. Εάν δεν βρεθεί λύση, τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ θα τραβήξουν
«χειρόφρενο», αλλά σε κάθε περίπτωση εκτιµάται πως θα βρεθεί τρόπος αντιµετώπισης του
όλου προβλήµατος. Ο ΟΑΣΘ έχει προειδοποιήσει µε στάση πληρωµών και διακοπή των
δροµολογίων των λεωφορείων σε όλο τον νοµό Θεσσαλονίκης.
Με έγγραφο από τις 16 Μαΐου 2013 προς τον γενικό γραµµατέα Μεταφορών Νίκο
Σταθόπουλο, το οποίο κοινοποιήθηκε στον προϊστάµενο Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, ο
πρόεδρος του ΟΑΣΘ ζητά να καταβληθούν τα 15 εκατ. ευρώ, έναντι των συνολικών
βεβαιωµένων οφειλών του ∆ηµοσίου, συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ.
Manpower:Αυξάνεται η Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα
∆υσκολία αντιµετωπίζει το 38% των εργοδοτών στην Ελλάδα στην κάλυψη θέσεων εργασίας,
όπως αποκαλύπτει η έρευνα έλλειψης ταλέντου της ManpowerGroup για το 2013.
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Όπως σηµειώνεται στην έρευνα, λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσοστό ανεργίας που
καταγράφεται στη χώρα µας, το συγκεκριµένο ποσοστό -αυξηµένο κατά 14 µονάδες σε σχέση
µε πέρυσι και 3 µονάδες πάνω από τον παγκόσµιο µέσο όρο- καταδεικνύει το συνεχιζόµενο
σηµαντικό έλλειµµα απαιτούµενης εµπειρίας (60%), επαγγελµατικών δεξιοτήτων (25%) και
διαθέσιµων υποψηφίων (17%) που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας, σύµφωνα µε τις
απόψεις των ίδιων των εργοδοτών.
Η ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup µε θέµα την έλλειψη ταλέντου πραγµατοποιήθηκε για
όγδοη συνεχόµενη χρονιά σε 42 χώρες από όλο τον κόσµο, σε περισσότερους από 38.000
εργοδότες.
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