11 Ιουνίου 2014

Χαρδούβελης: Από φέτος η βελτίωση στα εισοδήματα
Το εισόδημα του πολίτη πρέπει να αρχίσει να βελτιώνεται, τόνισε ο υπουργός
Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτό θα αρχίσει από
φέτος. «Πρέπει να προσέξουμε τα προβλήματα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων»
σημείωσε και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο μια χώρα κατανάλωσης. Ο κ.
Χαρδούβελης έστειλε μήνυμα τόσο προς την Αριστερά, λέγοντας πως καλό είναι να
καταλάβει ότι για αυτά που προτείνει απαιτείται ένας προϋπολογισμός όσο και προς τη
Δεξιά, για την οποία είπε ότι πρέπει να ξεφύγει από τον ατομικισμό της, να κοιτάξει το
σύνολο και την οικογένεια. «Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί αυτή την εποχή. Υπάρχουν
άνθρωποι που δουλεύουν και άνθρωποι που μένουν στην μπάντα», είπε.
Πρέπει να κάνουμε και αυτό που θέλουμε εμείς και όχι μόνο ό,τι θέλει η τρόικα, τόνισε
χαρακτηριστικά ο νέος υπουργός Οικονομικών, παραλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο από
τον Γιάννη Στουρνάρα. «Η τρόικα μπορεί να μας δίνει ένα μπούσουλα, αλλά εμείς πρέπει
να τη συμπληρώσουμε, εφαρμόζοντας το δικό μας σχέδιο», τόνισε ο κ.Χαρδούβελης.
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Στη Βουλή η έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας
Την Ετήσια Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2013-2014 θα υποβάλει την Πέμπτη, 12
Ιουνίου, στη Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο ο Διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδας Γεώργιος Προβόπουλος. Η έκθεση αναμένεται να υπογραμμίζει πως η
οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης και ότι μετά από μια εξαετή ύφεση το ΑΕΠ
θα αυξηθεί το 2014.
Συγκεκριμένα, θα τονίζει πως επανέρχεται η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας, όπως προκύπτει από την έξοδο της χώρας στις αγορές, την μεγάλη
συμμετοχή ξένων επενδυτών στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών και τη βελτίωση
του οικονομικού κλίματος. Ακόμη θα αναφέρει πως η δημοσιονομική προσαρμογή έχει
καλύψει μεγάλη διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια, καταλήγοντας σε αξιόλογο πρωτογενές
πλεόνασμα το 2013. Αναφορά θα γίνεται και στην ανάκτηση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητα ως προς το κόστος εργασίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η
ανταγωνιστικότητα ως προς τις τιμές δεν έχει ακόμη καλύψει ολόκληρη την απώλεια.
Κλειδώνει το όνομα του νέου διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Η πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρόσωπο που θα
ηγείται της τράπεζας για τα επόμενα έξι χρόνια κατατίθεται στην κυβέρνηση. Όλες οι
πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι τη θέση θα αναλάβει ο Γιάννης Στουρνάρας. Οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επικοινώνησε
τηλεφωνικά με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο χθες,
προκειμένου να τον ευχαριστήσει για τη συμβολή του στην σταθεροποίηση της ελληνικής
οικονομίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Προβόπουλο
ότι θα τον διαδεχθεί ο κ.Στουρνάρας.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός είχε αποφασίσει να
μετακινηθεί στην ΤτΕ ο Γιάννης Στουρνάρας εδώ και καιρό, αλλά ο Ευάγγελος Βενιζέλος
δεν είχε πεισθεί ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο Γιώργος Προβόπουλος. Τελικώς, ο
Ευ.Βενιζέλος άλλαξε άποψη, με καταλύτη την επιλογή Χαρδούβελη στο υπουργείο
Οικονομικών, οπότε και η διαδικασία ξεμπλόκαρε. Ωστόσο και οι δύο άφησαν ως την
τελευταία στιγμή χωρίς καμία ενημέρωση τον κ. Προβόπουλο.
Π.Τόμσεν: Υπό προϋποθέσεις η μείωση της φορολογίας στην Ελλάδα
Τη βελτίωση των επιδόσεων της φορολογικής διοίκησης στην είσπραξη των φόρων ανέφερε ως
απαραίτητη προϋπόθεση για τον περιορισµό των φορολογικών βαρών ο επικεφαλής του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την Ελλάδα Πόουλ Τόµσεν, ξεκαθαρίζοντας πως η τρόικα
θέλει να αποφύγει οριζόντιες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις.
Ο ∆ανός οικονοµολόγος χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι µετά από έξι χρόνια ύφεσης η
ελληνική οικονοµία θα επιστρέψει φέτος στην ανάπτυξη, ενώ στάθηκε τόσο στην επιτυχηµένη
έξοδο της Ελλάδας στις αγορές όσο και στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Ο
ίδιος χαρακτήρισε εντυπωσιακή τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, λέγοντας πως καταδεικνύει
την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να κάνει ό,τι απαιτείται στο δηµοσιονοµικό σκέλος.
Ερωτηθείς για το εάν η Ελλάδα θα µπορούσε να λάβει ένα νέο δάνειο από την ΕΕ δεν το
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απέκλεισε. «Είναι πιθανόν να υπάρξει ένα νέο δάνειο. Όπως είναι επίσης πιθανόν να βρεθούν
άλλοι τρόποι κάλυψης του χρηµατοδοτικού κενού», σηµείωσε.
Ένα ευρωπαϊκό New Deal ζήτησε από τον Ντράγκι ο Τσίπρας
Την ανάγκη «κουρέματος» του ελληνικού χρέους αλλά και ενός ευρωπαϊκού «New Deal»
έθεσε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε μαζί του στη
Φρανκφούρτη. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση ο Αλέξης Τσίπρας έκανε
γνωστό ότι ενημέρωσε τον κ. Ντράγκι για την ανάγκη ύπαρξης ενός Νew Deal για τη
στήριξη της ελληνικής οικονομίας.
«Απαιτείται μία νέα ευρωπαϊκή συμφωνία, από τον συνδυασμό δράσεων της ΕΚΤ και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπό την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα
έδινε τη δυνατότητα για ένα ισχυρό αναπτυξιακό πακέτο προσανατολισμένο
αποκλειστικά σε παραγωγικές επενδύσεις» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα
με τον κ. Τσίπρα η ενημέρωση του κ. Ντράγκι αφορούσε και τις πολιτικές εξελίξεις στην
Ελλάδα, αλλά και τις θέσεις του κόμματος «για το πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να
ξεπεράσουμε την κρίση, μέσα από την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του μνημονίου,
μέσα από τη σταθεροποίηση της οικονομίας, κι από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για την
παραγωγική ανασυγκρότηση».
Την ανηφόρα τραβούν οι βάσεις σε 4 από τα 5 Επιστημονικά Πεδία
Για άνοδο βάσεων στα 4 από τα 5 Επιστημονικά Πεδία και συνωστισμό υποψηφίων όχι
μόνο στις υψηλόβαθμες, αλλά κυρίως στις σχολές με μεσαίες βαθμολογίες και στα
περιφερειακά τμήματα που έχουν αντιστοιχία με κάποιο κεντρικό πανεπιστήμιο
προϊδεάζουν τα πρώτα στοιχεία των βαθμολογιών στις φετινές εξετάσεις.
Στο 1ο Πεδίο αναμένεται μικρή άνοδος των βάσεων μέχρι 200 μόρια. Στο 2ο και 4ο Πεδίο,
λόγω των βατών θεμάτων σε Μαθηματικά και Φυσική αναμένεται σημαντική άνοδος. Στο
3ο Πεδίο στα ύψη αναμένεται να βρεθούν οι Ιατρικές Σχολές (Αθήνα και Θεσσαλονίκη
πάνω από τα 19.000 μόρια) ενώ στις υπόλοιπες θα υπάρξει αύξηση περί τα 200 μόρια.
Στο 5ο Πεδίο δεν αναμένονται ιδιαίτερες διακυμάνσεις, αφού η καλύτερη επίδοση
αντισταθμίζεται από την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων.
11 Ιουνίου: Ένας χρόνος από το κλείσιμο της ΕΡΤ
Σήμερα, Τετάρτη 11 Ιουνίου, συμπληρώνεται ένας χρόνος από το αιφνιδιαστικό λουκέτο
στην ΕΡΤ και τα συνδικάτα καλούν σε κινητοποίηση ενάντια στις πολιτικές της
κυβέρνησης.
Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το Ραδιομέγαρο, ενώ νωρίτερα,
στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο κατά της διαθεσιμότητας, των
απολύσεων και του «μαύρου» στην ΕΡΤ στην πλατεία Κλαυθμώνος. Στάση εργασίας από
τις 12.00 έως τις 16.00 μ.μ. κήρυξαν οι ενώσεις και ομοσπονδίες στα ΜΜΕ.
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Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν τρεις συγκεντρώσεις. Στις 12:00 η ΕΣΗΕΜ-Θ θα
πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αριστοτέλους με Τσιμισκή. Επίσης
στις 18:00 θα διοργανωθεί μουσικό πρόγραμμα έξω από το κτήριο της ΕΡΤ3 στην
Αγγελάκη. Τέλος στις 20:00 με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στο κτίριο της ΕΡΤ3, στη Λ. Στρατού.
Ισχυρός σεισμός 5 βαθμών νότια της Καρπάθου
Ισχυρή σεισμική δόνηση 5 βαθμών σημειώθηκε στις 6:53 το πρωί της Τετάρτης στο
θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το
εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 93χλμ.
Στο ισπανικό κοινοβούλιο ο νόμος για την παραίτηση του Χουάν Κάρλος
Την παραίτηση του Χουάν Κάρλος από τον θρόνο καλείται να εγκρίνει το ισπανικό
κοινοβούλιο, ανοίγοντας το δρόμο για τη διαδοχή. Υπέρ του σχετικού Οργανικού Νόμου
αναμένεται να ψηφίσει πάνω από το 80% των βουλευτών. Συγκεκριμένα, υπέρ της
παραίτησης του Χουάν Κάρλος και της ανόδου στο θρόνο του γιου του Φίλιππου θα
ψηφίσουν το Λαϊκό Κόμμα του Μαριάνο Ραχόι (185 έδρες), οι Σοσιαλιστές (110 έδρες), το
UΡyD (5 έδρες) και άλλοι δύο βουλευτές από περιφερειακά κόμματα.
Εφόσον ο νόμος περάσει από το Κοινοβούλιο και τη Γερουσία, θα προχωρήσει η
ανακήρυξη του Φιλίππου ως νέου βασιλιά της Ισπανίας. Την επόμενη εβδομάδα
αναμένεται και η σχετική τελετή ενώπιον της Βουλής.
Στα 16,3 εκατ. εκτινάχθηκε το 2013 ο αριθμός των εκατομμυριούχων
παγκοσμίως
Στα 16,3 εκατομμύρια εκτινάχθηκε το 2013 ο αριθμός των εκατομμυριούχων
νοικοκυριών σε παγκόσμιο επίπεδο έναντι 13,7 εκατομμυρίων το 2012, σύμφωνα με
δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg που επικαλείται μελέτη της Boston Consulting
Group. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ο παγκόσμιος ιδιωτικός πλούτος αυξήθηκε πέρυσι
κατά 15% στα 152 τρισ. δολάρια, μετά από αύξηση κατά 8,7% το 2012, δίνοντας μεγάλη
ώθηση στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα χρήματα των πλουσίων.
Η μεγάλη αύξηση οφείλεται κυρίως στους πλούσιους Κινέζους, καθώς ο ιδιωτικός
πλούτος στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού (εκτός της Ιαπωνίας) αυξήθηκε κατά
31% στα 37 τρισ. δολάρια. Παράλληλα βασικός μοχλός αύξησης του πλούτου των
νοικοκυριών το 2013 ήταν τα κέρδη από τα χρηματιστήρια μετοχικών αξιών, ιδιαίτερα
στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ιαπωνία.
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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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