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Alpha Bank: Ήρθε η ώρα να περάσουν οι τράπεζες στον ιδιωτικό τομέα
Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της λειτουργίας των ελληνικών
τραπεζών με έγκαιρη αναβάθμιση του ιδιοκτησιακού τους ελέγχου από τον ιδιωτικό
τομέα επισημαίνουν οι αναλυτές της Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών
εξελίξεων που έδωσαν σήμερα Παρασκευή στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank αυτό μπορεί τώρα να
προωθηθεί έγκαιρα και προγραμματισμένα με εκμετάλλευση του ισχυρού επενδυτικού
ενδιαφέροντος που ήδη εκδηλώνεται για τις ελληνικές τράπεζες και απεικονίζεται στην
αξία των δικαιωμάτων αγοράς (warrants) των μετοχών τους, που είναι σήμερα στην
κατοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Όπως αναφέρει η Διεύθυνση
Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank, η ανάκτηση των μετοχών του ΤΧΣ από τους
ιδιώτες θα συμβάλει στην επίσπευση της ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας και
στην αύξηση της απασχόλησης, ταυτόχρονα με την μεγιστοποίηση της αξίας των
συμμετοχών του ΤΧΣ στο τραπεζικό σύστημα που πράγματι θα ανακτηθεί.
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Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα
Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου
Οικονομικών με τα προαπαιτούμενα που συνδέονται με την υποδόση του 1 δισ. ευρώ του
Αυγούστου. Το υπουργείο Οικονομικών συλλέγει από τα υπουργεία Εργασίας,
Δικαιοσύνης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης τις διατάξεις
που θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο και κάποιες από αυτές βρίσκονται ήδη στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να προσδιορισθεί το κόστος τους στον
προϋπολογισμό.
Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου έως τις 8 Αυγούστου θα επιτρέψει την εκταμίευση της
δόσης του 1 δισ. ευρώ, αλλά και την εκταμίευση των 1,8 δισ. ευρώ περίπου που
αντιστοιχούν στις επιστροφές εσόδων από τα κέρδη που καταγράφουν οι τράπεζες της
Ευρωζώνης από τα ελληνικά ομόλογα. Πάνω από όλα η ψήφιση των προαπαιτούμενων
δράσεων αποτελεί προϋπόθεση για την εκκίνηση της νέας αξιολόγησης του ελληνικού
προγράμματος το Σεπτέμβριο..
ΓΣΕΒΕΕ: Δεν κάνουν διακοπές οι μικρομεσαίοι
Όνειρο απατηλό είναι οι διακοπές για 2 στους 3 μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τις
οικογένειές τους, σύμφωνα με ευρήματα της τελευταίας έρευνας του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ που
διεξήχθη σε συνεργασία με την εταιρεία MARC AE. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα το
64,1% δήλωσε ότι δεν πρόκειται να πάει καθόλου διακοπές, το 19,5% δήλωσε ότι θα
κάνει τις ίδιες διακοπές περίπου με πέρυσι, το 13,4% θα κάνει διακοπές αλλά με
λιγότερες μέρες και πιο οικονομικές σε σχέση με πέρυσι και μόνο το 2,4% θα κάνει
περισσότερες
ημέρες
και
πιο
άνετες
διακοπές.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι συνεχίζεται η κατάρρευση της εγχώριας
ζήτησης για τον τουρισμό με αποτέλεσμα την καθίζηση στις τοπικές οικονομίες και στις
μικρές τουριστικές και παραγωγικές μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει
από την ίδια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από αυτούς που θα κάνουν διακοπές προκύπτει ότι
σχεδόν 1 στους 2 (το 44,5%) θα πάει στο χωριό του ή σε εξοχικό σπίτι και μόνο το 21,4%
σε ξενοδοχείο και το 16,4% σε ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Βρέθηκε η χρυσή τομή για το «αγκάθι» της αξιολόγησης στο Δημόσιο
Σε συμβιβαστική φόρμουλα για τον γόρδιο δεσμό της αξιολόγησης των δημοσίων
υπαλλήλων κατέληξε η κυβέρνηση, μετά τη συνάντηση Σαμαρά-Βενιζέλου την Πέμπτη. Η
διαδικασία θα συνεχιστεί πια στις δημόσιες υπηρεσίες με βελτιώσεις στο θεσμικό
πλαίσιο, τις οποίες ζήτησε το ΠΑΣΟΚ.
Διατηρείται η ποσόστωση, αλλά θα αποσαφηνιστεί ότι η αξιολόγηση δεν οδηγεί σε
απολύσεις και συνδέεται με την επανεκπαίδευση όσων λάβουν χαμηλή βαθμολόγια. Σε
αντικατάσταση των πειθαρχικών κυρώσεων για όσους δεν πάρουν μέρος στη διαδικασία,
η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εύης Χριστοφιλοπούλου προκρίνει τη λύση
της απαγόρευσης μετατάξεων, αποσπάσεων ή μεταθέσεων ή της δυνατότητας
διεκδίκησης θέσης ευθύνης.
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Μείωση 3% στις επικουρικές για πάνω από ένα εκατομμύριο συνταξιούχους
Νέα μείωση στις επικουρικές συντάξεις για 1 εκατομμύριο συνταξιούχους του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) αναμένεται εντός του 2014.
Μιλώντας στα Νέα , ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών
Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) Θανάσης Καπωτάς ανέφερε πως η επερχόμενη νέα
μείωση στις επικουρικές (πέραν του 5,2% που έγινε από 1/7/2014) θα είναι της τάξης
του
3%.
Να σημειωθεί ότι για το 2014 το ΕΤΕΑ αναμένεται να εμφανίσει έλλειμμα της τάξης των
170 εκατ. ευρώ. Με τη μείωση ύψους 5,2% στις συντάξεις θα εξοικονομηθούν περί τα 70
εκατ. ευρώ (11 εκατ. ευρώ τον μήνα), ποσό που δεν μηδενίζει το έλλειμμα και οδηγεί σε
νέες περικοπές εντός του 2014.
Συνεχίζει την καλή πορεία της η ευρωπαϊκή ένδυση- κλωστοϋφαντουργία
Θετικά κινήθηκαν οι περισσότεροι οικονομικοί δείκτες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).
Ουσιαστικά η καλή πορεία του πρώτου τριμήνου του έτους αποτελεί συνέχεια του επίσης
καλού τελευταίου τριμήνου του 2013. Η πιο θετική εξέλιξη ήταν η αύξηση των λιανικών
πωλήσεων κατά 3,7% γεγονός που συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους δείκτες.
Ειδικότερα:
Η παραγωγή σημείωσε άνοδο 2,2% στην ένδυση, 3,2% στην κλωστοϋφαντουργία και
6,3% στις τεχνητές ίνες. Επίσης, άνοδο κατέγραψε και ο κύκλος εργασιών των
επιχειρήσεων. Στην ένδυση η αύξηση ανήλθε σε 0,8% ενώ στην κλωστοϋφαντουργία σε
5,1%. Σημειώνεται ότι τόσο η παραγωγή όσο και ο κύκλος εργασιών συνέχισαν και τον
Απρίλιο του 2014 την πορεία του α’ τριμήνου με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
Επίσης, αύξηση καταγράφηκε στις εξαγωγές ευρωπαϊκών ενδυμάτων κατά 3,2% και
κλωστοϋφαντουργικών κατά 2,8%. Σε απόλυτα νούμερα οι εξαγωγές ενδυμάτων το α’
τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 5,7 δις ευρώ και των κλωστοϋφαντουργικών σε 5,1 δις
ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε προς την Κίνα με 11,7% ενώ ακολούθησαν οι
Η.Π.Α. με 10,5%. Αντίθετα, μείωση 4% καταγράφηκε στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την
Ρωσία.
Σε αυτοδίκαιη αργία ο καρδιοχειρουργός με το φακελάκι
Σε αυτοδίκαιη αργία έθεσε ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, τον καρδιοχειρουργό του
Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» που κατηγορείται για χρηματισμό, ο οποίος εξάλλου με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου παραπέμφθηκε ενώπιον του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Όπως ενημερώνει το υπουργείο ο συγκεκριμένος ιατρός, θα ελεγχθεί πειθαρχικά για τα
παραπτώματα της «απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του
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ιδίου κατά την άσκηση καθηκόντων του» και της «αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή
ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας» .
Γαλλία: Οι κακές καιρικές συνθήκες ευθύνονται για την πτώση του αεροσκάφους
στο Μάλι
Στις κακές καιρικές συνθήκες οφείλεται πιθανότατα η πτώση του αεροσκάφους με τους
116 επιβαίνοντες στο Μάλι, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Μπερνάρντ
Καζενέβ.
Οι εμπειρογνώμονες που επισκέφθηκαν το σημείο συντριβής συμπέραναν ότι το
αεροσκάφος διαλύθηκε όταν προσέκρουσε στο έδαφος και έτσι καθίσταται απίθανο το
ενδεχόμενο να έπεσε θύμα επίθεσης. «Το αεροπλάνο καταστράφηκε τη στιγμή της
πρόσκρουσης», είπε ο Γάλλος υπουργός και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι το αεροπλάνο
συνετρίβη για λόγους που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες. Καμία θεωρία δεν μπορεί
να αποκλειστεί σε αυτό το σημείο… αλλά αυτή είναι πράγματι η πιο πιθανή θεωρία».

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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