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Δεν βλέπω κούρεμα του ελληνικού χρέους, δηλώνει η Μέρκελ
«Έχω πει επανειλημμένα ότι δεν βλέπω κούρεμα χρέους για την Ελλάδα», τόνισε την
Παρασκετή η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου που παραχώρησε στο Βερολίνο. Η συζήτηση αυτή, τόνισε η κ. Μέρκελ,
ενδεχομένως να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες, καθώς ίσως θα προκαλέσει «μαζική
ανασφάλεια» στους επενδυτές της Ευρωζώνης και «θα μπορούσαν να τεθούν υπό
αμφισβήτηση
όσα
έχουμε
κάνει
τα
τελευταία
χρόνια».
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Β. Σόιμπλε, ζήτησε, χθες,
Πέμπτη, από την Αθήνα, να μην συνεχισθεί η συζήτηση για νέο κούρεμα του ελληνικού
δημόσιου χρέους, καθώς «δεν είναι προς όφελος σας».
Επίθεση κατά του Α.Γεωργιάδη στο Αττικό Νοσοκομείο
Επίθεση δέχθηκε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά
την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Αττικό Νοσοκομείο.
Άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στο νοσοκομείο χτύπησαν τον κ. Γεωργιάδη και, όπως
αναφέρουν συνεργάτες του, επέστρεψε στο υπουργείο «με ερυθρότητα και εμφανή
σημάδια χτυπημάτων στον λαιμό».
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Οι Έλληνες κινούνται στην σωστή κατεύθυνση, λέει ο υπουργός Οικονομικών των
ΗΠΑ
Η Ελλάδα προωθεί τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των
ΗΠΑ Τζακ Λιου λίγα 24ωρα πριν φτάσει στην Αθήνα, σε συνέντευξη που έδωσε στην
τηλεόραση του οικονομικού πρακτορείου Bloomberg. «Η Ελλάδα έχει κινηθεί σε μία πολύ
σημαντική κατεύθυνση, υλοποιώντας αναγκαίες μεταρρυθμίσεις», δήλωσε ο κ. Λιου,
προσθέτοντας, όμως, ότι «οι Έλληνες έχουν δύσκολες αποφάσεις μπροστά τους».
Ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε ότι θα πιέσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του στη
σύνοδο της G 20 να τονώσουν την ανάπτυξη, σημειώνοντας ότι η ανάκαμψη της
αμερικανικής οικονομίας αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα.
«Η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τι μπορεί να κάνει, για να κινηθεί και πάλι η
μηχανή της ανάπτυξης. Ο κόσμος χρειάζεται την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας»
δήλωσε ο υπουργός.
Η Emma Delta τονίζει τη δέσμευσή της να εξαγοράσει το 33% του ΟΠΑΠ
Η κοινοπραξία Emma Delta, που είχε επιλεγεί από το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) για την εξαγορά του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ,
επαναβεβαίωσε προς το Ταμείο, τη δέσμευσή της για μία γρήγορη κατάληξη της
διαδικασίας, αναφέρει ο ιδρυτής της Emma Capital κ. Jiri Smejc, σε επιστολή του στην
εφημερίδα Financial Times.
Στην ίδια επιστολή, ο ιδρυτής της Emma Capital -η οποία συμμετέχει στην ομόνυμη
κοινοπραξία- σημειώνει την πεποίθηση του ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί «είτε ο
ΟΠΑΠ επιλέξει νέους προμηθευτές είτε όχι» και ότι η κοινοπραξία είναι έτοιμη να
αναλάβει το έργο.
Ο κ. Smejc εκφράζει τη διαφωνία του με δημοσίευμα των Financial Times στις 28 Ιουνίου,
με τίτλο: «Η Αθήνα αγωνίζεται για να αποφύγει την κατάρρευση μίας δεύτερης μεγάλης
συμφωνίας αποκρατικοποίησης» και ειδικότερα όσον αφορά τον ρόλο της Emma Delta
στη διαδικασία.
Δεν θα δοθεί παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις, λέει ο Χ. Θεοχάρης
Δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων, επανέλαβε την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης
Θεοχάρης,
μιλώντας
στον
ΒΗΜΑ
99,5.
Πάντως, όπως διευκρίνισε και ο κ. Θεοχάρης, σε όσες περιπτώσεις το τελευταίο ψηφίο
του ΑΦΜ του/της συζύγου είναι μεγαλύτερο, η υποβολή της δήλωσης μπορεί να γίνει με
βάση αυτό το ψηφίο και για τον/την σύζυγο που έχει μικρότερο νούμερο και η
προθεσμία του έχει ήδη λήξει.
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Στα 35,5 εκατ. ευρώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το
Μάιο
Πλεόνασμα 35,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Μάιο,
έναντι ελλείμματος 1,2 δισ. ευρώ στον ίδιο μήνα του 2012.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του
εμπορικού ελλείμματος, την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών και
την εμφάνιση πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 894 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης,
κυρίως, των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 711 εκατ. ευρώ. Επίσης,
το έλλειμμα του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκε κατά 192 εκατ. ευρώ, ως
αποτέλεσμα του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές κατά 263 εκατ. ευρώ (12,6%),
η οποία αντιστάθμισε τη μείωση των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 72 εκατ. ευρώ
(5,8%). Τέλος αυξήθηκαν οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων κατά 8 εκατ. ευρώ.

Οι 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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