8 Οκτωβρίου 2012
Θετική δήλωση αναµένει από το Eurogroup η Αθήνα
Με στόχο µια θετική δήλωση από το Eurogroup για την Ελλάδα, ο υπουργός Οικονοµικών
Γιάννης Στουρνάρας πρόκειται να παρουσιάσει απόψε στο Λουξεµβούργο το πακέτο των µέτρων,
για το οποίο υπάρχουν -πάντως- ακόµη εκκρεµότητες ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ στις
διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα. Ωστόσο, το κλίµα διαγράφεται θετικό, όπως προκύπτει από τις
δηλώσεις του Όλι Ρεν και τις πληροφορίες από το ∆ΝΤ. Σε κάθε περίπτωση, η «θετική δήλωση»
είναι το καλύτερο που µπορεί να προσδοκά η Αθήνα αυτή τη στιγµή, καθώς -όπως όλα δείχνουνη δόση των 31,5 δισ. ευρώ µετατίθεται για τα τέλη Νοεµβρίου. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του
Ευρωπαίου επιτρόπου Όλι Ρεν, οι υπουργοί Οικονοµικών αναµένεται να εκδώσουν µια θετική
δήλωση για την πρόοδο της Ελλάδας στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων δηµοσιονοµικής
πειθαρχίας, που αποτελεί προϋπόθεση για την εκταµίευση της επόµενης δόσης.
Νέο πρόγραµµα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µέσω εγγυητικών επιστολών από
το ΕΤΕΑΝ
Νέο πρόγραµµα του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), το
οποίο εγγυάται την έκδοση εγγυητικών επιστολών εκ µέρους των τραπεζών, υπέρ των µεσαίων,
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων ανακοινώθηκε την Κυριακή και θα τεθεί σύντοµα
σε εφαρµογή. Το πρόγραµµα υποστηρίζει τις υφιστάµενες, νέες και υπό σύσταση µεσαίες, µικρές
και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Ο αρχικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 45
εκατ. ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ, ενώ
το ποσοστό της προσφερόµενης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγύησης ανέρχεται σε 50%.
∆ηµόσια πρόταση από ΕΤΕ για Eurobank
Την υποβολή προαιρετικής δηµόσιας πρότασης για την απόκτηση όλων των κοινών ονοµαστικών
µετοχών της EUROBANK ανακοίνωσε η ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα. Η επωνυµία του ενιαίου οµίλου θα
είναι Όµιλος ΕΤΕ.
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Βελτιώθηκε το οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο
Βελτιώθηκε για δεύτερο συνεχή µήνα ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος της Ευρωζώνης τον
Οκτώβριο, χάρη στη νοµισµατική χαλάρωση των κεντρικών τραπεζών και την έγκριση του νέου
µόνιµου ταµείου διάσωσης της Ευρωζώνης, ESM, από το συνταγµατικό δικαστήριο της
Γερµανίας. Συγκεκριµένα, ο δείκτης Sentix διαµορφώθηκε στο -22,2 από -23,2 τον
Σεπτέµβριο.Aναλυτές σε δηµοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι θα ανέλθει στο -20,8.
Πιλοτική λειτουργία γραφείου συµβούλου ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
θεµάτων
Ξεκίνησε, πιλοτικά, τη λειτουργία του το γραφείο συµβούλου ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
θεµάτων. Το γραφείο, που συστάθηκε στο πλαίσιο αναβάθµισης των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ,
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής ∆/νσης Α΄ Τοµέα, επί της 26ης Οκτωβρίου 8α
,στον πρώτο όροφο. Το γραφείο θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 08.30 πµ έως τις 14.00 π. µ.
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