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Προς παράταση τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ και του ΕΤΕΑΝ
Την παράταση των δανείων που έχουν λάβει μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εγγύηση του
πρώην ΤΕΜΠΜΕ, αλλά και του ΕΤΕΑΝ προωθεί η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Ανάπτυξης.
Το ΥΠΑΝ μαζί με το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο
διάστημα σε κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα ανανεωθεί το ομόλογο
ονομαστικής αξίας 640.000.000 ευρώ, που αποτελεί μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της
ΕΤΕΑΝ ΑΕ, και λήγει τον Αύγουστο του 2014.
«Με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης και με την σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση που θα εκδοθεί στη συνέχεια, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για παράταση
της προθεσμίας εξόφλησης των δανείων που είχαν ενταχθεί στα εγγυοδοτικά
προγράμματα της πρώην ΤΕΜΠΜΕ», αλλά και οφειλές καθώς και εγγυήσεις από το
σύνολο των προγραμμάτων της πρώην ΤΕΜΠΜΕ και της νυν ΕΤΕΑΝ, εξηγεί η κυβέρνηση.
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Υποχώρηση 4,1% της πιστωτικής επέκτασης τον Μάρτιο
Επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο ο ρυθμός υποχώρησης της πιστωτικής επέκτασης. Σύμφωνα
με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της
Τράπεζας της Ελλάδος οι χορηγήσεις δανείων υποχώρησαν τον Μάρτιο κατά 4,1% σε
ετήσια βάση, έναντι μείωσης 4,7% τον Φεβρουάριο.
Η χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης υποχώρησε στο 4,3% μετά από συρρίκνωση
κατά 9,3% τον Φεβρουάριο, ενώ τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά
περιορίστηκαν κατά 4,1% έναντι μείωσης 4% έναν μήνα νωρίτερα. Τα δάνεια προς τις
επιχειρήσεις μειώθηκαν τον Μάρτιο κατά 5,3% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 5,2% τον
Φεβρουάριο, τα δάνεια προς τους ελεύθερους επαγγελματίες σημείωσαν οριακή αύξηση
0,4%, έναντι αύξησης 0,9% τον Φεβρουάριο, ενώ τα δάνεια προς τα νοικοκυριά
μειώθηκαν κατά 3,4%, έναντι μείωσης 3,3% τον Φεβρουάριο.
Ολοκληρώνονται οι επιδοτούμενες προσλήψεις 10.000 ανέργων από επιχειρήσεις
Ολοκληρώνονται μέσα στις επόμενες ημέρες οι προσλήψεις των 10.000 ανέργων, ηλικίας
30 έως 66 ετών, από επιχειρήσεις που επιδοτούνται για την πρόσληψη τους από τον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Πρόκειται για θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με πλήρη μισθό και
ασφάλιση. Η επιχορήγηση του μισθολογικού κόστους των προσλαμβανομένων διαρκεί
ένα χρόνο και ανέρχεται στα 450 ευρώ το μήνα για κάθε εργαζόμενο, το δε υπόλοιπο του
ποσού καλύπτεται από την επιχείρηση. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον
περασμένο Μάρτιο. Σήμερα οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και ήδη οι υπηρεσίες του
ΟΑΕΔ σε όλη τη χώρα, καλούν τους ενδιαφερόμενους και προχωρούν στη «σύζευξη»,
όσων έχουν επιλεγεί με τις επιχειρήσεις που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την
πρόσληψη τους.
Mείωση 2,1% του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Μάρτιο
Νέα υποχώρηση σημείωσε τον Μάρτιο η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου από
πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, με την ολική του χωρητικότητα ωστόσο να αυξάνεται κατά
2,2%.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η Δύναμη του Ελληνικού
Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Μάρτιο 2014 σε σύγκριση με την
αντίστοιχη Δύναμη του Μαρτίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 2,1% έναντι μείωσης
3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2013 προς το 2012. Η Ολική
Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον
Μάρτιο 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαρτίου 2013,
παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του 2013 προς το 2012.
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Κώστας Καραμανλής: Να στηρίξουμε την παράταξη για τη σταθερότητα
Να στηρίξουμε την παράταξή μας. Όσο ισχυρότερη η ΝΔ, τόσο περισσότερο
διασφαλίζεται
η
αναγκαία
για
τον
τόπο
πολιτική
σταθερότητα.
Αυτό αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στους πολίτες που του εύχονται από το πρωί για
την ονομαστική του εορτή.
PollWatch: Με προβάδισμα 3,6 μονάδων ο ΣΥΡΙΖΑ
Προβάδισμα 3,6 μονάδων δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές το ινστιτούτο ερευνών
PollWatch, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην τελική του
εκτίμηση για το συσχετισμό των δυνάμεων στις προσεχείς ευρωεκλογές.
Για την Ελλάδα, το PollWatch, επικαλούμενο στοιχεία από έρευνες των εταιρειών Palmos
και Alco που διεξήχθησαν στις 14 και 15 Μαΐου, δίνει:
•
•
•
•
•
•
•

ΣΥΡΙΖΑ 29,6% και 7 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο,
ΝΔ 26% και 6 έδρες
Χρυσή Αυγή και το Ποτάμι από 8% και 2 έδρες,
Ελιά με 6,5% και μία έδρα,
ΚΚΕ με 6% και μία έδρα,
Ανεξάρτητοι Έλληνες με 5,1% και μία έδρα
Δημοκρατική Αριστερά με 3,2% και μία έδρα.

Οι τρεις υποψήφιοι για τη θέση του πρύτανη του ΑΠΘ
Στους τρεις υποψηφίους για τις πρυτανικές εκλογές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθούν στις 12 Ιουνίου, κατέληξε το Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Από τους συνολικά έξι ενδιαφερόμενους υποψήφιους, επιλέχθηκαν ο καθηγητής Χημείας
της Σχολής Θετικών Επιστημών, Γιάννης Παπαδογιάννης, με 12 ψήφους, ο καθηγητής
Φυσικής και διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας, Στέργιος Λογοθετίδης, με 11
ψήφους και ο καθηγητής Πολυτεχνικής, Περικλής Μήτκας, με 10 ψήφους.
Αποκλείστηκαν ο καθηγητής Χημείας της ΣΘΕ, Ανδρέας Γιαννακουδάκης, ο οποίος έλαβε
δύο ψήφους και ο καθηγητής Βιολογίας και νυν αντιπρύτανης, Γιάννης Παντής, με μία
ψήφο.
Ανοίγει αύριο η αυλαία των ευρωεκλογών
Ολλανδία και Βρετανία ανοίγουν αύριο την αυλαία των ευρωεκλογών με τα ακροδεξιά
εθνικιστικά κόμματα των δύο χωρών να εμφανίζονται ιδιαίτερα ενισχυμένα
φλερτάροντας
με
τις
δύο
πρώτες
θέσεις.
Στην Ολλανδία, το ακροδεξιό κόμμα του Γκεερτ Βίλντερς (PVV) είναι ιδιαίτερα
ενισχυμένο επιθυμώντας να διαμορφώσει συμμαχίες στη νέα ευρωβουλή με την αγαστή
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βεβαίως συνεργασία της Μαρίν Λεπέν του γαλλικού Εθνικού Μετώπου. Στόχος, όπως ο
Βίλντερς έχει πει πολλές φορές, και σε αυτό συμφωνεί και η επικεφαλής της γαλλικής
Ακροδεξιάς,
είναι
να
καταστρέψει
την
ΕΕ
εκ
των
έσω.
Την ίδια ώρα, το αμερικανικό περιοδικό "Time" στο εξώφυλλό του επιλέγει στο τελευταίο
τεύχος του σταρ της γαλλικής ακροδεξιάς και επικεφαλής του "Εθνικού Μετώπου",
Μαρίν Λε Πεν, υπό τον τίτλο: "Σχέδιο για επίθεση". Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες
δημοσκοπήσεις, η Μαρίν Λεπέν έρχεται πρώτη στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 24%
την
ώρα
που
η
γαλλική
Δεξιά
καταλαμβάνει
την
δεύτερη
θέση.
Το Συντηρητικό Κόμμα λαμβάνει 22% ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Φρανσουά Ολάντ
παγιώνεται στην τρίτη θέση με ποσοστό που δεν ξεπερνά το 17,5%. Αλλά και στην
Αυστρία, τη Δανία και τη Σουηδία, τα ακροδεξιά κόμματα αναμένεται να ενισχυθούν
σημαντικά , όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Για τα διεθνή ΜΜΕ, το "φάντασμα" της Ακροδεξιάς πλανάται πάνω από την ευρωκάλπη
την ώρα που όλο και περισσότερες “φωνές” καταδικάζουν την πολιτική λιτότητας των
Βρυξελλών. Τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα (κυρίως δεξιά, αλλά και ορισμένα αριστερά)
αναμένεται να συγκεντρώσουν περίπου το ένα τέταρτο των 751 εδρών της επόμενης
Ευρωβουλής, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό σκηνικό στο εσωτερικό της .
Στο 0,4% επιβραδύνθηκε στο α' τρίμηνο ο ρυθμός ανάπτυξης στα μέλη του ΟΟΣΑ
Η ανάπτυξη των χωρών - μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) επιβραδύνθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2014 για δεύτερο συνεχόμενο
τρίμηνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού στην οποία αναφέρεται δημοσίευμα
της εφημερίδας Wall Street Journal.
Ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε ότι το συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των μελών του
αυξήθηκε 0,4% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2013, όταν είχε αυξηθεί 0,5%. Στο
τρίτο τρίμηνο του 2013, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί 0,7%.
Η επιβράδυνση κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ,
όπου το ΑΕΠ έμεινε αμετάβλητο λόγω του δριμύτατου χειμώνα, μετά από την αύξησή του
κατά 0,7% στο τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους.
Ρωσία και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία «μαμούθ» για το φυσικό αέριο
Στην συμφωνία που επιδίωκε με την Κίνα κατέληξε η ρωσική Gazprom για το φυσικό
αέριο, η οποία και υπεγράφη την Τετάρτη στη Σανγκάη. Ακόμη δεν έχουν δοθεί στη
δημοσιότητα πληροφορίες για την αξία της. Οι δύο πλευρές επιδίωκαν τη συμφωνία εδώ
και περίπου μία δεκαετία αλλά είχαν δυσκολευτεί να καταλήξουν λόγω διαφοράς για την
τιμή.
Η συμφωνία θεωρείται ότι προβλέπει την παράδοση 38 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού
αερίου κάθε χρόνο μέσω νέου αγωγού. Σύμφωνα με το όσα είχαν αναφερθεί μέχρι
στιγμής ανεπίσημα, η συμφωνία μεταξύ Gazprom και κινεζικής CNPC έχει διάρκεια 30
ετών και η αξία της φέρεται να κυμαίνεται γύρω στα 400 δισ. δολάρια.
4

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε πάει στη Σανγκάη για διήμερη επίσκεψη, από
την οποία και πολλοί περίμεναν το κλείσιμο της συμφωνίας. Χάρη σε αυτήν, η ρωσική
Gazprom μπορεί να αξιοποιήσει τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου στην ανατολική
Σιβηρία που είναι πολύ μακριά από την αγορά της Ευρώπης.

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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