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Τον TAP επέλεξε η κοινοπραξία Σαχ Ντενίζ για το αζέρικο αέριο
Και επισήμως τον ΤΑΡ επέλεξε η αζερική κοινοπραξία Σαχ Ντενίζ, για τη μεταφορά
φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή της BP για
Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Τουρκία, Γκόρντον Μπάιρελ, η κοινοπραξία επέλεξε τον αγωγό
που
περνά
από
την
Ελλάδα.
«Τα τελευταία δύο χρόνια, εξετάζαμε διάφορες επιλογές και κάναμε την σωστή επιλογή»
είπε ο Μπάιρελ ανακοινώνοντας την απόφαση, σύμφωνα με το αζερικό πρακτορείο
ειδήσεων Trend. «Με μεγάλη αυτοπεποίθηση ξεκινάμε την εφαρμογή του Νότιου
Διαδρόμου»,
μέρος
του
οποίου
είναι
ο
ΤΑΡ,
είπε.
Στον TAP, ο οποίος θα μεταφέρει αέριο από την Κασπία διάμέσου της Ελλάδας, της
Αλβανίας και της Αδριατικής στην Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη, συμμετέχουν η
νορβηγική Statoil, η ελβετική AXPO και η γερμανική E.ON Ruhrgas.
Στο μεταξύ, την ικανοποίηση του για την επιλογή του ΤΑΡ, για τη μεταφορά φυσικού
αερίου στην Ευρώπη, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από τις Βρυξέλλες
όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο
πρωθυπουργός τόνισε, ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα
1

και πλέον σταματάνε οριστικά τα σενάρια καταστροφής της χώρας και εξόδου της από
το ευρώ.
Καθησυχαστικοί για τις καταθέσεις Προβόπουλος-Στουρνάρας
Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργος
Προβόπουλος, με δηλώσεις του την Παρασκευή στην εφημερίδα Τα Νέα, για την
ασφάλεια των καταθέσεων, στον απόηχο της χθεσινής απόφασης του Ecofin για τη
διάσωση των προβληματικών τραπεζών. Διαβεβαιώσεις έδωσε και ο υπουργός
Οικονομίας Γ.Στουρνάρας.
Όπως δηλώνει στα Νέα, ο Γ.Προβόπουλος: «Όλες οι καταθέσεις είναι εξασφαλισμένες στο
προβλεπτό μέλλον» και εξηγεί ότι ακόμη κι αν οι τράπεζες χρειαστούν περισσότερα
κεφάλαια (παρά την ανακεφαλαιοποίησή τους) υπάρχει ένα μαξιλάρι ασφαλείας για τον
σκοπό αυτό.
Οι καταθέσεις των Ελλήνων και των άλλων ευρωπαίων πολιτών μέχρι τις 100.000 ευρώ
είναι απολύτως εγγυημένες τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικά
για την Ελλάδα «οι καταθέσεις είναι απολύτως διασφαλισμένες στο σύνολό τους»
σημειώνεται στην ανακοίνωση
Συγχώνευση ΕΑΒ, ΕΑΣ και ΕΛΒΟ μελετά η κυβέρνηση
Το «μοντέλο» της αναδιοργάνωσης εν λειτουργία φέρεται να προκρίνει η κυβέρνηση για
τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), σε αντίθεση με ό,τι ακολουθήθηκε στην ΕΡΤ.
Για το θέμα συναντήθηκαν το βράδυ στο υπουργείο Οικονομικών ο υπουργός Γιάννης
Στουρνάρας και η αναπληρώτρια υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει και το σενάριο συγχώνευσης των αμυντικών
βιομηχανιών της χώρας, ήτοι της ΕΑΒ (είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία, με περισσότερους
από 1.000 εργαζόμενους), των ΕΑΣ (θεωρείται «φιλέτο», καθώς διαθέτει σημαντική
ακίνητη περιουσία) και της ΕΛΒΟ.
Η ευρωπαϊκή κρίση τείνει να καταστρέψει την ΕΕ, δήλωσε ο Τζορτζ Σόρος
Την άποψη ότι η πολιτική της λιτότητας που υπαγορεύεται από την Γερμανία είναι
ανάρμοστη και ότι η ευρωπαϊκή κρίση τείνει να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση
εξέφρασε ο μεγαλοεπενδυτής Τζορτζ Σόρος μιλώντας στο 2ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για την Κοινωφελή Δράση που διεξάγεται στην Αθήνα.
Ο Σόρος σημείωσε πως η πολιτική της λιτότητας που υπαγορεύεται από την Γερμανία
είναι ανάρμοστη και δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες που αντιμετωπίζει η ΕΕ. «Μπορεί
να αντιμετωπίζει τα προβλήματα μιας χώρας, αλλά όχι του συνόλου της Ευρωζώνης»
τόνισε.
Ακόμη, επανάλαβε πως η Γερμανία πρέπει να ηγηθεί της ΕΕ αποδεχόμενη τις ευθύνες που
έχει το πιο ισχυρό κράτος της Ένωσης και να μην είναι απρόθυμη να αναλάβει το ρόλο
αυτό. Εκτίμησε δε πως εάν γίνει αυτό η ευρωπαϊκή κρίση θα λάβει σύντομα τέλος.
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Νέα συρρίκνωση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα τον
Μάιο
Περαιτέρω επιβράδυνση παρουσίασε τον Μάιο η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα
της οικονομίας από τις τράπεζες, παρά την αύξηση των καταθέσεων που παρατηρήθηκε
τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος. Κλειστές τις
στρόφιγγες εξακολουθούν να κρατούν οι τράπεζες και σε επίπεδο ευρωζώνης.
Βάσει των στοιχείων της ΤτΕ, οι χορηγήσεις μειώθηκαν τον μήνα αυτό κατά 3,7% σε
σχέση με πέρυσι, με αποτέλεσμα η συνολική οφειλή επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις
τράπεζες να περιοριστεί στα 224,16 δισ. ευρώ, έναντι 242 δισ. ευρώ που ήταν τον Μάιο
του 2012.
Στις επιχειρήσεις η τραπεζική χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 3,9% σε ετήσια βάση, από
μείωση 3,4% που είχε παρατηρηθεί τον Απρίλιο.
Έτσι η συνολική οφειλή των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες διαμορφώθηκε στο τέλος
Μαΐου στα 107 δισ. ευρώ από 116 δισ. ευρώ που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
Κεφάλαια 8 δισ. ευρώ θα διαθέσει η ΕΕ για την ανεργία
Περίπου 8 δισ. ευρώ συμφώνησαν να διαθέσουν για την καταπολέμηση της ανεργίας των
νέων οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες.
Με την ανεργία στον ευρωπαϊκό νότο να καλπάζει μετά από τρία χρόνια οικονομικής
κρίσης και λιτότητας και με τους νέους να πλήττονται περισσότερο, οι «27» της ΕΕ
αναζητούν λύσεις για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής συμφώνησαν να διατεθούν 8 δισ. ευρώ - πάνω από τα 6
δισ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί τον Φεβρουάριο - για την αντιμετώπιση της
ανεργίας. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού θα είναι διαθέσιμο από το 2014 και για
μία διετία, ενώ το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί κατά την διάρκεια της επόμενης
προγραμματικής περιόδου του 7ετούς προϋπολογισμού της ΕΕ.

Πρέπει να αλλάξει η δοµή του ελληνικού χρέους, τόνισε ο Μ.Σάλλας
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Την ανάγκη επαναδιατύπωσης της δοµής και αρχιτεκτονικής εξυπηρέτησης του ελληνικού
χρέους, προκειµένου να ενισχυθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, επεσήµανε ο
πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας. Μιλώντας στη γενική συνέλευση του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο κ. Σάλλας έκανε λόγο για ενδείξεις
σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας, σηµειώνοντας ότι «η Ελλάδα σήµερα βρίσκεται,
από πλευράς εικόνας και προσδοκιών, στο καλύτερο σηµείο της τελευταίας 5ετίας.
Στο µεταξύ, την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας στην ελληνική αγορά τόνισε ο
απερχόµενος πρόεδρος του ΣΒΒΕ Νικόλαος Πέντζος κατά την οµιλία του. Σηµειώνεται ότι τη
θέση του κ. Πέντζου στην προεδρία των βιοµηχάνων της βόρειας Ελλάδας αναλαµβάνει ο
Αθανάσιος Σαββάκης.
Απάλειψη του όρου από το καταστατικό του ΟΛΘ για κατοχή του 51% από το
Δημόσιο
Eγκρίθηκε χθες, η τροποποίηση καταστατικού της ΟΛΘ ΑΕ, σχετικά με την κατοχή
τουλάχιστον του 51% των μετοχών της εταιρείας από το ελληνικό δημόσιο, εν μέσω της
σιωπηλής αντίδρασης των εργαζομένων, οι οποίοι ανάρτησαν πανό διαμαρτυρίας για τα
σχέδια αποκρατικοποίησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Η εν λόγω καταστατική τροποποίηση, που εγκρίθηκε από την τακτική γενική συνέλευση
της ΟΛΘ ΑΕ, προωθήθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4092/2012, που καταργεί το ελάχιστο
ποσοστό του ελληνικού δημοσίου σε εταιρείες συμφερόντων του Δημοσίου.
Η γενική συνέλευση των μετόχων άναψε επίσης το «πράσινο φως» στην πρόταση του
ΤΑΙΠΕΔ (κατόχου πλέον του 74,268% των μετοχών της ΟΛΘ) για τη διανομή μερίσματος
ύψους 1,50 ευρώ ανά μετοχή, πρόταση που εξέπληξε το ακροατήριο για τη γενναιοδωρία
της, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είχε προτείνει μέρισμα 0,60 ευρώ, ήδη
σημαντικά
αυξημένο
σε
σχέση
με
το
2011
(0,40
ευρώ).
Το μέρισμα αυτό, η πληρωμή του οποίου θα ξεκινήσει στις 23/7, υπερδιπλασιάζει τα
έσοδα του δημοσίου από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποφέροντας άμεση πρόσοδο, αντί
της εγγραφής των αντίστοιχων κερδών στο μελλοντικό αποθεματικό της εταιρείας.
Αρνητικοί οι Έλληνες για την κυβέρνηση συνεργασίας
Αρνητικά κρίνει τη νέα κυβέρνηση συνεργασίας το 58,3% των ερωτηθέντων σε
δημοσκόπηση της MRB.
Συγκεκριμένα, το 41,6% απάντησε «σίγουρα αρνητικά» και το 16,7% «μάλλον αρνητικά».
Αντίθετα, το ποσοστό των θετικών κρίσεων αγγίζει το 31,7%. Στο ερώτημα αν
«πιστεύετε ότι η νέα κυβέρνηση συνεργασίας σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση
συνεργασίας που είχε προκύψει από τις εκλογές του Ιουνίου 2012 θα είναι καλύτερη ή
χειρότερη;», το 56,4% κρίνει την νέα κυβέρνηση αρνητικά και το 33% θετικά.
Οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση σε ποσοστό 52% κρίνουν ότι η κυβέρνηση
συνεργασίας δεν διαθέτει την απαιτούμενη σταθερότητα ώστε να λάβει αποφάσεις που
έχει ανάγκη η χώρα σήμερα.
4

Αξιωματούχος του Βατικανού συνελήφθη σε σκάνδαλο ξεπλύματος
Συνελήφθη ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βατικανού μονσινιόρ Νούντσιο Σκαρά
επειδή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προσπάθησε να φέρει 20 εκατ. ευρώ σε μετρητά
στη χώρα με ιταλικό κυβερνητικό αεροσκάφος. Σε βάρος του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη
γενικότερη έρευνα της εισαγγελίας της Ρώμης για την συνολική δραστηριότητα της
τράπεζα του Βατικανού Ior, με την κατηγορία απάτης, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
και συκοφαντίας.
Μαζί με τον Σκαράνο, συνελήφθησαν ο χρηματιστής Τζοβάννι Καρίντσο και ο
καραμπινιέρος Τζοβάννι Μαρία Τζίτο.
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.

5

