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Πλεονασματικό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για πρώτη φορά από το 1948
Πλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ εμφάνισε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2013, ενώ το
Δεκέμβριο 2013 κατέγραψε έλλειμμα 215 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2013
παρουσίασε πλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4,6 δισ. ευρώ το 2012. Είναι η
πρώτη φορά από το 1948, όταν η κεντρική τράπεζα ξεκίνησε να καταγράφει το
συγκεκριμένο μέγεθος, που η ελληνική οικονομία εμφανίζει πλεόνασμα στο ισοζύγιο των
συναλλαγών της με το εξωτερικό
Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο η σημαντική μείωση του εμπορικού
ελλείμματος κατά 2,4 δισ. ευρώ και ακολούθως η αύξηση των πλεονασμάτων των
ισοζυγίων τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 3 δισ. ευρώ και υπηρεσιών κατά 1,7 δισ. ευρώ,
ενώ αντίθετα αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων. Ειδικότερα, ο
περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στη
σημαντική μείωση των πληρωμών για εισαγωγές αγαθών κατά 4,5%, αλλά και στην
άνοδο των εξαγωγικών εισπράξεων κατά 2,3%.
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Εκτός από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών οι οποίες είχαν την πιο σημαντική συνεισφορά
στην άνοδο αυτή, μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των κλάδων των τροφίμων και ποτών
και των μη μεταλλικών ορυκτών.
Καθαρή εισροή άμεσων επενδύσεων 1,9 δισ. ευρώ το 2013
Καθαρή εισροή 1,9 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη
κατοίκους στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013, έναντι καθαρής εισροής 2,3 δισ.
ευρώ στο 12μηνο του 2012.Οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν
καθαρή εισροή ύψους 469 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου
σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 6,6 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 100 δισ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη
κατοίκων
σε
ελληνικά
ομόλογα
και
έντοκα
γραμμάτια.
Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την εισροή για αγορά μετοχών ελληνικών
επιχειρήσεων από μη κατοίκους, καθώς και από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων
σε ομόλογα, έντοκα και μετοχές εξωτερικού (εισροή). Το Δεκέμβριο του 2013 οι άμεσες
επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 1,2 δισ.
ευρώ, έναντι καθαρής εισροής 555 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2012.
Nομοσχέδιο-«σκούπα» για πρόστιμα και φόρο υπεραξίας
Μειώσεις προστίμων έως και 80%, αλλαγές στο φόρο υπεραξίας, αύξηση του
ακατάσχετου μισθών και συντάξεων για χρέη στο Δημόσιο στα 1.500 ευρώ, συμψηφισμό
χρεών με όλους τους φορείς του Δημοσίου, διευκολύνσεις για τη φορολογία των αγροτών
και άλλες ελαφρύνσεις περιλαμβάνει νομοσχέδιο-σκούπα που κατατεθεί στη Βουλή την
επόμενη
εβδομάδα.
Το πολυνομοσχέδιο θα προβλέπει μεγάλη μείωση των φορολογικών προστίμων σε
ποσοστό έως και 80% για εκπρόθεσμες υποβολές φορολογικών δηλώσεων, αλλά και για
μη έκδοση αποδείξεων με πλαφόν στο ύψος του προστίμου τις 30.000 ευρώ ανεξάρτητα
από το πλήθος των αποδείξεων που δεν κόβονται. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, μειώνεται
στα 400 από 1.000 ευρώ το πρόστιμο για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν
απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Β' κατηγορίας), ενώ περιορίζεται στα 800 από 2.500
ευρώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία
Γ' κατηγορίας).
Πτώση 11,8% στο τζίρο της βιομηχανίας το Δεκέμβριο
Πτώση 11,8% κατέγραψε το ∆εκέµβριο σε ετήσια βάση ο τζίρος στη βιοµηχανία, ενώ οι νέες
παραγγελίες παρουσίασαν µείωση κατά 7,5%.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών
στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του µηνός ∆εκεµβρίου 2013, σε
σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ∆εκεµβρίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 11,8%,
έναντι µείωσης 4,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το
2011.
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Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2013 - ∆εκεµβρίου 2013, σε σύγκριση
µε τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2012 - ∆εκεµβρίου 2012, παρουσίασε µείωση
κατά 6,4%, έναντι αύξησης 3,0% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων
προηγούµενων δωδεκαµήνων. Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στη
Βιοµηχανία κατά 11,8% το µήνα ∆εκέµβριο 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του
∆εκεµβρίου 2012, οφείλεται κυρίως στη µείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών
Βιοµηχανιών κατά 12%.
Επιμένουν οι αναφορές για το «σχέδιο Σόιμπλε» στα συρτάρια του Βερολίνου
Η γερμανική Handelsblatt επικαλείται γνώση πεντασέλιδου κειμένου «σεναρίων» για την
Ελλάδα από το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο αναφέρονται ως
ενδεχόμενα η πρόσθετη χρηματοδότηση ή το «κούρεμα». Το υπουργείο, το οποίο απαντά
σε επικρίσεις από την Linke, φέρεται να υπογραμμίζει ότι το εν λόγω κείμενο είναι
«κείμενο εργασίας» και, ως εξέταση σεναρίων, δεν ενδείκνυται για άντληση
συμπερασμάτων.
Σε δημοσίευμά της την Τετάρτη, η εφημερίδα αναφέρει ότι το γερμανικό υπουργείο
Οικονομικών απάντησε σε αίτημα της Linke σχετικά με την Ελλάδα και, διά του γενικού
γραμματέα του Στέφεν Κάμπετερ, «επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την ύπαρξη του
εσωτερικού εγγράφου, που εξετάζει τα σενάρια επιπλέον χρηματοδότησης ή
κουρέματος». Η εφημερίδα αναφέρει πως το πεντασέλιδο κείμενο βρίσκεται στη διάθεσή
της. Ο Κάμπετερ, γράφει η Handelsblatt, υπογράμμισε ότι πρόκεται για «έγγραφο
εργασίας» για εσωτερική συζήτηση και εξαιτίας του χαρακτήρα του, το έγγραφο «δεν
ενδείκνυται ακόμη για δημοσίευση ενδιάμεσων ή τμηματικών αποτελεσμάτων».
Παραδόθηκε το 99% των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ
Το 99% των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ έχει παραδοθεί και μένουν ακόμη 2-3, δήλωσε ο
υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Μιλώντας στο Mega, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι η διαδικασία σχετικά με την
παράδοση των κτηρίων των ιατρείων του Οργανισμού έχει προχωρήσει και επανέλαβε
ότι στις μονάδες που δεν θα παραδοθούν την ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές θα
έχουν εκείνοι που δεν παρέδωσαν τα ιατρεία.
«Στηρίζουμε Ιωαννίδη» δηλώνουν οι βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας της ΝΔ
Τους 20 βουλευτές της ΝΔ κεντρικής Μακεδονίας υποδέχεται το μεσημέρι στο Μέγαρο
Μαξίμου ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στόχος της συνάντησης είναι να δοθεί ένα
καθολικό μήνυμα στήριξης στην υποψηφιότητα του Γιάννη Ιωαννίδη για την Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας,
έναντι
του
«αντάρτη»
Απόστολου
Τζιτζικώστα.
Στη σύσκεψη θα συμμετέχει ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Γ.Ιωαννίδης και ο γραμματέας
του κόμματος Ανδρέας Παπαμιμίκος. Στόχος είναι να περιοριστούν τα παράπονα και να
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δοθεί από τον κ. Σαμαρά το μήνυμα της «πανστρατιάς» για την Κεντρική Μακεδονία και
να στηριχθεί από όλους και χωρίς επιφυλάξεις ο επίσημος υποψήφιος του κόμματος.
Τζιτζικώστα θα στηρίξουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
Τον Απόστολο Τζιτζικώστα θα στηρίξουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για την περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας όπως αποφασίστηκε την Τρίτη έπειτα από εισήγηση της
συντονιστικής επιτροπής του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, στην κοινή συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων με την Γραμματεία Τοπικής
Αυτοδιοίκησης υπό την προεδρία του προέδρου του κόμματος Πάνου Καμμένου.
Σχετική ανακοίνωση έκανε η συντονιστική επιτροπή του κόμματος στη Θεσσαλονίκη
όπου επισημαίνεται ότι «η ξεκάθαρη θέση του Απόστολου Τζιτζικώστα για τη Μακεδονία,
τα Εθνικά μας θέματα και την πολιτική των Μνημονίων οδήγησε τη Συντονιστική
Επιτροπή Ν. Θεσσαλονίκης με ομόφωνη απόφασή της να προτείνει τη στήριξή του».
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ αύριο ο Πάνος Καμμένος θα ανακοινώσει το όνομα
του υποψηφίου δημάρχου που θα στηρίξουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στον Πειραιά, ενώ
συνεργάτες του μιλούν για «όνομα έκπληξη».
Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Στέλιος Σταυρίδης
Έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Στέλιος
Σταυρίδης. Ο Στέλιος Σταυρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα και καταγόταν από τη Σμύρνη.
Ήταν διπλωματούχος Μηχανολόγος του Πολυτεχνείου Ζυρίχης, με μεταπτυχιακές
σπουδές σε Business Administration και Οικονομικά.
Στη διάρκεια της μακράς επαγγελματικής του πορείας κατείχε διοικητικές θέσεις σε
μεγάλες ελληνικές εταιρείες, όπως ο Όμιλος Lavipharm (Εντεταλμένος Σύμβουλος 19841987), τα ΕΛΔΑ (Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου, Πρόεδρος Δ.Σ. 1992-1993), η
ΕΥΔΑΠ, όπου ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος από
τον Απρίλιο έως και τον Αύγουστο του 2013.
Σε ακινησία τέθηκαν 1.143.034 οχήματα την πενταετία 2009-2013
Σε ακινησία έχουν τεθεί από το 2009 έως και το 2013 συνολικά 1.143.034 οχήματα στην
Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών,
Γιάννης Στουρνάρας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Την ίδια περίοδο 438.842 οχήματα έκαναν άρση ακινησίας.
Αρνητική δημοσκόπηση για τον Ρέντσι, πριν ακόμα ορκιστεί
Αντιµέτωπος µε την πρώτη αρνητική δηµοσκόπηση βρίσκεται, πριν ακόµα αναλάβει επισήµως
καθήκοντα, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι, καθώς οι πολίτες
δηλώνουν ότι δεν εγκρίνουν τον τρόπο µε τον οποίο έφθασε στην εξουσία. Στην ερώτηση πώς
κρίνουν την ψήφο µοµφής την οποία επέβαλε πριν από µια εβδοµάδα ο Ματέο Ρέντσι στους
κόλπους της ηγεσίας του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος (PD) εναντίον του Ενρίκο Λέτα, του
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προκατόχου του επικεφαλής της κυβέρνησης, το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε πως πρόκειται
για «ένα πλήγµα στη δηµοκρατία». Αντίθετα, µόνο το 26% θεωρεί πως πρόκειται για µια
«οµαλή» αλλαγή κυβέρνησης.
Οι απαντήσεις δεν είναι τόσο ενθαρρυντικές για τον εντολοδόχο πρωθυπουργό ούτε σε ό,τι
αφορά το µέλλον της νέας κυβέρνησης. Το 49% δηλώνει πως έχει «ελάχιστη ή καθόλου»
εµπιστοσύνη σε µια κυβέρνηση υπό τον Ματέο Ρέντσι, ενώ «ψήφο εµπιστοσύνης» δίνει το
46% των ερωτηθέντων.

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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