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Ισχνές οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα στο 9μηνο
Καθαρή εισροή ύψους 234 εκατ. ευρώ εμφάνισαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2013 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους, ενώ και οι άμεσες επενδύσεις
κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εισροή (αποεπένδυση) ύψους 709 εκατ.
ευρώ. Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή
ύψους 7,5 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 75,6 δισ. ευρώ στην 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.
Στο μικροσκόπιο του Eurogroup ο «ατελής» προϋπολογισμός του 2014
Με ανοικτά ζητήματα και εκκρεμότητες θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για το έκτακτο
Eurogroup της 22ας Νοεμβρίου ο Γ.Στουρνάρας, συνοδευόμενος από τους επικεφαλής
της τρόικα. Η έκτακτη σύνοδος του Eurogroup θα εξετάσει τα προσχέδια για την
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κατάρτιση των προϋπολογισμών των χωρών-μελών της Ευρωζώνης για το 2014.
Συγκεκριμένα, θα πιστοποιηθεί ποιοι προϋπολογισμοί είναι αξιόπιστοι και σύμφωνοι
προς τις συστάσεις των Βρυξελλών και ποιοι πρέπει να αναμορφωθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέτρα 1 δισ. ευρώ εξακολουθούν να χωρίζουν κυβέρνηση και
τρόικα, ωστόσο το ποσό αυτό προκύπτει χωρίς να έχουν ολοκληρώσει οι δανειστές την
αξιολόγηση όλων των παρεμβάσεων που έχει προτείνει η ελληνική πλευρά.
Έλληνες αξιωματούχοι στον Guardian: H τρόικα «μάς ζητά τρελά πράγματα»
Για βαριά ατμόσφαιρα στις διαβουλεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα κάνει
λόγο Έλληνας αξιωματούχος στον βρετανικό Guardian, λέγοντας πως οι αντιπρόσωποι
των δανειστών «ζητούν τρελά πράγματα». Άλλο στέλεχος στις Βρυξέλλες που επικαλείται
η εφημερίδα μιλά για κλίμα που θυμίζει τις ημέρες του 2010.
«Μας πιέζουν να υιοθετήσουμε πολιτικές που είναι τρελές» λέει ανώτατος αξιωματούχος
που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα. «Εάν αναγκαστούμε να πάρουμε έστω και μισό
μέτρο παραπάνω θα γίνει επανάσταση σε αυτή τη χώρα, είναι τυφλοί;» αναφέρεται
χαρακτηριστικά. Έτερος αξιωματούχος που επικαλείται η εφημερίδα υποστηρίζει πως η
τρόικα «δεν φαίνεται να πιστεύει ή να καταλαβαίνει ότι εάν η κυβέρνηση πιεστεί πολύ,
θα πέσει», λέγοντας πως «μετά από όσα έχουμε καταφέρει, αξίζουμε λίγο παραπάνω
σεβασμό».
ΤΑΙΠΕΔ: Οι έντονες πιέσεις της τρόικας μπλοκάρουν νέο διαγωνισμό για ΔΕΠΑ
Μπλοκάρει τυχόν νέος διαγωνισμός για ΔΕΠΑ, εφόσον η τρόικα επιμείνει στη στάση της
να ανοίξει τώρα θέμα αλλαγών στη λιανική αγορά φυσικού αερίου, δηλαδή να
καταργηθεί η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος σε έναν και μόνο
προμηθευτή. Τον κίνδυνο αυτό έχει διαμηνύσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του
ΤΑΙΠΕΔ μέχρι και στο Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή τις εντεινόμενες πιέσεις της τρόικας
να αλλάξει το σημερινό καθεστώς.
Τον τελευταίο μήνα, η τρόικα με επιχείρημα ότι έτσι θα ανοίξει ο ανταγωνισμός και θα
πέσουν κατά 5%-10% οι τιμές του φυσικού αερίου στη λιανική, πιέζει το ΥΠΕΚΑ να
αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας των τριών Επιχειρήσεων Παροχής Αερίου ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης, και Θεσσαλίας (51% ΔΕΠΑ, 49% Eni-Shell), και να πάψουν
να έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα προμήθειας αερίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
για
διάστημα
30
ετών
(περίπου
ως
το
2030).
Κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ απαντούν ωστόσο ότι η μείωση των τιμών στη λιανική αγορά
φυσικού αερίου αποτελεί ένα στόχο που για την ώρα είναι αρκετά μακρινός, αφού
άνοιγμα της αγοράς και τυχόν είσοδο σε αυτήν νέων παικτών, απαιτεί μακροχρόνιες
επενδύσεις.
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Πλεόνασµα 2,6 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 9µηνο 2013
Πλεόνασµα 2,6 δισ. ευρώ κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 9µηνο
Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2013, έναντι ελλείµµατος 2,8 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο
του 2012.
Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο η σηµαντική µείωση του εµπορικού ελλείµµατος
κατά 2,8 δισ. ευρώ και ακολούθως η αύξηση των πλεονασµάτων των ισοζυγίων τρεχουσών
µεταβιβάσεων κατά 2,1 δισ. ευρώ και υπηρεσιών κατά 1,3 δισεκ. ευρώ, ενώ αντίθετα αυξήθηκε
το έλλειµµα του ισοζυγίου εισοδηµάτων.
Διπλασιάστηκαν τα «κόκκινα» δάνεια από το τέλος Δεκεμβρίου 2011
Κοντά στο 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου των δανείων των ελληνικών τραπεζών
διαμορφώνονται σήμερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όταν το Δεκέμβριο του 2012
ήταν στο 24,5% και στο τέλος Δεκεμβρίου 2011 στο 16%.Στοιχεία που θα
δημοσιοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος θα
καταδεικνύουν ότι η ύφεση εξακολούθησε να οδηγεί ανοδικά το ποσοστό των μη
εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο των δανείων. Ωστόσο, ο περιορισμός της ύφεσης
επέδρασε οριακά και στον περιορισμό του ρυθμού αύξησης των «κόκκινων» δανείων.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 32% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 και
εκτιμάται πως θα κλείσουν σε αυτά τα επίπεδα στο τέλος του έτους. Από τα τέλη του
2011 έως και σήμερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται κατά 8% σε μέσα
επίπεδα και σήμερα διαμορφώνονται συνολικά σε 70 δισ. ευρώ περίπου.
Πτώση 8% σημείωσε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία το Σεπτέμβριο
Μείωση 8% σημείωσε κύκλος εργασιών στη βιομηχανία το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο μέσος Γενικός ∆είκτης του
δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2012 - Σεπτεμβρίου 2013, σε σύγκριση µε τον ίδιο ∆είκτη του
δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012, παρουσίασε µμείωση κατά 1,9%,
έναντι αύξησης 1,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων
δωδεκαμήνων.
Εξάλλου, ο Γενικός ∆είκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και
εξωτερικής αγοράς) του Σεπτεμβρίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του
Σεπτεµβρίου 2012, παρουσίασε µμείωση κατά 0,9%, έναντι µμείωσης 11,0% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Δεν απορρίπτει κυβέρνηση συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ ο Φ.Κουβέλης
Πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ έρχεται ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης, όπως
προκύπτει από δηλώσεις του την Τρίτη.
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Αφενός ο Φ.Κουβέλης τάσσεται στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτοντας τα περί
«αποστασίας» που καταλογίζονται από τον Ευ.Βενιζέλο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, μετά
το κάλεσμα σε κυβερνητικούς βουλευτές να καταψηφίσουν νέα μέτρα, αφετέρου δηλώνει
ανοιχτός στο ενδεχόμενο συμμετοχής της ΔΗΜΑΡ σε κυβέρνηση Αριστεράς.
Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι Action24, η οποία πρόκειται
να προβληθεί απόψε, ο Φώτης Κουβέλης δήλωσε ότι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα είναι
πολιτική κίνηση και «σε καμία περίπτωση αποστασία».
Ερωτηθείς, δε, για το ενδεχόμενο συμμετοχής της ΔΗΜΑΡ σε κυβέρνηση Αριστεράς, ο
Φ.Κουβέλης τόνισε ότι χρειάζονται κυβερνήσεις συνεργασίας, αρκεί η συνεργασία να
είναι ουσιαστική και να έχει αποτέλεσμα στην ασκούμενη πολιτική.«Δεν το
απορρίπτετε;» είναι η επόμενη ερώτηση του δημοσιογράφου Β.Ταλαμάγκα, για να
απαντήσει ο Φ.Κουβέλης: «Βεβαίως».
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν οι Πρυτάνεις
Άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Παιδείας, «με σκοπό την έναρξη
διαλόγου προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί», ζητεί η
Σύνοδος των Πρυτάνεων.
«Η Σύνοδος Πρυτάνεων των ΑΕΙ, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, είναι έτοιμη να
συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει στα Ελληνικά
Πανεπιστήμια το μέτρο της διαθεσιμότητας. Για το λόγο αυτό ζητάει άμεση συνάντηση με
τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας, με σκοπό την έναρξη διαλόγου
προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί», αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση του προεδρείου της Συνόδου.
Το τελευταίο αντίο στον Γλαύκο Κληρίδη
Δημοσία δαπάνη και με τιμές αρχηγού κράτους εν ενεργεία τελέστηκε στη Λευκωσία η
κηδεία του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γλαύκου Κληρίδη.
Επίσης θα τηρηθεί δημόσια αργία. Οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία και
την πρεσβεία της Ελλάδας κυματίζουν μεσίστιες. Τη Δευτέρα, πολιτικοί και πολίτες
κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας, όπου είχε εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα
η σορός του.
«Ο Γλαύκος Κληρίδης είχε το χάρισμα της διορατικότητας και την αρετή του ρεαλισμού»
σημείωσε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκωσία για την
κηδεία του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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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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