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Στο 2,4% η παγκόσµια ανάπτυξη το 2013 εκτιµά η Παγκόσµια Τράπεζα
Την εκτίµηση ότι η παγκόσµια οικονοµία παραµένει εύθραυστη, αλλά η χειρότερη
περίοδος της οικονοµικής κρίσης φαίνεται ότι έχει παρέλθει, διατυπώνει η Παγκόσµια
Τράπεζα στην έκθεση Παγκόσµιες Οικονοµικές Προοπτικές. Σύµφωνα µε την έκθεση,
το παγκόσµιο συνολικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% το 2012, ενώ προβλέπει ότι η
ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2013 θα παραµείνει κυρίως στο 2,4%. Σταδιακά θα
ενισχυθεί στο 3,1% το 2014 και στο 3,3% το 2015. Η µεταβλητότητα και η αργή
ανάπτυξη σε χώρες µε υψηλό εισόδηµα, συµβάλλουν στην αδύναµη κατάσταση της
παγκόσµιας οικονοµίας, αναφέρεται στην έκθεση.
Άρχισε η δεύτερη φάση του διαγωνισµού για την αξιοποίηση του Ελληνικού
Σε ειδικές συναντήσεις παρουσιάσεων και επισκέψεων στους χώρους του Ελληνικού
στους τρεις ενδιαφερόµενους επενδυτές, θα προχωρήσει από την επόµενη εβδοµάδα
το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), καθώς άρχισε η
β΄ φάση του διαγωνισµού για την αξιοποίηση της περιοχής. Η υποβολή των τεχνικών
προσφορών αναµένεται να πραγµατοποιηθεί τον Ιούλιο. Όπως ανακοίνωσε το
ΤΑΙΠΕ∆, ήδη απεστάλησαν στους προεπιλεγµένους επενδυτές, που υπέγραψαν την
απαραίτητη συµφωνία εµπιστευτικότητας (Elbit Cochin Ltd, London & Regional
Properties και Lamda Development), τα τεύχη του διαγωνισµού, καθώς και οι
λεπτοµέρειες για την πρόσβαση στα τεχνικά και νοµικά στοιχεία του έργου για τη
διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων. Σηµειώνεται ότι το ∆ηµόσιο συµµετέχει µε
ποσοστό 30% στην κερδοφορία από την αξιοποίηση της περιοχής καθ' όλη τη διάρκεια
της σύµβασης που θα υπογραφεί.
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Υστερήσεις στη φορολογική διοίκηση βλέπει ο Χ. Ράιχενµπαχ
Για υστέρηση στη φορολογική διοίκηση έκανε λόγο ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης
για την Ελλάδα, Χορστ Ράιχενµπαχ, µετά τη συνάντηση που είχε µε τον υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κωστή
Χατζηδάκη. «Ένας τοµέας όπου υπάρχει ενδεχοµένως κάποια υστέρηση είναι αυτός
της φορολογικής διοίκησης. Ευελπιστούµε ότι ο νέος γενικός γραµµατέας Φορολογίας,
θα αναλάβει δράση ώστε τους επόµενους µήνες και εβδοµάδες να δούµε µία
σηµαντική πρόοδο, καθώς έχουν γίνει σηµαντικές επενδύσεις από πλευράς τεχνικής
υποστήριξης και στον τοµέα αυτό και τα αποτελέσµατα είναι πενιχρά σε σχέση µε
αυτές», είπε σχετικά. Στη συνάντηση µε τον υπουργό συζητήθηκε η έκβαση των
διαπραγµατεύσεων που θα γίνουν µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τράπεζες για
την επανεκκίνηση των έργων των τεσσάρων αυτοκινητοδρόµων της χώρας.
Η νέα ελληνική εξαγωγική επιχείρηση είναι µικροµεσαία µε κύρια
δραστηριότητα τα τρόφιµα
Μόλις 1,57% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται
σήµερα στην Ελλάδα, στοχεύουν, έστω και συγκυριακά, στην επέκταση των προϊόντων
τους σε διεθνείς αγορές, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για το προφίλ των ελληνικών
επιχειρήσεων, που απέκτησαν διεθνή προσανατολισµό την τελευταία τριετία και
πραγµατοποίησε το Παρατηρητήριο Νέων Εξαγωγέων του Πανελληνίου Συνδέσµου
Εξαγωγέων (ΠΣΕ), σε συνεργασία µε το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών
(ΚΕΕΜ). Σύµφωνα µε την έρευνα, η µέση νέα ελληνική εξαγωγική επιχείρηση είναι
µικροµεσαία, µε κύρια δραστηριότητα γύρω από τα τρόφιµα, ενώ στη συντριπτική
τους πλειονότητα εδρεύουν στην Αττική.
Συνεδριάζει το ∆ΝΤ για τις δόσεις για την Ελλάδα
Συνεδριάζει στις 17.00 απόγευµα (ώρα Ελλάδας) το διοικητικό συµβούλιο του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) µε αντικείµενο την έγκριση της εκταµίευσης
των δόσεων που υπολείπονται προς την Ελλάδα, συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Μετά
τη συνεδρίαση αναµένεται η δηµοσιοποίηση της έκθεσης του ∆ΝΤ για το ελληνικό
πρόγραµµα προσαρµογής, η οποία συµπεριλαµβάνει Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους
(DSA). Το σηµείο που ενδιαφέρει την Ελλάδα, εκτός από το θέµα του χρέους, είναι ο
προσδιορισµός των µέτρων για τη διετία 2015 - 2016 από την πλευρά του Ταµείου (η
Κοµισιόν τα τοποθετεί στα 4 δισ. ευρώ), τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να
διευκρινιστούν ως το τέλος Μαρτίου 2013.
Στα 13,2 δισ. ευρώ µειώθηκε το εµπορικό έλλειµµα στο δεκάµηνο του 2012
Έλλειµµα 13,2 δισ. ευρώ εµφάνισε το εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας στο δεκάµηνο
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012, σύµφωνα µε στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής
υπηρεσίας Eurostat, που δόθηκαν, χθες, στη δηµοσιότητα, στις Βρυξέλλες. Όπως
προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13%
(από 18,6 δισ. ευρώ σε 20,9 δισ. ευρώ), ενώ µείωση 9% (από 37,4 δισ. ευρώ σε 34,2
δισ. ευρώ) εµφάνισαν οι εισαγωγές. Αποτέλεσµα ήταν το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας
να µειωθεί από 18,8 δισ. ευρώ σε 13,2 δισ. ευρώ. Στην ΕΕ το υψηλότερο εµπορικό
πλεόνασµα εµφάνισε η Γερµανία (157,7 δισ. ευρώ) και ακολουθούν η Ολλανδία (41 διs.
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ευρώ) και η Ιρλανδία (35,6 δισ. ευρώ). Το υψηλότερο εµπορικό έλλειµµα είχε η
Βρετανία (139,8 δισ. ευρώ) και ακολουθούν η Γαλλία (69,1 δισ. ευρώ), η Ισπανία (29,3
δισ. ευρώ) και η Ελλάδα (13,2 δισ. ευρώ).
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