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Αµετάβλητα αναµένεται να αφήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναµένεται να ξεκινήσει το 2013 διατηρώντας σταθερά τα
επίπεδα των επιτοκίων του ευρώ, παρά την αύξηση της ανεργίας και την ύφεση ρεκόρ που
παρατηρούνται στην Ευρωζώνη. Συγκεκριµένα αναµένεται να ανακοινώσει σήµερα, πως το επιτόκιο
των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής
χρηµατοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραµείνουν αµετάβλητα στο
0,75%, 1,50% και 0,00% αντιστοίχως.
Αύξηση 3,4% σηµείωσαν οι εξαγωγές το Νοέµβριο
Αύξηση 3,4% σηµείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Νοέµβριο του 2012, ενώ περαιτέρω µειώθηκαν οι
εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία των εµπορευµατικών συναλλαγών της χώρας. Ειδικότερα, από την
ΕΛΣΤΑΤ δηµοσιοποιήθηκαν τα εξής: Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, χωρίς τα
πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 2,440 δισ. ευρώ, έναντι 2,651 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του
2011,
παρουσιάζοντας
µείωση
8%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 1,559 δισ.
ευρώ, έναντι 1,508 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.

1

Αναπτυξιακό πακέτο µε 80 δηµόσια έργα εντός του 2013
∆έκα νοµοσχέδια, 32 έργα Σύµπραξης ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, 48 ∆ηµόσια Έργα και 21
δράσεις για την εκτέλεση έργων, ένα νέο λιµάνι για κρουαζιερόπλοια στην ευρύτερη περιφέρεια του
Πειραιά, ενεργοποίηση προγραµµάτων αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
και στόχο για απορρόφηση 3,890 δισ. ευρώ από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ προγραµµατίζει το
υπουργείο Ανάπτυξης - Υποδοµών για το 2013 µε στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την
επανεκκίνηση της οικονοµίας. Το πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους στόχους και χρονοδιαγράµµατα,
ανακοίνωσε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης παρουσία του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος σχολίασε, ότι το «χρονοστοχοδιάγραµµα» αποτελεί ένα
εργαλείο που επιτρέπει, µεταξύ άλλων, στον πρωθυπουργό να ελέγχει τις εξελίξεις, καλλιεργώντας
νοοτροπία συνέπειας και συνέχειας, «ασχέτως του ποιος είναι πάνω, ποιος είναι υπουργός».
«Κληρώνει» την Παρασκευή για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
Αµφίσηµες είναι οι πληροφορίες για το µέλλον του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου λίγες ώρες πριν την
εκπνοή της προθεσµίας κατάθεσης δεσµευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόµενους. Οι Εθνική
Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Αττικής, που έχουν εκδηλώσει µη δεσµευτικό ενδιαφέρον
και δύνανται να συµµετάσχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού, κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους
αφήνοντας όλα τα ενδεχόµενα ανοιχτά. ∆εν αποκλείεται κάποια από αυτές να µην υποβάλει τελικά
πρόταση για την εξαγορά του ΤΤ έως και τις 10 το πρωί της Παρασκευής, οπότε εκπνέει ο χρόνος που
έχει δοθεί στους υποψηφίους.
∆εσµευτικές προσφορές έως τις 27 Μαρτίου για τον ΟΠΑΠ
Μέχρι τις 27 Μαρτίου καλούνται οι επτά ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν δεσµευτικές προσφορές για
την απόκτηση του 33% του ΟΠΑΠ, όπως αποφάσισε την Τετάρτη το διοικητικό συµβούλιο του
Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων.
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