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Πρωταθλήτρια στην ανεργία η Ελλάδα
Στο 27% του ενεργού πληθυσμού σκαρφάλωσε η ανεργία στην Ελλάδα το Νοέμβριο του
2012, από 26,6% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Παρασκευή στη
δημοσιότητα η Eurostat.
Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους επιδόσεις της χώρας μας, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες
ήταν 24%, στις γυναίκες 31,1% και στους νέους κάτω των 25 ετών 59,4%. Και στις τρεις
κατηγορίες ανέργων, η Ελλάδα έχει τις χειρότερες επιδόσεις στην ΕΕ.
Ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη στους άνδρες ήταν τον Ιανουάριο 11,8%, στις
γυναίκες 12,1% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 24,2%.
Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Ιανουάριο στο 11,9% σημειώνοντας
μικρή αύξηση σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 (11,8%), ενώ στο σύνολο της ΕΕ
αυξήθηκε την ίδια περίοδο από 10,7% σε 10,8%.
Τον Ιανουάριο, η ΕΕ είχε 26,2 εκατ. άνεργους, εκ των οποίων 18,9 ζουν στην Ευρωζώνη.
Σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2012, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,9 εκατ.
άτομα στην Ευρωζώνη.
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Οι χώρες στις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος ήταν η
Ελλάδα (από 20,8% σε 27%), η Κύπρος (από 9,9% σε 14,7%) και η Πορτογαλία (από
14,7% σε 17,6%).
Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα η συμφωνία COSCO - HP, είπε ο πρωθυπουργός
Ως ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της κινεζικής εταιρείας διαμετακομιστικού
εμπορίου COSCO και της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας Hewlett Packard για τη
μεταφορά των προϊόντων της δεύτερης στη νοτιοανατολική και την κεντρική Ευρώπης
μέσω του λιμανιού του Πειραιά και του σιδηροδρομικού δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Στα 4,74 δισ. ευρώ η αξία των αποθεμάτων χρυσού της Ελλάδας
Στις 3.760 χιλιάδες ουγκιές έφθαναν τα αποθέματα φυσικού χρυσού στις 31.12.2012,
σύμφωνα με έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή διά
του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, σε απάντηση ερώτησης της βουλευτού
της Χρυσής Αυγής Ελένης Ζαρούλια για τα αποθέματα χρυσού που μεταφέρθηκαν εκτός
Ελλάδος την περίοδο της κατοχής και τα σημερινά αποθέματα χρυσού της χώρας μας.
Όπως ενημερώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, «στις 31.12.2012 τα αποθέματα φυσικού
χρυσού ήταν 3.760 χιλιάδες ουγκιές, αξίας 4,74 δισ. ευρώ, από τα οποία το ήμισυ
φυλάσσεται στην ΤτΕ και το υπόλοιπο φυλάσσεται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της
Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ, την Τράπεζα της Αγγλίας και την Ελβετία».
Ασθενείς οι συνθήκες στην ελληνική μεταποίηση και τον Φεβρουάριο
Αύξηση κατέγραψε ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών στην Ελλάδα το Φεβρουάριο
ωστόσο οι συνθήκες στην εγχώρια μεταποίηση παρέμειναν εξασθενημένες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας της Markit που δημοσιεύθηκε σήμερα ο
Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο σε
υψηλό εννεαμήνου στις 43,0 μονάδες, υψηλότερα από τις 41,4 μονάδες του Ιανουαρίου.
Σημειώνεται πως ο δείκτης παραμένει για μία τριετία κάτω από τις 50 μονάδες που
διαχωρίζουν τη συρρίκνωση από την επέκταση.
Παράλληλα, οι εταιρείες προχώρησαν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους. Ο
ρυθμός μείωσης της απασχόλησης παρέμεινε σημαντικός, παρόλο που ήταν ο
βραδύτερος από τον Ιούνιο του 2011.
Εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΤΕΑΝ στο ΒΕΘ
Οι δράσεις του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), οι
οποίες προωθούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος και είναι προσανατολισμένες
στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα
βρεθούν στο επίκεντρο ημερίδας που συνδιοργανώνουν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το ΕΤΕΑΝ και η Εθνική Τράπεζα.
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Η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση ενεργών δράσεων του ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την
επιχειρηματικότητα» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου, στις 19.00 μμ, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου (Αριστοτέλους 27, στον τέταρτο όροφο).
Μπερσάνι: Δεν συνεργάζομαι με τον Μπερλουσκόνι
Η ιταλική κεντροαριστερά δεν πρόκειται να συνεργαστεί σε έναν ευρύ συνασπισμό με
την κεντροδεξιά υπό τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ύστερα από το αποτέλεσμα των
βουλευτικών εκλογών την περασμένη εβδομάδα που δεν ανέδειξε νικητή, δήλωσε σήμερα
σε συνέντευξή του ο ηγέτης της Πιερ Λουίτζι Μπερσάνι.
«Θέλω να το ξεκαθαρίσω: η ιδέα ενός μεγάλου συνασπισμού δεν υφίσταται και δεν θα
υπάρξει ποτέ», δήλωσε ο Μπερσάνι στην εφημερίδα La Repubblica.
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