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Βουτιά 48% στην οικοδοµή το Φεβρουάριο
Καθίζηση σε ποσοστό 48% (βάσει της επιφάνειας) σηµείωσε το Φεβρουάριο η οικοδοµική
δραστηριότητα, καθώς η αγορά ακινήτων παραµένει σε τροχιά βαθιάς ύφεσης, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη ∆ευτέρα η ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το µέγεθος
της συνολικής οικοδοµικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) στο σύνολο της χώρας,
µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 1.240 οικοδοµικές άδειες,
που αντιστοιχούν σε 191,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 761,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε
δηλαδή, µείωση κατά 45,3% στον αριθµό των αδειών, κατά 48% στην επιφάνεια και κατά 47%
στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012.
Το ελληνικό πρόγραµµα στο επίκεντρο του Eurogroup
Την καταβολή της δόσης του πρώτου τριµήνου 2013 ύψους 4,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα
αναµένεται να εγκρίνει σήµερα, ∆ευτέρα, το Eurogroup στις Βρυξέλλες, ενώ δεν αποκλείεται
να υπάρξει συζήτηση και για την έγκριση της δόσης του δευτέρου τριµήνου ύψους 3,2 δισ.
ευρώ, στην βάση πρότασης του Euroworking Group.
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Ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας αναµένεται να ενηµερώσει τους οµολόγους του
για την πορεία εφαρµογής του προγράµµατος, αλλά και για επί µέρους ζητήµατα που άπτονται
της έκθεσης αξιολόγησης που συνέταξε η τρόϊκα για την ελληνική οικονοµία. Η έκθεση θα
παρουσιασθεί σήµερα από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ στο Συµβούλιο
Υπουργών Οικονοµικών της ζώνης του ευρώ.
Στο Eurogroup θα αναζητηθεί και λύση στο ζήτηµα της αποπληρωµής του ελληνικού οµόλογου
των 5,6 δισ. ευρώ που ωριµάζει στις 20 Μαΐου και διακρατείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.
Με νέα «τεκµήρια» ο προσδιορισµός των εισοδηµάτων των φορολογουµένων
Με έµµεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου θα υπολογίζεται πλέον ο φόρος που θα πληρώνουν
φυσικά πρόσωπα, επιτηδευµατίες και επιχειρήσεις.
Απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ.Μαυραγάνης προβλέπει πως οι
φοροελεγκτές θα προσδιορίζουν πλέον τα εισοδήµατα φυσικών προσώπων και τα φορολογητέα
ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελµατιών βάσει στοιχείων που αφορούν
στην πραγµατική τους ρευστότητα, το επίπεδο διαβίωσης τους και την περιουσιακή τους
κατάσταση.
Αµερικανικό σύστηµα ελέγχου στην εφορία από τον Ιούλιo
Με συνταγή της οικονοµικής αστυνοµίας των ΗΠΑ, του γνωστού IRS, η κυβέρνηση σχεδιάζει
τα νέα µέτρα κατά της φοροδιαφυγής που θα θέσει σε εφαρµογή από τον Ιούλιο. Όλες οι
αλλαγές θα περιληφθούν σε νοµοσχέδιο που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του µήνα για να
κατατεθεί στη Βουλή και να ισχύσει άµεσα.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του Βήµατος της Κυριακής, στο εξής όλοι οι φορολογούµενοι θα
έχουν ατοµικό φάκελο, στον οποίο θα καταγράφονται, εκτός από τα εισοδήµατα, τα δάνεια και
την περιουσία τους, όλες οι τρέχουσες δαπάνες -λογαριασµοί εισιτήρια, αποδείξεις σούπερ
µάρκετ- και µόλις κριθεί αναγκαίο θα καλούνται για έλεγχο.
Με ειδικές διατάξεις θα ελέγχονται οι offshore και οι διαχειριστές τους, καθώς και τα
εισοδήµατα από τόκους, µερίσµατα και πηγές του εξωτερικού. Για την πραγµατοποίηση των
ελέγχων θα δηµιουργηθούν σε όλη την Ελλάδα 65 µικρά περιφερειακά κέντρα ελέγχου.
Να διατηρηθεί το επίδοµα γάµου στην νέα Εθνική Συλλογική Σύµβαση ζητεί η ΕΣΕΕ
Να διατηρηθεί το επίδοµα γάµου στη Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, ακόµα και
αν χρειαστεί να είναι µειωµένο, προτείνουν οι µικροµεσαίοι έµποροι, ενώ είναι σε εξέλιξη ο
διάλογος µετ' εµποδίων των εργοδοτών και των συνδικάτων για τη νέα ΕΓΣΣΕ.
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Σηµαντικές απώλειες για το λιανεµπόριο το 2012
Σηµαντικές απώλειες υπέστη και το 2012 ο εγχώριος κλάδος του λιανικού εµπορίου ειδών
ένδυσης και υπόδησης, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της Hellastat ΑΕ.
Η οικονοµική ύφεση, σε συνδυασµό µε τα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, έχουν αρνητική
επίδραση στο διαθέσιµο εισόδηµα και τη ψυχολογία των καταναλωτών, περιορίζοντας
δραστικά τη ζήτηση για είδη ένδυσης και υπόδησης, κυρίως των επωνύµων.
Σύµφωνα µε τον δείκτη όγκου της ΕΛΣΤΑΤ, το 2011 ο τοµέας ένδυσης-υπόδησης κατέγραψε
υποχώρηση 18,8% (η µεγαλύτερη απώλεια συγκριτικά µε τους υπόλοιπους κλάδους του
λιανικού εµπορίου), ενώ τους πρώτους 8 µήνες του 2012 η πτώση έγινε εντονότερη (-21,5% σε
ετήσια βάση). Η σωρευτική µείωση, σε σχέση µε το 2005 ανέρχεται σε περίπου 30%.
Σε δύο φάσεις η Τραπεζική Ένωση, λέει ο Β. Σόιµπλε
Τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού µηχανισµού τραπεζικής εξυγίανσης «σε δύο φάσεις», που θα
στηρίζεται αρχικά στα ισχύοντα συστήµατα ορισµένων χωρών, καθώς η δηµιουργία µίας
ενιαίας αρχής πριν την αναθεώρηση των συνθηκών της ΕΕ είναι νοµικά ανέφικτη, προτείνει ο
γερµανός υπουργός Οικονοµικών Β. Σόιµπλε, διαφωνώντας ουσιαστικά µε την πρόταση που
ετοιµάζεται να παρουσιάσει η Κοµισιόν για µία ενιαία αρχή εκκαθάρισης και στήριξης των
τραπεζών, ο δεύτερος πυλώνας στο σχέδιο για την «Τραπεζική Ένωση».
Σε άρθρο του που δηµοσιεύεται τη ∆ευτέρα στην εφηµερίδα Financial Times, επισηµαίνει ότι
οι ευρωπαϊκές συνθήκες στην παρούσα κατάσταση «δεν αρκούν για να στηρίξουν (στο πλαίσιο
του νόµου) µε τρόπο επαρκή και διαρκή µια ισχυρή κεντρική αρχή εξυγίανσης».
Αρχίζει η επίδοση φύλλων πορείας στους καθηγητές - Κινητοποίηση το απόγευµα
Θα παραλάβουν -όπως όλα δείχνουν- τα 88.000 φύλλα πορείας που αρχίζουν να επιδίδονται
από σήµερα, ∆ευτέρα, οι καθηγητές, ωστόσο, την ίδια ώρα συντονίζουν τη δράση τους κατά
της επιστράτευσής τους.
Η νέα απόφαση για επιστράτευση εργαζοµένων έχει προκαλέσει αντιδράσεις, µε τον ΣΥΡΙΖΑ
και το ΚΚΕ να την καταδικάζουν και συνδικαλιστικά σωµατεία να ανακοινώνουν συµµετοχή
στην κινητοποίηση της ∆ευτέρας κατά της προληπτικής επιστράτευσης. ∆εν είναι
αντισυνταγµατική η απόφαση για επιστράτευση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον
ΒΗΜΑ 99,5 το πρωί της ∆ευτέρας.
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