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Στο επίπεδο-ρεκόρ του 23,1% εκτοξεύθηκε η ανεργία το Μάιο
Νέο ρεκόρ σηµείωσε η ανεργία το Μάιο και διαµορφώθηκε στο 23,1%, έναντι του
αναθεωρηµένου 22,6% για τον Απρίλιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσίευσε, σήµερα, η
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Κοντά στο 55% σκαρφάλωσε η ανεργία στους νέους ηλικίας έως 25
ετών.
Ξεκίνησε η κούρσα για τη διεκδίκηση της Εµπορικής Τράπεζας µε τίµηµα 1 ευρώ
Η αντίστροφη µέτρηση για την πώληση της Εµπορικής Τράπεζας ξεκίνησε, χθες, µε την υποβολή
των σχετικών δεσµευτικών προτάσεων, σε Βρυξέλλες και Παρίσι, από την Εθνική Τράπεζα, την
Alpha Bank και την Eurobank. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το τίµηµα που προσφέρουν οι τρεις
ενδιαφερόµενοι ανέρχεται σε 1 ευρώ, ενώ η υλοποίηση των σχεδίων τους προϋποθέτει την
ανακεφαλαιοποίηση της Εµπορικής Τράπεζας µε περίπου 3 δισ. ευρώ, πριν από τη συγχώνευση
µε τον ελληνικό όµιλο που θα προκριθεί. Από την πλευρά της, η Credit Agricole είπε ότι εξετάζει
τις προσφορές χωρίς να έχει λάβει ακόµα αποφάσεις.
Μειώσεις και στις χαµηλές συντάξεις στο υπό διαµόρφωση πακέτο της κυβέρνησης
∆ύο σενάρια για µείωση των συντάξεων επεξεργάζεται, σύµφωνα µε πληροφορίες, το υπουργείο
Εργασίας, µε τις περικοπές να κυµαίνονται από 2%-15%. Θίγονται ακόµα και τα χαµηλά κλιµάκια
των 700 ευρώ, ενώ αναµένεται «ψαλίδισµα» κατά 35% των διπλών συντάξεων, χηρείας και
θυγατέρων από την 1η Ιανουαρίου 2013. Στο τραπέζι παραµένουν η κατάργηση της 13ης και 14ης
σύνταξης και η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης-ελάχιστου χρόνου ασφάλισης. «Τα µέτρα θα
ανακοινωθούν µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Οριακή αύξηση για τη βιοµηχανική παραγωγή τον Ιούνιο
Οριακή αύξηση της τάξεως του 0,3% σηµείωσε η βιοµηχανική παραγωγή τον Ιούνιο, έναντι
µείωσης 13,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010. Στο
πρώτο εξάµηνο, το βιοµηχανικό προϊόν µειώθηκε κατά 4,8% έναντι µείωσης 8,2% που
σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Βουτιά της τάξης του 17% στις τιµές ακινήτων στην Ελλάδα προβλέπει η Fitch
Περαιτέρω υποχώρηση στις τιµές των ακινήτων στην Ελλάδα µεσοπρόθεσµα, της τάξης του 17%,
προβλέπει ο οίκος αξιολόγησης Fitch εξαιτίας των µέτρων λιτότητας, της κρίσης χρέους και της
επακόλουθης «σφιχτής» πολιτικής στεγαστικών δανείων. Ο οίκος αναφέρει ότι από το 2008,
οπότε και οι τιµές ακινήτων είχαν αγγίξει το ζενίθ τους, η υποχώρηση φτάνει το 20%.
Την καθιέρωση φορολογικού συντελεστή 15% για τις επιχειρήσεις ζητεί ο Κ. Μίχαλος
Την καθιέρωση σταθερού φορολογικού συντελεστή 15% τουλάχιστον για µια πενταετία στις
επιχειρήσεις ζήτησε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ από τον υπουργό Οικονοµικών Γ.
Στουρνάρα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής τους συνάντησης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μίχαλος ζήτησε
τη δια νόµου επιβολή της αυτοπληροφόρησης του ∆ηµοσίου, προκειµένου να µειωθεί η
γραφειοκρατία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής και στην
εξυγίανση και ενίσχυση του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού µηχανισµού. Για το θέµα της
πάταξης του παραεµπορίου και του λαθρεµπορίου, ο κ. Μίχαλος υπενθύµισε την πρόταση του
ΕΒΕΑ για τη δηµιουργία Σώµατος ∆ίωξης Παραεµπορίου. Ακόµα, έγινε πρόταση για άµεση
αξιοποίηση χρηµάτων του ΕΣΠΑ, ύψους 2 δισ. ευρώ, µέσω των επιµελητηρίων, ώστε να
ενισχυθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

