23 Αυγούστου 2012
Σχέδιο για «περισσότερο χρόνο, χωρίς περισσότερο χρήµα» από την κυβέρνηση
Την αναβολή της εξόφλησης των δανείων στην ευρωζώνη και το ∆ΝΤ σχεδιάζει, σύµφωνα µε
πληροφορίες των «Νέων» να διεκδικήσει η κυβέρνηση από την τρόικα προκειµένου να αποφύγει
το αίτηµα της νέας χρηµατοδότησης, το οποίο δύσκολα θα περνούσε από τα ευρωπαϊκά
Κοινοβούλια. Σε αυτό το κλίµα εντάσσεται και η δήλωση του πρωθυπουργού Α. Σαµαρά στην Bild
ότι περισσότερος χρόνος δεν σηµαίνει και περισσότερα χρήµατα». Παράλληλα, σε νέα
συνέντευξη που παραχώρησε στη S.Zeitung, o κ. Σαµαράς δεσµεύεται προσωπικά ότι οι Γερµανοί
θα πάρουν πίσω τα χρήµατα που δανείζουν στην Ελλάδα. Στο µεταξύ, το θέµα της Ελλάδας
αναµένεται να τεθεί επί τάπητος στη συνάντηση που θα έχουν το απόγευµα, η Α.Μέρκελ µε τον
Φρανσουά Ολάντ. Ανώτεροι Γερµανοί αξιωµατούχοι, που επικαλείται το Reuters, έχουν δηλώσει
ότι υπάρχει µικρή πιθανότητα να δοθεί περιθώριο χαλάρωσης, ενώ και η ίδια η Μέρκελ πάγωσε
τις προσδοκίες για εκτεταµένες παραχωρήσεις.
«∆εν θα γίνουν αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ έως το τέλος του έτους», δήλωσε ο
υφυπουργός Περιβάλλοντος
«∆εν θα γίνουν αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ έως το τέλος του έτους», δήλωσε σε συνέντευξη
του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ασηµάκης Παπαγεωργίου. Σε ό,τι αφορά, πάντως, το 2013,
όπου το ενδεχόµενο αυξήσεων είναι πολύ πιθανό, ο κ. Παπαγεωργίου σηµείωσε ότι θα
καταβληθούν προσπάθειες προκειµένου να µην γίνουν ανατιµήσεις. Σκοπός του υπουργείου,
ανέφερε, είναι να βρεθούν άλλοι τρόποι χρηµατοδότησης.
Μείωση 10% των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο πρώτο εξάµηνο
Μείωση 10% σηµείωσαν οι τουριστικές εισπράξεις στο πρώτο εξάµηνο του έτους, λόγω της
πτώσης των αφίξεων κατά 9% και της µειωµένης (κατά 1,2%) µέσης κατά ταξίδι δαπάνης,
σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριµένα, το
ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασµα 1.888,7 εκατ. ευρώ, µειωµένο κατά 135,2 εκατ.
ευρώ σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
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Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη µείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 310 εκατ. ευρώ ή 10%
σε σχέση µε την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2011, η οποία αντισταθµίστηκε από τη µείωση των
ταξιδιωτικών πληρωµών κατά 174,7 εκατ. ευρώ ή 16,4%.

«Φωτιά» στον οικογενειακό προϋπολογισµό βάζουν τα χαράτσια του φθινοπώρου
Τρία φθινοπωρινά χαράτσια, ο φόρος εισοδήµατος του 2011, η πρώτη δόση του ειδικού τέλους
ακινήτων µέσω της ∆ΕΗ, καθώς και το ειδοποιητήριο για την καταβολή του φόρου ακίνητης
περιουσίας του 2010 και 2011, περιµένουν τους φορολογούµενους µετά τις διακοπές τους και
βάζουν «φωτιά» στον οικογενειακό προϋπολογισµό.
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