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∆εν συµφώνησαν στα µέτρα των 11,5 δισ. οι τρεις αρχηγοί
Ολοκληρώθηκε η κρίσιµη συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την
κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίµου, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Εξερχόµενος από το
Μέγαρο Μαξίµου, ο πρόεδρος της ∆ΗΜΑΡ Φ. Κουβέλης τόνισε ότι «οι συντάξεις ΟΓΑ δεν πρέπει
να περικοπούν και δεν θα περικοπούν», ενώ γνωστοποίησε ότι θα υπάρξει και νέα συνάντηση
των αρχηγών, καθώς, όπως ανέφερε, δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των µέτρων. Ακόµη, ο
κ. Κουβέλης υπογράµµισε ότι καταβάλλεται προσπάθεια προκειµένου να αποφευχθούν οι
οριζόντιες περικοπές και να προστατευθούν τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα. Από την πλευρά
του ο υπουργός Οικονοµικών, Γ. Στουρνάρας, σηµείωσε ότι το βασικό σενάριο έχει
οριστικοποιηθεί και µόνο ελάσσονα ζητήµατα µένουν ανοιχτά, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι
προς συζήτηση βρίσκονται ακόµα τα ειδικά µισθολόγια. Ακόµη, ο κ. Στουρνάρας υπογράµµισε ότι
η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε µείωση των συντάξεων του ΟΓΑ, ενώ πρόσθεσε ότι οι
διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους των κοµµάτων συνεχίζονται ώστε να υπάρξουν διευκρινίσεις. Σε
δηλώσεις προχώρησε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βενιζέλος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη
χάραξης εθνικής στρατηγικής, ενώ σηµείωσε ότι θα απαιτηθούν νέες περικοπές και θυσίες, αλλά
αυτές θα είναι δίκαιες, όπως ανέφερε. Ωστόσο, ο κ. Βενιζέλος επεσήµανε ότι τα µέτρα πρέπει να
µην έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και να υπάρξει όριο στα χαµηλά εισοδήµατα.
Κατάργηση ΚΒΣ και νέο ποινολόγιο στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο
Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εφαρµογή νέου ποινολογίου της εφορίας και των
τελωνείων, αλλά και τις διατάξεις για την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα
πετρελαιοειδή, που θα οδηγήσει σε αύξηση του πετρελαίου θέρµανσης κατά περίπου 40 λεπτά
στο λίτρο, εκτιµάται ότι θα περιλαµβάνει το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που, σύµφωνα µε την
κυβέρνηση,
θα
είναι
έτοιµο
στα
µέσα
Οκτωβρίου.
Στο υπουργείο Οικονοµικών ευελπιστούν ότι στο ίδιο νοµοσχέδιο θα υπάρχει πρόβλεψη για
µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% από 23% σήµερα. Ωστόσο, σύµφωνα µε ασφαλείς
πληροφορίες, το φορολογικό νοµοσχέδιο, που θα ψηφιστεί άµεσα, δεν θα περιλαµβάνει τις
αλλαγές στη φορολογική κλίµακα, την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, τις αλλαγές στη
φορολογία ακινήτων κτλ., καθώς αυτές θα περιληφθούν σε άλλο νοµοσχέδιο που θα ψηφιστεί
µέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους, για να εφαρµοστεί στην πλήρη του µορφή το 2013.
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Μείωση 4,8% στα τραπεζικά δάνεια τον Ιούλιο
Μείωση της τάξεως του 4,8% σηµείωσε τον Ιούλιο η συνολική χρηµατοδότηση του εγχώριου
ιδιωτικού τοµέα από τις τράπεζες, από 4,3% τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Η καθαρή ροή της χρηµατοδότησης προς τον ιδιωτικό
τοµέα ήταν αρνητική κατά 1,429 δισ. ευρώ, ενώ τον αντίστοιχο µήνα του 2011 ήταν θετική κατά
13 εκατ. ευρώ. Η καθαρή ροή της χρηµατοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 937
εκατ. ευρώ (Ιούλιος 2011: θετική ροή 564 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της
χρηµατοδότησης µειώθηκε σε -5,3% από -4,1% τον προηγούµενο µήνα.
Προς εισφορά 1% κάθε µήνα στις συντάξεις
Νέο µαχαίρι στις συντάξεις 800.000 ασφαλισµένων, στους οποίους έχει καταβληθεί εφάπαξ
σχεδιάζει η κυβέρνηση. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας ‘Έθνος’, η
κυβέρνηση φέρεται να έχει αποφασίσει νέα εισφορά 1% µηνιαίως στις κύριες συντάξεις όσων
ασφαλισµένων έχουν ήδη πάρει εφάπαξ ανεξαρτήτως ταµείου.
Σε βαθύ κόκκινο η µεταποίηση στη Β. Ελλάδα
Ζοφερή είναι η εικόνα της µεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται από την
επεξεργασία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων τριακοσίων ισολογισµών του έτους 2011
επιχειρήσεων- µελών Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΕΕ). Συγκεκριµένα:
-Το 50% των µεταποιητικών επιχειρήσεων, εργάζονται πλέον µε ζηµιές. Το συγκεκριµένο
ποσοστό είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό της βαθιάς κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η
µεταποίηση κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, αφού τη χρονιά πριν την έναρξή της, το
ποσοστό των ζηµιογόνων επιχειρήσεων ήταν µόλις 16%.
-Το 33,5% των επιχειρήσεων του δείγµατος κατέγραψε πτώση του κύκλου εργασιών από 10% έως
50%, ενώ το 18,5% από 3% έως και 10%. Τις ισχυρότερες επιπτώσεις από την οικονοµική κρίση
βιώνουν οι µεταποιητικές επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών µέχρι 10 εκ. ευρώ, αφού περίπου το
55% από αυτές είναι πλέον ζηµιογόνες.
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