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Επιστροφή στην εξαήµερη εργασία και µικρότερες αποζηµιώσεις ζητά η τρόικα
Ο ιδιωτικός τοµέας δεν θα µπορούσε να απουσιάζει από τις ανατροπές που θα επέλθουν µε στόχο
την εκταµίευση της επόµενης δόσης. Έτσι, οι εργασιακές σχέσεις µπαίνουν στο στόχαστρο της
τρόικα που ζητά (µέσω e-mail από τους υπουργούς Οικονοµικών Γ.Στουρνάρα και Εργασίας
Γ.Βρούτση) µεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο εργασίας, κάτι που φέρνει στο τραπέζι την
επιστροφή στην εξαήµερη εργασία, καθώς και νέες περικοπές στις αποζηµιώσεις σε περίπτωση
απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας ‘Ηµερησία’, η τρόικα
ζητά µεγαλύτερη ευελιξία στις προσλήψεις και τις απολύσεις. Έτσι, θέτει στο τραπέζι της
συζήτησης το χρόνο της προειδοποίησης για την απόλυση υπαλλήλου και το κόστος της
απόλυσης. Επιπλέον, ζητά να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να ζητούν διαφορετικό
ωράριο εργασίας µέσα στην ηµέρα και την εβδοµάδα (αντί της διευθέτησης του χρόνου εργασίας
σε
4µηνη
ή
και
9µηνη
βάση,
που
προβλέπει
ο
νόµος).
Ακόµη, ζητείται η κατάργηση του πενθηµέρου, µε αύξηση των ηµερών εργασίας στις 6, µε
ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης τις 11 ώρες την ηµέρα και κατάργηση των περιορισµών που υπάρχουν
στην εναλλαγή µεταξύ της πρωινής και της απογευµατινής βάρδιας.
Στο «κόκκινο» παρέµεινε η µεταποίηση και τον Αύγουστο
Επιδείνωση κατέγραψαν και πάλι τον Αύγουστο οι συνθήκες στην ελληνική µεταποίηση. Η
παραγωγή, οι νέες παραγγελίες και η απασχόληση εξακολούθησαν να υποχωρούν µε γοργούς
ρυθµούς, σύµφωνα µε τα στοιχεία µηνιαίας έρευνας της Markit που δηµοσιεύθηκε σήµερα. Ο
δείκτης υπευθύνων προµηθειών (PMI) ενισχύθηκε στις 42,1 µονάδες, από 41,9 τον Ιούλιο,
καταγράφοντας υψηλό τριµήνου, ωστόσο, παρέµεινε για 36ο µήνα κάτω από τις 50 µονάδες,
όριο που διαχωρίζει τη συρρίκνωση από την επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
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∆ισεκατοµµύρια µαύρου
αµερικανικό ινστιτούτο

χρήµατος

εκρέουν

από

την

Ελλάδα,

διαπιστώνει

Εκροές και εισροές δισεκατοµµυρίων δολαρίων µαύρου χρήµατος διαπιστώνει ο Ρέιµοντ
Μπέικερ, πρόεδρος του αµερικανικού ινστιτούτου µελετών Global Financial Integrity, µιλώντας
στο γερµανικό περιοδικό Spiegel. «Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, µόνο µεταξύ 2003 και
2011 βγήκαν από την Ελλάδα 261 δισ. δολάρια παράνοµου χρήµατος που προέρχονταν από
εγκληµατικές ενέργειες, διαφθορά και φοροδιαφυγή. Πρόκειται για τεράστια απώλεια για µια
τόσο µικρή εθνική οικονοµία» αναφέρει ο Μπέικερ. Παράλληλα, τονίζει ότι το Ινστιτούτο έχει
διαπιστώσει για το 2010 ότι εισέρρευσαν παράνοµα στην Ελλάδα 90 δισ. δολάρια και για το 2011
109 δισ. δολάρια.
«Έφοδος» της Εφορίας µε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις όλων των φορολογουµένων
∆ιασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις 8,5 εκατοµµυρίων ιδιοκτητών ακινήτων, µισθωτών,
συνταξιούχων, αγροτών, επαγγελµατιών και εµπόρων θα πραγµατοποιήσει έως το τέλος του
έτους το υπουργείο Οικονοµικών. Παράλληλα µελετάται η τροποποίηση της νοµοθεσίας για τη
φοροδιαφυγή µε την προσθήκη νέας διάταξης: στο εξής οι φοροφυγάδες που εντοπίζονται θα
υποχρεώνονται να πληρώσουν άµεσα µέρος της οφειλής, βάσει διακανονισµού. Εφόσον
αρνούνται τον διακανονισµό, θα οδηγούνται στη φυλακή και θα παραµένουν εκεί ώσπου να
δικαστούν.
Μεταξύ 20%-30% η µείωση της κίνησης στις θερινές εκπτώσεις
Για σηµαντική µείωση της εµπορικής κίνησης στις θερινές εκπτώσεις του 2012, σε σύγκριση µε
την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κάνει λόγο η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
(ΕΣΕΕ) υπολογίζοντας την µεταξύ 20%-30%. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Ινστιτούτου
Εµπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, η µείωση του κύκλου εργασιών των φετινών θερινών
εκπτώσεων στο λιανικό εµπόριο φθάνει τα 4,4 δισ. ευρώ σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ µόνο στην
Αθήνα η πτώση κυµάνθηκε µεταξύ 30%-50%. Συγκριτικά µε το 2010 η υποχώρηση του τζίρου
αγγίζει το 36,4%. Αυτό σηµαίνει απώλειες ύψους 1,11 δισ. ευρώ µόνο για φέτος ενώ σε σχέση µε
το 2010 οι απώλειες διαµορφώνονται, για το συγκεκριµένο καλοκαιρινό πάντα χρονικό
διάστηµα, σε 2,52 δισ. ευρώ.
Στη Θεσσαλονίκη µείωση τζίρου, κατά µέσο όρο, σε ποσοστό 35% τουλάχιστον, εκτιµάται ότι
κατέγραψε η πλειονότητα των εµπορικών επιχειρήσεων της πόλης. Επί του συνόλου των
επιχειρήσεων που συµµετείχαν σε σχετική έρευνα, το 91% δήλωσαν µείωση του τζίρου τους, σε
σχέση µε πέρυσι, το 7% ότι κυµάνθηκε στα ίδια περυσινά επίπεδα και µόνον το 1% είδε αύξηση
στον τζίρο του.
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