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Στα 6,676 δισ. ευρώ ανήλθαν τα φέσια του ∆ηµοσίου στα τέλη Ιουλίου
Στα 6,676 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές της γενικής κυβέρνησης προς τους
ιδιώτες στο τέλος Ιουλίου, έναντι 6,616 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δόθηκαν στη δηµοσιότητα από το σύνολο των
ληξιπρόθεσµων οφειλών τα 3,019 δισ. ευρώ οφείλονται από τους Οργανισµούς Κοινωνικής
Ασφάλισης. Πέραν αυτών, τα 1,63 δισ. ευρώ είναι υποχρεώσεις των νοσοκοµείων, 814 εκατ. ευρώ
αφορούν σε χρέη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκηση, 884 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσε σε χρέη
υπουργείων και 323 εκατ. ευρώ είναι οφειλές άλλων Νοµικών Προσώπων.
H Moody’s υποβάθµισε τα προγνωστικά της για την ΕΕ
Ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβάθµισε, χθες, από "σταθερές" σε "αρνητικές" τις προβλέψεις
της για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξηγώντας ότι βασίζεται στα αρνητικά προγνωστικά για µεγάλες
χώρες της ΕΕ όπως είναι η Γαλλία και η Γερµανία, αλλά και η Βρετανία και η Ολλανδία, που
αντιπροσωπεύουν το 45% της οικονοµικής δραστηριότητας της Ένωσης.
Πτώση στα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων τον Ιούλιο
Πτώση παρουσίασαν, τον Ιούλιο, το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο του συνόλου των νέων
καταθέσεων, καθώς και το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων, σύµφωνα µε τα
στοιχεία που ανακοίνωσε, χθες, η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά, σχεδόν αµετάβλητο στο
0,47% παρέµεινε το µέσο επιτόκιο των καταθέσεων µίας ηµέρας από νοικοκυριά, ενώ το
αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις µειώθηκε κατά 6 µονάδες βάσης στο
0,40%.
Το µέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά µε συµφωνηµένη διάρκεια έως 1 έτος
παρουσίασε πτώση κατά 19 µονάδες βάσης και διαµορφώθηκε στο 4,82%. Το µέσο επιτόκιο του
συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 8 µονάδες βάσης στο 2,86%.
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Όσον αφορά τα δάνεια, το µέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισµένη
διάρκεια (κατηγορία που περιλαµβάνει τα δάνεια µέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια
και τις υπεραναλήψεις από τρεχούµενους λογαριασµούς) παρουσίασε µικρή πτώση, κατά 5
µονάδες βάσης, στο 14,91%.
Οι πλούσιοι Έλληνες δηλώνουν 26 φορές υψηλότερο εισόδηµα από τους φτωχότερους
Τεράστιες αντιθέσεις προκύπτουν από τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών, µετά την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων
του 2011. Σύµφωνα µε αυτά, οι πιο πλούσιοι Έλληνες δηλώνουν 26 φορές υψηλότερο ετήσιο
οικογενειακό εισόδηµα από τους φτωχότερους. Σε ευρώ, η διαφορά είναι της τάξης των 535.000
ευρώ. Οι πλουσιότεροι Έλληνες κατοικούν στο Παλαιό Ψυχικό και οι φτωχότεροι στην Οργάνη
Ροδόπης. Από τα στοιχεία της ΓΓΠΣ προκύπτει ότι οι πλέον πλούσιοι φορολογούµενοι είναι 15
οικογένειες που κατοικούν στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού µε µέσο όρο ετήσιο οικογενειακό
εισόδηµα 544.601 ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται 2.883 κάτοικοι της Εκάλης, µε µέσο
οικογενειακό εισόδηµα 122.879 ευρώ. Συνολικά, σε 35 περιοχές της χώρας, το µέσο ετήσιο
οικογενειακό εισόδηµα κυµάνθηκε από 40.000 ευρώ έως 544.600 ευρώ.
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