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Στην 96η θέση της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας υποχώρησε η Ελλάδα
Στην 96η θέση της κατάταξης του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ (WEF) για την
ανταγωνιστικότητα, υποχώρησε η Ελλάδα, από την 90ή το 2011, σύµφωνα µε την έκθεση του
διεθνούς οργανισµού. Η λίστα του WEF έχει συνολικά 144 χώρες. Μεταξύ των χωρών της
Ευρωζώνης που έχασαν έδαφος περιλαµβάνεται η Γαλλία, η οποία εγκατέλειψε την οµάδα των
20 ανταγωνιστικότερων χωρών, υποχωρώντας στην 21η θέση από την 18η που κατείχε κατά τον
περασµένο χρόνο και την 15η το 2010.Άλλες χώρες της Ευρωζώνης που έχασαν έδαφος είναι το
Βέλγιο, η Κύπρος και η Πορτογαλία, η οποία υποχώρησε κατά τέσσερις θέσεις στην 49η. Η
Ισπανία διατήρησε την 36η θέση. Τις πρώτες θέσεις καταλαµβάνουν οι δέκα ευρωπαϊκές και
ασιατικές χώρες που βρίσκονταν στην κορυφή και τον περασµένο χρόνο: Ελβετία, Σιγκαπούρη,
Φινλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Γερµανία, Ηνωµένες Πολιτείες, Βρετανία, Χονγκ Κονγκ και
Ιαπωνία.
∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν
υπαχθεί στη ρύθµιση της αυτοπεραίωσης
∆ειγµατοληπτικούς ελέγχους στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες,
που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της αυτοπεραίωσης, προχωρά το υπουργείο Οικονοµικών. Το
δείγµα που θα ελεγχθεί θα είναι 2% του συνόλου, εκτιµάται δηλαδή ότι θα ελεγχθούν περίπου
10.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, οι επιχειρήσεις και
οι επαγγελµατίες που θα ελεγχθούν θα επιλεγούν βάσει πέντε κριτηρίων, τα οποία συνδέονται µε
τον κίνδυνο για φοροδιαφυγή.
Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:
-Το ύψος των δαπανών που δηλώθηκε και το κόστος των πωληθέντων.
-Το πόσο απέχουν από τα όρια υπαγωγής στη ρύθµιση τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ή
του επαγγελµατία (150.000 ευρώ για παροχή υπηρεσιών και 300.000 ευρώ και κάτω για
εµπορικές επιχειρήσεις).
-Το ύψος των απαλλασσόµενων εκροών.
-Το ύψος του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ 2009.
-Το ύψος του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ για τη χρήση του 2010.
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Στροφή σε νέες αγορές για τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα
Με θετικό πρόσηµο στην ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα έκλεισε το πρώτο εξάµηνο του
2012, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι απώλειες που παρατηρήθηκαν στις
εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντισταθµίστηκαν από την αυξηµένη ζήτηση
για τα ελληνικά προϊόντα σε άλλες χώρες. Σύµφωνα µε την έρευνα του Πανελλήνιου Συνδέσµου
Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ,) σηµειώθηκε
άνοδος κατά 4,3% των εξαγωγών στο διάστηµα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012, και η αξία τους
διαµορφώθηκε στα 8,209 δισ. ευρώ από 7,867 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Συγκεκριµένα, ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις ελληνικές εξαγωγές προς τη Μέση Ανατολή
και τη Βόρεια Αφρική κατά 31,8%, προς τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορβηγία,
Ελβετία, Τουρκία) κατά 17,4%, προς τις χώρες της Β. Αµερικής κατά 38,9%, προς την
Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) κατά 34,3%, τη ΝΑ Ασία κατά 30,3% και την Κίνα
κατά 49%. Όλες αυτές οι περιοχές απορροφούν συνολικά το 27,2% των ελληνικών εξαγωγών.

ΚΕΠΕ: Μη επιτεύξιµος ο στόχος για το χρέος χωρίς επιπλέον παρεµβάσεις
Με τα σηµερινά δεδοµένα το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιµο και θα ξεπερνάει το 151% του
ΑΕΠ το 2020, υποστηρίζει σε µελέτη του το ΚΕΠΕ. Προκειµένου να αντιστραφεί αυτό, το ΚΕΠΕ
προτείνει την παράταση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής κατά δύο έτη, που θα συνοδευθεί
όµως από µείωση του επιτοκίου αποπληρωµής των δανειακών υποχρεώσεων 2013- 2020, αλλά
και να προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών µέσω του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Στήριξης (ESM).
Σίγουρος ότι η Ελλάδα θα παραµείνει στο ευρώ δηλώνει ο Β. Σόιµπλε
Ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε δήλωσε πως είναι σίγουρος ότι η
Ελλάδα θα παραµείνει στην Ευρωζώνη, όµως απέκλεισε ένα τρίτο πρόγραµµα στήριξης για τη
χώρα. Ερωτηθείς σε συνέντευξή του στον ραδιοσταθµό Inforadio αν θα συνεχίσει να υπάρχει η
Ευρωζώνη µε τη σηµερινή µορφή της, απάντησε «ασφαλώς» και καταδίκασε τις «εικασίες» γύρω
από το Grexit. «Η Ελλάδα έχει να εφαρµόσει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων», είπε ο
Γερµανός υπουργός, χαρακτηρίζοντας το ελληνικό πρόβληµα «µοναδικό». Ο Βόλφγκανγκ
Σόιµπλε δήλωσε πάντως πως οι διεθνείς προσπάθειες για τη χώρα ήταν ήδη τέτοιες, ώστε «δεν
µπορούµε να κάνουµε ένα νέο πρόγραµµα για την Ελλάδα».
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