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Πτώση των τιµών ζητά η τρόικα από τον Κ.Χατζηδάκη και δηλώνει αντίθετη στις ΕΟΖ
Να πέσουν οι τιµές στην αγορά ζήτησαν οι εκπρόσωποι της τρόικας από την ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης υπογραµµίζοντας την εκτίµησή τους ότι οι στρεβλώσεις διατηρούν ψηλά
τις τιµές. Εντύπωση προκαλεί ότι η τρόικα είναι αρνητική στη δηµιουργία Ελεύθερων
Οικονοµικών Ζωνών (ΕΟΖ), ενώ καλή -µέχρι αποδείξεως του αντιθέτου- είδηση αποτελεί ότι
τουλάχιστον η πρώτη προσέγγισή της στην προσπάθεια του υπουργείου για ρύθµιση των δανείων
ήταν θετική.
Νέες εξουσίες στην ΕΚΤ για την εποπτεία όλων των τραπεζών της Ευρωζώνης,
προτείνει η Κοµισιόν
Ενίσχυση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, µε την εποπτεία όλων των
τραπεζών της Ευρωζώνης, προβλέπουν οι προτάσεις της Κοµισιόν για τον ενιαίο εποπτικό
µηχανισµό των τραπεζών, που παρουσίασε ο Ζοζέ Μπαρόζο. Η Κοµισιόν ζητά από τους
Ευρωπαίους ηγέτες και το Ευρωκοινοβούλιο να αποδεχθούν αυτές τις προτάσεις έως τα τέλη του
έτους, µαζί µε τα άλλα τρία σηµεία που συγκροτούν το σχέδιο για την «Τραπεζική Ένωση»,
ωστόσο η Γερµανία και άλλες χώρες αντιδρούν, καθώς θέλουν η εποπτεία της ΕΚΤ να
περιορισθεί στις συστηµικής σηµασίας τράπεζες. Τα άλλα τρία σηµεία είναι το ενιαίο εγχειρίδιο
κανόνων υπό µορφή κεφαλαιακών απαιτήσεων, το εναρµονισµένο καθεστώς προστασίας των
καταθέσεων και το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανάκαµψη και την εξυγίανση.
Στο νέο ενιαίο µηχανισµό, η τελική ευθύνη για συγκεκριµένα καθήκοντα επιτήρησης, που
σχετίζονται µε τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα όλων των τραπεζών της Ευρωζώνης, θα
ανήκει στην ΕΚΤ.
Μπράβο στην Ελλάδα από Μπαρόζο
Τα εύσηµα στην Ελλάδα για τις προσπάθειες εξυγίανσης των δηµοσιονοµικών της απέδωσε ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ενώ εµφανίστηκε αισιόδοξος ότι
η χώρα µπορεί να σωθεί αν τηρήσει τις δεσµεύσεις της. «Μπράβο στην Ελλάδα», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Μπαρόζο, µιλώντας σήµερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Σηµείωσε ότι η χώρα µπορεί να σωθεί, αν καταφέρει να εξαλείψει τις αµφιβολίες σχετικά µε την
τήρηση των δεσµεύσεών της για µεταρρυθµίσεις και αν οι άλλες πλευρές εξαλείψουν τις
αµφιβολίες για την αποφασιστικότητά τους να κρατήσουν τη χώρα στο ευρώ.
«Πιστεύω πως, αν η Ελλάδα τηρήσει τις δεσµεύσεις της, θα πρέπει, ως µέλος της ευρωπαϊκής
οικογένειας, να παραµείνει στην Ευρωζώνη», είπε και εκτίµησε ότι «η Ελλάδα έχει τη
δυνατότητα, αυτό το φθινόπωρο, να φθάσει στο σηµείο καµπής και να προχωρήσει στην
εξυγίανση της οικονοµίας της, εφαρµόζοντας τις δεσµεύσεις της».
Πλεόνασµα 850 εκατ. στο ισοζύγιο του προϋπολογισµού
Σηµαντικά µειωµένο σε σχέση µε πέρυσι εµφανίζεται το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού,
αλλά και το πρωτογενές έλλειµµα, στο οκτάµηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012, σύµφωνα µε τα
προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού που δηµοσιοποίησε το υπουργείο
Οικονοµικών. Ειδικότερα, σε τροποποιηµένη ταµειακή βάση, το έλλειµµα του κρατικού
προϋπολογισµού διαµορφώθηκε σε 12.365 εκατ. ευρώ και το πρωτογενές έλλειµµα σε 1.295 εκατ.
ευρώ, καταγράφοντας βελτίωση έναντι του οκταµήνου του 2011 κατά 6.307 και 4.627 εκατ. ευρώ
αντίστοιχα.
Παράταση έως 31 Ιανουαρίου για τα αυθαίρετα και τους ηµιυπαίθριους
Την παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για τη ρύθµιση των αυθαιρέτων, καθώς και
για την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων, µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013 αποφάσισε το
υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής λαµβάνοντας υπόψη, όπως
αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση, τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, αλλά και σε µία
προσπάθεια να ωθήσει περισσότερους πολίτες στη ρύθµιση και τακτοποίηση των αυθαιρεσιών
των ιδιοκτησιών τους.
Ζηµιές άνω των 2 δισ. ευρώ κατέγραψε η ελληνική βιοµηχανία το 2011
Μεγάλες ζηµιές κατέγραψαν οι ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις το 2011. Οι ισολογισµοί που
εκπροθέσµως γνωστοποίησαν τις τελευταίες ηµέρες και εβδοµάδες αρκετές ζηµιογόνες
επιχειρήσεις ανεβάζουν σε περισσότερα από 2 δισ. ευρώ τις ζηµιές που κατέγραψαν το 2011
εκατοντάδες βιοµηχανικές επιχειρήσεις της χώρας. ∆ιακόσιες πενήντα εταιρείες του
βιοµηχανικού τοµέα, από όσες είχαν τζίρο άνω των 3 εκατ. ευρώ και δηµοσίευσαν ισολογισµό,
κατέγραψαν ζηµιά άνω του 1 εκατ. ευρώ και συνολικές ζηµιές της τάξεως του 1,75 δισ. ευρώ, ενώ
κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ και συνολικά κέρδη της τάξεως του 1 δισ. ευρώ είχαν 127
επιχειρήσεις.
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