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Αποφάσεις για IBC και Αφάντου λαµβάνει το ΤΑΙΠΕ∆
Με γοργούς ρυθµούς προχωρά το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων. Σήµερα συνεδριάζει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου
(ΤΑΙΠΕ∆), προκειµένου να λάβει αποφάσεις για το διεθνές κέντρο ραδιοτηλεόρασης IBC και την
έκταση στην Αφάντου της Ρόδου.
Αδυναµία καταβολής φόρων ύψους 3 δισ. ευρώ τον Αύγουστο
Την ώρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή νέων φόρων (αναµένοντας έσοδα 3 δισ. ευρώ),
χιλιάδες φορολογούµενοι φαίνεται ότι έχουν ήδη σηκώσει τα χέρια ψηλά µπροστά στο ασήκωτο
βάρος των φόρων εισοδήµατος, έκτακτων εισφορών, τέλους επιτηδεύµατος. Σύµφωνα µε τα
επίσηµα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών, καταγράφηκε άλµα ληξιπρόθεσµων οφειλών
κατά 3 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.
Σε χαµηλό διετίας ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος στην Ευρωζώνη τον Σεπτέµβριο
Το οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Σεπτέµβριο, µε τον σχετικό
δείκτη να υποχωρεί στο χαµηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2009. Όπως ανακοίνωσε η
Κοµισιόν, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος υποχώρησε κατά 1,1 µονάδα από τον Αύγουστο και
διαµορφώθηκε στις 85 µονάδες. Στην ΕΕ των «27» ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,9 στις 86,1
µονάδες.
Μείωση 4,8% στα τραπεζικά δάνεια τον Αύγουστο
Πτώση της τάξεως του 4,8% σηµείωσε τον Αύγουστο ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της συνολικής
χρηµατοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τοµέα, από 4,9% τον προηγούµενο µήνα. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η καθαρή ροή της συνολικής
χρηµατοδότησης ήταν αρνητική κατά 1,046 δισ. ευρώ, από 1,31 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο
περυσινό µήνα.
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Στο 24% του ΑΕΠ η παραοικονοµία στην Ελλάδα
Στην παραοικονοµία κατευθύνεται 1 στα 4 ευρώ που παράγει η Ελλάδα. Σύµφωνα µε τον
Αυστριακό καθηγητή Φρίντριχ Σνάιτερ, ειδικό σε ζητήµατα σκιώδους οικονοµίας το 2012
αναµένεται µείωση της παραοικονοµίας στην Ελλάδα στο 24% του ΑΕΠ, έναντι 25,8% πέρυσι και
25,4% το 2010, γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά στην ύφεσης. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην
πρώτη δεκάδα των χωρών µε τη µεγαλύτερη παραοικονοµία, µεταξύ των 27 κρατών της Ε.Ε. Τις
πρώτες θέσεις κατέχουν η Βουλγαρία και η Ρουµανία, µε σκιώδη οικονοµία, που υπολογίζεται
κοντά στο 32,3% και το 29,6% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Η χώρα µας βρίσκεται στα ίδια επίπεδα
διαφθοράς µε την Κολοµβία, το Ελ Σαλβαδόρ, το Περού και την Ταϊλάνδη και σε χειρότερη
κατάταξη από το Βανουάτου και τη Γκάµπια. Μιλώντας, χθες, σε εκδήλωση του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας, όπου ανακηρύχθηκε επίτιµος διδάκτορας, ο κ. Σνάιτερ τόνισε πως το µέγεθος της
σκιώδους οικονοµίας στην Ελλάδα έφτασε στο µεγαλύτερο µέγεθος το 2003, καταλαµβάνοντας
µερίδιο 28,2% του ΑΕΠ.
Αποκαταστάθηκε το πρόβληµα µε τις ελληνικές εισαγωγές «επί πιστώσει» από χώρες
της ΕΕ
Αποκαταστάθηκε το πρόβληµα για τις ελληνικές εισαγωγές «επί πιστώσει» από χώρες-µέλη της
ΕΕ, που είχε δηµιουργηθεί µε την απόφαση των εταιρειών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων να
σταµατήσουν να ασφαλίζουν εξαγωγικές πιστώσεις προς Ελλάδα. Με παρέµβαση της Κοµισιόν
και ειδική τροπολογία το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε. Βάσει αυτής της τροπολογίας οι ιδιωτικές
εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων µπορούσαν να ασφαλίζουν εξαγωγικές πιστώσεις
προς Ελλάδα µε 100% αντασφάλιση που παρέχεται από τα υπουργεία Οικονοµικών των
αντίστοιχων χωρών-µελών της ΕΕ (δηλ. µε εγγύηση τού ∆ηµοσίου).
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