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Στο επίπεδο-ρεκόρ του 25,1% αναρριχήθηκε η ανεργία τον Ιούλιο
Στο επίπεδο-ρεκόρ του 25,1% ανήλθε η ανεργία τον Ιούλιο, από 24,8% τον Ιούνιο, µε τους
εποχικά εργαζόµενους στον τουρισµό να µην αντιστρέφουν την δυναµική των ανέργων.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.261.604 άτοµα, ενώ ο
οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.356.276 άτοµα. Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών η
ανεργία εκτοξεύθηκε στο 54,2%.
«Άνοιγµα» 550 εκατ. ευρώ προέκυψε στις διαπραγµατεύσεις κυβέρνησης - τρόικας
Άνοιγµα 550 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισµό του 2012 προέκυψε κατά τις διαπραγµατεύσεις του
οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης µε την τρόικα χθες, καθώς τα στελέχη του ∆ΝΤ, της ΕΕ
και της ΕΚΤ ζήτησαν να µην καταβληθούν στο δηµόσιο από τις τράπεζες οι τόκοι επί των
προνοµιούχων µετοχών που κατέχει το Κράτος. Εισηγήθηκαν, δε, το δηµοσιονοµικό κενό να
καλυφθεί µε έξτρα φορολογικές παρεµβάσεις. Η πρόταση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των
Γ.Στουρνάρα και Χρ.Σταϊκούρα, ο οποίος απείλησε και µε παραίτηση. Ειδικότερα, µε βάση τον
νόµο Αλογοσκούφη του 2008 για τις εγγυήσεις στο τραπεζικό σύστηµα, οι τράπεζες
υποχρεούνταν να επιστρέφουν κάθε χρόνο το 10% στο δηµόσιο. Όµως, πλην της πρώτης χρονιάς
που πλήρωσαν κανονικά έκτοτε δεν επέστρεψαν τα οφειλόµενα ποσά γεγονός που αποδόθηκε
στο ότι ήταν ζηµιογόνες. Το αποτέλεσµα ήταν να συσσωρευτεί µια συνολική οφειλή ύψους 550
εκατ. ευρώ των τραπεζών προς το δηµόσιο, η οποία ακόµα και σήµερα παραµένει εκκρεµής. Για
το θέµα είχε κληθεί προ µηνός να γνωµοδοτήσει και το Νοµικό Συµβούλιο του κράτους το οποίο
ξεκαθάρισε πως οι τόκοι θα πρέπει να αποδοθούν κανονικά στο δηµόσιο. Η γνωµοδότησή του
έγινε µάλιστα δεκτή από την κυβέρνηση.
Εξαγωγικό «έλλειµµα» 50 δισ. ευρώ εντοπίζει στην Ελλάδα η ΕΕ
Εξαγωγικό έλλειµµα ύψους 25% του ΑΕΠ διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα. Η
Ευρωπαϊκή Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2012 που δόθηκε στην δηµοσιότητα και φέρει τον τίτλο
«Αποκοµίζοντας τα οφέλη από την Παγκοσµιοποίηση» αναφέρει πως η ελληνική οικονοµία
εξακολουθεί να είναι πολύ «κλειστή» οικονοµία, καθώς βάσει του µεγέθους της οι εξαγωγές ως
ποσοστό του ΑΕΠ θα έπρεπε να είναι περίπου 50%, αλλά αντιπροσωπεύουν µόλις το 25%.
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Αυτό σηµαίνει πως η Ελλάδα έχει εξαγωγική δυναµική 100 δισ. ευρώ, αλλά λόγω διαφόρων
στρεβλώσεων τα έσοδα από την εξαγωγική δραστηριότητα είναι µόλις 50 δισ. ευρώ.
Μετ' εµποδίων ξεκινά τη ∆ευτέρα η διάθεση του πετρελαίου θέρµανσης
Ξεκινά από τη ∆ευτέρα η διάθεση του πετρελαίου θέρµανσης σε τιµές που εκτιµάται ότι θα
κινούνται µεταξύ 1,35 και 1,40 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι αντιδράσεις των
βενζινοπωλών που απειλούν ότι δεν θα παραλαµβάνουν πετρέλαιο αν δεν ικανοποιηθεί το αίτηµά
τους να εγκατασταθούν συστήµατα εισροών-εκροών όγκου καυσίµων, όχι µόνο στα πρατήρια,
αλλά και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διακίνησης, δηλαδή στα διυλιστήρια και στις εταιρείες,
όπως αναφέρουν Τα Νέα.
Φόρος σε σπίτια, γραφεία, οικόπεδα, χωράφια από το 2013
Το χαράτσι της ∆ΕΗ φεύγει, ο ενιαίος φόρος για κάθε είδους ακίνητο έρχεται. Σύµφωνα µε το
σχεδιασµό της κυβέρνησης, από το 2013 θα φορολογούνται οι ιδιοκτήτες κατοικιών,
καταστηµάτων, γραφείων, χωραφιών και οικοπέδων εντός κι εκτός σχεδίου πόλης. Η κυβέρνηση
στοχεύει να εισπράττει από τον ενιαίο φόρο ακινήτων περίπου 3 δισ. ευρώ το χρόνο. Σύµφωνα µε
το βασικό σχεδιασµό της νέας φορολογίας θα υπάρχει ένα ατοµικό αφορολόγητο ακίνητης
περιουσίας και πάνω από αυτό θα εφαρµοστεί φορολογική κλίµακα που θα περιλαµβάνει
αρκετούς συντελεστές που θα κυµαίνονται από 0,1% έως 1%, ενώ για πολύ µεγάλες περιουσίες οι
συντελεστές µπορεί να φθάσουν και το 2%-3%.
Στα 6,6 δισ. ευρώ µειώθηκε το ταµειακό έλλειµµα στο εννεάµηνο
Στα 6,599 δισ. ευρώ υποχώρησε το ταµειακό έλλειµµα της κεντρικής διοίκησης στο εννεάµηνο
Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε , χθες, η Τράπεζα της
Ελλάδος. Tην αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχε ανέλθει στα 19,231 δισ. ευρώ. Κατά την περίοδο
αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού διαµορφώθηκαν σε 34,062 δισ. ευρώ, από 35,257
δισ. ευρώ πέρυσι.
Mικρή άνοδος τον Αύγουστο στη βιοµηχανική παραγωγή
Ανάκαµψη της βιοµηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ειδικότερα, ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής τον Αύγουστο, σε σύγκριση
µε τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2011, παρουσίασε αύξηση κατά 2,5%, έναντι µείωσης
10,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010. Εν τω
µεταξύ, σηµαντική βελτίωση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα διαπιστώνει έκθεση της
Κοµισιόν για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Η χώρα µας έχει βελτιώσει αισθητά την
παραγωγικότητα στη βιοµηχανία, µεταξύ των ετών 2006 και 2011, και πλέον βρίσκεται πάνω από
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
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