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Επίσηµο τέλος στα σενάρια για το φόρο 45% έδωσε ο Αντώνης Σαµαράς
Οριστικό τέλος στα σενάρια για φορολόγηση 45% στα εισοδήµατα άνω από 26.000 ευρώ έδωσε ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, µιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού
Επιµελητηρίου. «Είναι αντίθετο στις αρχές µου, είµαι µε τη µεσαία τάξη» είπε χαρακτηριστικά,
ενώ υποστήριξε πως όσοι έχουν εισόδηµα µέχρι 25.000 ευρώ, µε το νέο σύστηµα θα έχουν
ελάφρυνση.
φρυνση. Πλέον η κυβέρνηση αναζητά τη βάση πάνω στην οποία θα χτίσει την βελτιωµένη
πρότασή της για το φορολογικό. Ο Αντώνης Σαµαράς θα συναντηθεί σήµερα µε τον Γιάννη
Στουρνάρα, πριν το σχέδιο τεθεί υπόψη των κυβερνητικών εταίρων.
Χειρότερες µέρες βλέπει ένας
νας στους δύο επιχειρηµατίες της Β. Ελλάδας
Πολύ αυξηµένη είναι η πρόθεση απολύσεων, προσεγγίζοντας το 30%, έναντι 18% τον Οκτώβριο
του 2012 σύµφωνα µε τον δείκτη Northern Greece Business Index 500 στις βορειοελλαδικές
επιχειρήσεις. Ραγδαία επιδείνωση σ’ όλα τα επίπεδα µε δεδοµένα άκρως αρνητικά, καταγράφει ο
δείκτης NGBI 500 µεταξύ Οκτωβρίου και Νοεµβρίου 2012. Ο δείκτης παρουσιάζει
σκαµπανεβάσµατα τους τελευταίους µήνες και τον Νοέµβριο δείχνει πως έχει επηρεαστεί από
την αβεβαιότητα, η οποία επικράτησε πριν από την οριστική λήψη της απόφασης για την
επικείµενη λήψη της δανειακής δόσης από την τρόικα. Έτσι ο δείκτης διαµορφώνεται τον
Νοέµβριο του 2012 στο -47, έναντι -35
- τον Οκτώβριο και -53
53 τον περσινό Νοέµβριο. Ειδικότερα,
τον προηγούµενο µήνα οι επιχειρήσεις
ρήσεις έκριναν σε ποσοστό µόλις 7% ότι η κατάσταση τους είναι
καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 12% τον Οκτώβριο του 2012. Την ίδια στιγµή αµετάβλητο στο
30% παραµένει το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι η κατάσταση τους είναι
ικανοποιητική, ενώ ενισχύεται
νισχύεται στο 63%, έναντι 58% τον Οκτώβριο το ποσοστό όσων λένε ότι
είναι κακή. Για το επόµενο εξάµηνο, διαµορφώνονται στο 50% οι επιχειρήσεις,, που εκτιµούν ότι
θα είναι χειρότερη η κατάσταση τους, σε σχέση µε 40% τον Οκτώβριο. Στασιµότητα προβλέπει το
37% (44% τον Οκτώβριο) και βελτίωση το 13%, έναντι 16% τον προηγούµενο µήνα.
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Μόνο το ρεύµα χωρίς το «χαράτσι» της ∆ΕΗ µπορούν να πληρώνουν οι καταναλωτές
Μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ρεύµατος χωρίς το τέλος ακινήτων µπορούν να
πληρώνουν πλέον οι καταναλωτές, καθώς το δικαστήριο έκρινε παράνοµη την είσπραξη του
λεγόµενου «χαρατσιού» µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. Βάσει της δικαστικής απόφασης, το
τέλος ακινήτων πρέπει να αφαιρεθεί το συντοµότερο από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ,
διαφορετικά οι καταναλωτές
ναλωτές έχουν δικαίωµα προσφυγής.
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στη διαφθορά αναδεικνύει την Ελλάδα η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια
Στην τελευταία θέση των «27», ξεπερνώντας τη µέχρι τώρα πρωταθλήτρια Βουλγαρία,
κατατάσσει την Ελλάδα η έκθεση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας για την διαφθορά
διαφθορά στο ∆ηµόσιο, η
οποία καταρτίζεται (ελλείψει άλλων στοιχείων) µε βάση την «αντιλαµβανόµενη διαφθορά».
Άσχηµη εντύπωση δίνει και η Ιταλία, που ξεπερνά οριακά τη Βουλγαρία αλλά βρίσκεται κάτω
από την Ρουµανία, ενώ στην παγκόσµια κορυφή -δηλαδή µε πολύ χαµηλά ποσοστά διαφθοράςδιαφθοράς
βρίσκονται Φινλανδία και ∆ανία. Η οργάνωση διαπιστώνει πως η διαφθορά εξακολουθεί να
µαστίζει τις κοινωνίες σε όλον τον κόσµο και επισηµαίνει το «απογοητευτικό» επίπεδο
διαφθοράς στις χώρες της Ευρωζώνης που πλήττονται από την κρίση.
κρίση. Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια
καταρτίζει πίνακα µε 176 χώρες ανάλογα µε το επίπεδο διαφθοράς τους, σε µια κλίµακα που
αρχίζει από το 0 για την πολύ µεγάλη διαφθορά και φτάνει έως το 100 για την ελάχιστη
διαφθορά. Τη χρονιά αυτή η Ιταλία και η Ελλάδα βρίσκονται στην 72η και την 94η θέση
αντίστοιχα µε βαθµολογία 42 και 36 µονάδες, υποχωρώντας κατά τρεις και δεκατέσσερις θέσεις
από την προηγούµενη κατάταξη, υπογραµµίζει η οργάνωση µε έδρα το Βερολίνο. Η Ιταλία
βρίσκεται πλέον στο ίδια επίπεδο µε την Τυνησία και η Ελλάδα µε την Κολοµβία. Ανάµεσα στις
χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση χρέους, η Ιρλανδία (25η), η Ισπανία (30η) και η
Πορτογαλία (33η) συγκεντρώνουν βαθµολογία πάνω από 60 µονάδες.
Πρωτογενές πλεόνασµα 2,3 δισ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου
Πλεόνασµα της τάξεως
ξεως των 2,3 δισ. ευρώ, έναντι ελλείµµατος 4,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, εµφανίζουν τα ταµειακά στοιχεία για το πρωτογενές ισοζύγιο (χωρίς δαπάνες
για τόκους) της Γενικής Κυβέρνησης (κρατικός προϋπολογισµός, Ταµεία, ∆ΕΚΟ και ΟΤΑ) σε µη
ενοποιηµένη
ποιηµένη βάση, κατά το δεκάµηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2012. Το αποτέλεσµα του
δεκαµήνου 2012 είναι βελτιωµένο κατά 887 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το εννεάµηνο 2012, όταν οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ίδιο διάστηµα αυξήθηκαν κατά 133 εκατ. ευρώ.
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