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Πράσινο φως από το Eurogroup για ττην
ην εκταµίευση των 34,4 δισ. ευρ
ευρώ
Οι υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν, σήµερα, να εγκρίνουν
εγκρίνουν και τυπικά την
εκταµίευση της δόσης των 34,4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, όπως άλλωστε αναµενόταν.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό θα δοθεί στη χώρα µας την ερχόµενη ∆ευτέρα.
ΕΛΣΤΑΤ: 6 στους 10 µακροχρόνια άνεργοι
Άνω του 60% ανήλθε το γ’ τρίµηνο του 2012 το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων ενώ το
ποσοστό της µερικής απασχόλησης διαµορφώνεται περίπου στο 8%, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
δηµοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, µε την ανεργία του γ’ τριµήνου να αυξάνεται στο 24,8% από 23,6%
κατά το β’ τρίµηνο. Συγκεκριµένα,
ιµένα, κατά το γ΄ τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων
ανήλθε σε 3.739.018 άτοµα και των ανέργων σε 1.230.918. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 24,8%,
έναντι 23,6% του προηγούµενου τριµήνου και 17,7% του αντίστοιχου τριµήνου 2011. Η
απασχόληση µειώθηκε κατά
τά 1,4% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 8,3% σε σχέση
µε το γ΄ τρίµηνο του 2011. Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 5,3% σε σχέση µε το
προηγούµενο τρίµηνο και κατά 40,2% σε σχέση µε το γ΄ τρίµηνο του 2011.
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NGBI 500: «Μαύρα» τα φετινά Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα του 2012 είναι τα χειρότερα της τελευταίας τετραετίας, όπως προκύπτει από τις
διαδοχικές ετήσιες πανελλαδικές έρευνες της εταιρίας δηµοσκοπήσεων Interview, οι οποίες
εντάσσονται στο πλαίσιο των στατιστικών µετρήσεων του
του δείκτη Northern Greece Business
Index 500.
Σύµφωνα µε την έρευνα, που και φέτος πραγµατοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγµα 400 ατόµων,
τα φετινά Χριστούγεννα αναµένεται τεράστια περικοπή όλων των δαπανών, ελάχιστα δώρα µε
αποδέκτες κυρίως τα παιδιά και περιορισµό στις απολύτως αναγκαίες αγορές.
Ειδικότερα,
ερα, η οικονοµική κατάσταση του 84,9% των ερωτώµενων είναι χειρότερη, σε σχέση µε
τα περσινά Χριστούγεννα, έναντι αντίστοιχων ποσοστών επίσης 84,9% το 2011, 76,6% το 2010
και 44,2% το 2009.
Έτσι, τα λιγότερα δώρα προς συγγενείς και φίλους είναι το φυσικό επακόλουθο, µε το 78,8% να
απαντά πως σε σύγκριση µε πέρυσι θα είναι λιγότερο γενναιόδωρο στις σχετικές
Χριστουγεννιάτικες αγορές, έναντι 80% το 2011, 62,3% το 2010 και 41,8% το 2009.
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