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Επί ποδός η κυβέρνηση για τα προαπαιτούµενα της δόσης του Ιανουαρίου
Νέος αγώνας δρόµου για την κυβέρνηση, που πρέπει το πρώτο δεκαήµερο της νέας χρονιάς να
έχει κλείσει µε τις προαπαιτούµενες ενέργειες, ούτως ώστε το Eurogroup του Ιανουαρίου να
εγκρίνει την εκταµίευση της δόσης των 9,2 δισ. ευρώ. Βασική προϋπόθεση για την επόµενη δόση
είναι η ψήφιση του µίνι φορολογικού, ο ορισµός γενικού γραµµατέα εσόδων και η αύξηση στα
τιµολόγια
µολόγια της ∆ΕΗ. Σε αυτό το πλαίσιο συγκαλείται διϋπουργική σύσκεψη σήµερα υπό την
προεδρία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά στο Μέγαρο Μαξίµου.
Μείωση 19,5% στο έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου
Μείωση 19,5% παρουσίασε στο 10µηνο του έτους το έλλειµµα του εµπορικού
εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς τα
πετρελαιοειδή, διαµορφούµενο στα 11.243,9 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς
πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
Ιανουαρίου
2012 ανήλθε στο ποσό των
25.258,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 6,9% έναντι του αντίστοιχου περσινού
διαστήµατος. Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το
χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
Οκτωβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 14.014,8 εκατ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,4%.
Η µειωµένη κατανάλωση χαρακτήρισε τη χριστουγεννιάτικη αγορά
Η µειωµένη κατανάλωση χαρακτήρισε τη χριστουγεννιάτικη αγορά, µε τους εµπόρους
πανελλαδικά να καταγράφουν σηµαντική πτώση τζίρου σε σχέση µε το 2011. Σύµφωνα µε
στοιχεία εµπορικών ενώσεων, στη χριστουγεννιάτικη αγορά οι απώλειες στις πωλήσεις των
καταστηµάτων λιανικής επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις για µείωση στα επίπεδα του 40%
συγκριτικά µε το 2011. Οι πρώτες εκτιµήσεις δίν
δίνουν
ουν απογοητευτικά ποσοστά, αφού η ένδυση και
υπόδηση ξεπέρασε σε µείωση το 50%, τα καταστήµατα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών το 40%, τα
καταστήµατα καλλυντικών, βιβλίων και δώρων το 30%, ενώ ακόµα και στα καταστήµατα
τροφίµων και ποτών παρουσιάζεται µείωση κατά
κατά 20% πάντα σε σύγκριση µε πέρυσι.
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«Έως δύο δεκαετίες» για να συνέλθει η Ελλάδα από την κρίση, λέει ο επικεφαλής της
ΕΤΕπ
Την εκτίµηση ότι θα χρειαστούν µία µε δύο δεκαετίες για να ξεπεράσει η Ελλάδα τις συνέπειες
της κρίσης εκφράζει ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Βέρνερ
Χόγερ σε συνέντευξή στην Berliner Zeitung που δηµοσιεύεται σήµερα. Ο Χόγερ επέκρινε ως
άτολµες τις µέχρι τώρα κινήσεις των ευρωπαϊκών ηγεσιών στην αντιµετώπιση της ευρωπαϊκής
κρίσης χρέους.
Λιγότερο απαισιόδοξοι οι πολίτες για την οικονοµία, λέει το ΕΒΕΑ
Αισθητή µείωση τόσο στο ποσοστό απαισιοδοξίας των πολιτών σε ό,τι αφορά την πορεία των
δηµόσιων οικονοµικών, όσο και της προσωπικής τους οικονοµικής κατάστασης καταδεικνύει η
έρευνα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών µε τίτλο «Οικονοµικό
Βαρόµετρο». Αναλυτικότερα, 7 στους 10 δηλώνουν απαισιόδοξοι σε ό,τι αφορά την πορεία της
ελληνικής οικονοµίας, σηµειώνοντας µείωση κατά 10% από την προηγούµενη έρευνα. Σχετικά µε
τα προσωπικά τους οικονοµικά, το 76
76% του συνόλου δήλωσαν απαισιόδοξοι -ποσοστό
ποσοστό µειωµένο
κατά 5% από το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούµενης περιόδου-,
περιόδου , ενώ το 17% των ερωτηθέντων
δήλωσαν αισιόδοξοι σηµειώνοντας το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό αισιοδοξίας καθ’ όλη την
διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας.
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