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Στα 5,1 δισ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 11μηνο
Σε 5,1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για
το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2012 εμφανίζοντας μείωση 72,7% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας.
Για το Νοέμβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα το
οποίο διαμορφώθηκε σε 850 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 62,8% μικρότερο από το
αντίστοιχο έλλειμμα του Νοεμβρίου του 2011, ανακοίνωσε η ΤτΕ. Το έλλειμμα του
εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 828 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης του
ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 352 εκατ.
ευρώ, των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων κατά 372 εκατ. ευρώ και των
καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 103 εκατ. ευρώ.
Μείωση 4 δισ. ευρώ στο εισόδημα των νοικοκυριών το γ΄ τρίμηνο του 2012
Μείωση 10,6% σε 33,2 δισ. ευρώ σημείωσε στο τρίτο τρίμηνο του 2012 το διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν
νοικοκυριά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 11,3%
των αποδοχών των εργαζομένων, στη μείωση κατά 10,2% των κοινωνικών παροχών που
εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 17,7% των φόρων στο εισόδημα και
την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά. Η τελική καταναλωτική δαπάνη των
νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά,
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μειώθηκε κατά 6,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σε
35,9 δισ. ευρώ, από 38,2 δισ. ευρώ.
Ένα χρόνο παράταση για την απόσυρση παλαιών ΙΧ δίνει το υπουργείο
Οικονομικών
Παράταση ενός έτους στο μέτρο της απόσυρσης οχημάτων έδωσε το υπουργείο
Οικονομικών, σύμφωνα με διάταξη που ψηφίστηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 να αποσύρουν το όχημά τους
εφόσον η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000 και με την
προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους διαγραφής του
οχήματος καθώς και τυχόν οφειλόμενα τέλη προηγούμενων ετών αν δεν είχαν κατατεθεί
στην εφορία οι πινακίδες. Η απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης λόγω απόσυρσης αφορά
οχήματα έως 2.000 κυβικά εκατοστά. Με τον ίδιο νόμο ρυθμίστηκαν και θέματα, όπως
απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων, απαλλαγή από το τέλος
ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων και αλλαγή του φόρου πολυτελείας στα εισαγόμενα
μεταχειρισμένα ΙΧ.
Οι πρώτες δόσεις του ΦΑΠ θα καταβληθούν στο τέλος Ιανουαρίου
Τις δύο πρώτες δόσεις του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) θα καταβάλουν οι
φορολογούμενοι στο τέλος Ιανουαρίου. Η παράταση είχε δοθεί λόγω καθυστερήσεων
που υπήρξαν στην αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων με αποτέλεσμα να μην
μπορούν όλοι οι φορολογούμενοι να καταβάλουν την πρώτη δόση στο τέλος Δεκεμβρίου.
Οι υπόχρεοι στο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010 υπολογίζονται σε 300.000 και είναι
όσοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του 2010 πάσης φύσεως κτίσματα, εντός ή εκτός
σχεδίου, καθώς επίσης και οικόπεδα εντός σχεδίου, με συνολική αντικειμενική αξία
μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ.
Αύξηση 6,7% στην αξία εξαγωγών το 11μηνο του 2012
Αύξηση 6,7% -σε αξία- κατέγραψαν στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 οι
εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή της Ελλάδας, ενώ οι εισαγωγές το ίδιο διάστημα
μειώθηκαν κατά 7%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Πιο αναλυτικά,
η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα
Νοέμβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.421,9 εκατ. ευρώ (3.097,5 εκατ. δολάρια) έναντι
2.652,2 εκατ. ευρώ (3.584,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011
παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,7%. Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών,
χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.532,9 εκατ.
ευρώ (1.972,4 εκατ. δολάρια) έναντι 1.508,9 εκατ. ευρώ (2.051,5 εκατ. δολάρια) κατά τον
ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,6%.
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Επέμβαση των ΜΑΤ στο αμαξοστάσιο του μετρό
Με επέμβαση των ΜΑΤ, που έγινε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, έληξε η κατάληψη
του αμαξοστασίου του μετρό στα Σεπόλια. Στο σημείο παραμένουν παραταγμένες
αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιείται συγκέντρωση συμπαράστασης από
διάφορα σωματεία. Εν τω μεταξύ, έχουν ήδη διανεμηθεί φύλλα επιστράτευσης στους
εργαζόμενους του Μετρό και του ΗΣΑΠ, αλλά το μπλακ άουτ στις συγκοινωνίες
παραμένει.
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