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Περιορίζεται σε ένα 24ωρο η επίσκεψη Σαµαρά στη ∆ΕΘ
Μόλις ένα 24ωρο θα διαρκέσει η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ, αφού σύµφωνα µε
πληροφορίες, ο κ. Σαµαράς θα εγκαινιάσει την Έκθεση στις 8 Σεπτεµβρίου και αµέσως µετά θα
επιστρέψει στην Αθήνα. O πρωθυπουργός θα µεταβεί στη Θεσσαλονίκη, µαζί µε τους
απαραίτητα αρµόδιους υπουργούς, θα συναντηθεί µε τους τρεις φορείς που συνενώνονται (∆ΕΘHelexpo-ΟΠΕ) και ακολούθως θα επιστρέψει στην Αθήνα. Το πρόγραµµά του δεν θα
περιλαµβάνει οµιλία προς τους παραγωγικούς φορείς το Σάββατο το βράδυ και συνέντευξη
Τύπου την Κυριακή, όπως συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια, δεδοµένου ότι λίγες ηµέρες
αργότερα, στις 14 Σεπτεµβρίου, θα συνεδριάσει το Eurogroup για την αξιολόγηση της έκθεσης
της τρόικας για την Ελλάδα.
Στο µεταξύ, δεν αλλάζει ο σχεδιασµός των συνδικάτων για συλλαλητήρια κατά της κυβερνητικής
πολιτικής, την ηµέρα των εγκαινίων της ∆ΕΘ παρά την απόφαση του πρωθυπουργού να
περιορίσει στο ελάχιστο την παρουσία του.
Αύξηση 3,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο
Αύξηση της τάξεως του 3,3% σε 1,373 δισ. ευρώ σηµείωσε τον Ιούνιο η συνολική αξία των
εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ενώ το τελευταίο έτος έχει σηµειώσει άνοδο 6,3%, όπως
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Μηδενικό ή πλεονασµατικό πρωτογενές ισοζύγιο ήδη φέτος προβλέπει η Alpha Bank
Για ικανοποιητική, παρά το εξαιρετικά αντίξοο οικονοµικό κλίµα, εκτέλεση του προϋπολογισµού
φέτος µιλά η Alpha Bank, υπογραµµίζοντας πως µε οµαλή εφαρµογή στο δεύτερο εξάµηνο των
µέτρων που έχουν ήδη θεσπιστεί, το πρωτογενές ισοζύγιο της κεντρικής κυβέρνησης αναµένεται
ήδη από το τέλος του χρόνου να είναι µηδενικό ή πλεονασµατικό. Σηµειώνοντας πως η εκτέλεση
του προϋπολογισµού το πρώτο εξάµηνο «πραγµατοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες
οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες για τη χώρα και σε µια περίοδο µεγάλης πτώσης του ΑΕΠ», η
Alpha Bank βλέπει να επιβεβαιώνονται οι εκτιµήσεις ότι, µε την οµαλή υλοποίηση στο δεύτερο
εξάµηνο του 2012 των δηµοσιονοµικών µέτρων που έχουν ήδη θεσπιστεί και εφαρµόζονται, «το
πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης θα είναι µηδενικό ή πλεονασµατικό ήδη το 2012».

Τελευταία µέρα για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
Λήγει σήµερα η προθεσµία για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος, µετά και την παράταση που έχει δοθεί από το υπουργείο κατόπιν αιτηµάτων
πολλών επαγγελµατικών τάξεων και φορολογουµένων. Σύµφωνα µε υπουργείο Οικονοµικών, η
υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήµατος µετά την 10η Αυγούστου επιφέρει, µεταξύ άλλων,
εκτός από προσαυξήσεις εκπρόθεσµου υποβολής ή προστίµου, την απώλεια του αφορολογήτου
του πρώτου κλιµακίου της φορολογικής κλίµακας διότι δεν αναγνωρίζονται οι αποδείξεις
δαπανών του κωδ. 049, καθώς και τη δυνατότητα του αυτοελέγχου για τους επιτηδευµατίες.
Ύφεση 0,3% στην ευρωζώνη το 2012 βλέπει η ΕΚΤ
Η οικονοµία της ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 0,3% το 2012, ενώ το 2013 θα ανακάµψει µε
ρυθµό (0,6%) χαµηλότερο από τον αναµενόµενο, σύµφωνα µε προβλέψεις που περιέχονται σε
έρευνα την οποία διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Υπογραφή του Μνηµονίου έως τα τέλη Σεπτεµβρίου βλέπει η κεντρική τράπεζα της
Κύπρου
Την ελπίδα ότι µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου θα υπογραφεί το Μνηµόνιο µε την τρόικα, ώστε να
εκλείψει η αβεβαιότητα που υπάρχει αυτήν την περίοδο, εξέφρασε ο διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας Κύπρου Πανίκος ∆ηµητριάδης. Σε συνέντευξη στο ΡΙΚ, ο κ. ∆ηµητριάδης είπε πως θα
επιδιωχθεί το δάνειο να χορηγηθεί µε όσο το δυνατό πιο ευνοϊκούς όρους, τους οποίους δύσκολα
θα βρει κανείς από άλλη πηγή δανεισµού.
Κάστρα και παλάτια βγάζει στο σφυρί η κυβέρνηση Μόντι για να αυξήσει τα έσοδα
Κάστρα και παλάτια βγάζει στο «σφυρί» η κυβέρνηση του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Μόντι,
σε µια προσπάθεια να αυξήσει τα έσοδα. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Wall Street Journal, το
σχέδιο περιλαµβάνει την πώληση συνολικά 350 ακινήτων του ∆ηµοσίου. Μεταξύ των ακινήτων
περιλαµβάνονται στρατώνες στην Μπολόνια και το κάστρο Ορσίνι στην πόλη Σοριάνο νελ
Τσιµίνο του Λάτσιο.

