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Στο 6,2% η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας το δεύτερο τρίµηνο του 2012
Στο 6,2% διαµορφώθηκε η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας στο δεύτερο τρίµηνο του έτους,
σύµφωνα µε τα µη εποχικά διορθωµένα στοιχεία που ανακοίνωσε τη ∆ευτέρα η Ελληνική
Στατιστική Αρχή. Στο πρώτο τρίµηνο το ΑΕΠ είχε µειωθεί κατά 6,5%. Για το σύνολο του έτους,
πολλοί αναλυτές εκτιµούν ότι η ύφεση θα διαµορφωθεί στο 7% ή και παραπάνω. Στην οικοδοµή,
πάλαι ποτέ «ατµοµηχανή» της οικονοµίας, οι νέες άδειες µειώθηκαν κατά 31,2% το Μάιο. Έτσι,
δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η ανεργία σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό (23,1%) τον ίδιο
µήνα.
«Φρένο» µπαίνει στις πρόωρες συντάξεις από το 2013
«Φρένο» στις πρόωρες συντάξεις θέλει να βάλει η κυβέρνηση από το 2013, ώστε να κλείσει η
πόρτα εξόδου πριν το 65ο έτος της ηλικίας και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η επίσπευση των
αλλαγών στα όρια ηλικίας και η αύξηση των απαιτούµενων ετών ασφάλισης (από τα 15 στα 20).
Στην Ελλάδα έχουν γίνει περισσότερα από όσα πιστεύει κανείς, λέει ο Όλι Ρεν
H Ευρωζώνη βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο, επισηµαίνει ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Όλι Ρεν,
σε άρθρο του στην Wall Street Journal. Ο Φιλανδός αξιωµατούχος περιγράφει τα βήµατα που
έχουν γίνει στις χώρες της Ευρωζώνης για τη διόρθωση µακροοικονοµικών ανισορροπιών, ενώ
για την Ελλάδα λέει χαρακτηριστικά ότι έχουν γίνει περισσότερα από όσα συχνά πιστεύει κανείς,
κάνοντας µνεία στις δεσµεύσεις της νέας κυβέρνησης.
Έκτακτη εισφορά σε όσους εισέπραξαν υψηλό εφάπαξ µελετά η κυβέρνηση
Νέες απώλειες στο εισόδηµα των δηµοσίων υπαλλήλων θα φέρουν τα σενάρια για «κούρεµα» του
εφάπαξ που καταβάλλουν ασφαλιστικά Ταµεία του ∆ηµοσίου, των ∆ΕΚΟ και άλλων φορέων. Η
κυβέρνηση µελετά επίσης την επιβολή έκτακτης εισφοράς 1%-2% σε όσους εισέπραξαν εφάπαξ
υψηλότερο από τις εισφορές που είχαν καταβάλει. Στο στόχαστρο µπαίνουν Ταµεία που
χορηγούν εφάπαξ υψηλότερο από τις εισφορές τις οποίες καταβάλλουν οι δικαιούχοι τα χρόνια
που εργάζονται. Όπως αναφέρουν, σήµερα, τα Νέα σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη του
υπουργείου Εργασίας, η απόκλιση µεταξύ εισφορών-εφάπαξ φτάνει και το 64% για 21 Ταµεία.
Αντίθετα, σε 14 Ταµεία το εφάπαξ είναι µικρότερο από τις εισφορές που καταβάλλονται.

∆εν υφίσταται θέµα άρσης της απαγόρευσης πλειστηριασµών ακινήτων, λέει η
κυβέρνηση
Μετά το σάλο που προκάλεσαν οι πληροφορίες που είδαν το φως της δηµοσιότητας για πιέσεις
της τρόικας ώστε να αρθεί η απαγόρευση πλειστηριασµών ακινήτων από τις τράπεζες, ακόµα και
για µικρά ποσά οφειλών από δάνεια, το υπουργείο Οικονοµικών ξεκαθάρισε τη ∆ευτέρα ότι
ουδέποτε τέθηκε ή συζητήθηκε το συγκεκριµένο θέµα.
«Το υπουργείο Οικονοµικών, µε αφορµή δηµοσιεύµατα περί πιέσεων της τρόικας για
πλειστηριασµούς ακινήτων από τις τράπεζες για χρέη από στεγαστικά δάνεια, ανακοινώνει ότι
ουδέποτε τέθηκε ή συζητήθηκε το συγκεκριµένο θέµα», τονίζεται στην ανακοίνωση. Σήµερα
υπάρχουν περισσότερα από 100.000 ακίνητα προς πλειστηριασµό και αν αυτά βγουν µαζικά
προς πώληση στην αγορά, αναµένεται να οδηγήσουν σε µεγάλη πτώση των τιµών.
Σε 7,186 δισ. ευρώ µειώθηκε το ταµειακό έλλειµµα στο επτάµηνο
Στα 7,186 δισ. ευρώ µειώθηκε στο επτάµηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου το ταµειακό έλλειµµα της
κεντρικής διοίκησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Την
αντίστοιχη περίοδο του 2011 το ταµειακό έλλειµµα ήταν 15,022 δισ. ευρώ. Κατά το επτάµηνο του
2012, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού υποχώρησαν σε 25,99 δισ. ευρώ, από 27,303 δισ.
ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού, µειώθηκαν σε 32,609 από
40,862 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

