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Στα 10 δισ. το χρηµατοδοτικό κενό που πρέπει να καλυφθεί στο Eurogroup για την
Ελλάδα
Οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης
υβέρνησης ότι στο Εurogroup
Ε
της ∆ευτέρας θα υπάρξει συµφωνία για
το ζήτηµα του ελληνικού χρέους και κατ' επέκταση τη χρηµατοδότηση της Ελλάδας
αναπτερώνονται µετά τις επαφές στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκονται κυβερνητικά στελέχη και ο
πρωθυπουργός για τη Σύνοδο
δο Κορυφής. Όπως σηµείωναν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές,
όταν το επεισοδιακό Eurogroup της 20ης Νοεµβρίου διεκόπη τα ξηµερώµατα δεν απέµενε παρά
η συµφωνία επί ενός ποσού της τάξεως των 10 δισ. ευρώ (από το σύνολο των 40 δισ. που
αναζητούνται για την ελάφρυνση του χρέους), το οποίο αντιστοιχεί στο 0,1% του ΑΕΠ της
ευρωζώνης. Με την κάλυψη των 10 δισ. ευρώ, το ελληνικό χρέος θα φτάσει στο 124% του ΑΕΠ το
2020 -συµβιβαστική
συµβιβαστική πρόταση πάνω στην οποία φαίνεται πως το ∆ΝΤ έχει συµφωνήσει. Στα
ενθαρρυντικά στοιχεία
ιχεία προσθέτουν και το θετικό κλίµα στο οποίο διεξήχθη η συνάντηση του
Αντώνη Σαµαρά µε τον επικεφαλής του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κατά την οποία
συζήτησαν το θέµα της εκταµίευσης των επόµενων δόσεων των δανείων προς την Ελλάδα.
Πενήντα χιλιάδες θέσεις
ις εργασίας χάθηκαν τον Οκτώβριο
Στα 777.768 άτοµα ανήλθαν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ τον Οκτώβριο,
αυξηµένοι
οι κατά 5.189 άτοµα (+0,67%) σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και κατά 84.351
άτοµα (+12,16%) σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011. Απ' αυτά, 338.055 (ποσοστό 43,46%) είναι
εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και µεγαλύτερο των 12 µηνώ
µηνών
και 439.713 (56,54%) είναι εγγεγραµµένα για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Από τα
στοιχεία του ΟΑΕ∆ προκύπτει µείωση των µακροχρόνια ανέργων σε σχέση µε τον προηγούµενο
µήνα κατά 1.595 άτοµα (-0,47%),
0,47%), µε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση µεταξύ ττων Περιφερειών
να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Κρήτης (-5,43%),
( 5,43%), και αύξηση κατά 53.564 άτοµα (+18,83%)
από τον Οκτώβριο του 2011. Από το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων, οι 324.495 είναι
άνδρες (41,72%) και οι 453.273 είναι γυναίκες (58,28%).
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Νέα αύξηση
η σηµείωσαν τον Οκτώβριο οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο
Νέα αύξηση σηµείωσαν τον Οκτώβριο οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο, µία ακόµη
ένδειξη της δυστοκίας που υπάρχει στην αγορά και στα νοικοκυριά από την βαθιά ύφεση που
πλήττει την οικονοµία.
νοµία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων τον Οκτώβριο οι οφειλές αυτές (που δηµιουργήθηκαν από την αρχή του έτους)
ανήλθαν στα 11,025 δισ ευρώ από 10,169 δισ ευρώ τον Σεπτέµβριο και 6,871 δισ. ευρώ τον
Αύγουστο. Υπενθυµίζεται
µίζεται ότι το υπουργείο Οικονοµικών ετοιµάζει ρύθµιση για την εξόφληση σε
πολλές δόσεις των οφειλών αυτών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες στο πλαίσιο του νέου
φορολογικού νοµοσχεδίου.
Το κόστος εργασίας πέφτει, οι τιµές όχι
Παρά το γεγονός ότι τα εισοδήµατα
ατα µειώθηκαν τη διετία 2011 - 2012 σε ποσοστό 22% και
αναµένεται περαιτέρω µείωση κατά 6% το 2013, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η αγοραστική
δύναµη των καταναλωτών, οι τιµές των προϊόντων εξακολουθούν να αντιστέκονται σθεναρά.
Σύµφωνα µε έκθεση της Εθνικής Τράπεζας το γεγονός οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ και των
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, στις αυξηµένες τιµές της ενέργειας και στην ανοδική πορεία των
τιµών εισαγόµενων καταναλωτικών προϊόντων πολυεθνικών εταιριών, που συνδυάζονται µε την
περιορισµένη ελληνική
ή παραγωγή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιµές βασικών προϊόντων στα ράφια
των σουπερµάρκετ έχουν φθάσει στα ύψη. Την τελευταία διετία έχουν σηµειωθεί αυξήσεις έως
και 27,6% σε βασικά προϊόντα στο καλάθι της νοικοκυράς, ενώ ο πληθωρισµός την ίδια περίοδο
ήταν 5%.. Χαρακτηριστικό της ακρίβειας στην Ελλάδα είναι αυτό που συµβαίνει µε τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα: Η χώρα µας κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα ακρίβειας της Eurostat
για τα συγκεκριµένα προϊόντα.
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