Οικονομικά «spots» … που φωτίζουν

Μελετούν την κατάργηση του αφορολόγητου για τα εισοδήματα άνω των 40.00 ευρώ

500 ευρώ κατώτερο ποσό φόρου και 10% συντελεστής εισοδημάτων μέχρι 10.000
ευρώ...μελετούν

Στο Δημόσιο περίπου 0,5% μείωση κάθε χρόνο στοχεύουν να εφαρμόσουν.
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Η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου είναι δυνατόν να αποδώσει στα ταμεία σημαντικά
χρηματικά ποσά

Ομόλογα της διασποράς

Η επιμήκυνση δημιουργεί μείωση επιτοκίου
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Διεύρυνση του ωραρίου των καταστημάτων

25.000 ακάλυπτες επιταγές τις πρώτες ημέρες του 2011

Θλιβερή οικονομική και κοινωνική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι μια στις τρείς
επιταγές είναι ακάλυπτη

Το έτος 2011 - σύμφωνα με ενδείξεις οικονομικών στοιχείων- εκτιμάται ότι θα είναι έτος
που θα χαρακτηριστεί ως το χειρότερο από τα τελευταία.

3/8

Οικονομικά «spots» … που φωτίζουν

250 εκατομμύρια ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές του 2010

Οι μεταβολές ακίνητης περιουσίας θα δηλώνονται μέσω Ιντερνετ

Μετά τις εκπτώσεις προεκτιμάτε ότι θα έχουμε άνω των 5.000 λουκέτων σε καταστήματα
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Άνω των 130.000 υπαλλήλων διαφαίνεται ότι θα απολυθούν
Κατά τη διάρκεια των εορτών, 300 επιχειρήσεις έκλεισαν
30% έως 40% ήταν η πτώση των πωλήσεων κατά την διάρκεια Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς
Η ύφεση στην οικονομία δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα διαβίωσης των πολιτών
Με την επιμήκυνση θα δημιουργηθούν ορίζοντες συνεχούς δανεισμού, με όλα τα ...
συνεπακόλουθα
Αισιόδοξα μηνύματα συνεχούς τουριστικής σεζόν έρχονται από τη Ρόδο
Μειώσεις τιμολογίων ΔΕΗ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες για την οικονομία της πατρίδας μας
Κατά 50% πολλαπλασιάστηκαν τα λουκέτα σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις
Φθάνουμε τις 1.000 μονάδες στα spread
Επιθέσεις απαξίωσης των Ελληνικών Τραπεζών από κερδοσκόπους του εξωτερικού
Απειλές υποβαθμίσεων από διεθνείς οίκους αξιολόγησης
Σημαντικές εκροές καταθέσεων παρατηρούνται στις τράπεζες από καταθέτες
Κοντεύουμε να φθάσουμε το όριο συναγερμού 14% της ανεργίας
Εξακολουθεί
δημιουργεί
τελικά
να απαιτείται
την απροθυμία...!
μια γραφειοκρατική διαδικασία για να γίνει μια επένδυση...που
Όλοι συμφωνούν
άλλοτεουσιαστική
σημαντικός
κίνησηότι
προς
παράγοντας
η ανάπτυξη
την κατεύθυνση
για
διεξόδου
την αυτή.
Ελληνική
από τηνοικονομία
κρίση. Κανείς
είναι όμως
σήμεραδενόσο
βλέπει
ποτέ
κάποια
Οι κερδοσκόποι "κτυπούν" την Ελληνική οικονομία κάθε φορά που διαπιστώνουν σημεία
ευάλωτα
Κατήφεια... στο Χρηματιστήριο
Αύξηση του
"βάζουν
Ελληνική
λουκέτο",
κοινωνία
χρέους,
η ανεργία
λιτότητα,
σεσημαντικός
μεγάλο ποσοστό,
αριθμόςδημιουργούν
επιχειρήσεων
σοβαρά
και καταστημάτων
πλήγματα στην
που
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προσφύγει
Σύμφωνα
μεστη
πληροφορίες,
Δικαιοσύνη,
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και
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(σχετικά
με να των
β)
Ενόπλων
Δυνάμεων
υπέρ
οι υπεύθυνοι
του
Μετοχικού
που
κακοδιαχειρίστηκαν
Ταμείου
Στρατού
τις εισφορές
των
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Από το 32% του ΑΕΠ το 1981, το δημόσιο χρέος έφθασε στο 122% του ΑΕΠ το 2010
Το άνοιγμα του επαγγέλματος του μηχανικού εξυπηρετεί ή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα;
Η νέα χρονιά εφιάλτης εξεύρεσης οικονομικών πόρων με μειώσεις μισθών και λουκέτα...
2011 με περισσότερους φόρους από το 2010!
800.000 πολίτες θα πληρώσουν το ΕΤΑΚ του 2009
Αυξήσεις μέχρι 100% στις αντικειμενικές αξίες
Παγωμένα τα δάνεια το 2011
Πισίνες,
τις
προηγούμενες
πολυτελήθέσεις
ΙΧ, ακίνητα
... περί
μεγάλης
αυτών!αξίας ... αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα σε σχέση με
Ποσοστό χρέους (ως ποσοστό του ΑΕΠ) της Ελλάδας: 130,2% ή 307,5 δισεκατομμύρια
ευρώ.
Μικρότερες
αυτούς
που δεν
δόσεις
έχουν
με τη
επιμήκυνση
δυνατότητα
διάρκειας
να πληρώσουν!
αποπληρωμής προσφέρουν οι τράπεζες σε
Οι τιμές στα καταστήματα την περίοδο των Χριστουγέννων είναι στα επίπεδα των
εκπτώσεων.
"Απελευθέρωση" για 150 κλειστά επαγγέλματα.
3,5 δισ. ευρώ η ύφεση στην Ελλάδα το 2011.
Το μνημόνιο 3 έρχεται;
15% μειώνονται οι προσλήψεις το 2011.
Μειώσεις ενοικίων - δικαίωση εμπόρων με "σπάσιμο" - ακύρωση αυξήσεων.
Τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα δεν δίνουν σημεία ουσιαστικών εκπτώσεων.
211 δισ. ευρώ κάτω οι καταθέσεις στις Ελληνικές τράπεζες.
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70% η πτώση στις αγοραπωλησίες το 2010 σε σύγκριση με το 2008.
Στο όριο της φτώχειας 2 στους 5 Έλληνες (στοιχεία Eurostat).
Μεγάλες αλλαγές στο φορολογικό μηχανισμό το 2011
Πορεία πρός ελεγχόμενη χρεοκοπία;
Απολύσεις χωρίς αποζημίωση σε τράπεζες και ΔΕΚΟ; (με την τέταρτη δόση του δανείου)
Προσδοκίες για υψηλές αποδόσεις στο χρηματιστήριο το 2011.
Το φυσικό αέριο φθηνότερη λύση λόγω ακρίβειας στο πετρέλαιο.
Ενώ στις
αποφάσεων
αδυναμίας
θετική
τροπή
8 προσκόμισης
Οκτωβρίου
εφαρμογής
υπέρ τωνθα
πολιτών;
του
σχετικών
εκρίνετο
μνημονίου,
εγγράφων
στο Συμβούλιο
τελικάεκυπήρξε
μέρους
της Επικρατείας
αναβολή
του Δημοσίου...!
της ησυζήτησης,
συνταγματικότητα
Μήπωςλόγω
διαφαίνεται
των
Ποια η σχέση
αύξησης
ΦΠΑ;εκλογών της 7ης Νοεμβρίου, μνημονίου, αναθεώρησης του μνημονίου και
5,6% ο
αλλά
και
πληθωρισμός
προβληματίζουν
τον Σεπτέμβρη, 11,8% η ανεργία. Είναι ποσοστά που απογοητεύουν
5 δισεκατομμύρια Ευρώ τα νέα βάρη από το πιθανό νέο μνημόνιο
Απόπορτοφόλια!
τα
που θα βρουν οι πολίτες τα χρήματα για περισσότερη "αφαίμαξη" ... Άδειασαν πλέον
Νέο χαράτσι στις επιχειρήσεις – Έκτακτη εισφορά
Συμπολίτες μας σε απόγνωση – Έλλειψη ρευστότητας
Εργαζόμενοι και επιχειρηματίες σε απόγνωση
Το μνημόνιο υπό κρίση στο Συμβούλιο Επικρατείας
Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός…καλπάζουν
Η επέκταση της Αττικής οδού μειώνεται στο 50% της αρχικής διαδρομής
Απαιτούνται και νέες θυσίες από μισθωτούς και συνταξιούχους ύψους 1δισ. ευρώ
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Έρχονται καταναλωτές
μερικούς
αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Περίπου 40 ευρώ το χρόνο η μέση αύξηση για
1 στους 4 εργαζόμενους εργάζεται ανασφάλιστος
«Ζεστό»
και
Ανταποδοτικότητας
χρήμα προετοιμάζει να δώσει στην αγορά ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης
Νέα μέτρα; Μετά τις δημοτικές εκλογές και την κατάθεση του προϋπολογισμού. Θα δούμε…
Η καταπολέμηση
παράγοντες
διαμόρφωσης
της φοροδιαφυγής
θετικότερων
και οικονομικών
η ενίσχυση της
εξελίξεων
επιχειρηματικότητας είναι βασικοί
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την «εξυγίανση» του ΟΣΕ΅
Νέα τεκμήρια διαβίωσης…
40% αυξήσεις σε 260 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και υπηρεσίες…
Εκτινάχθηκε
τελευταία
χρόνια
η ανεργία! 9,4% είναι το απογοητευτικά μεγαλύτερο ποσοστό που φθάσαμε τα
Καθιερώνεται ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος
Για όσους δηλώνουν εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ … καλό κουράγιο με τη νέα
φοροκλίμακα!
Το αφορολόγητο
σβηστούν
τα στοιχεία!
12.000Βγάλτε
ευρώ ταυτίζεται
φωτοαντίγραφα
με τη συλλογή
όσο είναιαποδείξεων.
καιρός.
Προσοχή να μη
Τα εταιρικά αυτοκίνητα … παύουν να «εξυπηρετούν» … φορολογικά!
Σημαντικότατη πτώση σημειώνεται στις πωλήσεις ακινήτων
Οι δαπάνες κοινοχρήστων
διαχειριστές
συγκεντρωτική
των
κατάσταση
πολυκατοικιών
μετρούν
κοινοχρήστων
θαστις
εκδώσουν
αποδείξεις
δαπανών
για τους
που
για το
ιδιοκτήτες
τους
«κτίσιμο»
αναλογούν
ή ενοικιαστές
του αφορολόγητου. Οι
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