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Ξεκινά ο δεύτερος γύρος των διαπραγµατεύσεων της κυβέρνησης µε την τρόικα
Ξεκινά σήµερα, ο δεύτερος και πλέον κρίσιµος γύρος των διαπραγµατεύσεων της κυβέρνησης µε
την τρόικα για την αποκρυστάλλωση των µέτρων της διετίας 2013-2014, τη σύνταξη του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και την κατάρτιση του προσχεδίου
Προϋπολογισµού 2013. Στόχος των τεχνικών κλιµακίων της τρόικας και του οικονοµικού
επιτελείου της κυβέρνησης είναι να οριστικοποιηθούν οι περικοπές δαπανών ύψους 11,5 δισ.
ευρώ για την προσεχή διετία και να εξευρεθούν ακόµη τρόποι εξοικονόµησης 2 δισ. ευρώ, ώστε
να καλυφθεί το χρηµατοδοτικό κενό που θα προκύψει από την µεγαλύτερη του αναµενόµενου
ύφεση.
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Credit Agricole η τύχη της Εµπορικής Τράπεζας
Στην εξέταση των προσφορών που έχουν καταθέσει οι Alpha Bank, Eurobank και Εθνική
Τράπεζα για την Εµπορική Τράπεζα αναµένεται να προχωρήσει σήµερα, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Credit Agricole. Σηµειώνεται πως οι τρεις τράπεζες έχουν ανακοινώσει από την
Τετάρτη, 8 Αυγούστου ότι κατέθεσαν στον γαλλικό όµιλο δεσµευτικές προσφορές για την
απόκτηση του 100% των µετοχών της Εµπορικής.
Συνάντηση Σόιµπλε - Μοσκοβισί στο Βερολίνο
Με τον Γάλλο οµόλογό του Π. Μοσκοβισί θα συναντηθεί σήµερα στο Βερολίνο ο Γερµανός
υπουργός Οικονοµικών Β. Σόιµπλε και επί τάπητος θα τεθούν τα επόµενα βήµατα στην µάχη της
κρίσης, µε έµφαση την περίπτωση της Ισπανίας, αλλά και της Ελλάδας, λίγες ηµέρες µετά τις
συναντήσεις που είχε ο πρωθυπουργός Αντ. Σαµαράς µε την Α. Μέρκελ και τον Φ. Ολάντ. Από
την πλευρά του κ. Σόιµπλε επανέλαβε την αντίθεσή του στο να δοθεί η διετής επιµήκυνση στο
ελληνικό πρόγραµµα προσαρµογής, σε συνέντευξή του στη γερµανική εφηµερίδα Tagesspiegel,
το περασµένο Σάββατο. Στο µεταξύ, η κ. Μέρκελ κάλεσε τους κυβερνητικούς εταίρους της να
προσέχουν τα λεγόµενά τους για την ελληνική κρίση, µετά τη συνάντησή της µε τον Έλληνα
πρωθυπουργό. Θα πρέπει κανείς να «είναι πολύ προσεκτικός, όταν ξέρει ότι αυτή τη στιγµή η
αλλαγή στην Ελλάδα είναι απαραίτητη» σηµείωσε και κάλεσε όλους να περιµένουν την έκθεση
της τρόικας.
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ΕΕ: Η παραοικονοµία στην Ελλάδα συνεχίζει να ανθεί
Μείωση κατά 6%, στα 50,5 δισ. ευρώ (24,2% του ΑΕΠ) από 53,3 δισ. ευρώ (27,6% του ΑΕΠ) που
ήταν το 2005, κατέγραψε η παραοικονοµία στη χώρα µας για το διάστηµα 2005- 2011. Στην
κατάταξη της έκθεσης της Κοµισιόν, η Ελλάδα είχε το έκτο µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ στην
Ευρώπη των “27”. Πρώτη ήταν η Βουλγαρία µε ποσοστό µαύρης οικονοµίας στο 34,4% του ΑΕΠ
της, δεύτερη η Ρουµανία µε ποσοστό παραοικονοµίας 32,2% του ΑΕΠ, τρίτη η Εσθονία µε
ποσοστό 30,2% του ΑΕΠ. Το 2011 µετά από τρία χρόνια πρωτοφανούς διεθνούς οικονοµικής
κρίσης και στο δεύτερο χρόνο του πρώτου µνηµονίου, η Ελλάδα έχασε µόνο µια θέση στην
κατάταξή της και έµεινε έβδοµη µε ποσοστό παραοικονοµίας στο 24,3% του ΑΕΠ, ενώ την έκτη
θέση κατέλαβε η Πολωνία µε ποσοστό 25% του ΑΕΠ της.
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