12 Οκτωβρίου 2012
Επιµένουν Σόιµπλε και Λαγκάρντ στις θέσεις τους για την Ελλάδα
Σταθερή κρατά το Βερολίνο τη θέση του πως είναι πρόωρο να συζητείται η παροχή περισσότερου χρόνου
στην Ελλάδα για την εφαρµογή των δηµοσιονοµικών στόχων της, ενώ η επικεφαλής του ∆ΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ επαναλαµβάνει πως χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα και την
Ισπανία εισηγήθηκε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. Σε πάνελ στο πλαίσιο
των συναντήσεων ∆ΝΤ και Παγκόσµιας Τράπεζας στο Τόκιο, η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε, έχοντας δίπλα
της τον Γερµανό υπουργό Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, πως η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο
περιθώριο για να αναπνεύσει. O Σόιµπλε επέκρινε, όπως αναφέρει το Reuters, τη «βιαστική» ευελιξία της
Λαγκάρντ, επισηµαίνοντας πως εκκρεµεί η αξιολόγηση της πορείας του προγράµµατος. «Μέχρι να έχουµε
την έκθεση της τρόικας, δεν πρέπει να κάνουµε εικασίες» τόνισε ο Γερµανός υπουργός.
Κοντά σε συµφωνία µε τρόικα για το πακέτο
Σηµαντική πρόοδο στις διαπραγµατεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης µε την τρόικα διαπιστώνουν
αξιωµατούχοι του υπουργείου Οικονοµικών, µετά τη σύσκεψη του Γιάννη Στουρνάρα µε τους επικεφαλής
των ελεγκτών. Όπως επισηµαίνουν αρµόδια στελέχη, θα υπάρξει συµφωνία τόσο για το δηµοσιονοµικό
µέρος του νέου πακέτου, όσο και για τις 89 προαπαιτούµενες ενέργειες µέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της
18ης Οκτωβρίου. Μέχρι στιγµής οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συµφωνία σε ότι αφορά τη
φορολογική µεταρρύθµιση, ενώ όπως διευκρινίζουν αρµόδια στελέχη, από το συνολικό πακέτο των 13,5
δισ. ευρώ, τα 2 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τη φορολογία και τα υπόλοιπα από περικοπές δαπανών.
Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, για το 2013 το πακέτο των µέτρων θα φτάνει τελικώς στα 9 δισ. ευρώ, καθώς
η τρόικα επιµένει στην εµπροσθοβαρή κατανοµή του. Από το ποσό αυτό τα 4,8 δισ. ευρώ αφορούν
περικοπές στις συντάξεις. Το µεγάλο κέρδος, όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές, είναι ότι γλίτωσαν τα επιδόµατα
των αναπήρων, που αφορούν ένα ποσό της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ.
Μετά το 2014 θα ξεκινήσουν οι πρώτες έρευνες για ύπαρξη πετρελαίου στην Ελλάδα
O θαλάσσιος κόλπος της Καβάλας, ανοιχτά της Θάσου, θα παραµένει -εφόσον υπάρχει βέβαια πετρέλαιοη µοναδική περιοχή στην Ελλάδα που θα γίνεται εξόρυξη καθώς µε τους πλέον αισιόδοξους υπολογισµούς
δεν πρόκειται να διεξαχθεί παραγωγική γεώτρηση σε άλλο σηµείο της χώρας πριν το 2020, όπως
υποστήριξε ο διευθυντή Έρευνας και Παραγωγής των ΕΛΠΕ Γιάννης Γρηγορίου, σε εκδήλωση που
διοργάνωσε στην Καβάλα το Τεχνικό Επιµελητήριο. «Σε δύο χρόνια από σήµερα, αν όλα πάνε καλά»,
υπογράµµισε, «θα γίνουν οι πρώτες δηµοπρατήσεις περιοχών -οικοπέδων- προς έρευνα».
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Κλειστά τα εµπορικά καταστήµατα στις 18 Οκτωβρίου
Tη διοργάνωση πανεµπορικού συλλαλητηρίου µε κλείσιµο των εµπορικών καταστηµάτων την προσεχή
Πέµπτη 18 Οκτωβρίου αποφάσισε η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου ζητώντας παράλληλα τη
συµπαράσταση και τη συµµετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης ελεύθερων επαγγελµατιών. Την ίδια
ηµέρα έχουν κηρύξει νέα γενική απεργία η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ. Το κλείσιµο των καταστηµάτων θα είναι
καθολικό σε όλη την Ελλάδα και το συλλαλητήριο θα πραγµατοποιηθεί στις 12 το µεσηµέρι µπροστά από
τα γραφεία της ΕΣΕΕ, στην οδό Μητροπόλεως 42, στην Αθήνα.
Κανονικά θα καταβληθεί φέτος το δώρο Χριστουγέννων στους συνταξιούχους
Κανονικά θα καταβληθεί εφέτος το δώρο Χριστουγέννων στους συνταξιούχους ξεκαθάρισε σήµερα ο
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης µιλώντας στη τηλεόραση του Antenna. «Το δώρο Χριστουγέννων
θα δοθεί κανονικά φέτος στους συνταξιούχους. Οι αλλαγές θα εφαρµοστούν από του χρόνου», τόνισε ο κ.
Βρούτσης, αποσαφηνίζοντας µε αυτό τον τρόπο πως το εφετινό δώρο Χριστουγέννων θα είναι και το
τελευταίο που θα λάβουν οι συνταξιούχοι.
COCA-COLA HELLENIC: Eισαγωγή στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου και αλλαγή έδρας στην
Ελβετία
Την εισαγωγή της στην premium κατηγορία του Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου και την επικείµενη
συµµετοχή της στο δείκτη FTSE 100, µέσω της ανταλλαγής µετοχών µεταξύ της COCA-COLA HELLENIC
και της COCA-COLA HBC AG ανακοίνωσε η COCA-COLA HELLENIC. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας κατέληξε επίσης στην απόφαση ότι είναι συµφέροντες για την ίδια και το σύνολο των κατόχων
των µετοχών και των ADSs της COCA-COLA HELLENIC οι όροι της δηµόσιας πρότασης ανταλλαγής. Η
COCA-COLA HBC AG θα αποτελεί πλέον τη νέα µητρική εταιρεία του Οµίλου, µε έδρα την Ελβετία, µε
παράλληλη εισαγωγή στο ΧΑ και στο NYSE µέσω ADSs.
Κάτω των 25 ετών το 30% των ανέργων παγκοσµίως
Η κρίση αύξησε τον αριθµό των ανέργων διεθνώς κατά 15% µέσα σε µια τετραετία. Ο Γενικός ∆ιευθυντής
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) Γκάι Ράιντερ σε οµιλία που θα απευθύνει αύριο στο Τόκιο θα
αναφέρει πως ο αριθµός των άνεργων αυξήθηκε κατά 30 εκατοµµύρια άτοµα διεθνώς ή κατά 15% µέσα σε
µια τετραετία. Όπως θα τονίσει ο Ράιντερ στην οµιλία του - η οποία προδηµοσιεύθηκε σήµερα,
Παρασκευή- ενώπιον του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού και Χρηµατοπιστωτικού Συµβουλίου, οργάνου
αρµόδιου για τον καθορισµό των µεγάλων πολιτικών προσανατολισµών του ∆ΝΤ περίπου 75 εκατοµµύρια
από τους περισσότερους από 200 εκατοµµύρια ανέργους είναι νέοι άνθρωποι κάτω των 25 ετών.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Νόµπελ Ειρήνης
Το φετινό Νόµπελ Ειρήνης απονέµεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αποφάσισε οµόφωνα η νορβηγική
επιτροπή, δικαιολογώντας την επιλογή της µε την προώθηση της δηµοκρατίας και των ανθρώπινων
δικαιωµάτων που έχει επιφέρει η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ΕΕ είχε θεωρηθεί υποψήφια
για το Νόµπελ Ειρήνης αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, καθώς το έργο της ενοποίησης έχει θάψει το
«τσεκούρι του πολέµου» στη Γηραιά Ήπειρο. Η απονοµή του βραβείου σε αυτή τη συγκυρία, την ώρα που
η οικονοµική κρίση απειλεί να υποσκάψει τα θεµέλια της ΕΕ, έχει ιδιαίτερο συµβολικό βάρος.
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