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Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 66 συζητά η κυβέρνηση µε την τρόικα
Απάντηση στις «γκρίζες ζώνες» που εντοπίζει η τρόικα στο προτεινόµενο πακέτο µέτρων για τα
11,9 δισ. ευρώ αναζητά η κυβέρνηση και σύµφωνα µε τις πληροφορίες ένα από τα εναλλακτικά
µέτρα που συζητιούνται είναι η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 66 από τα 65 έτη.
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Τα Νέα, υπέρ του µέτρου τάσσεται η τρόικα, προκειµένου να
αντικαταστήσει άλλες προτάσεις µέτρων που η ίδια έχει απορρίψει. Από την κοστολόγηση που
ήδη έχει κάνει το υπουργείο Οικονοµικών προκύπτει ότι η αύξηση του ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης από τα 65 χρόνια που είναι σήµερα στα 66 χρόνια οδηγεί σε εξοικονόµηση
δαπανών 900 εκατ. ευρώ ετησίως. Σύµφωνα µε παράγοντες του υπουργείου, µε το µέτρο αυτό θα
αποφεύγονταν περαιτέρω περικοπές σε µισθούς και συντάξεις. Όπως σηµειώνει η εφηµερίδα,
σύµφωνα µε τους ίδιους παράγοντες η λήψη του µέτρου θεωρείται πιθανή.
Μείωση 1,1% στις εξαγωγές τον Ιούλιο
Ανακόπηκε τον Ιούλιο η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες αρχίζουν να
πλήττονται από τον περιορισµό της καταναλωτικής ζήτησης, λόγω οικονοµικής κρίσης, και στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριµένα, η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς τα
πετρελαιοειδή, µειώθηκε κατά 1,1% σε 1.421,4 εκατ. ευρώ. Στο δωδεκάµηνο Αυγούστου 2011 Ιουλίου 2012, αυξήθηκε κατά 6%. Παράλληλα, συνεχίζεται η πτωτική πορεία των εισαγωγών,
απόρροια της µειωµένης ζήτησης για εισαγόµενα προϊόντα λόγω της οικονοµικής ύφεσης. Η
συνολική αξία των εισαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, υποχώρησε τον Ιούλιο κατά 1,6% σε
2.565,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο δωδεκάµηνο Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012, η µείωση ανήλθε στο
9,9%.
Μειώνονται κατά 5% οι εισφορές των εργοδοτών
Περαιτέρω µείωση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9% ανακοίνωσε χθες ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Την περασµένη Παρασκευή ο κ. Γιάννης Βρούτσης είχε
ανακοινώσει ότι από την 1η Σεπτεµβρίου θα ισχύσει η µείωση των ασφαλιστικών εργοδοτικών
εισφορών κατά 1,1%. Οι αποφάσεις εντάσσονται στην προσπάθεια µείωσης του µη µισθολογικού
κόστους.
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Πρωταθλήτρια στην ανεργία των νέων 15-24 ετών η Ελλάδα σύµφωνα µε την Eurostat
Αυξηµένη κατά 50% σε σχέση µε το 2008 εµφανίζεται η ανεργία των νέων 15-24 ετών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νεολαία, που
δηµοσιεύθηκε χθες. Τα τελευταία στοιχεία που δηµοσίευσε η Eurostat δείχνουν ότι τα υψηλότερα
ποσοστά αφορούν την Ελλάδα (53,8%) και την Ισπανία (52,9%), ενώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
πάνω από το 30% των άνεργων νέων βρίσκονται εκτός εργασίας για περισσότερο από ένα έτος.
Στο 1,7% διαµορφώθηκε ο πληθωρισµός τον Αύγουστο
Στο 1,7% διαµορφώθηκε ο πληθωρισµός τον Αύγουστο, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε
η ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του Αυγούστου,
προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του Αυγούστου 2011, προκύπτει αύξηση 1,7%, έναντι αύξησης επίσης
1,7%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του 2011 προς το 2010. Σε σύγκριση µε τον
εφετινό Ιούλιο, παρουσίασε µείωση 1%, έναντι µείωσης 1,4% που σηµειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.
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