10 Οκτωβρίου 2012
Α.Mέρκελ: Εύχοµαι και ελπίζω η Ελλάδα να παραµείνει στο ευρώ
Πεπεισµένη ότι η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους της προσθέτοντας ότι «εύχεται και ελπίζει» η
χώρα µας να παραµείνει εντός ευρωζώνης δήλωσε η Γερµανίδα καγκελάριος Ανγκέλα Μέρκελ
στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε µε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά αµέσως
µετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίµου. Σύµφωνα µε πληροφορίες η κα. Μέρκελ
εµφανίστηκε ανοιχτή σε µία συζήτηση για το θέµα της επιµήκυνσης. «Να το συζητήσουµε» ήταν
η χαρακτηριστική αναφορά της Γερµανίδας καγκελάριου, όταν της έθεσε το θέµα ο Έλληνας
πρωθυπουργός, στην κατ' ιδίαν συνάντησή τους. Όλα τα ζητήµατα της συµφωνίας αναµένεται να
έρθουν σε ένα πακέτο. Στο µεταξύ, σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα πραγµατοποιήθηκε το γεύµα
εργασίας της Γερµανίδας καγκελαρίου, και του Έλληνα πρωθυπουργού µε επιχειρηµατίες. Οι
Έλληνες επιχειρηµατίες έθεσαν στην κα. Μέρκελ το πρόβληµα της ρευστότητας που
αντιµετωπίζουν, καθώς και το µεγάλο ύψος των χρεών του δηµοσίου προς ιδιώτες. Επιπλέον,
τόνισαν ότι αντιµετωπίζουν τη δυσπιστία των συνεργατών τους στο εξωτερικό, οι οποίοι
διακατέχονται από τη «δραχµοφοβία», κάτι που αντικατοπτρίζει την κακή εικόνα της χώρας και
επηρεάζει τις συναλλαγές και των πιο υγειών ελληνικών επιχειρήσεων.
Αγώνας ταχύτητας για την κυβέρνηση η προώθηση 89 διαρθρωτικών αλλαγών
Μετά την επίσκεψη της Γερµανίδας καγκελαρίου και τη συνεδρίαση του Eurogroup, η κυβέρνηση
έχει µια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία προς τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ. Κι αυτή είναι
ότι η συµφωνία µε την τρόικα για το πακέτο των 13,5 δισ. ευρώ δεν επαρκεί για την εκταµίευση
της δόσης, καθώς θα πρέπει να αρθεί και η εκκρεµότητα 89 διαρθρωτικών µέτρων που
αποτελούν προαπαιτούµενες δράσεις. Η κυβέρνηση, λοιπόν, καλείται να επιδοθεί σε έναν αγώνα
ταχύτητας, ώστε µέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της 18ης Οκτωβρίου, ή λίγες ηµέρες αργότερα να έχει
προωθήσει τα διαρθρωτικά µέτρα.
Ο πληθωρισµός κάτω από 1% ύστερα από 45 χρόνια
Την κατιούσα πήρε ο πληθωρισµός τον Σεπτέµβριο λόγω της πτώσης των τιµών σε σειρά
υπηρεσιών και έπεσε κάτω από το 1% για πρώτη φορά µετά τον Ιούλιο του 1967.
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∆ιαµορφώθηκε στο 0,9% από 1,7% τον Αύγουστο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Η επιβράδυνση στον ρυθµό ανόδου του πληθωρισµού οφείλεται
στις µειώσεις τιµών στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας, ενώ, στον αντίποδα, συνεχίστηκαν οι
αυξήσεις τιµών σε βασικά είδη διατροφής, αλλά και σε τοµείς όπως τα καύσιµα λόγω της
αυξηµένης φορολογίας και ο ηλεκτρισµός, όπου η τιµολογιακή πολιτική καθορίζεται µε
κυβερνητική απόφαση.
Επαρκή τα ταµειακά διαθέσιµα του ∆ηµοσίου µέχρι τον Ιανουάριο 2013
Τη δυνατότητα να καθυστερήσει την εκταµίευση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ µέχρι τα τέλη
∆εκεµβρίου έχει η τρόικα καθώς δεν τίθεται ζήτηµα επάρκειας των ταµειακών διαθεσίµων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου τουλάχιστον µέχρι τον Ιανουάριο 2013. Η κυβέρνηση προσδοκά να λάβει τα
χρήµατα µέσα στο Νοέµβριο, ωστόσο αν δεν γίνει αυτό η χώρα δεν θα κινδυνέψει άµεσα µε
χρεοστάσιο, καθώς έως το τέλος του έτους σε µηνιαία βάση ο προϋπολογισµός θα καταγράφει
πρωτογενή πλεονάσµατα κάτι που ουσιαστικά σηµαίνει πως έως τον Ιανουάριο δεν θα υπάρξει
ταµειακό πρόβληµα.
Πιλοτική λειτουργία γραφείου συµβούλου ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
θεµάτων
Ξεκίνησε, πιλοτικά, τη λειτουργία του το γραφείο συµβούλου ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
θεµάτων. Το γραφείο, που συστάθηκε στο πλαίσιο αναβάθµισης των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ,
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής ∆/νσης Α΄ Τοµέα, επί της 26ης Οκτωβρίου 8α
,στον πρώτο όροφο. Το γραφείο θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 08.30 πµ έως τις 14.00 π. µ.
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