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Συνάντηση Σαµαρά - Μέρκελ µετά τη θετική δήλωση της Συνόδου Κορυφής
Σε καλό κλίµα πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά µε την
καγκελάριο της Γερµανίας Άνγκελα Μέρκελ. Στο επίκεντρο της συνάντησης, που διήρκεσε 45
λεπτά, βρέθηκαν οι προωθούµενες διαρθρωτικές αλλαγές, το πακέτο των µέτρων, καθώς και το
θέµα της αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων. Το νέο τετ-α-τετ πραγµατοποιήθηκε στο περιθώριο
της Συνόδου Κορυφής που υιοθέτησε θετική δήλωση για την Ελλάδα, στο κείµενο
συµπερασµάτων της. Στο κείµενο συµπερασµάτων της Συνόδου Κορυφής περιλαµβάνεται θετική
δήλωση για την Ελλάδα από τους 17 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης, οι
οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στη χώρα και για τις
«αξιοσηµείωτες προσπάθειες» του ελληνικού λαού. Η εν λόγω δήλωση εκτιµάται ότι ανοίγει το
δρόµο για την εκταµίευση της δόσης, καθώς εκλαµβάνεται ως παρότρυνση του Εurogroup να
εγκρίνει την καταβολή της δόσης στη Σύνοδό του της 12ης Νοεµβρίου.
Νέο σενάριο για φορολογικό συντελεστή 28% στους επαγγελµατίες
Σενάριο για επιβολή ενιαίου φόρου 28% σε ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις
βρίσκεται στο τραπέζι του υπουργείου Οικονοµικών. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά
εναλλακτική, µετά την αρχική πρόταση για συντελεστή 35%, την οποία διαδέχθηκε νέα πρόταση
για καθιέρωση µίνι κλίµακας φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελµατιών µε συντελεστές από
20% έως και 35%. Και στην τελευταία πρόταση πάντως το αφορολόγητο των ελεύθερων
επαγγελµατιών καταργείται, ενώ όσον αφορά τις επιχειρήσεις η βασική διαφορά αφορά την
ενιαία φορολογική αντιµετώπιση του συνόλου διανεµόµενων και µη διανεµόµενων κερδών µε
συντελεστή 28%.
Ανοίγει παράθυρο για µείωση αποζηµιώσεων στους νεοπροσληφθέντες
Στην προστασία των εν ενεργεία -και κυρίως των µεγαλύτερης ηλικίας- εργαζοµένων υποστηρίζει
το υπουργείο Εργασίας ότι εστιάζει τις προσπάθειες του στις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα για
τα εργασιακά, που συνεχίζονται µέσω e-mail.
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Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Εργασίας απέστειλε στην τρόικα ηλεκτρονικό µήνυµα µε
απαντήσεις στα αιτήµατά τους για µείωση αποζηµιώσεων και κατάργηση τριετιών. Η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας επισηµαίνει πως θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει µεγαλύτερη
ευελιξία στην αγορά εργασίας, προκειµένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά αποδέχεται, κατ' αρχήν, την ανάγκη µείωσης
του ύψους των αποζηµιώσεων, αλλά θέτει ως «κόκκινη γραµµή» την εξαίρεση των παλαιότερων
εργαζοµένων, επισηµαίνοντας ότι οι παράπλευρες απώλειες θα ήταν καταστροφικές για την
ανεργία, τα Ταµεία και την οικονοµία εν γένει. Σε ότι αφορά τις τριετίες το υπουργείο επιµένει
ότι πρέπει να διατηρηθούν για σειρά λόγων.
Κοντά στην απόκτηση της Geniki Bank η Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται µια ανάσα από την απόκτηση και της Geniki Bank, µε τη
συµφωνία να αναµένεται ακόµη και εντός της ηµέρας. Σύµφωνα µε «Τα Νέα», Τράπεζα
Πειραιώς και Societe Generale (µητρική της Geniki) βρίσκονταν ήδη από τις αρχές του µήνα σε
διαπραγµατεύσεις σε βάση αποκλειστικότητας και σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες είναι
πλέον στο στάδιο των υπογραφών, οι οποίες δεν αποκλείεται να πέσουν ακόµη και εντός της
ηµέρας. Όπως αναφέρει η εφηµερίδα οι λεπτοµέρειες της συµφωνίας δεν έχουν γίνει ακόµη
γνωστές, αλλά µέχρι στιγµής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για µοντέλο στα πρότυπα της
Emporiki, µε τη Societe να ανακεφαλαιοποιεί την Geniki πριν προχωρήσει στην πώλησή της στην
Τράπεζα Πειραιώς.
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