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Με χαρακτήρα ψήφου εµπιστοσύνης προς την κυβέρνηση η ψήφιση των νέων µέτρων
Την τελική συµφωνία της κυβέρνησης µε την τρόικα για το δυσβάσταχτο πακέτο των νέων
µέτρων θα κληθούν να επικυρώσουν σε νέα συνάντηση οι κυβερνητικοί εταίροι, σε ραντεβού που
πιθανόν να πραγµατοποιηθεί αύριο, Τρίτη. Τα βλέµµατα των πολιτικών αρχηγών είναι
στραµµένα στις κοινοβουλευτικές οµάδες, αφού στόχος είναι να περάσουν τα µέτρα από τη
Βουλή µε µηδενικές απώλειες.
Στο 9,4% το έλλειµµα και στο 170,6% του ΑΕΠ το χρέος για το 2011
Επί τα χείρω αναθεώρησε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία τα στοιχεία για το έλλειµµα και το
χρέος για το έτος 2011. Συγκεκριµένα, το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης τοποθετείται πλέον
στα 19,7 δισ. ευρώ (9,4% επί του ΑΕΠ), ενώ το ενοποιηµένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο
τέλος του 2011 ανήλθε στα 355,7 δισ. ευρώ (170,6% επί του ΑΕΠ). Σύµφωνα µε την αρχική
εκτίµηση το έλλειµµα ήταν στο 9,1% επί του ΑΕΠ και το χρέος στο 165,3% του ΑΕΠ. Στο µεταξύ,
για ύφεση στην Ελλάδα παρόµοια µε εκείνη που βίωσαν ΗΠΑ και Γερµανία τη δεκαετία του 1930
κάνει λόγο το πρακτορείο Bloomberg,
Bloomberg, σηµειώνοντας ότι η ελληνική οικονοµία συρρικνώθηκε
κατά 18,4% τα τελευταία 3 χρόνια. Σύµφωνα µε το πρακτορείο, η πρόβλεψη
πρόβλεψη του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου κάνει λόγο για περαιτέρω συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 4% το
2013.«Είναι η µεγαλύτερη αθροιστική µείωση παραγωγής ανεπτυγµένης χώρας κατά τις
τελευταίες τρεις δεκαετίες», υπογραµµίζει το Bloomberg, προσθέτοντας «βρίσκεται
«βρίσκεται σε απόσταση
αναπνοής από τη Μεγάλη Ύφεση στις ΗΠΑ κατά την περίοδο 1929-1933».
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Επίδοµα µητρότητας και στις αυτοαπασχολούµενες από τα τέλη Απριλίου 2013
Την καταβολή επιδόµατος µητρότητας στις αυτοαπασχολούµενες εργαζόµενες γυναίκες από τα
τέλη Απριλίου
ριλίου 2013 προβλέπει νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που ενσωµατώνει στο
Ελληνικό ∆ίκαιο την Οδηγία 2010/41/ΕΕ. Tο
ο νοµοσχέδιο προβλέπει πως πλέον θα χορηγείται
επίδοµα µητρότητας και στις αυτοαπασχολούµενες εργαζόµενες γυναίκες για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον
λάχιστον 14 εβδοµάδων, χωρίς όµως να προσδιορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία
χορηγήσεως του επιδόµατος.
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Οι λεπτοµέρειες αυτές θα καθορισθούν µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, η οποία θα εκδοθεί εντός έξι µηνών από την ψήφιση
ψήφιση του νόµου (περίπου τον Απρίλιο)
και µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου των φορέων των αυτοαπασχολούµενων, δηλαδή
του ΟΑΕΕ. Στην Ελλάδα οι αυτοαπασχολούµενες µητέρες λάµβαναν µετά την γέννα επίδοµα
τοκετού 800 ευρώ από τον ΟΑΕΕ, ποσό που καταργήθ
καταργήθηκε
ηκε τον Ιούλιο του 2012. Η µόνη ευνοϊκή
ρύθµιση που διατηρείται αφορά στην µείωση των εισφορών κατά 50% για διάστηµα ενός χρόνου
µετά τον τοκετό.
Να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές ζητά το υπουργείο Οικονοµικών από τράπεζες
και λογιστές
Νέο δόγµα επιχειρεί να εισάγει το υπουργείο Οικονοµικών, ζητώντας ουσιαστικά πάνω από τους
πελάτες να µπαίνει το δηµόσιο
ιο συµφέρον. Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Οικονοµικών ζητά
από φορείς, ιδρύµατα και ιδιώτες να καταγγείλουν ύποπτες συναλλαγές που ενδέχεται να
συνδέονται µε αδικήµατα φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, ακόµη και όταν υπάρχει
υπόνοια ή υποψία τέλεσης
σης αξιόποινων πράξεων και όχι η αποδεδειγµένη πραγµατοποίηση τους
Στην Πειραιώς η Γενική Τράπεζα
Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συµφωνία µε τη Societe Generale για την απόκτηση του
συνολικού ποσοστού συµµετοχής (99,08%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα. Η συναλλαγή
αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2012 και υπόκειται στις απαιτούµενες
κανονιστικές εγκρίσεις.
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