
Στη μέγγενη της διεθνούς κρίσης ο τουρισμός
..ΛΚΕΤΟ 14 μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργόςΚ. Καραμανλής

Του Σ τ ά θ η  Κ ο υ ς ο υ ν η

Υπό πίεση θα βρεθεί ο τουριστικός κλάδος το 2009 -στον οποίο απασχολούνται άμεσα και έμμεσα 800.000 εργαζόμενοι- λόγω τηε διεθνούς οικονομικής κρίσης.Ο πρωθυπουργός Κων. Καραμανλής έπειτα από συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής ανακοίνωσε, χθες, πακέτο 14 μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις που θα προκαλέσει στον πλέον συναλλαγματοφόρο κλάδο της ελληνικής οικονομίας η διεθνής κρίση. Οπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός: «Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι εφικτό, για να βοηθάμε τον Τουρισμό να ξεπεράσει σοβαρά προβλήματα που προ- καλεί η διεθνής κρίση». Επίσης, σημείωσε «η πορεία της οικονομίας μας επηρεάζεται ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του Τουρισμού. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει κι άλλες, συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, εφόσον χρειαστεί».Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός έχουν ως εξής:■ Αυξάνονται οι δαπάνες για προβολή της χώρας, κατά 50%. (Υπολογίζεται ότι τα κονδύλια αυξάνονται κατά 20-25 εκατ. ευρώ).■ Μειώνεται το Ενιαίο Τέλος Ακι

νήτων (ΕΤΑΚ), από 1%ο επί της αξίας του κτίσματος και 6%ο επί της αξίας του οικοπέδου, σε 0,33%ο για τα έτη 2009 και 2010.■ Αναστέλλεται για ένα έτος η καταβολή εισφοράς του Ν. 128/75 για το σύνολο των δανείων των τουριστικών επιχειρήσεων προς τις Τράπεζες.■ Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα χρηματοδοτούνται ότα πλαίσια του «Προγράμματος ενίσχυσης

της ρευστότητας στην Οικονομία».■ Υλοποιείται άμεσα το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις τουριστικών υποδομών-, υπηρεσιών και Επιχειρήσεων.■ Μειώνεται το τέλος διαμονής πα- ρεπιδημούντων για την Αυτοδιοίκηση, από το 2%, σε 0,5%. Η απώλεια αυτή των ΟΤΑ αντικαθίσταται από αύξηση, κατά 20%, των πόρων

που προέρχονται από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων.■ Λαμβάνεται μέριμνα για άμεση επιστροφή από τις ΔΟΥ του οφει- λόμενου ΦΠΑ.■ Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, παρέχεται κεφάλαιο κίνησης, με πλήρη επιδότηση των τόκων, μέχρι του ποσού των 350.000 ευρώ.■ Δίνεται άμεση προτεραιότητα στην καταβολή των οφειλομέ- νων ποσών των επιχορηγήσεων για όσες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.■ Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της λειτουργικής τακτοποίησης ξενοδοχειακών μονάδων που αποτελούσε πάγιο και χρόνιο πρόβλημα.■ Μετατρέπεται το εποχικό επίδομα ανεργίας σε επίδομα εργασίας.■ Αυξάνεται κατά 21% για το 2009 ο αριθμός των εισιτηρίων για τον Κοινωνικό Τουρισμό, που οργανώνει η Εργατική Εστία. Ηδη από πέρυσι το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης αύξησε τα δελτία κοινωνικού τουρισμού κατά 41%.

■ Λειτουργεί πρόγραμμα κατάρτισης με θεωρητική και πρακτική άσκηση και υποχρέωση των επιχειρήσεων που μετέχουν να απορροφήσουν 30% όσων καταρτίζονται. ■ Μέριμνα λαμβάνε- ται για την τόνωση των ξενοδοχείων και άλλων συναφών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας, που έχουν υποστεί ζημιές από τα τελευταία θλιβερά συμβάντα.
ΑντιδράσειςΗ πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης, Αντζελα Γκερέκου, σχετικά με τα μέτρα δήλωσε τα εξής: «Για άλλη μια φορά τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης του κ. Καραμανλή, είναι αργά και κατώτερα των περιστάσεων. Για άλλη μια φορά ο κ. Καραμανλής, φαίνεται ότι, έχει υποτιμήσει και αυτή την επερχόμενη κρίση. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, δεν είναι ούτε καν ασπιρίνες στις σοβαρές ασθένειες του ελληνικού τουρισμού και οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα της εθνικής μας οικονομίας το γνωρίζουν πολύ καλά».

Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα
Οι εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων σχολίασαν θετικά τα μέτρα στή
ριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Ο  Σύνδεσμος Ελληνικών Τουρι
στικών Επιχειρήσεων επισημαίνει ότι τα μέτρα στήριξης για τον τουριστικό 
τομέα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό αναμένεται να βοηθή
σουν τόσο στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης, όσο και να ενισχύ- 
σουν στο άμεσο μέλλον την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. 
Επίσης, σημειώνει ότι ικανοποιούνται αφενός μεν ορισμένα από τα διαχρο
νικά αιτήματα του τουριστικού τομέα, αφετέρου δε τίθενται οι βάσεις για 
ορθολογική ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με τον ΣΕΙΕ «τα μέτρα 
στήριξης και ενίσχυσης της τουριστικής οικονομίας αναμένεται να λειτουρ
γήσουν ευεργετικά για το σύνολο της οικονομίας, δεδομένων των πολλα
πλασιαστικών επιδράσεων του τουρισμού». Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξε
νοδόχων εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμη μέτρων στήριξης του 
ξενοδοχειακού κλάδου. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος δήλωσε ότι 
τα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι αναμένεται να ανα
κουφίσουν τον τουριστικό τομέα που εισέρχεται σε μακρά περίοδο οικονο
μικής κρίσης. Επίσης, τονίζει την αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικα
σιών εφαρμογής τους, εξασφάλισης της σωστής κατανομής των κονδυλίων 
προβολής και ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Ο τουριστικός 
κλάδος απασχο
λεί 800.000 
εργαζομένους.

Κατά 7 ,1%  υποχώρησε 
το εισόδημα των Ελλήνω*' 
αγροτών το 2008

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
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Νέα αισθητή πτώση κατέγραψε το 2008 το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, υποχωρώνταε κατά 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτοε με αποτέλεσμα να μην υπερβαίνει πλέον το 80% του επιπέδου στο οποίο βρισκόταν το 2000, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθεε στη δημοσιότητα η στατιστική υπηρεσία m s Ενωσηε, Eurostat.Πτώση του αγροτικού εισοδήματοε κατεγράφη σε ολόκληρη την Ενωση όμωε κατά μέσο όρο υπήρξε σαφώε μικρότερη m s ελληνικήε, φθάνονταε το 4,3%, ενώ πανευρωπαϊκά τα εισοδήματα των αγροτών υπερβαίνουν κατά 17 ποσοστιαίεε μονάδε$ τα αντίστοιχα του έτουε 2000. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον υπολογισμό αυτό βαρύνοντα ρόλο διαδραματίζει η ένταξη των νέων κρατών-μελών στην Ενωση το 2004 και το 2007 που έφερε και orous δικούε tous αγρότεε τον πακτωλό m s Kerns Αγροτικήε Πολιτικήε.
Κόστος πρώτων υλώνΒασική αιτία για την υποχώρηση του αγροτικού εισο- δήματοε στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη είναι η σημαντική αύξηση του κόστουε των πρώτων υλών, ιδίωε των λιπασμάτων, των ζωοτροφών και m s ενέργειαε. Συγκεκριμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι τιμέε των λιπασμάτων, που φυσικά χρησιμοποιούνται ευρέωε και στην ελληνική γεωργία αυξήθηκαν μέσα στο 2008 κατά 52,8%, ενώ οι τιμέε m s ενέργειαε κατέγραψαν αύξηση 13,6% και των ζωοτροφών 10,8%. Ειδικά οι ζωοτροφέ5, σημειώνει η Eurostat, επηρεάζονται ιδιαίτερα από τιε διεθνείε τιμέ5 των δημητριακών και η πρόσφατη πτώση των τελευταίων δεν έχει ακόμα μεταφρασθεί σε μειωμένεε τιμέε και για το τελικό προϊόν, εν προκειμένω ris ζωοτροφέε. Συνολικά, οι πρώτεε ύλεε m s γεωργίαε και κτηνοτροφία5 κατέγραψαν αύξηση 10,8% σε ολόκληρο το έτοε.Δεύτερη αιτία για τη u Hmoti του εισοδήματοε των α-


