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Συρρικνώθηκε κατά 0 3 % το ΑΕΠ των ΗΠΑ
Δύο αρνητικά ρεκόρ για την οικονομία των ΗΠΑ: Συρρίκνωση κατά 0,3% του ΑΕΠ το 
γ ’ τρίμηνο και, η μεγαλύτερη μείωση από το 1980, (-3,1%) στην κατανάλωση > σελ. 12

Στις επιχειρήσεις με 5 υπαλλήλους, οι 2 κινδυνεύουν με απόλυση, λέει το ΕΒΕΑ

Βυθίζεται η οικονομία
SOS από τουριομό και εμπόριο
Πανικός από την πτώση 
50% στις κρατήσεις για 
τη νέα τουριστική περίοδοΣήμα κινδύνου για την ελληνική τουριστική βιομηχανία. Σε επιστολή του ΣΕ Τ Ε  προς τον πρωθυπουργό υπογραμμίζεται ότι οι προκρατήσεις ξένω ν τουριστών για τη φετινή σεζόν είναι μειωμένες κατά 50% και παράλληλα πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν, καθώς ξένοι tour operators αδυνατούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους για τη θερινή περίοδο.

Νέο άνοιγμα στο spread 
των ΙΟετών ομολόγων, 
έφθασε στις 165 μονάδεςΤο ένα ρεκόρ μετά το άλλο «σπάει» το spread στα ελληνικά ομόλογα. Χ θ ες, εκτινάχθηκε στις 165 μονάδες βάσης, από 140 μονάδες που είχε διαμορφωθεί την Τετάρ- τη και είναι το υψηλότερο μεταξύ των περιφερειακών αγορών στην Ε .Ε . Ο ι ρευστοποιήσεις κυριάρχησαν στην Η λεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων και έφθασαντα 185 εκατ. με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 270 εκατ. ευρώ.

Καθίζηση 4,1%
στις λιανικές πωλήσεις
και ασφυξία στην αγοράΚατακόρυφη πτώση 4,1% σημειώθηκε τον Αύγουστο στον τζίρο του λιανικού εμπορίου, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη υποχώρηση το 2008. Συρρίκνωση κατά 12,7% παρατηρήθηκε στις πω λήσεις ειδώ ν ένδυσης- υπόδησης και 9,8% στα είδη οικιακού εξοπλισμού - ηλεκτρικών ειδών - επίπλων. Ο  εμπορικός κόσμος προειδοποιεί ότι η ασφυξία θα οδηγήσει σε απολύσεις >  σελ. 4 -6

ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ 647 ΕΚΑΤ.
Αύξηση 4,6% 
στα κέρδη 
της Eurobank
Τα καθαρά κέρδη από τη Νέα Ευρώ
πη έφθασαν το 9μηνο στα 135 ε
κατ., συνεισφέροντας το 20,8% της 
συνολικής κερδοφορίας > σελ. Α1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Αντί πώλησης,
αύξηση
κεφαλαίου
Η Εθνική Τράπεζα ματαιώνει τη δια
δικασία πώλησης της θυγατρικής της 
ασφαλιστικής και προχωρεί σε αύξη
ση κεφαλαίου 150 εκατ. > σελ. Α1

Δυοάρεοτες εκπλήξεις κρύβουν τα εκκαθαριστικά για τους ιδιοκτήτες

Φορο-απάτη με το τέλος 
w its* 1°/οο οτα ακίνητα

Κατοικία αξίας 
200.000 ευρώ.

Ä -T o 5 0 % &  ...και
V  ανήκει στον Ε  ιο 50%
11  σύζυγο... It στη σύζυγο

1 ΕΤΑΚ: 0 ευρώ ΕΤΑΚ: 100 ευρώ |

Ο  Ξαφνικά δεν ισχύει το αφορολόγητο 300.000 ευρώ για 
τους συνιδιοκτήτες, που καλούνται τώρα να πληρώσουν 
φόρο, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του υπουργείου 

Ο  Δεν ισχύει το αφορολόγητο για τους βοηθητικούς χώρους

1
Εγγαμος δήλωσε: 
Κατοικία αξίας 
300.000 ευρώ.

το 100% 
στη σύζυγο ΕΤΑΚ: 0 ευρώ

και για τους δύο

Φ ορολογική απάτη σε βάρος εκατομμυρίων φορολογουμένων, που είναι συνιδιοκτήτες σε μία κατοικία έστησε το υπουργείο Ο ικονομία ς και Ο ικονομικώ ν, καλώ ντας τον έναν από τους δυο συνιδιοκτήτες να  π ληρώσει φόρο, ενώ ο σχετικός νόμος προβλέπει το αντίθετο! > σελ. 8

Δημιουργείται επιτροπή εποπτείας για την εφαρμογή του πακέτου

Ελιγμός Αλογοοκουφη με 
νέους όρους για τα 28 διο.
Ο  Με νομοθετική ρύθμιση θα κατοχυρωθεί η κατάργηση των bonus, η επιβολή πλαφόν στις 

αποδοχές των ~ τπεζιτών και η διανομή του μερίσματος έως 3ς % των κερδών > σελ. 3

ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βολές από 
Π. Τατούλη 
λίγο πριν 
τη «μάχη»

rτων αρχηγών
Ο Αρθρο
παρέμβαση στην 
«Η»: Να ενισχυθεί 
η πραγματική 
οικονομία και όχι 
οι τραπεζίτες

Χαρακτηρίζει επικοινωνιακές 
«φούσκες» τα κυβερνητικά α
ντίδοτα στην κρίση και προτεί
νει πέντε μέτρα για έξοδο από 
το τούνελ. Μετά την ένταξη της 
χώρας στην ΟΝΕ δεν υπήρξε 
καμία άλλη πολιτική πρωτοβου
λία, ικανή να θωρακίσει την οι
κονομία, επισημαίνει ο βουλευ
τής της Ν.Δ, ενώ ξεκινά η συζή
τηση στη Βουλή για την κρίση 
στην οικονομία > σελ. 37
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣΦορο-απάτη με σφραγίδα
Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εξαπάτησε εκατομμύρια φορολογούμενους που είναι συνιδιοκτήτες σε κάποιο ακίνητο με στόχο να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα ώστε να καλύψει μέρος της «μαύρης τρύπας» του κρατικού προϋπολογισμού που έχει φθάσει τα 2,4 δισ. ευρώ.

Η φορο-απάτη στήθηκε πολύ καλά από την αρχή: Ο ι φορολογούμενοι πίστεψαν την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου με την οποία διαβεβαίωνε κατηγορηματικά ότι το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ που σύμφωνα με τον νόμο εφαρμόζεται για την ακριβότερη κατοικία θα επιμεριστεί σε όλους τους συνιδιοκτήτες.
Ομως χώρα που οι ιδιοκτήτες ακινήτων παρα- λαμβάνουντο ειδοποιητήριο της εφορίας για την καταβολή του Ε Τ Α Κ  συνειδητοποιούν ότι εξα- πατήθηκαν.

31/10/08ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Στάχυος, Απελλού, Αριστοβούλου εκ των 70 αποστ. 
«ΜΗΝΑΣ: ΙΟος «ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 44η 
«ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ: 6.50 «ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ: 17.27

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Σήμερα
κυκλοφορούν τα ΜΟΝΑ

[Το βαρόμετρο της ημέρας]
ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αναδίπλωση από Γ. Αλογοσκούφη για το 
πακέτο στήριξης των τραπεζών. Βλέπει 
τώρα την πραγματική οικονομία στηρί
ζοντας μεγάλα έργα, νοικοκυριά και ε
πιχειρήσεις. [σελ.3]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουλιάζει η ελληνική οικονομία, σήμα 
κινδύνου από τέσσερις κλάδους. Φόβοι 
για λουκέτα στις τουριστικές επιχειρή
σεις. [σελ.4-5]

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

Το υπουργείο Οικονομικών ξέχασε τις 
δεσμεύσεις του «στήνοντας» κόλπο - 
grosso με το αφορολόγητο όριο των 
300.000 ευρώ. [σελ. 8]

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

«Στεγνώνουν» οι χορηγήσεις στις χώρες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Περιο-

ρισμό έως 50% προβλέπουν οι τράπεζες, 
[σελ. 10]

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η κρίση αγγίζει την παραχώρηση του 
ΟΛΟ. [σελ. 11]

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Χωρίς πυξίδα θα εμφανιστεί σήμερα στη 
Βουλή ο κ. Καραμανλής στη συζήτηση 
για τις επιπτώσεις της κρίσης.[σελ. 14]

Π. ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Τέλος στις επικοινωνιακές «φούσκες», 
μέτρα για την κρίση. Αρθρο του Π. Τα- 
τούλη στην «Η», [σελ. 37]

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εκθεση της ΑΔ ΑΕ  για τις καταγγελίες 
πολιτών που αυξάνονται εντυπωσιακά 
τα τελευταία τρία χρόνια, σχετικά με το 
απόρρητο των επικοινωνιών, [σελ. 38]

ΥΓΕΙΑ
Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ. Χωρίς γιατρούς 
και υλικά μένουν τα νοσοκομεία, καθώς 
οι προμήθειες τελειώνουν στις 6 Νοεμ
βρίου και οι εφημερίες στις 10 του ίδιου 
μήνα. [σελ. 39]

ΕΥΡΩΠΗ

Πολιτικές αλλαγές φέρνει η οικονομική 
κρίση. Οι εκτιμήσεις για τους πέντε με
γάλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, [σελ. 
43]

EUROBANK
Στα 647 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη 
9μήνου της Eurobank. Αύξηση 4,6% σε 
ετήσια βάση. [σελ. Α1/15]

ΣΙΑΕΝΟΡ

Εξαγορά στα Βαλκάνια σχεδιάζει η Σι- 
δενόρ παρά το πάγωμα της συνεργασίας 
με τη Nucor, [σελ. Α2/16]

Χιλιάδες οικογένειες που έχουν στην κατοχή τους μόνο μια κατοικία η αξία της οποίας μάλιστα είναι μικρότερη των 300.000 ευρώ, που είναι το αφορολόγητο όριο, διαπίστωσαν με έκπληξη ότι δεν είναι αφορολόγητοι, σύμφωνα με τα όσα τους διαβεβαίωνε η κυβέρνηση, αλλά καλούνται να πληρώσουν φόρο.
Και αυτό γιατί στην περίπτωση της συντδιοκτη- σίας το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ το καρπώνεται μόνο ο ένας ιδιοκτήτης της κατοικίας. Ο ι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες πληρώνουν φόρο 0,1% επί του ποσοστού του ακινήτου που κατέχουν.
Το υπουργείο Οικονομίας, έσπευσε να υποσχεθεί τη φοροαπαλλαγή χωρίς να έχει βρει τον μηχανισμό κατανομής του αφορολόγητου ποσού μεταξύ των συνιδιοκτητών και κυρίως χωρίς να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις στελεχών της Γ ενικής Γ ραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, τα οποία από την αρχή είχαν υποστηρίξει τις δυσκολίες υπολογισμού του νέου φόρου με βάση το έντυπο Ε9.
Σε κάθε περίπτωση, π ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας φέρει βαρύτατες ευθύνες για την εξαπάτηση των φορολογουμένων.& ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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Αρχισυντάκτες «Η» Σαββάτου: ΕΥΤ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ, Ν. ΖΑΒΡΑΣ
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ: 350ευρώ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 370 ευρώ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
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210-3240817 FAX: 210-3240818 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μητροπόλεως 6. Τ.Κ. 546 25 τηλ.: 2310-561100 FAX: 2310-561101 
ΚΡΗΤΗ: Γ. Μανιάτης, Ηράκλειο τηλ (2810) 227455 ΚΙΛΚΙΣ: Κ. Στεφανάδης, Σόλωνος 8, τηλ. (23410) 22299 - 27688 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: τηλ (210) 6061730, (210) 6061726

Στον παλμό της ημέρας
Ελλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου...

Ο ημερήσιος

[θα συμβούν σήμερα]
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

[17:30] -εκ ινά  σήμερα στους 
Δελφούς η Σύνοδος των Πρύ
τανεω ν των Α Ε Ι  όλης της 
χώρας.

ΔΙΕΘΝΗ

Συνεδρ ιά ζε ι η Τράπεζα της 
Ιαπωνίας (Βοϋ) εξετάζοντας 
το ενδεχόμενο μείωσης των 
επιτοκίων που βρίσκονται σή
μερα στο 5%.

[ 0 9 : 0 0 ]  Δημοσ ίευση  των 
στοιχείων για τις λιανικές πω- 
λήσεις στη Γερμανία τον Σε
πτέμβριο.

[0 9 :0 0 ]  Δημοσίευση στοιχεί
ων για τον πληθωρισμό στις 
τιμές παραγωγού στην Ιταλία 
τον Οκτώβριο.

[12 :00 ] Δημοσίευση προκα
ταρκτικών στοιχείων για τον 
πληθωρισμό στις τιμές κατα
ναλωτή στην ευρωζώνη τον 
Οκτώβριο.

[12:001 Δημοσίευση των στοι
χείων για την ανεργία στην 
ευ(}ωζώνη τον Σεπτέμβριο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΣ Ι| .Μουσική
[23 :30] Ο Κουβανός 
τραγουδιστής Miguel 
Enriquez έρχεται να μας 
μυήσει σε salsa ρυθ
μούς, συντροφιά με την 
δεκαμελή house μπάντα 
των Latin A ll S tars del 
Palenque («Palenque», 
Φαραντάτων 41, Πλ. Αγ. 
Θωμά, Γουδή)

[23 :00 ] Οι Crescendo 
ένα νέο επταμελές μου
σικό σχήμα σε ελληνό
φωνες και αγγλόφωνες 
ροκ επιλογές («Αλαία», 
Αγίου Ορους 15 &  Κων
σταντινουπόλεως, Βο
τανικός).

ο καιρός

V "
5-6

ΣΗΜΕΡΑ
Αραιές νεφώ
σεις, που στα 
δυτικά κεντρι
κά και βόρεια 
θα είναι πυ
κνότερες και 
στα βορειοδυ
τικά θα σημει
ωθούν πρό
σκαιρες βρο
χές. Νότιοι άνε
μοι στα δυτικά και 
υψηλές, για την επο
χή, θερμοκρασίες.
Α Τ Τ ΙΚ Η  Αίθριος, με 
αραιές νεφώσεις αργότερα.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 
ασθενείς ως μέτριοι. Η θερμο
κρασία θα φθάσει 27 βαθμούς. 
Θ ΕΣ ΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η  Αραιές 
νεφώσεις το απόγευμα και

i ' ’•-νΛ. 
1Í%Í230I'C Μ  

4-5

Λ

. ^
\ ί χ 9°0-22°0

ν .  % <'V ^J7°C-26°C

/

ομίχλες τις πρωινές ώρες. Οι 
άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η 
θερμοκρασία θα φθάσει τους 
23 βαθμούς.

ΕΥΡΩΠΗ Βροχές στα , . 
βορειοδυτικά και . . V " V - Η ζ
κεντρικά. Νεφώσεις ^  2
στα κεντρικά και 
βόρεια. Ηλιος με νεφώ- 
σεις στα κεντρικά, νότια '  "
και νοτιοδυτικά.
Αίθριος στα νότια. . *

Λ

1^ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/11
Αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα με 
τοπικές ομίχλες το πρωί. Η θερμο
κρασία θα παραμείνει αμετάβλητη.

Α μ σ τερ ν τα μ 1°-9°

Β ερ ο λ ίν ο -1°-7°

Β ιέν νη 3°-12°

Βουδαπέστη 7ο -ΐ7°

Βου κουρέστι 10°-23°

Β ρ υ ξ έλ λ ε ς -1°-9°

Ελσίνκι 4°-7°

Λ ισ αβ ό να 9°-17°

Λ ο ν δ ίν ο 5°-11°

Μ α δ ρ ίτη 3°-7°

Μ ό σ χα 7ο - ΐ ι°

Παρίσι 2°-9°

mailto:imerissia@pegasus.gr
http://www.imerisia.gr
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TO ΘΕΜΑ 1
Στροφή 180 μοιρών από τον υπουργό Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφη -μετά τη σφοδρή κριτική που εκδηλώθηκε από 
πολλές πλευρές- ο οποίος υιοθετεί μέτρα στήριξης της παραγωγικής δραστηριότητας, ενώ αφήνει παράθυρο για νέες πα
ρεμβάσεις προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης και του εισοδήματος. Την ίδια ώρα «τραβάει το σχοινί» με τις 
τράπεζες δημιουργώντας όργανο, που θα εποπτεύει την λειτουργία των τραπεζών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  Γ ΙΑ  Σ Τ Η Ρ ΙΞ Η  ΤΩ Ν  ΕΡΓΩ Ν  Π ΟΥ Ε Κ Τ Ε Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Μ Ε  Σ Δ ΙΤ  - Σ Υ Μ Β Α Σ Ε ΙΣ  Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Η Σ Η Σ

Αναδίπλωση από Γ. Αλογοοκούφη 
για το πακέτο στήριξης των τραπεζών

»  Ο Γ. Αλογοσκούφης θα προεδρεύει στο Συμβούλιο Εποπτείας Εφαρμογής

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Σε πλήρη αναδίπλωση της στάσης του αναφορικά με την λήψη μέτρων για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας, προχώρησε ο υπουργός οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης. Με χθεσινές δηλώσεις του προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις υιοθετώντας ουσιαστικά και ο ίδιος τις απόψεις αρκετών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου για την ανάγκη στήριξης της ελληνικής οικονομίας, μέσω της αύξησης των δημοσίων επενδύσεων. Α ν  και ο υπουργός απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στο Πρόγραμμα Δ η μοσίων Επενδύσεων, πιθανότατα να το πράξει σήμερα ο πρωθυπουργός στην προ ημερήσιας διάταξης ομιλία του στην Βουλή, εν τούτοις επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας σε έργα παραχώρησης, αλλά και σε έργα που εκτελούνται μέσω των ΣΔΙΤ.

νους που κατηγορούν την κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά πως μέσα από την «ένεση» ρευστότητας των 28 δισ. ευρώ, ουσιαστικά ευνοούνται μόνο οι τράπεζες, οι οποίες πιθανότατα δεν το έχουν και ανάγκη. Επιπροσθέ- τως ήθελε να στείλει ένα σαφές μήνυμα σε
όλους εκείνους που υποστηρίζουν πως η κυβέρνηση δεν λαμβάνει μέτρα για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας.Αναφορικά με την ουσία του θέματος, ο υπουργός προσπάθησε να διευκρινίσει κάποια από τα σημεία του νομοσχεδίου που

βρίσκεται στο δρόμο προς ψήφιση και τα οποία έχουν προκαλέσει τριβές ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους τραπεζίτες, αλλά και ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Η βασικότερη αλλαγή είναι πως δημι- ουργείται ένα όργανο ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας. Θα ονομάζεται Συμβούλιο Εποπτείας Εφαρμογής, στο οποίο θα προεδρεύει ο υπουργός Οικονομίας, ενώ θα συμμετέχουν ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Λέγκας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπου- λος, καθώς και τα στελέχη του ελληνικού δημοσίου θα που θα συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών εκείνων που θα κάνουν χρήση του προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας.Σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος του Συμβουλίου δεν είναι να υποκαταστήσει τον εποπτικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά να διασφαλίσει όχι η δημιουργούμενη ρευστότητα θα διοχετευτεί στην ελληνική οικονομία, την καλύτερη αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής αναταραχής και την συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης.

Βασικότερη
αλλαγή είναι ότι 

δημιουργείται το 

Συμβούλιο Εποπτεί

ας Εφαρμογής το 

οποίο θα ελέγχει τις 

τράπεζες που θα 

ενταχθούν στο πρό

γραμμα στήριξης

Νομοθετική ρύθμιση για κατάργηση bonus και πλαφόν στις υποδομές
ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΟΣ »  Ο  κ. Γ. Αλογοσκούφης, εμφανώς ενοχλημένος από την κριτική που του ασκείταιπςτελευταίες ημέρεςτόσο εντός όσο και εκτός κυβέρνησης, προσπάθησε να απαντήσει στους επικριτές, τονίζοντας πως το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, «δεν έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών, αλλά της οικονομίας, δηλαδή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οι τράπεζες είναι το όχημα, μέσω του οποίου διοχετεύεται η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία».Ο  κ. Αλογοσκούφης εμφανίστηκε χθες ιδιαίτερα εκνευρισμένος σε τηλεφωνική παρέμβαση που έκανε στο δελτίο ειδήσεων του Mega. Αρνήθηκε να δεχθεί ερωτήσεις και έκλεισε επιδεικτικά το τηλέφωνο, δείχνοντας το μέγεθος του πανικού στον οποία έχει περιέλθει. Την ίδια ώρα προχωρεί στην διά νόμου κατάργηση των bonus των στελεχών των τραπεζών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, βάζει πλαφόν σας αμοιβές αλλά και στην διανομή μερίσματος, ενώ θέτει τις τράπεζες υπό την επιτροπεία ενός οργάνου παρακολούθησης.Διττός ήταν ο στόχος της χθεσινής εμφάνισης του υπουργού Οικονομίας. Ο πρωταρχικός του ήταν να απαντήσει σε όλους εκεί-

Ο  κ. Αλογοσκούφης έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το περιεχόμενο του νόμου. Ειδική αναφορά έγινε στο σημείο που υπάρχουν έντονες αναρρήσεις από τις τράπεζες. Ο κ. Αλογοσκού- φης τόνισε ότι «η συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να ε- γκριθεί η συμμετοχή των τραπεζών στα άλλα δύο σκέλη του σχεδίου». Έδωσε μάλιστα περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες των εκπροσώπων του Δημοσίου στα Δ .Σ . των τραπεζών. Σύμφωνα με αυτές, ο εκπρόσωπος του Δημοσίου θα έχει δικαίωμα βέτο στις αμοιβές των στελεχών της κάθε τράπεζας, οι οποίες δεν θα μπορεί να υπερβαίνουν αυτές του διοικητή της ΤτΕ. Παράλληλα καταργούνται τα bonus όσο διαρκεί η εφαρμογή του προγράμματος. Τα παραπάνω, όπως τόνισε ο υπουργός, θα κυρωθούν και νομοθετικά προκειμένου να μην υπάρξουν παρερμηνείες.Έ να ακόμη σημ' ττο οποίο αναφέρθηκε

ο υπουργός είναι η διανομή των κερδών από την πλευρά των τραπεζών. Οι τράπεζες που θα κάνουν χρήση του προγράμματος, δεν θα πρέπει να διανέμουν μέρισμα μεγαλύτερο του 35% των κερδών, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα εποπτικά τους κεφάλαια, που είναι πολύ σημαντικό την δεδομένη χρονική περίοδο.Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του υπουργού στον τρόπο με τον οποίο θα διοχετευθεί η παροχή ρευστότητας στην αγορά, μέσα από την σύναψη μακροχρόντων δανείων από τις συμμετέχουσες τράπεζες έως του ποσού των 15 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Αλογοσκούφη «στόχος είναι να συνεχιστεί η παροχή ρευστότητας από το πιστωτικό σύστημα στην ελληνική οικονομία για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, των δημοσίων έργων που εκτελούνται με συμβάσεις παραχώρησης, των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον επενδυτικό νόμο και των έργων που εκτελούνται μέσω Σ * ΓΓ». Η  εφαρμογή της παραπάνω διαδτ ίαςθα

εποπτεύεται από το Συμβούλιο Εποπτείας Εφαρμογής.Αναφορικά με το τρίτο σκέλος του προγράμματος, με την έκδοση ειδικών ομολόγων από το Δημόσιο ύψους έως 8 δισ. ευρώ, ο υπουργός τόνισε πως η επιπλέον ρευστότητα, που θα δημιουργηθεί μέσω των τίτλων, προορίζεται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στεγαστικών δανείων με ανταγωνιστικούς όρους. Το Συμβούλιο θα ελέγχει τόσο την ροή των χρηματοδοτήσεων όσο και τους όρους του δανεισμού.Ο  υπουργός προσπάθησε να απαντήσει σε όλους εκείνους που ρωτούν «πώς η κυβέρνηση βρήκε 28 δισ. ευρώ για τις τράπεζες»; Ο  υπουργός στο σημείο αυτό ήταν ιδιαίτερα οξύς στο ύφος του επισημαίνο- ντας ότι «δεν βρήκαμε 28 δισ., συμμετέχουμε στο να δημιουργηθεί ρευστότητα 28 δισ. προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Οι εγγυήσεις που δίνονται δεν αποτελούν στοιχείο ούτε του δημοσιονομικού ελλείμματος ούτε του δημόσιου χρέους».
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ΤΟ ΘΕΜΑ 2
Η κρίση στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας είναι ήδη «εδώ», καθώς κρίσιμοι, για 
την αναπτυξιακή διαδικασία, κλάδοι της οικονομίας έχουν χάσει την παραγωγική τους «ισχύ».

ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

«Βουλιάζει» η  ελλη νικ ή  οικονομία,
οήμα κινδύνου από τέσσερις κλάδους
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΣΙΝΗ

Η ελληνική τουριστική βιομηχανία απειλείται με κατάρρευση, καθώς δραματική πτώση, κατά 50% καταγράφεται στις κρατήσεις ξένων τουριστών για τη νέα τουριστική περίοδο, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν οικονομική ασφυξία,

καθώς οι ξένοι tour operators αδυνατούν να καταβάλουν στις ελληνικές επιχειρήσεις τα οφειλόμενα από την φετινή τουριστική σεζόν! Επισημαίνεται ότι ο τουρισμός άμε

σα και έμμεσα απασχολεί το ένα πέμπτο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.Η άλλη «ατμομηχανή» της ανάπτυξης, η ιδιω τική οικοδομική δραστηριότητα, βρίσκεται στο ναδίρ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο επτάμηνο Ιανουάριου - Ιουλίου σημειώθηκε μείωση 16,9% στην έκδοση αδειών και 15,8% σε επιφάνεια.
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ Η γενίκευση της αβεβαιότητας για την πορεία της οικονομίας τους επόμενους μήνες, σε συνδυασμό με την καθίζηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την αύξηση του κόστους του χρήματος, τον περιορισμό των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων οδηγεί τα νοικοκυριά σε περιορισμό της κατανάλωσης.Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζεται ανά

γλυφα στα στοιχεία για την πορεία του τζίρου του λιανικού εμπορίου. Μετά την πτώση κατά 2,8% που σημειώθηκε στις λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ο τζίρος μειώθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 4,1%, όσο ακριβώς και τον Φεβρουάριο!
ΑΟΥΚΕΤΑ »  Ο ι έμποροι και οι μικρομεσαί- ες επιχειρήσεις φοβούνται ότι εάν δεν υπάρξουν από την κυβέρνηση αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, τότε περί τις 100.000 επιχειρήσεις θα κλείσουν!Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η βιομηχανία, καθώς εκτός της συρρίκνωσης της ζήτησης από την ελληνική αγορά, αντιμετωπίζει και απώλεια μεριδίων και στις ξένες αγορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελληνικές εξαγωγές, συνολικά, στο οκτάμηνο Ιανουάριου - Αυγούστου σημείωσαν

αύξηση, μόλις 2%.Η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας οδηγεί σε συνεχή εκρηκτική αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών με ρυθμό πάνω από 13%. Στο 8μηνο το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 21,9 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 8,9% το Α Ε Π  και σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΤτΕ και διεθνών οίκων στο τέλος του 2008 θα ξεπεράσει το 14% του Α Ε Π .
ΑΝΕΡΓΙΑ II κρίση στην πραγματική οικονομία αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο της ανεργίας και να επιτείνει τα σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. Η «μαύρη τρύπα» στα έσοδα φθάνει ήδη τα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ «πάτωσαν» οι εισπράξεις από Φ ΠΑ τω εφοριών. Στο δίμηνο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου ο ρυθμός αύξησης των εισπράξεων από Φ ΠΑ ήταν περί το 0,9%!

Η «μαύρη τρύπα» στα έσοδα φθάνει ήδη τα 2,4 δισ. ευρώ, 

ενώ «πάτωσαν» οι εισπράξεις από ΦΠΑ τω εφοριών. Στο δίμηνο 

Αυγούστου - Σεπτεμβρίου ο ρυθμός αύξησης των εισπράξεων από 

ΦΠΑ ήταν περί το 0,9%!
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Μειωμένες 50% οι προκρατήσεις από ξένους για τη νέα σεζόνΦόβοι για «λουκέτα» στις τουριστικές επιχειρήσεις

»  Χαρακτηριστικό του μεγέθους 
της κρίσης είναι η μείωση κατά 
50% που σημειώνεται στις προ- 
κρατήσεις για την νέα τουριστική 
περίοδο, επισημαίνει ο Σύνδεσμος 
στην επιστολή του. Στη φωτογρα
φία ο Μ. Αγγελόπουλος, 
πρόεδρος του ΣΕΤΕ

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιστολή του Συνδέσμου Ε λληνικώ ν Τουριστικών Επιχειρήσεων που υπογράφει ο πρόεδρος του Νίκος Αγγελόπουλος, προς τους αρμόδιους υπουργούς και τον πρωθυπουργό, υπογραμμίζεται ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα «χωρίς καμία διάθεση άκριτης κινδυνολογίας, η πτώση στον τομέα του τουρισμού θα είναι μη αναστρέψιμη για μακρά σειρά ετών και με πολλά θύματα». Χαρακτηριστικό του μεγέθους της κρίσης είναι η μείωση κατά 50% που σημειώνεται στις προκρατήσεις για την νέα τουριστική περίοδο!Ο ΣΕΤΕ προειδοποιεί ότι πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν με ιίλείσι- μο και εξαιττας της «αδυναμίας είσπραξης του πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασιών τους για τους μήνες Αύγουστο ως και Οκτώβριο, και τούτο εξαιτίας της αδυναμίας των τραπεζών των χωρών προέλευσης των πελατών τους να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στ. .ξερχόμενο τουρι

σμό. Αποτέλεσμα αναπόφευκτο αυτής της αδυναμίας, είναι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ξένων tour operators προς τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών».
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Εγκαινιάζοντας το περίπτερα του EOT στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia, ο υπουργός Τουρισπκής Ανάπτυξης κ. Αρης Σπηλιωτόπουλος δήλωσε ότι η κυβέρνηση προχωρεί σε μέτρα θωρά- κισης του τουρισμού. «Η αντίδρασή μας θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις», είπε χαρακτηριστικά και διευκρίνισε: «Στην πρώτη θα εστιάσουμε στις παραδοσιακές αγορές, όπως η Γερμανία και η Μ. Βρετανία, στη δεύτερη φάση θα ενισχύσουμε την εξωστρέφειά μας σε νέες αναδυόμενες αγορές, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, η Σερβία και άλλες και στην τρίτη θα προσπαθήσουμε να αμβλύνουμε τις συνέπειες της κρίσης και να αντλήσουμε περισσότερους επισκέπτες από τις νέες αγορές, ώστε και ταυ χρόνου να πούμε πως αντέξαμε».

Ο  ΣΕΤΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να μην καταρρεύσει η ελληνική τουριστική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό κατέθεσε τις εξής προτάσεις:
Πρώτον, άμεση θεσμοθετημένη σύνδεση των κεφαλαιακών ενισχύσεων των Τραπεζών από το κράτος με την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων.

Δεύτερον, αναστολή για ένα έτος της καταβολής εισφοράς του Ν. 128/75 στα δάνεια προς τουριστικές επιχειρήσεις.
Τρίτον, οριοθέτηση της αύξησης των περιθωρίων που εισπράττουν οι τράπεζες σε λογικά όρια.
Τέταρτον, οριστική κατάργηση του τέλους παρεπιδημούντων, αναστολή καταβολής των οφειλομένων για ένα χρόνο και ρύθμιση όλων των οφειλομένων χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση.
Πέμπτον, απόσυρση του μέτρου καταβολής του ΕΤΑΚ  από τα τουριστικά καταλύματα.
Έκτον, αποσύνδεση για ένα χρόνο των χρηματοδοτήσεων των τραπε

ζών από υποχρεωτική παρακράτηση ποσών λόγω οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία τόσο για ρυθμισμένες όσο και για αρρύθμιστες οφειλές.
'Εβδομο, οι αρμόδιες Δ Ο Υ  να επιστρέφουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ με συνοπτικές διαδικασίες σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επενδύσεις.
Όγδοο, το υπουργείο Οικονομίας να καταβάλει άμεσα και κατά προτεραιότητα τα οφειλόμενα ποσά επιχορηγήσεων σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο.
Ένατο, οι εποχικής λειτουργίας επιχειρήσεις να απαλλαγούν από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωπσμού για όση διάρκεια δεν δέχονται πελάτες.
Δέκατο, κατάργηση της επιδότησης δημιουργίας νέων κλινών σε όλες τις κορεσμένες ή υπερανεπτυγμένες τουρισπκές περιοχές και διοχέτευση των επιχορηγήσεων σε άλλες περιοχές της χώρας που έχουν ανάγκη αναπτυξιακής υποστήριξης.
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