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ΙΝΙΟΚΙΑ
Connecting People

A L P H A  C O P Y
Ποιότητα στην Επικοινωνία

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΕΥΑΓΓ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ

«Υπάρχουν πολιτικές 
ευθύνες για το Βατοπέδι»
Η παραδοχή του κ. Ευ. Μεϊμαράκη ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο 
έγινε σε μια προσπάθεια να μετριασθούν οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης > σελ. 14

Προειδοποίηση-σοκ από Γ. Αλογοσκούφη για το χρέος και την αύξηση του κόστους δανεισμού

«Θα την πληρώοουμε διπλά»
Εφιάλτης ίο  spread στα κρατικά ομόλογα

Στο 24%  από 25%  
ο συντελεστής φόρου, 
δεν μειώνεται ο ΦΠΑ

Επισπεύδεται π μείωση των συντελεστών 
φορολογίας εισοδήματος κατά ένα έτος. Ταυ
τόχρονα, η κυβέρνηση απορρίπτει τις προτά
σεις για μείωση του ΦΠΑ και ψαλιδίζει τις 
προσδοκίες για το κοινωνικό πακέτο, εξαιτίας 
του υψηλού δημοσίου χρέους. Δραματική 
προειδοποίηση από τον Γ. Αλογοσκούφη.

Προβλέψεις Κομισιόν · 
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Κομισιόν ¡Κυβέρνηση

Ομολογία για ακόμη 
χαμηλότερους 
ρυθμούς ανάπτυξης

Ακόμη και οι προβλέψεις της Κομισιόν 
για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας το 2009, που είναι χαμηλότερες 
από αυτές της κυβέρνησης, μπορεί να απο- 
δειχθοόν... αισιόδοξες. Ο υπουργός Οικο
νομίας ομολόγησε ότι ο νέος προϋπολογι
σμός είναι κυριολεκτικά στον «αέρα».
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θεσοαλονίκης 658. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 143 42 

τηλ., 210 - 2529534.210 - 2523466, 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΛΠΕ - ΕΒΕΑ

Διχάζει τον 
εμπορικό κόσμο 
το αίτημα για 
εκπτώσεις τώρα
Ο Να παραμείνουν ανοιχτά 

τα εμπορικά καταστήματα και 
την Κυριακή 28  Δεκεμβρίου 
ζητά το ΕΒΕΑ  και ο ΣΕΛΠΕ

Αντιπαράθεση μεταξύ των εκπρο- 
ώπων του εμπορικού κόσμου προ- 
Αούν η πρόταση για άμεση έναρ- 
των εκπτώσεων, ώστε να ανα- 
υανθεί η αγορά, αλλά και η ει- 
ση να παραμείνουν ανοιχτά τα 
τήματα για δύο Κυριακές τον 

ριο >σελ. 6

Τα μέτρα θα εγκριθούν από τη Σύνοδο Κορυφής στις 11/12/2008

Πακέτο 200 δισ. από Ε.Ε. 
ως αντίδοτο οτπν ύφεση

Ο  Συντονισμένη χαλάρωση του Συμφ ώ νου Σταθερότητας 

τη διετία 2 0 0 9 -2 0 1 0  και επαναπροσαρμογή από το 2011

Ο  Υπάρχουν χώρες με μικρό περιθώριο δράσης, είπε ο X. 

Αλμούνια, «φωτογραφίζοντας» Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία

Τα 170 δισ. ευρώ (1,2% του κοινοτικού ΑΕΠ) θα διατεθούν από τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και τα υπόλοιπα 30 δισ. ευρώ θα προέλθουν 
από κοινοτικούς πόρους. Προτάσεις και γ ια  επιδοτούμενα δάνεια.

Ο Ζ. Κ. Τριοέ προαναγγέλλει 
και νέα μείωση επιτοκίων
Ο  Η υποχώρηση του πληθω ρισμού λύνει τα χέρια της Ε Κ Τ

Με τον πλέον επίσημο τρόπο άνοιξε χθες ο δρόμος για  νέα  μείωση 
των ευρωπαϊκώ ν επιτοκίων. Ο Ζ. Κ. Τρισέ δήλωσε χαρακτηριστικά 
ότι «είμαστε έτοιμοι γ ια  μία μείωση τω ν επιτοκίων» > σελ. 4

Πάνω 15,9% τα αποτελέσματα του OTE > σελ. A 3

Περιορισμένα και υπό πίεση τα δημο
σιονομικά περιθώρια για κοινωνικές 
παροχές. Το σήμα αυτό εξέπεμψε 
χθες προς πάσα κατεύθυνση ο υπουρ
γός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. 
Αλογοσκούφης από το βήμα της 
Βουλής, επισημαίνοντας ότι η Ελλά
δα λόγω του υψηλού δημοσίου χρέ
ους της βρίσκεται υπό τη στενή πα
ρακολούθηση των αγορών. Προει
δοποίησε, μάλιστα, ότι αν υπάρξει 
δημοσιονομική εκτροπή «θα την 
πληρώσουμε διπλά» > σελ. 5

* * * * *

CLASSICAL
H O T E L S

C lassica l m ean s fo rev e r

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΗ

Στα 1.235 
εκατ. τα κέρδη 
εννεαμήνου 
της Εθνικής

Ο Κάμψη 7 %  
των κερδών στην 
ελληνική αγορά, 
+ 6 4 %  από τη ΝΑ 
Ευρώπη και + 2 1 %  
τα αποτελέσματα 
της ΕϊηΒηεήαηΙτ

Αύξηση 2 6 %  σημείωσε το συ
νολικό ύψος των χορηγήσεων 
του ομίλου > σελ. Α1

http://www.imerisia.gr
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Ασύμμετρη απειλή 
το δημόσιο χρέος

Τα «χέρια» της κυβέρνησης είναι δεμένα: Και 
να ήθελε να δώσει ένα γενναιόδωρο κοινω

νικό πακέτο, δεν μπορεί, γιατί τα δημοσιονομικά 
περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα, παρά τη χα
λάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας. Αιτία, το 
μεγάλο δημόσιο χρέος της χώρας (2,73,5 δισ. ευρώ) 
η εξυπηρέτηση του οποίου απαιτεί υψηλό δανεισμό 
με δυσβάσταχτους, πλέον όρους.

To spread στα κρατικά ομόλογα έχει εκπναχθεί 
στα ύψη. Διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, εμμέσως 
πλην σαφώς, έχουν στείλει ήδη «μηνύματα υπο- 
βάθμισης» εάν επιδεινωθεί η δημοσιονομική κα
τάσταση.

Αυτό έχοντας υπόψη ο Γ. Αλογοσκούφης δή
λωσε στη Βουλή ότι «σε εποχή μεγάλης αβεβαιό
τητας κατά την οποία οι αγορές και οι επενδυτές 
κοιτούν τη σιγουριά και λιγότερο την απόδοση, 
δείχνουν απέχθεια για χώρες με μεγάλο δημόσιο 
χρέος. Και αυτό φαίνεται στα περιθώρια των επτ- 
τοκίων». Και για μην υπάρξουν παρερμηνείες υ
πογράμμισε ότι αν υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση 
των spread, η οικονομία θα το πληρώσει διπλά. 
Χθες το spread ήταν σης 160 μονάδες, δηλαδή η 
Ελλάδα δανείζεται με επιτόκιο μιάμιση μονάδα 
υψηλότερο σε σχέση με τη Γερμανία.

Καθώς οι δυνατότητες χρηματοδότησης του 
κοινωντκού πακέτου είναι περιορισμένες, κάτω 
από 1 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση επισπεύδει κατά ένα 
χρόνο τη μείωση του κεντρικού φορολογικού συ
ντελεστή στο 24%, μείωση που αφορά τα εισοδή
ματα του 2009. Αντίθετα, δεν θα μειωθεί ο ΦΠΑ, 
καθώς εκτιμάται ότι δεν θα συμβάλει αποφασιστι
κά στην τόνωση του λιανεμπορίου, ενώ θα έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα.

Αν για το κοινωνικό πακέτο οι δυνατότητες 
είναι περιορισμένες, δε ισχύει το ίδιο για τις πα
ρεμβάσεις τόνωσης ανάπτυξης. Ο Γ. Αλογοσκού- 
φης χθες ομολόγησε στη Βουλή, ότι ακόμη και οι 
προβλέψεις της Ε.Ε. για τον ρυθμό ανάπτυξης εί
ναι... αισιόδοξες. Είναι εκ των ουκ άνευ λοιπόν η 
ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις τόνωσης 
της παραγωγικής διαδικασίας, των δημοσίων 
έργων, των υποδομών.
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[Το βαρόμετρο της ημέρας]

^  ΔΑΚΤΥΛΙΟ Σ

Σήμερα
κυκλοφορούν τα ΜΟΝΑ

ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Πακέτο 200  εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας αποφάσισε 
χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, [σελ. 4]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Στην επίσπευση της μείωσης των φορο
λογικών συντελεστών κατά ένα χρόνο 
νωρίτερα φαίνεται να καταλήγει η κυ
βέρνηση. [σελ. 5]

ΑΓΟΡΑ

Πρωτοφανής μείωση της αγοραστικής 
κίνησης. Εντάσεις μεταξύ των επιχειρή
σεων. [σελ. 6]

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τη διάλυση των φορο-εισπρακτικών 
μηχανισμών επιβεβαιώνει το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Οι εφορίες δεν έχουν κατα
φέρει να εισπράξουν φόρους περίπου 
35 δισ. ευρώ. [σελ. 8]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κόντρα για την τιμή του φυσικού αερίου 
μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΗ. [σελ. 9]

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι κινδύνου από την ΠΑΣΕΓΕΣ 
για περαιτέρω εγκατάλειψη της αγροτι
κής οικονομίας. Ζητά γενναίες πολιτικές 
παρεμβάσεις, [σελ. ΙΟ]

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απώλειες άνω των 150 εκατ. ευρώ εκτι- 
μάται ότι μετράει πλέον η ναυτιλιακή και 
παραναυτιλιακή αγορά του Πειραιά. 
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την 
παραχώρηση στην COSCO, [σελ. 11]

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Παραδέχτηκε πολιτικές ευθύνες για το 
σκάνδαλο του Βατοπεδίου, ο Βαγγέλης 
Μεϊμαράκης. Αλλαγή πλεύσης της κυ
βέρνησης για το θέμα. [σελ. 14]

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2
Πολιτική σύγκρουση στη Θεσσαλονίκη 
για την αναβολή της διοικητικής μεταρ
ρύθμισης, γνωστής και ως Καποδίστριας 
2. [σελ. 45]

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πράσινο φως για την αποφυλάκιση 
5.500 κρατουμένων μέχρι τον Απρίλιο, 
[σελ. 46]

ΧΥΤΑ

Εγκαινιάστηκε από τον υφυπουργό 
Εσωτερικών, Αθ. Νάκο, ο υπερσύγχρονος 
ΧΥΤΑ στη Μαυροράχη Θεσσαλονίκης, 
[σελ. 48]

ΕΘΝΙΚΗ

Αύξηση 7 %  στα κέρδη 9μήνου για την 
Εθνική που ανακοίνωσε ότι θα κάνει 
χρήση του πακέτου στήριξης των 28 δισ. 
ευρώ. [σελ. Α1/15]

Στον παλμό της ημέρας

··.·., Η παραδοχή V1« πολιτικές ευθύνες στο ιερό σκάνδαλο 

··*··’ θυμίζει εκείνη τη βολική δήλωση βουλευτή «πείτε με βλάκα, 

αλλά δεν είμαι λαμόγιο» Ο  ημερήσιος

[θα συμβούν σήμερα]
Π Ο Λ ΙΤ ΙΚΗ

[12 :00 ] Συνάντηση του πρω
θυπουργού Κ. Καραμανλή με 
τον πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστό- 
φια.

ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία
[11:00] Δημοσιοποίηση στοι
χείων Νοεμβρίου για την ανερ
γία.

Ευρω ζώνη
[11:00] Δημοσιοποίηση στοι
χείων Οκτωβρίου για τα ιδιωτι
κά δάνεια, καθώς και για την 
προσφορά χρήματος Μ3.

[12:00 ] Δημοσιοποίηση στοι
χείων Νοεμβρίου για το επιχει
ρηματικό, καταναλωτικό και 
γενικότερο οικονομικό κλίμα.

Ιταλ ία
[11:00 ] Δημοσιοποίηση στοι
χείων Οκτωβρίου για την εξέλι
ξη των μισθών.

V,

Η ΠΑ
Αργία για την Ημέρα των Ευχα
ριστιών.

ΠΟΛΙΤ ΙΣΜ Ο Σ

Παράσταση
[2 0 :3 0 ]  Μ ία  από τις πιο 
ανήσυχες και προκλητι
κές περφόρμερ η Lydia 
Lunch παρουσιάζει το ο- 
πτικοακουστικό πρό- 
τζεκτ «The Ghosts of 
Spain» («Γυάλινο Μ ου
σικό Θέατρο», Λεωφό
ρος Συγγρού 143).

Χορός
[18:00] Ενας από τους 
πρωτεργάτες της διάδο
σης και της διδασκαλίας 
του αργεντίνικου τάν- 
γκο στο Παρίσι, ο Αργε
ντινός χορευτής και χο- 
ρογράφος Ορλάντο Κό- 
κο Ντίας πραγματοποιεί 
σεμινάριο («Σχολή 
M ilonga Pasional», Οι
κονόμου 24, Εξάρχεια).

ο καιρός
ΣΗΜΕΡΑ 
Νεφώσεις με 
βροχές στη βό
ρεια και κε
ντρική Ελλάδα, 
το Αιγαίο και 
την Κρήτη. Στη 
δυτική Ελλάδα 
αραιές νεφώ
σεις. Ανεμοι 
βόρειοι μέτριοι 
έως ισχυροί 
ΑΤΤΙΚΗ Λίγες 
νεφώσεις αυξημένες 
στα βόρεια του νομού, 
όπου μπορεί να βρέξει 
πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα 
πνέουν μέτριοι βόρειοι βορειο
ανατολικοί. Η θερμοκρασία θα 
φθάσει τους 17 βαθμούς. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος 
από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα

ΕΥΡΟΠΗ Χιονόνερο > /  
στα βορειοανατολικά.
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διακή εξασθένηση.Η θερμο
κρασία θα φθάσει τους 12 
βαθμούς Κελσίου.

Βροχές στα βορειοδυ
τικά, κεντρικά και 
νότια. Ηλιος με νεφώ 
σεις στα βόρεια και 
κεντρικά. Νεφώσεις 
στα νότια.
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Βροχές στα δυτικά και στις ανατολι
κές ηπειρωτικές περιοχές εκτός 
Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Αμστερνταμ 5°/8°

Βερολίνο 2°/5°

Βιέννη -3°/2°"

Βουδαπέστη -6°/2°

Βουκουρέστι -2°/4°

Βρυξέλλες 3°/6<»

Ελσίνκι 1°/3°

Λισαβόνα 4°/Κ

Λονδίνο 3°/’

Μαδρίτη - 4 Γ

Μόσχα .Δ

Παρίσι

http://www.imerisia.gr
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ΤΟ ΘΕΜΑ
Στην περίπτωση της Ελλάδας τα μέτρα δεν είνα ι εύκολο να εφαρμοσθούν, κάτι που παραδέχθηκε χθες και 

ο κ. Αλμούνια, λέγοντας ότι υπάρχουν χώ ρες με μικρό περ ιθώριο δράσης -  αναφορά που θεωρήθηκε ότι αφο

ρά κυρίως την Ελλάδα, την Ιταλία  και την Ιρλανδία

ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΟΥΝ 3 ΔΙΣ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκό οχέδιο ανάκαμψης 
με «πακέτο» 200 διο. ευρώ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ , ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Μανουέλ 
Μπαρόζο, παρουσίασε χθες δέσμη 
μέτρων για την ανόρθωση των 

πραγματικών οικονομιών των 27 κρατών- 
μελών, με τη διοχέτευση στις οικονομίες 
τους 200 δισ. ευρώ τα δύο επόμενα χρόνια 
(1,5% του κοινοτικού ΑΕΠ). Από τους πόρους 
αυτούς, 170 δισ. ευρώ (1,2% του κοινοτικού 
ΑΕΠ) θα διατεθούν από τους εθνικούς προ
ϋπολογισμούς και τα υπόλοιπα 30 δισ. ευρώ 
θα προέλθουν από κοινοτικούς πόρους 
(κοινοτικός προϋπολογισμός 14,4 δισ. ευρώ 
και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 15,6 
δισ. ευρώ).

Τα μεγέθη αυτά, βέβαια, αφορούν προ
τάσεις της Επιτροπής και θα πρέπει να ε- 
γκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
κατά τη Σύνοδο Κορυφής της 11ης Δεκεμ

βρίου. Σύμφωνα με όσα ανα
κοινώθηκαν χθες, από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό θα 
εκταμιευτούν νωρίτερα 6,3 
δισ. ευρώ από τα διαρθρωτικά 
ταμεία (η Ελλάδα μπορεί να 
ελπίζει ότι από αυτό το ποσό 
θα μπορούσε να λάβει 400-500 
εκατ. ευρώ), 500 εκατ. ευρώ 
από τα κονδύλια ανάπτυξης 
πανευρωπαϊκών οδικών δι
κτύων και 500 εκατ. ευρώ από 
άλλα επιμέρους προγράμμα
τα. Επιπλέον 2,1 δισ. ευρώ θα 
αποδεσμευτούν από υπάρχο
ντα προγράμματα, για την α
νάπτυξη βιομηχανίας οικολο
γικών αυτοκινήτων και φιλι
κών στο περιβάλλον βιομηχα
νιών και κατοικιών. Ο κοινο
τικός προϋπολογισμός, τέλος, 
θα διαθέσει επιπλέον 5 δισ. 

ευρώ στο «γρήγορο ίντερνετ» (broadband) 
και για υποδομές στις μεταφορές. Η ΕΤΕπ 
επιπροσθέτως των δανείων 30 δισ. ευρώ 
προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχει 
ήδη ανακοινώσει, θα διαθέσει στην οικονο
μία 15,6 δισ. το 2009 και το 2010.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ »  Τα μέτρα λοιπόν, 
θα πρέπει να είναι άκρως στοχευμένα, προ
σωρινά και, κυρίως, συντονισμένα - ένα 
σημείο στο οποίο επέμεινε ιδιαίτερα ο αρ
μόδιος επίτροπος κ. Αλμούνια, ιδίως για τις 
χώρες της Ευρωζώνης, καθώς αν δεν υπάρ
ξει συντονισμός, κινδυνεύει η αξιοπιστία του 
ευρώ. Προτείνεται, επίσης, η εφαρμογή μιας 
προσωρινής χαλάρωσης με «ευλυγισία και

Απασχόληση

Ο  Η Κομισιόν προ
τείνει την προσωρι
νή αύξηση των επι
δομάτων ανεργίας 
και την επιμήκυνση 
του χρόνου που αυ
τά διατίθενται, κα
θώς και την αύξηση 
των ενισχύσεων 
προς νοικοκυριά με 
χαμηλό εισόδημα. 
Για τις επιχειρήσεις, 
εισηγείται μείωση 
των εισφορών 
για τους χαμηλόμι
σθους.

Τα σχέδια διάσωσης οικονομιών και τραπεζών 
ανά τον κόσμο ___  ____

Πακέτα τόνωσης της οικονομίας ( σε δισ. δολ.)
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την ύφεση βρέθηκαν χθες 
στο προσκήνιο, με την Ε.Ε.

να εξαγγέλλει πακέτο 
200 δισ. δολ. και την Κίνα 

να προχωρά οιη 
μεγαλύτερη 
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ευκαμψία» των διατάξεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που περιορί
ζει σήμερα τα δημοσιονομικά ελλείμματα. 
Τα εθνικά σχέδια ανόρθωσης της οικονομί
ας μπορούν να διαρκέσουν το πολύ δύο 
χρόνια (2009-2010), στη διάρκεια των οποί
ων τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα μπο
ρούν να υπερβούν το ανώτατο επιτρεπτό όριο

του 3% του ΑΕΠ - πιθανότατα κατά 0,5 πο
σοστιαία μονάδα. Στη συνέχεια, από το 2011, 
οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να εστιά
σουν και πάλι τις προσπάθειές τους στη 
δημοσιονομική εξυγίανση. Κάτι που, πά
ντως, εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ αλλά και 
των Βρυξελλών θεωρούν αρκετά δύσκολο, 
εκτιμώντας ότι τα ελλείμματα δεν θα επι-

στρέψουν σε επίπεδα χαμηλότερα του 3% 
πριν από το 2015.

Η Κομισιόν προτείνει, επίσης, την προ
σωρινή αύξηση των επιδομάτων ανεργίας 
και την επιμήκυνση του χρόνου που αυτά 
διατίθενται, καθώς και την αύξηση των ενι
σχύσεων προς νοικοκυριά με χαμηλό εισό
δημα. Για τις επιχειρήσεις, η Επιτροπή ει- 
σηγείται μείωση εργοδοτικών εισφορών για 
τους χαμηλόμισθους εργαζομένους και 
χορήγηση δανείων με επιδοτούμενο επιτό
κιο ή κρατικές εγγυήσεις.

ΦΠΑ »  Η Κομισιόν κάνει μεν αναφορά, 
αλλά δεν στέκεται ιδιαίτερα στη μείωση του 
συντελεστή ΦΠΑ και οπωσδήποτε δεν ισχυ
ρίζεται ότι αυτή θα πρέπει να ισχύσει παντού. 
Επιμένει, όμως, στην πρότασή της να έχει 
εγκριθεί μέχρι τον Μάρτιο οδηγία μείωσης 
του ΦΠΑ για υπηρεσίες που απασχολούν 
μεγάλο αριθμό εργαζομένων όπως λ.χ. είναι 
τα καφενεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λπ.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, πάντως, 
τα μέτρα δεν είναι εύκολο να εφαρμοσθούν, 
κάτι που παραδέχθηκε χθες και ο κ. Αλμού
νια, λέγοντας ότι υπάρχουν χώρες με μικρό 
περιθώριο δράσης - αναφορά που θεωρήθη
κε ότι αφορά κυρίως την Ελλάδα, την Ιταλία 
και την Ιρλανδία. Ειδικά για την Ελλάδα, 
μια τόνωση της ζήτησης θα στρέφει την ελ
ληνική οικονομία σε αύξηση των εισαγωγών 
και λιγότερο σε αύξηση της παραγωγής. Αν 
τηρηθεί η πρόταση της Κομισιόν, το 1,2% του 
ελληνικού ΑΕΠ ισοδυναμεί με περίπου 3 
δισ. ευρώ. Υπάρχει όμως σκεπτικισμός 
κατά πόσο μπορεί να διασφαλιστεί από το 
Ελληνικό Δημόσιο, την ώρα μάλιστα που το 
κόστος δανεισμού αυξάνεται με το άνοιγμα 
των spreads.

Τρισέ: Είμαστε έτοιμοι για νέα μείωση επιτοκίων
»  Με τον πλέον επίσημο τρόπο άνοιξε, 
χθες, ο δρόμος για νέα μείωση των ευ
ρωπαϊκών επιτοκίων. Ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν 
Κλοντ Τρισέ, παραδέχτηκε χθες ότι «εί
μαστε έτοιμοι για μία μείωση των επιτο
κίων». Εσπευσε, όμως, να προσθέσει ότι 
πολλά θα εξαρτηθούν από τις νεότερες ε
κτιμήσεις των αναλυτών της ΕΚΤ, που 
θα δημοσιοποιηθούν επίσης μετά τη συ
νεδρίαση της Πέμπτης.
Βάσει των εκτιμήσεων αυτών, η διοίκη
ση της ΕΚΤ θα αποφασίσει για το εύρος

της μείωσης. Το διασημότερο, ίσως, «γε
ράκι» της τράπεζας, ο Γερμανός Άξελ 
Βέμπερ, υποστήριξε χθες ότι «η υποχώ -. 
ρηση των πληθωριστικών πιέσεων δημι
ουργεί άπλετο χώρο για την ευρωπαϊκή 
νομισματική πολιτική, τον οποίο σκοπεύ
ουμε να αξιοποιήσουμε».

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ »  Μόλις, όμως, οι οικο
νομίες της ευρωζώνης επιστρέφουν σε 
τροχιά ανάπτυξης, η ΕΚΤ θα πρέπει να 
αυξήσει εξίσου γρήγορα τα επιτόκια, για 
να αποφει - Λούν νέες πληθωριστικές πι

έσεις. Τα κορυφαία στελέχη της ΕΚΤ δεν 
συνηθίζουν να μιλούν τόσο ανοικτά για 
τις μελλοντικές τους αποφάσεις. Ίσως οι 
χθεσινές δηλώσεις σχετίζονται με την 
έκκληση της Κομισιόν για μείωση επιτο
κίων: στη Φραγκφούρτη προτιμούν να 
φανεί ότι επιλέγουν οι ίδιοι την επόμεν 
κίνηση και δεν ακολουθούν τις οδηγν 
των Βρυξελλών.
Στην ίδια κατεύθυνση οδηγούν και 
λευταία στοιχεία για το τιμάριθμο, ί
σως υποχωρήσει ακόμα στο 2,2°/ 
Νοέμβριο.
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Επιοπεύδεται για το 2009 η μείωση του ουντελεοτή φορολογίας - Δεν μειώνεται ο ΦΠΑ

»  0 Γ. Αλοσκούφης χαμηλώνει 

τον πήχυ της ανάπτυξης 

και προειδοποιεί για τους 

κινδύνους που δημιουργεί στην 

αξιολόγηση της χώρας το υψηλό 

δημόσιο χρέος

ΤΗ Σ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Κ Α Ι  ΤΗ Σ  ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ

Στην επίσπευση της μείωσης των 
φορολογικών συντελεστών κα
τά ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή 

για τα εισοδήματα του 2009, που θα 
φορολογηθούν με συντελεστή 24%, 
φαίνεται να καταλήγει η κυβέρνηση 
βάζοντας όμως «πάγο» στο ενδεχόμε
νο μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Οικονο
μίας «ψαλιδίζει» τις προσδοκίες για 
περισσότερες παροχές, ακόμη και 
μετά την εισήγηση της Κομισιόν για 
χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότη
τας, προτάσσοντας τα ελλείμματα και 
το υψηλό χρέος, ενώ προσγειώνει α
κόμη περισσότερο τον πήχη της ανά
πτυξης.

«Οι πρωτοβουλίες για ΦΠΑ αφο
ρούν χώρες οι οποίες έχουν εισέλθει 
σε ύφεση, δεν αφορούν εμάς και δεν 
είναι αποτελεσματικό εργαλείο, πρέπει 
να δούμε άλλες δράσεις» υπογράμμισε 
ο κ. Αλογοσκούφης, μιλώντας χθες 
στη Βουλή.

«Εμμένουμε στον προϋπολογισμό 
που έχουμε σχεδιάσει και εάν υπάρ
ξουν περιθώρια θα τα αξιοποιήσουμε» 
τόνισε, εκτιμώντας ωστόσο πως από 
τις δηλώ σεις Α λμούνια θεω ρείτα ι 
μάλλον δύσκολο για χώρες με έλλειμ

Η κυβέρνηση περιμένει να ανχιγρά- 
ως κάκεπτυπο όσα συμβαίνουν 
ί » υπογράμμισε ο πρόεδρος του

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2009
ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΟ 24%

Μισθωτός - συνταξιούχος χωρίς παιδιά

Κλιμάκιο
εισοδήματος

Φορολογικός 
συντελεστής (%)

Φόρος
κλιμακίου

Σύνολο
Εισοδήματος

Σύνολο
Φόρου

12.000 0 0 12.000 0

18.000 24 4.320 30.000 . 4.320

45.000 35 16.650 75.000 20.970

άνω 75.000 40

Σε ευρώ

»  Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονο
μικών Γ. Αλογοσκούφης

μα κοντά στο 3% να προγραμματίσουν 
περαιτέρω διεύρυνση. Υπογράμμισε 
δε τους περιορισμούς που απορρέουν 
στην περίπτωση της Ελλάδας, όχι 
μόνο από το Σύμφωνο Σταθερότητας 
αλλά και από το πώς αξιολογούν οι 
αγορές τη χώρα εξαιτίας του υψηλού 
δημοσίου χρέους.

«Για εμάς δεν είναι ο περιορισμός 
μόνο το Σύμφωνο Σταθερότητας αλλά 
και πώς μας αξιολογούν οι αγορές. 
Εχουμε ένα από τα μεγαλύτερα δημό
σια χρέη και αυτό πρέπει να το διαχει
ριστούμε με μεγάλη υπευθυνότητα 
διότι σε εποχές μεγάλης αβεβαιότητας 
οι επενδυτές κοιτούν τη σιγουριά και 
λιγότερο την απόδοση και δείχνουν 
απέχθεια σε χώρες με μεγάλο δημόσιο 
χρέος.

Αυτό φαίνεται και από τα περιθώ
ρια των επιτοκίων, που πρέπει να μας 
απασχολήσει. Εάν υπάρξει περαιτέρω 
διεύρυνση επιτοκίων η οικονομία θα 
την πληρώσει διπλά» προειδοποίησε 
ο κ. Αλογοσκούφης.

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Ο Ι ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ο κ.
Αλογοσκούφης παραδέχθηκε χθες 
ότι οι προβλέψεις που περιλαμβάνο
νται στο οριστικό σχέδιο του προϋπο
λογισμού για τα βασικά μεγέθη της 
οικονομίας, χαρακτηρίζονται από έ
ντονη αβεβαιότητα και δεν αποκλείε
ται να αποδειχθούν αισιόδοξες. Οπως 
χαρακτηριστικά δήλωσε χθες οι προ
βλέψεις της Κομισιόν για την Ελλάδα 
είναι καλύτερες σε σχέση με τις προ

Εκτόξευση
spread

Ο Χθες η διαφορά 
απόδοσης (spread) 
του ελληνικού δεκα
ετούς ομολόγου α
ναφοράς με το αντί
στοιχο γερμανικό 
Bund-αυξήθηκε εκ 
νέου στις 160 μονά
δες βάσης, από περί
που 150 -153  που 
ήταν τη Δευτέρα - 
Τρίτη.

Ο Η εκρηκτική ά
νοδος στα spread 
διογκώνει σημαντι
κά τις δαπάνες εξυ
πηρέτησης του δη
μοσίου χρέους: Οχι 
μόνο η Ελλάδα κα
λείται να δανειστεί 
πανάκριβα άνω των 
41 δια ευρώ το 
2009, που απαιτού
νται για να εκτελε- 
στεί ομαλά ο προϋ
πολογισμός, αλλά το 
αρνητικό κλίμα που 
έχει διαμορφωθεί 
στις αγορές για τα 
ελληνικά ομόλογα 
δημιουργεί ερωτη
ματικά ακόμη και για 
το αν θα υπάρχουν 
πρόθυμοι δανειστές.

βλέψεις που έχει κάνει η Επιτροπή για 
άλλες ευρω παϊκές οικονομίες, δεν 
μπόρεσε όμως να αποκλείσει το ενδε
χόμενο και αυτές οι προβλέψεις (ανά
πτυξη 2,5% το 2009 και έλλειμμα 2,2%) 
να αποδειχθούν αισιόδοξες.

Οπως τόνισε η κυβέρνηση κάνει 
ότι είναι δυνατόν για να επιτευχθούν 
οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται 
στον προϋπολογισμό, (ανάπτυξη 2,7% 
και έλλειμμα 2%) σε κλίμα όμως έντο
νης αβεβαιότητας.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βάσω 
Παπανδρέου επιτέθηκε στον υπουργό 
Ο ικονομίας κατηγορώ ντας τον ότι 
ζητά από τη Βουλή να ψηφίσει έναν 
προϋπολογισμό, που ούτε ο ίδιος τον 
υποστηρίζει. Ο υπουργός προανήγγει
λε επίσης μεγάλη πτώση στον πληθω
ρισμό τον Νοέμβριο κάτω από 3% και 
ίσως 2,5%, αντί του 3,9% τον Οκτώ
βριο.

ΠΑΡΟΧΕΣ » Ανεργοι, χαμηλοσυνταξι- 
ούχοι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
είναι οι τρεις βασικές κατηγορίες που 
θα «μοιραστούν» τις - έστω και περιορι
σμένες παροχές το επόμενο διάστημα.

Πέραν της επίσπευσης της μείωσης 
τω ν φ ορολογικώ ν συντελεστών, η 
κυβέρνηση εξετάζει «πάγωμα» των 
δόσεων στεγαστικών δανείων για ό
σους μένουν άνεργοι εξαιτίας της 
κρίσης, δυνατότητες μεταφοράς κον- 
δυλίων από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για 
ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
παράλληλα με την παροχή εγγυήσεων 
για δανειοδότηση ιδίως όσων έχουν 
προβληματική πιστοληπτική αξιολό
γηση, επιδότηση θέσεων εργασίας για 
νέους ανέργους, καταβολή επιδόματος 
θέρμανσης, με εισοδηματικά και γεω
γραφικά κριτήρια, σε δύο δόσεις, μία 
φέτος και μία το 2009.
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Σφοδρή επίθεση του Γ. Παπανδρέου για την οικονομία

«Ακυβέρνητη η χώρα στην κρίαη»
Γ ια ανικανότητα αντιμετώπι

σης της οικονομικής κρίσης 
κατηγόρησε την κυβέρνηση 

ο Γ. Παπανδρέου, υποστηρίζοντας 
πως παραμένει άβουλη και άμοιρη. 
«Στην κρίση μπαίνουμε θαλασσο
δαρμένοι, ακυβέρνητοι και απρο
ετοίμαστοι από τις πολιτικές της 
σημερινής κυβέρνησης» είπε ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. 
Παπανδρέου στην πρόταση που 
ανακοινώθηκε χθες από την Ευ
ρω παϊκή Επιτροπή. «Είναι μια 
θετική πρωτοβουλία, ένα πρώτο 
βήμα, άλλα ένα βήμα που υπολεί
πεται των αναγκών της Ευρώπης. 
Είναι προτάσεις που υπολείπτ ι

τω ν όσων έχουμε προτείνει οι 
σοσιαλιστές της Ευρώπης και εγώ 
προσωπικά», σημείωσε.

Άφησε ωστόσο για άλλη μια 
φορά αιχμές για την κυβέρνηση. 
«Ακόμη και αυτές οι προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι υ
περβολικά φιλόδοξες για την κυ
βέρνηση της ΝΑ», υπογράμμισε 
και πρόσθεσε «η κυβέρνηση περι
μένει να αντιγράψει ως κάκεπτυπο 
όσα συμβαίνουν αλλού».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Γ ΙΑ  Ε.Ε. Ο κ. Πα
πανδρέου τόνισε την ανάγκη η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετά
σει το θεσμικό της πλαίσιο κυρίως 
αυτό της ευρωπαϊκής κεντρικής

τράπεζας και παρουσίασε πρόταση 
πέντε σημείων για μια νέα οικονο
μική διακυβέρνηση.Ειδικότερα 
ανέφερε ότι πρέπει:

Ο Να υπάρξουν σοβαρές δημό
σιες επενδύσεις και να εξαιρεθούν 
από τη μέτρηση του επιτρεπόμενου 
δημοσιονομικού ελλείματος κάθε 
κράτους - μέλους οι επενδύσεις 
που αφορούν την Παιδεία, την έ
ρευνα, την αντιμετώπιση της ανερ
γίας, για την πράσινη ανάπτυξη 
καθώς και για τις αμυντικές δαπά
νες.

Ο Η ΕΚΤ να παίξει ρόλο όχι 
μόνο εποπτικό, αλλά να προωθή
σει την ανάπτυξη και την απασχό
ληση.

Ο Να δημιουργηθεί κοινό ευ
ρωπαϊκό ταμείο που θα στηρίξει 
την πραγματική οικονομία.

Ο Να υπάρξουν συντονισμένες 
ευρω πα ϊκές πολ ιτικές που θα 
στηρίξουν τα χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα.

Ο Να αναλάβει η Ευρώπη μια 
μεγάλη πρωτοβουλία για τη στή
ριξη της οικονομίας των κρατών 
των Βαλκανίων με πόρους από την 
ευρωπαϊκή επιτροπή, την ευρω
παϊκή τράπεζα επενδύσεων, την 
ευρωπαϊκή τράπεζα ανασυγκρό
τησης και ανάπτυξης και το ΔΝΤ.

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ, 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στην αντεπίθεοη 
η ΒΡ για το υψηλό 
πρόστιμο που της 
επιβλήθηκε

Σοβαρές κατηγορίες κατά της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού ε
ξαπέλυσε χθες η BP Hellas, δι- 
αμαρτυρόμενη για το υψηλό 
πρόστιμο που της επιβλήθηκε. 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
εκφράζει την αγανάκτησή της 
για «μία απόφαση που δημι
ουργεί ανήκουστο προηγούμε
νο και προξενεί ανασφάλεια 
δικαίου σε κάθε επιχείρηση 
στην Ελλάδα», υποστηρίζο
ντας ότι οι κατηγορίες σε βά
ρος της εταιρίας είναι αβάσι- 
μες και ατεκμηρίωτες.
«Η απόφαση δεν τιμά αυτούς 
που την έλαβαν, υπονομεύει 
το κύρος και την αξιοπιστία 
της χώρας και βλάπτει τον υ
γιή ανταγωνισμό» αναφέρει η 
BP Hellas στην ανακοίνωση, 
τονίζοντας ότι ενώ προσκόμι
σε στην Επιτροπή ατράνταχτα 
στοιχεία, μεταξύ των οποίων 
μελέτες από καταξιωμένους 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
επιστήμονες, βρέθηκε αντιμέ
τωπη με μία διαδικασία που 
παρατάθηκε σκοπίμως, όπως 
αφήνει να εννοηθεί, «προκει- 
μένου δημιουργηθεί σταδιακά 
κλίμα δήθεν ενοχής της εται
ρίας»

ΒΟΛΕΣ ΣΤΑ 5 ΜΕΛΗ »Επίσης, 
η ΒΡ κατηγορεί τα πέντε μέλη 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
που υπογράφουν την απόφαση 
ότι αποδέχθηκαν μεθοδολο
γία που δεν έχει προηγούμε
νο:
Ο Χρησιμοποίησαν ετήσιους 
μέσους όρους των στοιχείων 
ανά νομό, ώστε να εξαφανι
στούν οτ μεγάλες, πραγματτ- 
κές διαφορές τιμών μεταξύ 
των δύο εταιρειών.
Ο Στρογγυλοποίησαν τις τελι
κές τιμές των δύο εταιρειών 
για να φανεί ότι ήσαν δήθεν ί
διες.
Ο Αγνόησαν τα στοιχεία που 
αποδείκνυαν τον έντονο αντα
γωνισμό μεταξύ των δύο εται
ριών.
Ο Αγνόησαν ότι στην Ελλάδα 
δραστηριοποιούνται 18 εταιρί
ες πετρελαιοειδών και δεν εί
ναι λογικό οι 2 από αυτές να 
συστήσουν καρτέλ.
Ο Δέχθηκαν χωρίς επαρκείς 
εξηγήσετς μία αυθαίρετη κα
τασκευή κατανομής των νο
μών της χώρας, ενώ όποιους 
νομούς δεν ταίριαζαν απλά 
τους αγνοούσαν.

Η πρωτοφανής μείωση ιης αγοραστικής κίνησης, που έγ ινε ιδ ια ίτερα έντονη το τελευταίο 

δίμηνο, κ ινητοπο ιε ί τους φ ορείς του εμπορικού κόσμου, οι οποίοι έχουν επ ιδοθε ί σε ένα «μπαράζ 

προτάσεων» με στόχο την αναθέρμανση της αγοράς ενόφει των Χριστουγέννων.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 2η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΖΗΤΟΥΝ ΣΕΛΠΕ - ΕΒΕΑ

Διχάοχηκαν οι έμποροι για την 
επίοπευοη των εκπτώσεων
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ

Οι προτάσεις για απελευθέρωση των 
εκπτώσεων πυροδοτούν όμως και ε
ντάσεις ανάμεσα στις μικρές και με

γάλες επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις του 
μεγάλων πόλεων και της επαρχίας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Θ. Βάρδας, σε 
συνάντησή του με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, 
Στ. Καλαφάτη, έθεσε στο τραπέζι την πρότασή 
του για πλήρη απελευθέρωση των εκπτώσεων, 
ώστε ουσιαστικά να γίνει δυνατόν να αρχίσουν 
οι εκπτώσεις ακόμη και πριν από τις γιορτές 
και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανασά- 
νουν από την «πιστωτική ασφυξία» που έχουν 
επιβάλει οι τράπεζες.

Χθες, εξάλλου, με επιστολή του προς τον 
υφυπουργό Ανάπτυξης, Γ. Βλάχο, ο πρόεδρος 
του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος, ζητά να επιτραπεί η 
λειτουργία των καταστημάτων και δεύτερη 
Κυριακή μέσα στον Δεκέμβριο, αντί της μίας 
που ισχύει σήμερα: Στις 28 Δεκεμβρίου (σή
μερα ισχύει μόνο η 21η Δεκεμβρίου). Κάτι 
τέτοιο, τονίζει ο κ. Μίχαλος, θα εξυπηρετήσει 
κατά κύριο λόγο το καταναλωτικό κοινό και 
κατά δεύτερο θα ωφελήσει τόσο τις μικρές 
όσο και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Υπέρ της πρότασης αυτής τάχθηκε ο Θ. 
Βάρδας ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αντι
δρούν έντονα σε μια τέτοια προοπτική οι ε
μπορικοί σύλλογοι της επαρχίας. Αντίθετα, 
ευνοϊκά την αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι των 
μεγάλων αστικών κέντρων.

Δ. ΑΡΜΕΝ ΑΚΗΣ »  Εντονα αντιδρά ο πρόεδρος 
της ΕΣΕΕ, Δ. Αρμενάκης. «Σε δύσκολες, στιγ
μές, όπως η σημερινή», τονίζει σε δήλωσή του 
στην «Η», «οι θεσμοί είναι αυτοί που μας σώ

ζουν. Είμαστε, λοιπόν, αντίθετοι σε κάθε 
πρόταση για απελευθέρωση των εκπτώσεων 
ή για άνοιγμα των καταστημάτων και άλλη 
Κυριακή. Αλλωστε, από πουθενά δεν υπάρχει 
φως που να δείχνει ότι η καταναλωτική δα
πάνη θα αυξηθεί αν δοθούν επιπλέον ώρες 
για ψώνια στον καταναλωτή».

Στο μεταξύ το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλό
γου Αθήνας, που συνεδρίασε χθες, απέφυγε 
να μιλήσει ευθέως για μειώσεις τιμών εδώ και 
τώρα, και μάλιστα σε ποσοστό 20%, όπως είχε 
αφήσει να διαρρεύσει ο πρόεδρός του, και 
περιορίστηκε να καλέσει τους εμπόρους «που 
επιθυμούν να ανταποκριθούν στην έκκλησή 
του, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους 
δίνεται για προσφορές με αναγραφή ποσοστού 
μείωσης τιμών στις προθήκες των καταστη
μάτων τους». Παράλληλα, κάλεσε τις τράπεζες 
να προχωρήσουν στη μείωση κατά 20% των 
επιτοκίων χορηγήσεων, πιστωτικών καρτών

Μοναδική ευκαι
ρία για τόνωση 
της κίνησης θεω
ρούν αρκετοί πα
ράγοντες της αγο
ράς την επίσπευση 
των εκπτώσεων 
και το άνοιγμα 
των καταστημά
των τις Κυριακές, 
άλλοι όμως αντι
δρούν τονίζοντας 
ότι οι καταναλω
τές απλά δεν 
έχουν χρήματα

και καταναλωτικών δανείων.
Τέλος, ζήτησε από την κυβέρνηση να μει

ώσει κατά δύο μονάδες τον υψηλό συντελεστή 
ΦΠΑ (19%) και να προχωρήσει σε δραστική 
μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και σε άλλα είδη 
πρώτης ανάγκης. Για τη στήριξη της απασχό
λησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θεω
ρεί επιβεβλημένη την επιχορήγηση των ασφα- 
λισπκών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομέ
νων) με το ποσό των 430 ευρώ.

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  Παρέμβαση έκανε χθες 
και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, εξαπο- 
λύοντας επίθεση κατά των μεγάλων εμπορι
κών επιχειρήσεων, οι οποίες το τελευταίο 
διάστημα ακολουθούν μια ιδιαίτερα επιθετική 
πολιτική, με συνεχείς προσφορές, καταιγισμό 
διαφημίσεων και μηνύματα στα κινητά των 
καταναλωτών, διεκδικώντας ακόμη μεγαλύ
τερο μερίδιο στη χριστουγεννιάτικη αγορά.

«Οχι» στη δεύτερη Κυριακή
Γιώργος Ρώρος,
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας

Οι επιχειρήσεις της Αχάΐας έχουν προ
χωρήσει σε μειώσεις τιμών από τον Ιού
νιο, για να τονώσουν την αγορά που δο
κιμάστηκε από τους σεισμούς. Για το ά
νοιγμα των καταστημάτων μια ακόμη 
Κυριακή, επισημαίνω ότι δεν λείπει 
χρόνος για ψώνιά από τους καταναλω
τές αλλά χρήμα. Φοβάμαι ότι η δεύτερη 
Κυριακή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
δούρειος ίππος μέχρι την ουσιαστική 
κατάρ1 η της αργίας.
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Κερκόπορτα
Παύλος Μαλτσάκος
Πρόεδρος Επαγγελμαιιών Βιοτεχνών Εμπόρων Εβρου

Η αγοραστική κίνηση στον Εβρο είναι 
μειωμένη έως και 50%.
Η κατάσταση είναι αφόρητη, δεν μας 
σώζει τίποτε. Μια επιπλέον Κυριακή, α
πλώς θα προσθέσει επιπλέον λειτουργι
κά έξοδα στις επιχειρήσεις, χωρίς κα
μιά ελπίδα ότι θα μπορέσουν να τα πά
ρουν πίσω, αφού η κίνηση δεν πρόκει
ται να αυξηθεί. Και μετά;
Μη μας ζητήσουν να ανοίξουμε και άλ
λες Κυριακές;

Ναι, υπό προϋποθέσεις
Αλέξανδρος Μαγαλιός
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Βόλου.

Μια επιπλέον Κυριακή ίσως και να βο
ηθούσε, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
θα ισχύσει εκτάκτως μόνο για φέτος και 
δεν θα είναι κάτι το μόνιμο. Σε ό,τι αφτ 
ρά τις τιμές, οι επιχειρήσεις του Βόλο: 
που μπορούσαν να τις μειώσουν ήδη 
έχουν κάνει. Ο τζίρος στους πιο εμπ< 
κούς δρόμους της πόλης είναι μειο 
νος γύρω στο 5%-10%, αλλά στη Γ 
ωνία και τις άλλες γειτονιές η μ· 
φθάνει και το 30%.


