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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ 1,3 ΔΙΣ. ΑΛΛΑ ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Φορολογικά σενάρια 
υπό την αίρεση εκλογών

Φορολογικά σενάρια «στρώνουν» στο 
υπουργείο Οικονομίες και Οικονομά 
κώνανταποκρινόμενοι στα κελεύσμα- 
τα τηε Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Τγκ ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

Κ αθοριστικός παράγοντας για το αν 
αυτά θα ενεργοποιηθούν αποτελούν 
οι πρόωρες εθνικές εκλογές, σύμ

φωνα με κορυφαίους παράγοντες του υπουρ
γείου, οι οποίοι τονίζουν «πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι ανά πάσα στιγμή» και διευκρινίζουν 
πως «αν δεν γίνουν εθνικές εκλογές, τότε η 
κυβέρνηση θα αναγκαστεί να υλοποιήσει και 
φορολογικά μέτρα, καθώς εκτιμάται ότι φέ
τος πρέπει να καλυφτούν επιπλέον έσοδα 2,2 
δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 0,9% του 
ελλείμματος του προϋπολογισμού, εκ των ο

ποίων τα 1,3 δισ. από φορομέτρα.
Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών 

Γιάννης Παπαθανασίου μπορεί να είχε δια- 
βεβαιώσει πρόσφατα ότι οι αυξήσεις φόρων 
σε καπνά και τσιγάρα είναι οι «τελευταίοι», 
αλλά αυτών ακολούθησαν οι ευρωπαϊκές α
παιτήσεις για τη λήψη μέτρων τώρα. Για αυτό 
και ετοιμάζουν ήδη τα φορολογικά σενάρια 
με έμφαση σε μέτρα άμεσης απόδοσης, που 
αφορούν από αύξηση φόρων μέχρι αναδιάρ- 
θωση του φορολογικού μηχανισμού:

Ο Η αύξηση του ΦΠΑ, και μάλιστα του 
υψηλού συντελεστή 19%, θεωρείται έ

να από τα πιο εύκολα μέτρα, το οποίο όμως 
μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ για τον 
προϋπολογισμό, καθώς σε περιόδους οικο
νομικής κρίσης συρρικνώνει περαιτέρω την 
κατανάλωση. Οι εισηγητές του μέτρου όμως

επισημαίνουν ότι μπορεί να γίνει επιλεκτι
κή αύξηση για ορισμένα προϊόντα και υπη
ρεσίες. Δεν απουσιάζουν βέβαια και οι υ- 
ποστηρικτές τής ακριβώς αντίθετης οδού, 
δηλαδή της μείωσης του ΦΠΑ τονίζοντας 
ότι έτσι θα ενισχυθεΐ η κατανάλωση και θα 
υπάρξει εισροή εσόδων.

Θ Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών 
(η τρίτη δόση εκκρεμεί από πέρσι) των 

ακινήτων ξαναπέφτει στο τραπέζι, αλλά σε 
μία από τις πιο δύσκολες περιόδους για την 
οικοδομή. Το μέτρο αυτό θα έδινε ακόμα έ
να βαρύ χτύπημα στην οικοδομή, αλλά πά
ντα ο φόβος ανόδου των αντικειμενικών δη
μιουργεί κλίμα και οδηγεί σε αθρόες μετα
βιβάσεις προς όφελος των εσόδων του προ
ϋπολογισμού κυρίως από γονικές παροχές, 
δωρεές και κληρονομιές.

© Αύξηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, 
στο 0,2% από 0,1% για το 2009, συστή

νουν αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου 
τονίζοντας ότι μπορεί να υλοποιηθεί μετά 
την τελευταία επαναδιαμόρφωση του αφο
ρολογήτου ορίου (200.000 ευρώ για έγγαμο 
και 100.000 ευρώ για άγαμο επί του συνό
λου της ακίνητης περιουσίας και όχι μόνο 
για την πρώτη κατοικία), που οδηγεί σε πε
ρισσότερα έσοδα για το Δημόσιο.

Ο Ξαναζεσταίνουν ακόμα και την επιβο
λή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 

(ΕΦΚ) στο φυσικό αέριο, με το σκεπτικό ότι 
η κατανάλωση φτάνει στο 15% της ζήτησης 
της ενέργειας, οπότε είναι εφικτή και η ε- 
ξομοίωση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης. Μόνο που μέτρα σαν κι αυτό 
δεν ευνοούνται σε εποχές χαμηλών τιμών 
πετρελαίου.

© Ρύθμιση και των χιλιάδων εκκρεμών 
υποθέσεων ακινήτων, ώστε να καταλο

γιστεί και να εισπραχτεί άμεσα ο τελικός 
φόρος μεταβίβασης, γονικής παροχής, δω
ρεών και κληρονομιών.

© Κατάργησητης αυτοτελούς φορολό- 
γησης των εισοδημάτων και της φορο- 

λόγησης με βάση τη φορολογική κλίμακα. 
Το ενδεχόμενο αυτό θα επιφέρει πρόσθετη 
φορολογική επιβάρυνση, καθώς οι ισχύο- 
ντες συντελεστές φορολόγησης κυμαίνο
νται από 10% έως 20%, ενώ αν πάνε στην 
κλίμακα θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 10 
ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Επανεξέταση των φοροαπαλλαγών 
που απολαμβάνουν φυσικά και νομι

κά πρόσωπα προς την κατεύθυνση της πε
ρικοπής της μεγάλης πλειονότητας αυτών.

© Αποστολή προσκλήσεων για άμεσο έ
λεγχο περίπου 5.000 επιχειρήσεων 

και ελεύθερων επαγγελματιών που έκαναν 
αυτορύθμιση της χρήσης του 2007, αλλά και 
από τα προηγούμενα έτη που δεν έχουν ε
λεγχθεί.

Μόνο tis ξένε s 
νταλίκε$ 
μπλοκάρουν 
οι φορτηγατζήδε$
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ια δεύτερη μέρα χθεε iô io k t i ît e s  

φορτηγών διεθνών μεταφορών έ

στησαν μπλόκα στα τελωνεία Ευζώ- 
νων, Κιλκίΐ και Προμαχώνα Σερρών, 
στο πλαίσιο κινητοποιήσεων ms Ομο- 
σποvôias Φορτηγών Αυτοκινητιστών 
Ελλάδαί Διεθνών Μεταφορών. Ζητούν 
την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνι
σμού από φορτηγά μεξένεβ πινακίδε$ 
κυκλοφορίες και τη λήψη μέτρων κατά 
των λαθρομεταναστών που επιβιβάζο
νται εν αγνοία t o u s  στα σχήματά t o u s  

για να περάσουν τα σύνορα.

Στα σύνορα μετηνΠΓΔΜ περίπου 40 

φορτηγά και ν τ ά λ ιά  απέκλεισαν την 

είσοδο και την έξοδο των φορτηγών 

διεθνών μεταφορών από και npos το τε

λωνείο Ευζώνων. Δεν παρεμπόδισαν 

τη διέλευση IX επιβατικώναυτοκινή- 

των και τουριστικών λεωφορείων, ενώ 

μέχρι χθε$ τοαπόγευμα η Αστυνομία 

παρακολουθούσε διακριτικά t is  εκδη

λώ σει διαμαρτυρίες. Ελληνεβ φορτη- 

γατζήδε5 μπλόκαραν και τη ν έξοδο 

npos τη Βουλγαρία των φορτηγών διε
θνών μεταφορών, αηό το τελωνείο 

Προμαχώνα Σερρών. As σημειωθεί ότι 

ο προϊστάμενο5 Tns Εισαγγελία5 Εφε- 

τώ ν θεσσαλο νίκες Γ laipyos Μπόμπο- 

Xns έχει δώσει παραγγελία npos t is  Ει

σαγγελία Πρωτοδικών Tns περ ιφ έρει 

του Εφετείου Θεσσαλονίκη για να 

σχηματίζονται δικογραφικ e is  Bâpos 
αυτών που κλεινού ν t o u s  ôpôpous, με 

αφορμή t is  κινητοποιήσει των φορτη

γατζήδων. Στο μεταξύ, έκκληση npos ό- 

Âous t o u s  εμπλεκομένουε (α ρ μό δ ιο ί 

υπουργούβ καιαυτοκινητιστέΐ) να ε

φευρεθεί άμεσα λύση απευθύνει -μέσω  

επιστολή5- ο Σύ νδεσμο5 Επιχειρήσεων 

Πλεκτική$ και Ετοίμου Ενδύμακς 

Ελλάδθ5 (ΣΕΠΕΕ). Επισημαίνει ntos «οι 

κινητοποιήσει τωναγροτώναρχικά 

και τώρα των αυτοκινητιστών επιδεινώ

νουν αφάνταστα τη ν προσπάθεια επι

β ίω σή  των επιχειρήσεων'του κλάδου 

και αποτελούν ένα νέο πλήγμα στην ή

δη ευάλωτη a νταγωνιστικότητά t o u s ». 

Απευθυνόμενη o t o u s  unoupyoùs η δι

οίκηση του ΣΕΠΕΕ παρακαλεί για τη με

σολάβησή t o u s  «προτού οι συ νέπειεε 

γίνουν αξεπέραστε5», ενώ απευθύνο

με νη στη ν Ομοσπονδία Φορτηγών Αυ

τοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), κάνει 

έκκληση «να επιδείξει κατανόηση και 

πνεύμα συ νεργαοίαε σεαυτή τη δύ

σκολη περίοδο, προκειμένου να βρε- 

θού ν λύσεις στα αιτήματά Tns, χωρίς τη 

δημιουργία προβλημάτων στους υπό

λοιπους κλάδους Tns ελλη v ik it s  οικο

νομίας». Ανάλογη αγωνία και έκκληση 

έχει «καταθέσει» και η διοίκηση του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδας.

Κοινωνικά
ΓΑΜΟΙ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα, όπωε 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 
1250/1982 ότι:

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ του Εμμονου 
ήλ και τη$ Παρασκευή$ το \ ev o s Ζευγώλη 
που γεννήθηκε στην Αθήνα και-κατοικεί 
στην Καλλιθέα και η Μ ΑΡ ΙΑ  (ΜΑΡΙΖΑ) 
ΑΡΩΝΗ-ΚΟΥΜΕΣΟΠΟΥΛΟΥ του Χρή 
ατού και τη$ Ευαγγελία5 το γένο$ θεοδω- 
ρακοπούλου που γεννήθηκε στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΑΡΑΚΑ
Σε συνέχεια ενημέρωσης 

που δέχτηκε η εταιρεία ΔΙΝΤΛ 
ΕΛΛΑΣ από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση του Ε.Φ.Ε.Τ. Κε
ντρικής Μακεδονίας για εύρε
ση ξένου σώματος σε μία συ- 
σκευασία του προϊόντος με ε
μπορική επωνυμία «Creen 
Grocer’s - Αρακάς, Κατεψυγ- 
μένος, Carden Peas» Ημερο
μηνίας Λήξης: 09.2010 Αρ. 
Παρτίδας L8M245 και συσκευ- 
ασίας των ιο ο ο  g, σας ενημε
ρώνουμε υπεύθυνα ότι:
• Στη ΔΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ενεργήσαμε 

άμεοα, πραγματοποιώντας ε
ξονυχιστικούς ελέγχους σε διά
φορες παρτίδες του προϊόντος 
χωρίς να παρουσιαστεί κανένα 
απολύτως πρόβλημα. Επίσης, 
σε ελέγχους που πραγματοποί
ησε κλιμάκιο Επιθεωρητών του 
Ε.Φ.Ε.Τ. σε παρτίδες του προϊ
όντος δεν βρέθηκε πρόβλημα.

• Σε περίπτωση που κάποιος 
καταναλωτής έχει στην κατο
χή του συσκευασία της συ
γκεκριμένης παρτίδας, μπο
ρεί, αν το επιθυμεί, να την ε
πιστρέφει σε οποιοδήποτε 
κατάστημά μας για να του α- 
ντικατασταθεί με συσκευασία 
άλλης παρτίδας ή να του επι- 
στραφεί το αντίτιμο αγοράς.

και κατοικεί στην Κυψέλη πρόκειται να 
παντρευτούν και ο γάμο$ θα γίνει στην 
Αγία Παρασκευή.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ Π Α Μ Π Α Ν Η Σ
του Ελευθερίου και τη$ Χρυσήε το γένο$ 
Γκουτσέλη που γεννήθηκε στη Στουτ- 
γκάρδη και κατοικεί στον Πειραιά και η 
ΑΑΜ Π ΡΙΝ Η  Φ ΟΥΣΤΑΝΑ του Αντωνί
ου και τη$ Αντωνίαε το γένο$ Μαυρίκου 
που γεννήθηκε στον Πειραιά και κατοι
κεί στον Πειραιά πρόκειται να παντρευ
τούν και ο γάμο$ θα γίνει στον Πειραιά.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ Π Ο ΥΣ ΙΟ Σ  του Δη
μητριού και τη$ Παρασκευή$ το γένο5 
Αντωνάκη που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στην Αθήνα και η ΣΟ Φ ΙΑ  
ΔΑΡΖΕΝΤΑ του Εμμανουήλ και τη$ Ζω- 
ή$ το γένο$ Κολυδά που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα 
πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμο$ 
θα γίνει στην Αθήνα.

Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
του Χρήστου και τη$ Ζωίτσα$ το γένο$ 
Τσιγγάνου που γεννήθηκε στον Αστρα 
Ηλεία5 και κατοικεί στην Αθήνα και η 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΚΟΥΝΤΕΝΚΑ του Μπόρΐ5 
και τηε Βαλεντίνα$ το γένο$ Μητροφάν 
που γεννήθηκε στο Καζακστάν και κατοι
κεί στο Ντόνιετσκ Ουκρανία πρόκειται 
να παντρευτούν και ο γάμο$ θα γίνει στο 
Ντόνιετσκ Ουκρανία$.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΤΤΟΣ του Αντωνίου και 
τη$ Ε ιρήνη  το \zvo s  Ζώη που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι και κατοικεί στην Καλλιθέα 
και η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
του Νικολάου και τη$ Βασιλική$ το γένο$ 
Γιαννοπούλου που γεννήθηκε στην Αθή
να και κατοικεί στην Αργυρούπολη πρό
κειται να παντρευτούν και ο γάμο$ θα γί
νει στον Δήμο Ελληνικού.

Ο ΕΜ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  ΚΑΡΑΤΖΑΣ του Ιω
άννη και τη$ Σοφία5 το γένο$ Σαμαρτζο- 
πούλου που γεννήθηκε στον Πειραιά 
και κατοικεί στον Πειραιά και η ΕΛΛΗ  
ΓΕΡΑΛΙΔΟΥ  του Ηλία και τη$ Ιορδάνα$ 
το \ e\zos Αβραμίδη που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στη Γλυφάδα πρό
κειται να παντρευτούν και ο γάμο5 θα γί
νει στη Γλυφάδα.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ Α Υ ΡΟ Μ Α ΡΑ Σ  του
Αθανασίου και τη$ Μαρία5 το \ e\zos 
Σχοινά που γεννήθηκε στο Μαρούσι και

κατοικεί στον Κορυδαλλό και η 
Φ ΩΤΕΙΝΗ  ΚΟΛΟΒΟΥ του Σταμάτη και 
τη$ Ιωάννα$ το γένθ5 Κομνά που γεννή
θηκε στη Νίκαια και κατοικεί στον Κορυ
δαλλό πρόκειται να παντρευτούν και ο 
γάμο$ θα γίνει στον Κορυδαλλό.

ΚΗΔΕΙΕΣ
Τον πολυαγαπημένο μα$ σύζυγο, πατέ
ρα, παππού, αδελφό“ αι θείο 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΤΣΕΝΕ
ετών 78

κηδεύουμε σήμερα Σάββατο.21 Φε
βρουάριου και ώρα11.00 π.μ.απότον 
Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ν. Σμύρνή. 
Η σύζυγοε: Ευαγγελία. Τα τέκνα: Χρή- 
στο$ και Κατερίνα. Η εγγονή: Ελένη.Τα α
δέλφια: Αγγελική Πατσουράκου, Μάχη 
Τσενέ. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς. 
Παράκληση τη$ οικογενεία$ τα χρήματα 
αντί στεφάνων να γίνουν δωρεέ$ σε φι
λανθρωπικά και ευαγή ιδρύματα.

Τον αγαπημένο pas σύζυγο, πατέρα, δά
σκαλο και φίλο

ΓΙΩΡΓΟ Π ΑΠΆΔΗΜ ΗΤΡΙΟ Υ
καθηγητή Πανεπιστημίου - Βουλευτή 

Επικρατεί^
αποχαιρετούμε τη Δευτέρα 23 Φεβρουά
ριου 2009, ώρα 2.30 μ.μ. στο Ναό των 
Αγίων θεοδώρων του Α ' Νεκροταφείου 
Αθηνών.
Η γυναίκα του: Αννα. Ο yios του: Αλέξαν- 
ôpos. Τζούλια Τσιριμώκου - Πιμπλή. Δη- 
pm pns Toôtoos. Τα αδέλφια: Μιχάλη$ 
και Ζαφειρούλα Παπαδημητρίου. Νίκη 
Παπαδημητρίου. Αργυρώ και Στέλιο$ 
Χατζηγάκη$. Αλεξία και Nàoos Χατζηδη- 
μητρίου. Οι λοιποί συγγενει^ και οι φίλοι. 
Παράκληση αντί στεφάνων να κατατε
θούν δωρεέ$:
Στο «Ελληνικό Συμβούλιο για tous Πρό- 
σφυγε$», στη «Διεθνή Αμνηστία - Ελλη
νικό Τμήμα» και στο «\ΛΛΛ/Ε-Ελλά$».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά όλου$ 
όσοι συμπαρεστάθησαν και με στήριξαν 
στον μεγάλο αποχωρισμό από την αγα
πημένη σύντροφο και φάρο τη$ζωή$ μου 

ΚΛΕΙΩ
Χρήστο$ Α. Μανέα$.

Ευχαριστούμε θερμά όλου5 όσοι με ο- 
ποιονδήποτε τρόπο μα$ συμπαραστά
θηκαν στο βαρύτατο πένθο$ μαΞ για την 
απώλεια του πολυαγαπημένου μα$ συ
ζύγου, πατέρα, αδελφού και φίλου 

ΝΙΚΟ ΛΑΟ Υ ΒΑΛΗ  
Ιατρού Ορθοπεδικού 

Η σύζυγο5: Κίττυ. Τα παιδιά: Αλέξαν
δρος Στέλιθ5. Τα αδέλφια: Δημήτρη$ και 
Αία. Και ο ι φ ίλοι του.
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"οικονομική
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ «ΔΙΜΕΡΗ ΟΜΟΛΟΓΑ»

Οι Γερμανοί ξανάρχονται 
με spread και επιτήρηση

Η Γερμανία ζητεί επίση
μα πλέον να αναληφθεί 
κοινή δράση για να 
βοηθηθούν οι χώρε$ 
τηε ευρωζώνηε που α
ντιμετωπίζουν χρημα
τοπιστωτικά προβλή
ματα, δηλαδή η Ελλάδα 
και η Ιρλανδία.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Του ΚΟΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Τ ο αντίτιμο όμως α
ναμένεται να είναι 
βαρύ και οι απαιτή

σεις για τη λήψη μέτρων 
με στόχο την εξυγίανση 
των δημόσιων οικονομι
κών θα είναι πολύ πιο έ
ντονες από τις συστάσεις 
της Κομισιόν.;.

Η γερμανική κυβέρνηση 
ζήτησε χθες να χαραχτεί 
μια «κοινή πορεία» σε ευ
ρωπαϊκό επίπεδο για την α
ντιμετώπιση των χρηματο
πιστωτικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν ορι
σμένες χώρες της ευρωζώ
νης. Δεν κατονομάζει τις 
χώρες αυτές, αλλά φωτο
γραφίζει την Ελλάδα και 
την Ιρλανδία.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη 
διεύρυνση της ψαλίδας του 
δανεισμού μεταξύ των χω

ρών της ευρωζώνης επιβάλ- 
λεται μία “κοινή πορεία” 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και της ευρωζώ
νης για να συζητηθούν με 
τις ενδιαφερόμενες χώρες 
τα μέτρα που πρέπει να λη- 
φθούν, ώστε να αντιστραφεί 
αυτή η κατάσταση» επιση
μαίνει το γερμανικό υπουρ
γείο Οικονομικών σε σχετι
κή ανακοίνωση. Και προ
σθέτει: «Αυτό που έχει ση
μασία είναι να στείλουμε έ
να καθησυχαστικό μήνυμα 
στις αγορές, με την αυστη
ρή εξυγίανση των δημόσιων 
οικονομικών και την εφαρ
μογή διαρθρωτικών μεταρ
ρυθμίσεων για την ενίσχυ
ση της ανταγωνιστικότη
τας» αυτών των χωρών...

Η δήλωση αυτή της γερ
μανικής κυβέρνησης να 
προστρέξουν οι εταίροι 
προς βοήθεια της Ιρλανδίας 
και της Ελλάδας δείχνει ότι 
το Βερολίνο δεν ακολουθεί 
πλέον την πολιτική του «ο 
καθένας μόνος του» για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. 
Συνειδητοποίησε ότι αν 
καταρρεύσουν οι οικονο
μίες της Ελλάδας και της 
Ιρλανδίας, δύο χωρών της 
ευρωζώνης, οι επιπτώσεις 
θα πλήξουν όλους και ι-

«θα ζητηθεί από τιβ δύο 
χώρεί η λήψη αυστηρών 
μέτρων και η υιοθέτηση 
διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» σύμφωνα 
με τον Γερμανό υπουργό 
Οικονομίες Πέερ 
Στάινμπρουκ

δίως το ενιαίο νόμισμα...
■  Ο Γερμανός υπουργός 
Οικονομίας Πέερ Στάιν
μπρουκ ήταν σαφής: «Χρει
αζόμαστε να βρίσκονται αυ
τές οι οικονομίες σε καλή 
κατάσταση»...

Πώς θα βοηθηθούν η 
Ιρλανδία και η Ελλάδα; Το 
πιο-πιθανόν είναι με την 
έκδοση ευρωομολόγων ή 
και την αγορά ομολόγων α
πό τις εν λόγω χώρες...

Οπως αναφέρει όμως η α

νακοίνωση του γερμανικού 
υπουργείου, θα ζητηθεί α
πό τις δύο χώρες η λήψη 
αυστηρών μέτρων και η υιο
θέτηση διαρθρωτικών με
ταρρυθμίσεων για την εξυ
γίανση των δημόσιων οικο- 
νομικών τους. Τα μέτρα 
που θα προτείνει η Επιτρο
πή θα είναι «χάδι» σε σχέ
ση με αυτά που θα προτεί
νει η ευρωζώνη με επιτη
ρητή τη Γερμανία.

«Σπίγκελ»: διμερή 
ομόλογα
■  Σύμφωνα με χθεσινό δη
μοσίευμα του περιοδικού 
«Ντερ Σπίγκελ», η Γερμα
νία μελετά το ενδεχόμενο 
πιθανής οικονομικής βοή
θειας προς τις χώρες της 
ευρωζώνης που αντιμετω
πίζουν προβλήματα, είτε με 
την έκδοση «διμερούς ομο
λόγου», ομόλογα που θα 
εκδώσει μία χώρα (η ισχυ
ρή οικονομικά) για λογα
ριασμό μιας άλλης (αυτής 
που αντιμετωπίζει πρόβλη
μα), είτε με την έκδοση κοι
νού ομολόγου για τις χώρες 
που αντιμετωπίζουν το φά
σμα της χρεοκοπίας. Το 
γερμανικό υπουργείο Οι
κονομικών έσπευσε ωστό
σο να διαψεόσει το δημοσί
ευμα του «Σπίγκελ». I

Υπό προστασία 
από nioToms η Saab
Α ίτηση n p o o T a o ía s  από tous moTonÉs κατέθεσε χθεε η 

σουηδική θυγατρική αυτοκινητοβιομηχανία m s 
General Motors, Saab Automobile, κάτι που θα m s επι
τρέψει να αναδιαρθρωθεί και να αναζητήσει νέα χρη
ματοδότηση. Παράλληλα, ζητεί έγκριση για την απόσχι
σή m s από τη μητρική m s και να καταστεί μια πραγματι
κά ανεξάρτητη εταιρεία.

Η Saab εμφάνισε πέρυσι ζημιέε 340,1 εκατ. δολαρίων, 
ενώ αναμένει ανάλογεε ζημιέε φέτοε, λόγω ms μειούμε- 
vns zñmans, m s γήρανσηε των μοντέλων ms, του υψη
λού k ó o t o u s  και m s υπερβάλλουσα5 ηαραγωγική5 ικα- 
νότητάε ms. Η χθεσινή κίνησή m s έρχεται μετά την άρ
νηση m s oounóiKñs KuBépvnons να ανταποκριθεί στο 
αίτημα m s General Motors για χρηματοδότησή m s με 
κεφάλαια του Δημοσίου. Στο σχέδιο που κατέθεσε η 
Saab για την προστασία από t o u s  nioTOTés ms, αναφέρει 
ότι η αναδιοργάνωσή m s θα πραγματοποιηθεί σε διά
στημα 3 μηνών, καθώε και ότι η ολοκλήρωση aum s α
παιτεί την εξασφάλιση χρηματοδότησή είτε από δημό- 
oious είτε από ιδιωτικούε φορειΧ 

Εν τω μεταξύ, η ιταλική Fiat αποφάσισε χθεε να ανα
καλέσει την απόφαση m s npoooopivñs απομάκρυν- 
ons 8.000 εργαζομένων m s cos τον Μάρτιο, αφού το 
σχέδιο αναδιάρθρω σή που εφαρμόζει τόνωσε τη ζή
τηση και Tis πωλήσες των φιλικών npos το περιβάλ
λον αυτοκινήτων ms. Η εταιρεία θα ξεκινήσει ξανά την 
παραγωγή των σχετικών μοντέλων που παράγει στα 
εργοστάσια m s στο Τορίνο, την Μπασιλικάτα και τη 
Σικελία. Μπ.Μιχ.

Σε κρίση Σερβία 
και Κροατία

Σε δεινή θέση Βρίσκονται οι οικανομίεε ms πρώην Γι- 
ουγκοσλαΒία5. Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα m s 
σερβική5 εφημερίδα5 «Μπλιτ5», 60.000 επιχειρήσει Βρί
σκονται αντιμέτωπεε με το φάσμα m s χρεοκοπία$, κα- 
0cós έχουν «παγώσει» οι λογαριασμοί tous  λόγω χρεών 
ύψουε 218,4 δισ. δηναρίων (2 δισ. ευρώ).

Ανάλογη κατάσταση και στη γειτονική Κροατία, ό
που ο επικεφαλήε m s Evcoons Βιομηχάνων έκανε λόγο 
για 150 απ ολύσ ει την ημέρα, περιγράφονταε με με
λανά χρώματα t is  προοπτικέε m s οικονομίαε.

Σε στενωπό πριν την 
κρίση ο τουρισμόε Στέγη στο Χ.Α. απέκτησαν τα δομημένα

Μείωση 0,3% 
στα οικοδομικά

Παραπατούσε ο ελληνικοί τουρισμοί πριν καν Εεσπάσει η 
διεθνήί χρηματοπιστωτική κρίση του περασμένου Σε
πτεμβρίου, που επηρεάζει αρνητικά την τουριστική κίνη
ση. Σύμφωνα μετά τελευταία στοιχεία τη ί Εθνικήί Στατι- 
στικήί Υπηρεαιαί, οι αφι'Εείί Σένων τουριστών μειώθηκαν 
κατά 3,2% στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2008 έ
ναντι τη ί αντίστοιχηί περιόδου του 2007, ενώ μείωση 
3,5% παρουσιάζεται και στο σύνολο των διανυκτερεύσε- 
ων κατά την ίδια χρονική περίοδο. Σε χαμηλά επίπεδα, που 
πρέπει να προβληματίσουν όλουί (ηγεσία του τουρισμού 
αλλά και επιχειρηματίεί) κινείται και ο μέσοί όροί παραμο
νή! των επισκεπτών στη χώρα, που φθάνει μόνο σε 4,3 
διανυκτερεύσεΐί κατ' άτομο και ειδικότερα σε 5,5 διανυ- 
κτερεύσεΐί για Εένουί τουρίστεί και 2,6 για του ί Ελληνεί. 
Σημαντικά ενισχυμένεί πάντωί ήταν στο ίδιο διάστημα οι 
αφι'Εείί Ρώσων τουριστών (+25,7%) και άλλων επισκε- 
πτώναπόΠολωνία, ΚύπροκαιΤσεχία. Γ.ΜΕΡ.

Στέγη» στο Χρηματιστήριο βρίσκουν τα πε
ριβόητα δομημένα ομόλογα με νομοσχέ

διο «σκούπα» για την κεφαλαιαγορά.
Με τα «δομημένα» στην πλατφόρμα του Χ.Α., 

εισάγονται προε διαπραγμάτευση και εταιρι- 
κέε εκδόσες αλλά και ομόλογα Ελληνικού Δη
μοσίου που ήδη τελούν προε διαπραγμάτευ
ση στο ΗΔΑΤ. Ακόμα, προωθούνται αλλαγέε 
στη λειτουργία τηε Επιτροπή5 Κεφαλαιαγοράε: 
το διοικητικό συμβούλιο γίνεται 7μελέ5 (από 
9μελέε) και οι φορείε τη5 (θεσμικοί, χρηματι- 
στέε κ.ά.) παύουν να εκροσωπούνται και θα 
διορίζονται υπάλληλοι του υπουργείου Οικο- 
νομίαε, με έναν εκπρόσωπο του Χ.Α. και έναν 
τη5Τράπεζα5τη5 Ελλάδθ5.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται δυνατότητα πα
ράλληλέ διαπραγμάτευσή μετοχών ξένων ε

ταιρειών στο Χρηματιστήριο (ναυτιλιακέε και επι
χειρήσει ΝΑ Ευρώ πέ μέσω ΕΤΤ^), ενώ το ίδιο ι
σχύει και για αμοιβαία κεφάλαια και άλλα επεν
δυτικά προϊόντα. Καθιερώνεται η «ευθύνη ανα- 
δόχου» φορέων (τράπεζεε, ΑΕΠΕΥ) που διαμεσο
λαβούν σε προετοιμασία και εισαγωγή εταιρειών 
με πρόστιμα μέχρι 3 εκατ. ευρώ.

Περιλαμβάνει επίμαχη διάταξη μείωσηε στο 
0,55% από 2 %  τέλου5 παρεπιδημούντων, μείω- 
σ έ  στο 0,033% από 0,1% (κτίσματα και 0,6% οι
κόπεδα) του Ενιαίου Τέλουε Ακινήτων στη διετία 
2009 -2010 και κατάργησέ εισφοράε ν.128 για 
φετινά τραπεζικά δάνεια. Η^οηματοδότηση των 
τουριστικών επιχειρήσεων _ι συζητηθεί σε συ
νάντηση του υπουργού Τουρισμού και του διοι
κητή τη5 Τράπεζαε τ έ  Ελλάδθ5 την προσεχή ε
βδομάδα.

Παρά την κρίση τη ί οικοδομή! οι βιομηχανικοί 
κλάδοι που παράγουν τα οικοδομικά υλικά αύ- 
Εησαν τ ι! τιμέί του ί κατά 2,9% τον Ιανουάριο, 
οε σχέση με τον Ιανουάριο του 2008. Σημειώνε
ται απλώί επιβράδυνση του ρυθμού αύΕηοηί 
(5,3%το 2008 και 7% το 2007). Τον Ιανουάριο 
που μαί πέρασε οι τιμέί των οικοδομικών υλι
κών σημείωσαν ανεπαίσθητη μείωση 0,3% σε 
σχέση με τον Δεκέμβριο. Τα υλικά που «οδη
γούν» τον δείκτη (δηλαδή τσιμέντο και σίδερο) 
μειώθηκαν κατά 0,1 -0,2%. Κοντά οτο μηδέν 
μειώθηκαν οι τιμέί και των άλλων οικοδομικών 
υλικών, πλην των καυσίμων, όπου η μείωση έ
φτασε το 1,6%. Υηήρίαν, όμωί, και αυΣήοείί τι
μών: η άμμο! λατομείου αυΕήθηκε 0,1 %, τα υ
λικά ύδρευση!, θέρμανση! και αποχέτευσηί 
0,1% και κλειδαριέί-πόμολα κ.λη. κατά 0,5%.


