
Παραμεθόριες περιοχές «Μεταναστεύουν» για ψώνια μηνιαίως 600.000 κάτοικοι ακριτικών περιοχών Σελ. 20 
Πετρέλαιο θέρμανσης Περίπου 150 ευρώ παραπάνω θα πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά Σελ. 20
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ευρώ η καθαρή αξία των 
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Στα 4,57 δισ. ευρώ 
η «μαύρη τρύπα» 
του προϋπολογισμού
Στα 4,57 δια. ευρώ εκτινάχθηκε η «μαύρη τρύπα» 
του προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουάριου - Αυ- 
γούστου, σε σχέση με τον στόχο που έχει τεθεί. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το 
υπουργείο Οικονομικών, τα καθαρά έσοδα καταγρά
φουν υστέρηση της τάξης των 3,51 δισ. ευρώ, ενώ οι 
δαπάνες είναι υψηλότερες κατά ένα δισ. ευρώ. Στο 
"τράμηνο που απομένει μέχρι το τέλος του έτους το 

υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να εισπράξει πε
ρί τα 23,3 δισ. ευρώ ή διαφορετικά 5,8 δισ. ευρώ τον 
μήνα. Σ ελ .18

Η τρόικα δεν έχει ακόμα 
πεισθεί από τα μέτρα
Αμφιβολίες εκφράζει η τρόικα σχετικά με τα τελευ
ταία μέτρα σε μισθούς, συντάξεις και φορολογία, ζη
τώντας από την κυβέρνηση να αποσαφηνίσει τις λε
πτομέρειες εφαρμογής τους. Παράλληλα ζητεί να ε
φαρμοστεί κατά γράμμα το πρόγραμμα του Μεσοπρό
θεσμου και να προχωρήσουν όλες οι διαρθρωτικές με
ταρρυθμίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις αλλαγές στην 
αγορά εργασίας, ώστε να γίνει περισσότερο ευέλικτη 
και να μειωθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Οι συ
ζητήσεις μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας 
και των ελληνικών αρχών συνεχίζονται ώστε να υπάρχει 
σαφής εικόνα πριν φτάσουν στην Αθήνα οι επικεφα
λής της. Σελ. 19

ΣΕΛΠΕ: Κάθε αύξηση 1% φέρνει 
απολύσεις της τάξης του 1%
Για στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας κάνει λόγο ο 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλά
δος (ΣΕΛΠΕ) ο οποίος προειδοποιεί ότι οι μισθολογι- 
κές αυξήσεις στην παρούσα συγκυρία θέτουν σε κίν
δυνο το 13ο και 14ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, κα
θώς και τα επιδόματα. Σε χθεσινή ανακοίνωσή του υ
πό τον τίτλο «Η αλήθεια για την αγορά εργασίας» ε 
πισημαίνει ότι κάθε μισθολογική αύξηση 1% μετα
φράζεται σε αντίστοιχο ποσοστό απολύσεων της τά
ξης του 1%. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο ο πρόσφα
τος νόμος για τις απολύσεις με προειδοποίηση και 
μείωση της αποζημίωσης κατά 50% καθίσταται ανε
νεργός στην πράξη. Σελ. 18

• Κρίση. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί μία έξο
δος από το ευρώ της Ελλάδας είπε χθες ο αρμόδιος 
κοινοτικός επίτροπος, κ. Ολι Ρεν, ενώ παράλληλα σύ
στησε στην ελληνική κυβέρνηση να εντείνει τις προ- 
σπάθειές της. Πιθανή έξοδός της Ελλάδας από το 
ευρώ, θα προκαλούσε τεράστια οικονομική και κοι
νωνική καταστροφή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, συνολικά. Θα είχε επίσης 
σοβαρές επιπλοκές στην παγκόσμια οικονομία, πρό- 
σθεσε ο επίτροπος. Σελ. 19

• ΟΤΕ. Εργαζόμενοι και διοίκηση φαίνεται να συ
γκλίνουν σε ένα σχέδιο μείωσης των αποδοχών μέ
χρι 30% διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας. Ο ΟΤΕ 
θα μειώσει τον χρόνο εργασίας κατά πέντε ώρες και 
αντί για 40ωρο από 1η Ιανουάριου 2012 θα επιβλη
θεί 35ωρο εργασίας στον οργανισμό. Η συμφωνία - 
εφόσον τελικά επικυρωθεί μέσω υπογραφής της 
ΕΣΣΕ- συνιστά νίκη και των δύο πλευρών. Σελ. 21

• Ασφαλιστικές. Η αυξημένη φορολογία κατά 
43,1% που επιβάρυνε τις ασφαλιστικές εταιρείες, ε 
ξανέμισε τα κέρδη του 2010 με συνέπεια ο κλάδος 
να καταγράψει ζημίες 10,2 εκατ. ευρώ έναντι κερ
δών 28,5 εκατ. ευρώ το 2009. Σελ. 21

• Ιρλανδία - Πορτογαλία. Ομόλογα benchmark 
δεκαπενταετούς διάρκειας και αξίας 4 δισεκατομμυ
ρίων ευρώ διέθεσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, α- 
ποσκοπώντας να συμβάλει στη χρηματοδότηση του 
προγράμματος στήριξης για την Πορτογαλία και την 
Ιρλανδία. Σελ. 19

• Ελλάκίωρ. Ενα ακόμα έργο στα Βαλκάνια ανα
μένεται, εκτός απροόπτου, να αναλάβει ο όμιλος της 
Ελλάκτωρ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 
θυγατρική του Ακτορα αναμένεται να κηρυχθεί προ
σωρινός μειοδότης για την κατασκευή τμήματος του 
αυτοκινητοδρόμου, που αναμένεται να συνδέσει τη 
Σόφια με τα ελληνικά σύνορα, αντικαθιστώντας τον 
σημερινό άξονα Ε79. Σελ. 21

LINKS
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• Οι ομαδικές διαδικτυακάς αγορές κερδίζουν έδα
φος στη Μέση Ανατολή

Ετοιμος για την επόμενη κίνησή του φαίνεται πως είναι ο εικονιζόμενος στη φωτογραφία πλουσιότερος άνθρω
πος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπιλ Γκέιτς, ο ιδρυτής της Microsoft, βρέθηκε για 18η διαδοχική χρονιά στην 
πρώτη θέση του καταλόγου Forbes με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς. Η περιουσία του ανέρχεται σε 59 
δισ. δολάρια, ενώ δεύτερος στη σειρά βρίσκεται ο «γκουρού των επενδύσεων» Γουόρεν Μπάφετ. Στην έβδομη 
θέση και για πρώτη φορά μεταξύ των δέκα πλουσιότερων της Αμερικής εμφανίζεται ο μεγαλοεπενδυτής Τζορτζ 
Σόρος με 22 δισ. δολάρια περιουσία. Στη λίστα του Forbes περιλαμβάνονται και τρεις Ελληνοαμερικανοί με δρα
στηριότητες στις επενδύσεις και τις εξαγορές, ο Τζορτζ Αργυρός, ο Σ. Ντιν Μητρόπουλος και ο Αλεξάντερ Σπανός. 
Η περιουσία έκαστου υπερβαίνει το 1 δισ. δολάρια. Σελ. 22

Χωρίς τέλος 
το.... έκτακτο 
τέλος ακινήτων
Ο νέος φόρος θα ισχύει και μετά το 201? 
-  Εξαιρούνται οι μακροχρόνια άνεργοι

Σε ένα νέο μόνιμο Ενιαίο Τέλοε Ακι
νήτων (ΕΤΑΚ) θα εξελιχθεί το τέλοε 
ακινήτων που θα εισπράττεται μέ
σω των λογαριασμών ηλεκτρικού 
ρεύματοε. Το τέλο$ ωε έκτακτο θα 
ισχύσει για φέτοε και το 2012 και 
μετά, όττωε είπε ο υτιουργόε Οικο
νομικών κ. Ευάγγελοε Βενιζέλοε μι- 
λώνταε στη Βουλή, θα ενσωματω
θεί στο εθνικό φορολογικό σύστη
μα. Σύμφωνα με ττληροφορίε5, οι ι- 
δισκτήτεε ακινήτων θα το πληρώ
νουν και μετά το τέλοε του Μ εσο
πρόθεσμου Προγράμματσε, το 
2014, και πιθανόν θα αντικατα
στήσει τον Φόρο Ακίνητηε Περι- 
ουσία3. Με τιε τροποποιήσει που 
ανακοίνωσε ο κ. Βενιζέλοε, απαλ

λάσσονται πλήρωε από το τέλοε οι 
μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμ
μένοι στον ΟΑΕΔ, με εισόδημα έωε
12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κα
τά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί, υπό 
την προϋπόθεση ότι η αξία τηε α- 
κίνητη3 περιουσία3 τουβ δεν υ
περβαίνει τιε 150.000 ευρώ, συν
10.000 ευρώ για κάθε παιδί ή εάν 
το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο έχει 
τιμή ζώνηβ άνω των 3.000 ευρώ α- 
νά τ.μ. Επίσηε, απαλλάσσονται τα 
ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γε- 
ωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτε
χνική και βιομηχανική χρήση. Μει
ωμένο τέλθ3 0,5 ευρώ ανά τετραγω
νικό θα καταβάλουν οι πολύτεκνοι και 
οι ανάπηροι για φέτοε. Σελ. 18

Προς επανακεφαλαιοποίηση 
16 ευρωπαϊκών τραπεζών
Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είναι έ
τοιμοι να επιταχύνουν ns διαδι- 
κασίε3 για την επανακεφαλαιοπσί- 
ηση των 16 τραπεζών που πέρασαν 
οριακά τα stress tests του καλο
καιριού, σε μια προσπάθεια να ε- 
νισχύσουν την εμπιστοσύνη στο ευ
ρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, σύμ
φωνα με δημοσίευμα των Financial 
Times.

Μεταξύ των 16 πιστωτικών ι

δρυμάτων που αναφέρονται στο δη
μοσίευμα, περιλαμβάνονται η Τρά
πεζα Πειραιώε και το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο, καθώβ και η κυπρια
κή Marfin Popular Bank. Σύμφωνα 
με το δημοσίευμα, η κεφαλαιακή ε
νίσχυση θα μπορούσε να γίνει με 
κρατικά κεφάλαια. Στην Ελλάδα υ
πάρχει γι’ αυτόν τον σκοπό το Τα
μείο Χρηματοπιστωτική3 Σταθε- 
pom m s. Σελ. 26

Οι φόβοι επιστροφής στην ύφεση βύθισαν τις αγορές
Βουτιά στα χρηματιστήρια της Ευρώπης και των ΗΠΑ -  Πτώση ευρώ, χρυσού, πετρελαίου

Μεγάλες απώλειεε κατέγραψαν χθεε 
τα διεθνή χρηματιστήρια, το ευρώ, 
αλλά και οι αγορέ5 εμπορευμάτων. 
Αυτή τη φορά, αιτία δεν ήταν μόνο 
η Ελλάδα, αλλά και το εκρηκτικό 
μείγμα m s Kpians xp0ous στην Ευ
ρώπη σε συνδυασμό με την ανη
συχία για την οικονομία των ΗΠΑ  
και τη διαφαινόμενη επιβράδυνση 
m s παγκόσμιαβ oucovopias. Το κλί
μα επιδεινώθηκε από το μπαράζ υ- 
ποβαθμίσεων αμερικανικών και ι
ταλικών τραπεζών από τη Moody’s 
και τη Standard & Poor’s, αλλά και 
των συστάσεων πολλών επενδυτι
κών οίκων npos tous πελάτε5 mus 
να αποφύγουν τοποθετήσει σε 
μετοχέ3 ευρωπαϊκών τραπεζών. Τα

Ομόλογα
Σημαντική άνοδο παρουσίασαν 
οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών 
ομολόγων σε σχέση με τα α
ντίστοιχα γερμανικά (spread), 
τόσο της περιφέρειας, όσο και 
του πυρήνα της Ευρωζώνης.
Σε νέο ρεκόρ ανήλθαν τα α
σφάλιστρα κινδύνου (CDS) για 
τα δετή ομόλογα της Γερμα
νίας, της Ιταλίας και της Ισπα
νίας. To spread του δεκαετούς 
ελληνικού ομολόγου κινήθηκε 
ανοδικά, πάνω από τις 2.180 
μονάδες βάσης.

ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέ
γραψαν απώλειεε ms τάξη5 του 5%, 
το ευρώ υποχώρησε cois κάτω από 
τα 1,34 δολάρια, ενώ ο xpuoos ση
μείωσε απώλειε5 4,3% και το πε
τρέλαιο παρουσίασε πτώση 6,6%, 
στα 80,25 δολάρια το βαρέλι. Η τε
λευταία ανακοίνωση ms Fed, που 
έκανε λόγο για σημαντικού5 κιν
δύνου  επιβράδυνσή ms αμερι- 
Kavums oixovopias, απογοήτευσε 
tous επενδυτέε. Την ίδια στιγμή, η 
ανάκαμψη ms μεγαλύτερα οικο- 
vopias στην Ευρώπη εμφανίζει κό
πωση. Τα στοιχεία του Σεπτεμβρί
ου έδειξαν ότι η επιχειρηματική δρα
στηριότητα στη Γερμανία παρέμεινε 
σχεδόν στάσιμη. Σελ. 23, 26 Το χρηματιστήριο στο Παρίσι είχε απώλειες 5,16% και στη Γερμανία 4,96%.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Αλλοθι και μαγικές λύσεις
Η Βουλή θα συγκροτήσει εξεταστική επι
τροπή για να διερευνήσει τον τρόπο με τον 
οποίο αναθεωρήθηκε το έλλειμμα του 2009 
από το 13,8% στο 15,4% του ΑΕΠ. Η θεω
ρία συνωμοσίαε την  οποία υποστηρίζουν 
πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου m s  
Ελληνική5 Στατιστική3 ApxAs θέλει τη  
Eurostat, την Κομισιόν και το Διεθνέε Νο
μισματικό Ταμείο να επιβάλουν στην Ελλά
δα να  περιλάβει στο έλλειμμα και στο χρέ- 
os m s  γενικήε κυ βέρ νησή  τα ελλείμματα 
και τα χρέη των ΔΕΚΟ προκειμένου να εμ
φανίσει μεγαλύτερο έλλειμμα από το πραγ
ματικό και να επιβληθούν τα σκληρά μέτρα 
του Μνημονίου. Η  συγκεκριμένη θεωρία εί
ναι ελκυστική για μια χρεοκοπημένη -σε ό
λα τα επίπεδα- χώρα που αναζητεί άλλοθι 
για τα  δεινά m s  στην παρέμβαση του διε- 
θνούε παράγοντα.

Εχει ωστόσο κάποια μικρά προβλήματα. 
Κατ’ αρχάε, ή Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει, δη
λαδή είχε σταματήσει να δανείζεται από τιε 
αγορέ5, πριν από την αναθεώρηση. Η ανα
θεώρηση έγινε τον Οκτώβριο του 2010, ε-

Η Βουλή αποφάσισε να 
συγκροτήσει εξεταστική 
επιτροπή για να διερευνήσει 
τη θεωρία συνωμοσίας των 
πρώην μελών της διοίκησης 
της ΕΛΣΤΑΤ. Ας το κάνει. Ετσι 
κι αλλιώς εάν κάτι έχει ξύσει 
τον πάτο του βαρελιού 
είναι η αξιοπιστία της χώρας.

νώ η Ελλάδα είχε προσφύγει στην Ευρωζώνη 
και το ΔΝΤ ήδη από τον Απρίλιο. Στην ου
σία τώρα. Ανεξαρτήτου του πώ5 καταγρά
φονται λογιστικά τα ελλείμματα και τα χρέη 
των ΔΕΚΟ, αυτά υπάρχουν και κάπω5 πρέ
πει να χρηματοδοτηθούν. Στα χρόνια του εύ
κολου δανεισμού από τιε αγορέ5, είτε δα
νειζόταν το κράτο3 και τΐ5 επιχορηγούσε εί

τε δανείζονταν μόνε3 του5, με εγγύηση του 
Δημοσίου. Οταν έκλεισαν οι αγορέ3, δεν μπο
ρούσαν να δανειστούν ούτε με εγγύηση του 
Δημοσίου και εκ των πραγμάτων το κράτο3 
ανέλαβε πλήρωε τη χρηματοδότηση των ελ
λειμμάτων και των δανείων τουε.

Δεδομένου ότι ούτε το κράτο3 μπορεί να  
δανειστεί, η χρηματοδότησή του5 γίνεται 
μέσω των δανείων τη5 Ευρω ζώ νη και του 
ΔΝΤ. Υπήρχαν δύο εναλλακτικέ5: είτε οι δα- 
νειστέ5 να  μαε δώσουν περισσότερα χρή
ματα, είτε να τα βγάλουμε πέρα με τα 110 
δισ. ευρώ που μαε είχαν εγκρίνει. Εξ όσων 
γνωρίζω και τα 110 δισ. του πρώτου πακέ
του με το ζόρι τα έδωσαν και τα 109 δισ. του 
δεύτερου με το στανιό θα τα δώσουν, εάν 
τελικά τα δώσουν.

Η Βουλή λοιπόν αποφάσισε να συγκρο
τήσει εξεταστική επιτροπή για να  διερευ- 
νήσει τη θεωρία συνωμοσία5 των πρώην με
λών τη5 δ ιο ίκησή  τη5 ΕΛΣΤΑΤ. Α5 το κά
νει. Ετσι κι αλλιώε εάν κάτι έχει ξύσει τον  
πάτο του βαρελιού είναι η αξιοπιστία τη$ 
χώρα5. Ωστόσο, για να  μη χάσει πλήρωε τη

σοβαρότητά του το πολιτικό προσωπικό τηε 
χώραε, και αφού θα εντρυφήσει στα >  
τιστικά στοιχεία, α3 διερευνήσει τα εν -ο·:

1. Οι δημόσιεε δαπάνεβ -εκτ03 τόκων- τη5 
γενικήε κ υ βέρ νη σή  από το 2000 έωε το 
2009 υπερδιπλασιάστηκαν, αυξήθηκαν  
κατά 108,7%, από τα 53,6 δισ. ευρώ στα  
111,9 δισ. ευρώ, ενώ στην Ευρωζώνη αυ
ξήθηκαν κατά 41%. Την ίδια περίοδο τα συ
νολικά έσοδα τηε γενικήε κυβέρνησηε 
αυξήθηκαν κατά 49,7%, από τα 58,5 στα 87,6 
δισ. ευρώ.

2. Την περίοδο 2004 - 2009 οι δαπάνεε αυ
ξήθηκαν κατά 63,1% και τα έσοδα κατά 30%. 
Την περίοδο 2000 - 2003 οι δαπάνεε και τα  
έσοδα αυξήθηκαν κατά 27,9% και 15% α
ντίστοιχα.

Ενδεχομένου να  βρει σε αυτά ορθολογι- 
κότερε3 εξηγήσει για τη χρεοκοπία και για 
του5 λόγουε που επιβάλλουν τη βίαιη δη
μοσιονομική προσαρμογή. Αλλιώ3, μπορεί 
να αναζητεί άλλοθι στιβ θεωρίεε συνωμο- 
σία5 τηβ κ. Γεωργαντά και σωτηρία στΐ5 πα- 
λιέ5 μετοχέ5 τη3 Τράπεζα5 τηβ Ανατολή5.

http://www.kathimerini.gr/links
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Εκτακτο το τέλος 
ακινήτων έως 
το 2012 και μετά 
μόνιμος φόρος

^αιρούνται οι μακροχρόνια άνεργοι 
με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μόνιμο γίνεται το τέλοε ακινήτων 
σύμφωνα με τον υπουργό Οικο
νομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, ο ο
ποίο ε χθεε στην ομιλία του στη

Αν το τέλος δεν 
καταβληθεί μέσω του 
λογαριασμού της ΔΕΗ 
βεβαιώνεται μέσα σε 
4 μήνες από την 
αρμόδια εφορία.
ουλή διευκρίνισε ότι προκει- 

μένου να μην υπάρχει νομικό 
πρόβλημα (με τιε επόμενεε ε- 
φαρμογέε) το τέλοε θα επιβάλ
λεται από τιε 17 Σεπτεμβρίου κά
θε έτουε. Ο υπουργόε Οικονομι
κών σημείωσε ότι το μέτρο θα ι- 
σχύσει και το 2012 και μετά θα

ενσωματωθεί στο εθνικό φορο
λογικό σύστημα.

Αυτό σημαίνει ότι το τέλοε α
κινήτων θα το πληρώνουν οι ι- 
διοκτήτεε ακινήτων και μετά το 
τέλοε του μεσοπρόθεσμου προ- 
γράμματοε, ωστόσο δεν απο
κλείεται να αντικαταστήσει τον 
σημερινό Φόρο Α κ ίνη τά  Περι- 
ουσίαε. Ο κ. Βενιζέλοε χθεε προ
χώρησε σε αλλαγέε στην τρο
πολογία για το τέλοε ακινήτων ε- 
ξαιρώνταε τουε μακροχρόνια α- 
νέργουε με εισόδημα μέχρι 
12.000 ευρώ. Ειδικότερα οι αλ
λαγέε στο τέλοε ακινήτων που θα 
εισαχθεί προε ψήφιση την ερ
χόμενη Τρίτη προβλέπουν:

• Επέρχεται πλήρηε απαλλα
γή από το τέλοε ακινήτων για 
τουε μακροχρόνια άνεργουε εγ- 
γεγραμμένουε στα μητρώα του 
ΟΑΕΔ ή στουε καταλόγουε προ- 
σφερομένων προε εργασία του 
Γραφείου Ευρέσωε Ναυτικήε 
Εργασίαε. Η απαλλαγή ισχύει για

Η απαλλαγή από το τέλος ακινήτων για τους ανέργους, τους πολυτέκνους και τους αναπήρους δεν ισχύει ε 
φόσον ο υπόχρεος έχει ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 150.000 ευρώ.

τουε ανέργουε με εισόδημα μέ
χρι 12.000 ευρώ. Το όριο αυ*ιό 
προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ 
για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 
Ετσι, ο μακροχρόνια άνεργοε 
με ένα παιδί εφόσον έχει εισό
δημα κάτω από 16.000 ευρώ δεν 
θα καταβάλει το τέλοε. Στην ίδια 
κατηγορία ανήκουν και οι ά
νεργοι των Ταμείων Τύπου, ε
φόσον έχουν επιδοτηθεί για την 
ανεργία κατά τουλάχιστον 6 μή- 
νεε από τουε 12 του έτουε.

• Μειωμένο τέλοε 0,5 ευρώ α- 
νά τετραγωνικό θα καταβάλουν οι 
πολύτεκνοι και οι ανάπηροι για φέ- 
τοε εφόσον έχουν φετινό οικογε
νειακό εισόδημα έωε 30.000 ευρώ.

• Η απαλλαγή από το τέλοε α-

κινήτων για τουε ανέργουε, τουε 
πολύτεκνουε και τουε αναπή- 
ρουε δεν ισχύει εφόσον ο υπό- 
χρεοε έχει ακίνητη περιουσία α- 
ξίαε άνω των 150.000 ευρώ, η ο
ποία προσαυξάνεται κατά 10.000 
ευρώ για κάθε προστατευόμενο 
τέκνο ή αν το ιδιοκατοικούμενο 
ακίνητο βρίσκεται σε τιμή ζώνηε 
άνω των 3.000 ευρώ.

• Στιε περιοχέε όπου δεν υ
πάρχει τιμή ζώνηε, εφόσον δεν 
υπάρχει απαλλαγή από το τέλοε 
ακινήτων τα τετραγωνικά μέτρα 
του ακινήτου θα πολλαπλασιά- 
ζονται με συντελεστή 3.

• Απαλλάσσονται του τέλοε α
κινήτων τα ακίνητα που έχουν α
ποκλειστικά γεωργική ή κτηνο-

τροφική ή βιοτεχνική και βιο
μηχανική χρήση.

Στιε προσθήκεε που έκανε ο κ. 
Βενιζέλοε σημειώνεται ότι αν το 
τέλοε δεν καταβληθεί μέσω του 
λογαριασμού τηε ΔΕΗ βεβαιώνε
ται μέσα σε 4 μήνεε από την αρ
μόδια εφορία. Στο μεταξύ, να α
νασταλεί ο Φόροε Ακίνητηε Πε- 
ριουσίαε για όσο διάστημα επι
βάλλεται το έκτακτο τέλοε ακι
νήτων μέσω των λογαριασμών του 
ηλεκτρικού, ζητούν με κοινή ε
πιστολή τουε η Πανελλήνια Ομο
σπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η 
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού 
Εμπορίου και η Γενική Συνομο
σπονδία Επαγγελματιών - Βιοτε- 
χνών - Εμπόρων Ελλάδοε.

ΣΕΛΠΕ: Οι αυξήσεις στους μισθούς θα οδηγήσουν σε απολύσεις
Κάθε μισθολογική αύξηση 1% 
μεταφράζεται σε αντίστοιχο πο
σοστό απολύσεων τηε τάξηε του 
1%. Επίσηε, οι μισθολογικέε αυ- 
ξήσειε στην παρούσα συγκυρία 
θέτουν σε κίνδυνο τον 13ο και 
14ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, 
καθώε και τα επιδόματα. Τιε πα
ραπάνω «προειδοποιήσειε» α
πευθύνει ο Σύνδεσμοε Επιχει
ρήσεων Λιανικήε Πώλησηε Ελλά
δοε (ΣΕΛΠΕ) σε χθεσινή ανα
κοίνωσή του υπό τον τίτλο «Η  α
λήθεια για την αγορά εργασίαε», 
εξηγώνταε τουε λόγουε για τουε 
οποίουε δεν προσυπέγραψε τη

Ο Σύνδεσμος 
δεν προσυπέγραψε 
τη συλλογική 
σύμβαση εργασίας 
για το εμπόριο.

συλλογική σύμβαση εργασίαε 
για το εμπόριο, όπωε αντιθέτωε 
έπραξαν η Γενική Συνομοσπον
δία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδοε (ΓΣΕΒΕΕ) 
και η Εθνική Συνομοσπονδία

Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
Βεβαίωε, εξαιτίαε αυτήε τηε ε- 

πιλογήε ο ΣΕΛΠΕ υποχρεωτικά 
τώρα συμμετέχει στιε διαδικασίεε 
διαιτησίαε μέσω του Οργανι
σμού Μεσολάβησηε και Διαιτη- 
σίαε (ΟΜΕΔ), προκειμένου να  υ
ποχρεωθούν οι επιχειρήσειε-μέ- 
λη του να αποδεχθούν αύξηση μι
σθών. Επιπλέον, σύμφωνα με το 
ΣΕΛΠΕ, η κυβέρνηση θα εξανα
γκαστεί να «συρθεί» στη διαδι
κασία επέκτασηε τηε Συλλογικήε 
Σύμβασηε Εργασίαε του Εμπο
ρίου, η οποία έχει υπογράφει σή
μερα μόνο από οργανώσειε που

όμωε δεν καλύπτουν το κριτήριο 
του 51%.

Αυτή, σύμφωνα με το ΣΕΛΠΕ, 
δεν είναι η μοναδική στρέβλωση 
στον τελευταίο εργασιακό νόμο. 
Σύμφωνα με τον σύνδεσμο ο πρό- 
σφατοε νόμοε για τιε απολύσειε 
με προειδοποίηση και μείωση τηε 
αποζημίωσηε κατά 50% καθί
σταται ανενεργόε στην πράξη, α
φού προειδοποίηση και αποζη
μίωση αθροιστικά υπερβαίνουν 
κατά πολύ την αρχική αποζη
μίωση του 100%. Αυτό συμβαίνει, 
διότι κατά το ΣΕΛΠΕ ο εργαζό- 
μενοε στην πράξη εισπράττει τον

μισθό στο σπίτι του και το 50% 
τηε αποζημίωσηε στη λήξη του 
χρόνου προειδοποίησηε.

Τέλοε, ο νόμοε περί ΣΕΠΕ (Σώ
μα Επιθεώρησηε Εργασίαε) λει
τουργεί αποτελεσματικά ωε προε 
το ένα του σκέλοε μόνο. Ειδικό
τερα, ενώ ενισχύει τον ρόλο των 
ελεγκτών να επιβάλλουν υψηλά 
πρόστιμα ακόμη και για ασήμα
ντη αφορμή στιε επιχειρήσειε, το 
κράτοε παραμένει ανοργάνωτο ό
σον αφορά την αυτοματοποίηση 
τηε διαδικτυακήε επικοινωνίαε 
των επιχειρήσεων με τιε υπηρε- 
σίεε του Δημοσίου.

«Τρύπα» 4,57 δισ. στον 
προϋπολογισμό, εκτός 
στόχων έσοδα - δαπάνες
Η βαθύτερη ύφεση τηε ελληνικήε οτκονομίαε σε συνδυασμό 
με την αδυναμία του κράτουε να εισπράξει τουε φόρουε και 
να εφαρμόσει τα διαρθρωτικά μέτρα εκτόξευσαν τη «μαύ
ρη τρύπα» του προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουάρι
ου - Αυγούστου στα 4,57 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο 
που έχει τεθεί. Οι αρνητικέε αυτέε εξελίξειε στα δημοσιο
νομικά μεγέθη είχαν ωε αποτέλεσμα να ζητηθούν από την 
τρόικα νέα σκληρά μέτρα όπωε η «μονιμοποίηση» του τέ
λοε ακινήτων, η μείωση του αφορολογήτου ορίου καθώε ” 
η εφαρμογή τηε εργασιακήε εφεδρείαε. Σύμφωνα με τα στο. 
χεία που δημοσιοποίησε χθεε το υπουργείο Οικονομικών, 
τα καθαρά έσοδα καταγράφουν υστέρηση τηε τάξηε των 
3,51 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπά- 
νεε είναι υψηλότερεε κατά έ
να δισ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα το έλ
λειμμα του κρατικού προϋ
πολογισμού διαμορφώθηκε 
στα 18,1 δισ. ευρώ κατα- 
γράφονταε αύξηση 22,1% 
σε σχέση με το οκτάμηνο 
του 2010.

Στο τετράμηνο που απο
μένει μέχρι το τέλοε του έ
τουε το υπουργείο Οικονο
μικών θα πρέπει να εισπρά- 
ξει περί τα 23,3 δισ. ευρώ ή 
διαφορετικά 5,8 δισ. ευρώ τον μήνα. Βέβαια, από τιε αρ- 
χέε του έτουε μέχρι σήμερα οι μηνιαίεε εισπράξειε κυ
μαίνονται μεταξύ 3,7 δισ. ευρώ και 4 δισ. ευρώ! Τα έσοδα 
από τον ΦΠΑ στο οκτάμηνο ανέρχονται σε 11,5 δισ. ευς 
και μέχρι το τέλοε του θα πρέπει να εισπραχθούν ακόμα 
6,5 δισ. ευρώ. Οσον αφορά τιε πρωτογενείε δαπάνεε, αυ
τέε υπερέβησαν τον στόχο του οκταμήνου κατά 257 εκατ. 
ευρώ, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα 
είναι υψηλότερεε κατά 1,42 δισ. ευρώ. Στην ανακοίνωση 
που εξεδόθη από το υπουργείο Οικονομικών τονίζεται ό
τι οι πρωτογενείε δαπάνεε είναι αυξημένεε λόγω κυρίωε 
των αυξημένων επιχορηγήσεων στα ασφαλιστικά Ταμεία 
(κυρίωε στον ΟΓΑ κατά 452 εκατ. ευρώ και στο ΙΚΑ κατά 
1.078 εκατ. ευρώ), στον ΟΑΕΔ κατά 322 εκατ. ευρώ και στα 
νοσοκομεία κατά 649 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ΙΚΑ 
έχει λάβει το 93,1% τηε επυίορήγησηε, το Ταμείο Ελευθέ
ρων Επαγγελματιών το 100%, ενώ το ΤΑΠ-ΟΤΕ έχει ξεπε- 
ράσει τον ετήσιο προϋπολογισμό του. Οι εξελίξειε αυτέε 
αναγκάζουν το υπουργείο Οικονομικών να σχεδιάζει νέα 
χρηματοδότηση για το ΙΚΑ, το ΤΑΠ-ΟΤΕ και το Ταμείο Ελευ
θέρων Επαγγελματιών. Σε διαφορετική περίπτωση τα δύο 
αυτά Ταμεία δεν θα έχουν τουε επόμενουε μήνεε να πλη
ρώσουν τιε συντάξειε. Οι δαπάνεε του ΠΔΕ, τέλοε, πα
ρουσιάζουν μείωση κατά 30,3 ή 1,416 εκατ.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, η υστέρηση των 
εσόδων σε επίπεδο οκταμήνου οφείλεται κυρίωε στη με
γαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύ- 
νταξηε του προϋπολογισμού, ύφεση, στη μη επανάληψη των 
εισπράξεων τελών κυκλοφορίαε, στιε μειωμένεε εισπράξειε 
από παρακράτηση φόρου εισοδήματοε φυσικών προσώπων 
κατά το τρέχον έτοε λόγω τηε ευνοϊκότερηε φορολόγησηε.

ΠΡ. ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το έλλειμμα 
διαμορφώθηκε 
στα 18,1 δισ., 
καταγράφοντας 
αύξηση 22,1% 
σε σχέση 
με το οκτάμηνο 
του 2010.
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Στήριξη από την Ευρωζώνη αλλά 
με συστάσεις στην ελληνική κυβέρνηση
Ρεν: Εξοδος από το ευρώ θα προκαλούσε τεράστια οικονομική και κοινωνική καταστροφή

Η Ευρωζώνη δεν θα επιτρέψει 
την έξοδο τ ι «  Ελλάδαε από το 
ευρώ, αλλά και η κυβέρνηση θα 
πρέπει να εντείνει τ «  προσπά- 
θειέε τ ι « .  Αυτό ήταν το χθεσι- 
ν ' "ιπλό μήνυμα που έστειλε ο 
αΓ ^διοε κοινοτικόε επίτρο
πε«, Ολι Ρεν, προε την ελληνι
κή κυβέρνηση και προε τ «  α- 
γορέε, σε μια ημέρα που οι δη- 
λώσειε για πιθανή χρεοκοπία τηε 
Ελλάδαε «φούντωσαν».

Μιλώνταε στο Ινστιτούτο Πέ-

Χέρμαν βαν Ρομπέΐ:
Η στάση πληρωμών 
χης Ελλάδας 
θα αποφευχθεί,
«διότι δεν υπάρχει 
εναλλακτική λύση».

τερσον (Peterson Institute for 
’ γ -national Economics), ο k . 
i _ , δήλωσε x0es ncos «άτακτη  
χρεοκοπία m s  Ελλάδαε ή πι
θανή έξοδόε m s από το ευρώ θα 
προκαλούσε τεράστια οικονο
μική και κοινωνική καταστρο
φή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλ
λά και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
συνολικά. Θα είχε επίσηε σο- 
βαρέε επιπλοκέε στην παγκό
σμια οικονομία. Δεν θα επιτρέ
ψουμε να  συμβεί». Επιπλέον, α
νέφερε ncos είναι «απάτη» η ε
κτίμηση ncos μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία m s Ελλάδες θα μπο
ρούσε να  γίνει με «νοικοκυρε
μένο τρόπο».

Ο αρμόδιος κοινοτικός επίτροπος, Ολι Ρεν, χαρακτήρισε «απάτη» την ε 
κτίμηση πως μια ελεγχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας θα μπορούσε να 
γίνει με «νοικοκυρεμένο τρόπο».

Πάντα«, ο ίδκ« έστρεψε τα βέ
λη του και προ5 την κυβέρνηση, 
σημειώνοντε« ότι η ανάπτυξη  
τη5 Ελλάδα5 είναι απογοητευ- 
τική και π α «  η χώρα θα πρέπει 
να  καταβάλει περισσότερε5  
προσπάθειεε στην εφαρμογή 
των μέτρων και την τήρηση των 
δεσμεύσεών τη5.

Ο κ. Ρεν υποστήριξε ότι οι 17 
χώρεε-μέλη τηε Ευρωζώνηε θα 
πρέπει να  εργαστούν πιο σκλη
ρά προκειμένου να  ενοποιή
σουν την οικονομική διακυ
βέρνηση, έτσι ώστε να  κατα
στούν πιο εφικτέε π ροτάσε« ό; 
π α « τα ευρωομόλογα.

Η στάση πληρωμών τηε Ελλά- 
δ<« θα αποφευχθεί, «διότι δεν 
υπάρχει εναλλακτική λύση», ε
κτίμησε ο πρόεδρο5 του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν  
βαν Ρομπέι, προσθέτοντα5 πωε 
«οι κίνδυνοι τηε μετάδοσηε, 
τηε χρεοκοπίαε, τηε αναδιάρ
θρω σή , τηε εξόδου από την Ευ
ρωζώνη, είναι τόσο μεγάλοι 
που δεν μπορείε να π ά ρ ε « αυ
τό το ρίσκο».

Ωστόσο, ο πρόεδροε τηε Τσε- 
χίαε, κ. Β. Κλάουε, δήλωσε χθεε 
ότι μπορεί «εύκολα» να  φαντα
στεί την έξοδο τηε Ελλάδα$ α
πό το ευρώ, εκτιμώντα3 ότι η 
διαδικασία μπορεί να  είναι 
«σχετικά απλή». Π άντα«, από 
την πλευρά του, ο πρόεδροε τη5 
Γαλλία5, κ. Ν. Σαρκοζί, διαβε
βαίωσε τον ομόλογό του των  
ΗΠΑ, κ. Μπ. Ομπάμα, ότι τα κρά- 
τη-μέλη τη5 Ευρωζώνηε προ- 
τίθενται να  επιλύσουν τ «  κρί- 
σεΐ5 χρεών και να στηρίξουν 
την Ελλάδα, σύμφωνα με πλη-

ροφορίε5 από τη  γαλλική προ
εδρία. Ο Αμερικανόε υπουργόε 
Οικονομικών κ. Τ. Γκάιτνερ αρ- 
νήθηκε να  συζητήσει τ «  συνέ- 
πειε5 που θα είχε στην αμερι
κανική οικονομία μια πιθανή 
χρεοκοπία m s  Ελλάδα5, σημει- 
covoinas ότι η Γερμανίδα κα- 
γκελάρΐ05, Αγκελα Μέρκελ, έχει 
δεσμευτεί ότι «η  Ευρώπη δεν θα 
αφήσει την Ελλάδα να γίνει μια 
νέα Lehman Brother’s».

Enians, ο i5ios υποστήριξε ό
τι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πο
λύ μεγαλύτερα προβλήματα α
πό την Ελλάδα και ότι θα χρει
αστεί χρόνια για να  συγκροτή
σει το απαραίτητο θεσμικό  
πλαίσιο για την  ουσιαστική  
ρύθμιση m s  νομισματική ένω- 
ans. Μάλιστα, η επικεφαλήε 
του Διεθνού5 Νομισματικού Τα
μείου (ΔΝΤ), ΚριστίνΛαγκάρντ, 
δήλωσε χθεε ότι στην Ευρώπη 
υπάρχει «κενό» μεταξύ των δε
σμεύσεων που αναλαμβάνουν οι 
κυβέρνησε« και του χρόνου που 
χρειάζεται για να  γίνουν νόμοι 
και πράξε«.

Από την αγορά, ο πρόεδροε 
τω ν διεθνών δραστηριοτήτων  
m s Goldman Sachs, Πίτερ Σά- 
δερλαντ, προειδοποίησε ncos 
είναι αναπόφευκτη. Enians, το 
φινλανδικό ινστιτούτο Pellervo 
χαρακτήρισε cos ρεαλιστική πι
θανότητα τη διάσπαση m s  Ευ
ρωζώνη« και προειδοποιεί ότι «ό
σο καθυστερούν οι πολιτικέε α- 
ποφάσε«, τόσο αυξάνεται το κό- 
crcos m s διάσωσηε του ευρώ και 
η πιθανότητα m s  διάσπασηε 
m s Ευρωζώνηε γίνεται μια ρε
αλιστική πιθανότητα».

Τα ανοιχτά μέτωπα 
με την τρόικα 
μετά τα νέα μέτρα

Οι συζητήσεις μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας και των ελληνικών αρχών συνεχίζονται, ώστε να 
αποσαφηνιστούν ζητήματα που δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες και πρέπει να υπάρχει 
σαφής εικόνα πριν φτάσουν στην Αθήνα οι επικεφαλής της τρόικας.

Εντονες αμφιβολίεε φαίνεται να  
διατυπώνει η τρόικα αναφορικά 
με τ «  προχθεσινέε ανακοινώσει 
τηε κυβέρνησή για τ «  παρεμ- 
βάσε« σε μισθούε, συντάξε«, φο
ρολογία, ενώ την ίδια ώρα δίνει 
μεγάλη έμφαση στην ουσιαστι
κή εφαρμογή όλων των μέτρων 
που έχουν αποφασιστεί για την 
αλλαγή σ τ «  εργασιακέ.? σχέ- 
σ ε « .  Η τρόικα στρέφει την προ-

Επιφυλάξεις και 
πιέσεις για αλλαγή 
ίω ν εργασιακών 
σχέσεων.
σοχή τηε σ τ «  αμοιβέ3 του ιδιω
τικού τομέα, χωρίε ωστόσο να α
φήνει στην άκρη την απαίτηση 
για την πλήρη εφαρμογή όλων 
των μέτρων που έχουν περιλη- 
φθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρό- 
γραμμα.

"υμφωνα με πληροφορίεε, η 
ν, .ίκα:

1. Λεν θεωρεί ότι έγινε κάποια 
ολοκληρωμένη ανακοίνωση μέ
τρων και αναμένει την παρου
σίαση τηε εξειδίκευαν όλων 
των μέτρων που απαιτούνται 
για φέτοε από τον υπουργό Οι
κονομικών κ. Ευ. Βενιζέλο, όταν 
επιστρέψει από την Ουάσιγκτον.

2. Υποστηρίζει π α« όσα απο
φάσισε η κυβέρνηση να προω
θήσει περιλαμβάνονταν με τον έ

ναν ή τον άλλο τρόπο στα όσα εί
χαν συμφωνηθεί στο Μεσοπρό
θεσμο Πρόγραμμα. Μάλιστα, η 
τρόικα εντείνει τ «  π ιέσε« τ ν  
προε την κυβέρνηση να εφαρ
μόσει κατά γράμμα τα όσα προ
βλέπει το Μεσοπρόθεσμο.

Από την πλευρά του, ο εκ- 
πρόσωποε τ ν  Κομισιόν, κ. Ολ. 
Μπαγί, δήλωσε χθε5 πα« «ση 
μειώνουμε τ «  ανακοινώσε« τ ι «  
κυβέρνησή, δεν έχουμε ακόμη 
λεπτομέρειε5» και συμπλήρωσε 
ότι «θα εξεταστούν από την  
τρόικα λεπτομερα« όταν επι- 
στρέψει στην Αθήνα». «Επιβε
βαιώνω ότι ο στόχοε είναι να αρ
χίσουν την επόμενη βδομάδα οι 
συζητήσε« στην Αθήνα» ανέ
φερε ο κ. Μπαγί, αλλά σημείω
σε ότι «θα δούμε εάν αυτό είναι 
ρεαλιστικό».

Οι συζητήσε« μεταξύ των 
τεχνικών κλιμακίων τη5 τρόικα5 
και των ελληνικών αρχών συνε
χίζονται ώστε να  αποσαφηνι
στούν ζητήματα που δεν έχουν 
ξεκαθαρίσει τ «  τελευταίε5 δύο ε- 
βδομάδεε και πρέπει να υπάρχει 
σαφήβ εικόνα πριν φτάσουν 
στην Αθήνα οι επικεφαλή3 τ ι «  
τρόικα5.

Ενα άλλο ζήτημα που αποτε
λεί «ορόσημο» για την τρόικα εί
ναι η προώθηση των διαρθρω
τικών μεταρρυθμίσεων. Τα νέα 
από το μέτωπο των αποκρατι
κοποιήσεων δεν είναι ενθαρρυ
ντικά, ενώ οι δανειστέε τηε 
Ελλάδα5 πιέζουν να υπάρξει α

ποτέλεσμα στο ζήτημα τη5 ελα- 
στικοποίηση5 των εργασιακών 
σχέσεων. Δηλαδή, να αρχίσει η 
συμπίεση των μισθών και στον  
ιδιωτικό τομέα, μετά και τ «  τε- 
λευταίε5 ανακοινώσε« τ ι «  κυ
β έρ νη σ ή  για το τι μέλλει γενέ- 
σθαι στον δημόσιο τομέα.

Σ τ «  επικείμενε5 ρυθμίσε« για 
τα εργασιακά περιλαμβάνονται:

1. Η άρση των εμποδίων για τη 
σύσταση αδικών επιχειρησιακών 
συμβάσεων εργασία5 με τ «  ο- 
ποίε5 δίνεται η δυνατότητα να 
συμφωνούνται σε επίπεδο επι
χ ε ίρ η σ ή  αυξή σε« κάτω από 
αυτέβ που προβλέπονται σ τ «

κλαδικέ5 συμβάσε«, αλλά όχι κά
τω από το όριο m s E0vums Γε- 
νικήε Συλλογική5 Σύμβασηε 
Εργασίαε.

2. Η κατάργηση m s ειδικήε έκ
θεση« που κάνουν οι επιχειρήσε« 
npos τον ΣΕΠΕ για τη γνωμοδό
τηση επί m s συστάσεα« των ει
δικών επιχειρησιακών συμβά
σεων.

3. Η μείωση m s λίσταε των βα
ρέων και ανθυγιεινών με την α
φαίρεση επαγγελμάτων και την  
ένταξη άλλων.

Π άντα«, ο επικεφαλήε m s ο- 
μάδαε 6p0ons (task force) m s  
Κομισιόν, που θα βοηθήσει στην

υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, 
κ. X. Ράιχενμπαχ, δήλωσε χθε5 
πα« «σ τ «  συζητήσε« που είχα με 
unoupYoüs στην Ελλάδα την τε
λευταία εβδομάδα, διαπίστωσα ό
τι υπάρχει μεγάλη θέληση για 
πραγματική εφαρμογή των με
ταρρυθμίσεων και όχι να μείνουν 
μόνο στα χαρτιά».

MiAoivms στο γερμανικό τη
λεοπτικό δίκτυο ZDF, υποστήρι
ξε ότι ένα από τα πιο δύσκολα κα
θήκοντα m s ομάδαε του θα είναι 
να βοηθήσει τ «  ελληνικέ5 τρά- 
πεζεε να  αρχίσουν ξανά να δα
νείζουν.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Τα ομόλογα διέθεσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκο- 
| πώντας να συμβάλει στη χρηματοδότηση της προγράμματος 

στήριξης για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

15ετές ομόλογο 4 δια 
για τη χρηματοδότηση 
Ιρλανδίας-Πορτογαλίας

\

I

!
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Ομόλογα benchmark δεκαπενταετούε διάρκεια5 και αξίαε 
4 δισεκατομμυρίων ευρώ διέθεσε χθεε η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή, anoaKonciivms να συμβάλει στη χρηματοδότηση 
m s προγράμματο5 σ τή ρ ιξή  για την Πορτογαλία και την 
Ιρλανδία. Η ζήτηση για mus συγκεκριμένοι τ ί τ λ ο ι  σε 
συνθώα« μεγάλα αβεβαιότηταε για τ «  αγορέ5 αποδείχθηκε 
ζωηρή, σύμφωνα με την Κομισιόν. Τα εν λόγω ομόλογα λή
γουν σ τ «  4 Σεπτεμβρίου 2026. «Η  διαδικασία πραγματο
ποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρη 
ματοπιστωτική5 Σταθερό- 
m m s», ανέφερε στην ανα
κοίνωσή m s. «Από τα έσοδα 
η Ιρλανδία και η Πορτογαλία 
θα λάβουν σ τ «  29 Σεπτεμ
βρίου 2 δισεκατομμύρια ευ
ρώ έκαστη στο πλαίσιο των 
πακέτων διάσωσήε m us».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
προαναφερθείσα διαδικασία 
ακολουθεί m s προηγούμε- 
vns, η οποία έλαβε χώρα την 
περασμένη εβδομάδα με τη 
διάθεση ομολόγων δεκαετούε διάρκειαβ και αξία5 5 δισε
κατομμυρίων ευρώ. Στη χθεσινή δημοπρασία η ζήτηση 
προήλθε σε ποσοστό 92% από την Ευρώπη, ενώ ένα 7% 
προήλθε από την Ασία. Ειδικά από την Ευρώπη προηγή- 
θηκαν οι Αυστρία και Γερμανία, μετά η Γαλλία, το Βέλγιο, 
η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Βρετανία και οι σκανδι- 
ναβικέε χώρεε. Αναφορικά με την κατηγορία των επενδυτών, 
το ενδιαφέρον κατά 38% εκδηλώθηκε από δ ιαχείρ ισή  πε
ριουσιακών στοιχείων, κατά 28% από συνταξιοδοτικά/α- 
σφαλιστικά ταμεία, κατά 20% από τράπεζε5 και κατά 13% 
από κεντρικέε τράπεζεε.

REUTERS, A.R

Στη χθεσινή δημο
πρασία η ζήτηση 
προήλθε σε ποσο
στό 92% από την 
Ευρώπη, ενώ ένα 
7% προήλθε από 
την Ασία.

Ενδείξεις ανάκαμψης 
στον ιδιωτικό τομέα

]
Ενδείξεις ανάκαμψή m s ελληντκήε οικονομία5 σε βασικούε 
τομείε διαπιστώνει η Alpha Bank. Oncos αναφέρει στο ε
βδομαδιαίο οικονομικό δελτίο, η ανακοίνωση των στοιχείων 
για το ισοζύγιο των εξωτερικών πληρωμών και των στοι
χείων για τ «  β ιο μ η χ α ν ία  παραγγελίεβ και τον κύκλο ερ
γασιών στη βιομηχανία του Ιουλίου επιβεβαιώνει τη βελ
τίωση m s οικονομική5 δραστηριότηταε σε βασικοΰε και 
κρίσιμουε τομείε του ιδιωτικού τομέα.

Enians, παρατηρείται:
• Η  αύξηση των εσόδων από τον εξωτερικό τουρισμό α- 

! νήλθε τον Ιούλιο στο 16,7%, ενώ η αύξηση στο επτάμηνο 
| ανήλθε στο 14,2%.

• Η αύξηση των εξαγωγών αγαθών xcopis καύσιμα και 
πλοία κατά 15,6% στο επτάμηνο, ενώ η αύξηση του συνόλου 
των εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πλη-

I ρωμών, ανήλθε στο 21,5% σε ετήσια βάση στο επτάμηνο, 
μετά την αύξησή m us κατά 6,4% σε ετήσια βάση.

• Η  πτώση των εισαγωγών xcopis καύσιμα και πλοία κα
ί τά -7,3% σε ετήσια βάση στο επτάμηνο μετά την πτώση 
1 m us κατά 9,9% σε ετήσια βάση.

• Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη βιομηχανίι
I κατά 18,9% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Σταθεροποιείται 

ο κύκλοε εργασιών m s βιομηχανίαβ στην εγχώρια αγορά, 
αφού η πτώση του στο επτάμηνο περιορίστηκε στο -0,4% 
σε ετήσια βάση, από πτώση 2,3% το ίδιο διάστημα του 2010.

• Η αύξηση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη βιομη
χανία (σύνολο αγοράε) κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Ιού
λιο και κατά 4,5% σε ετήσια βάση στο επτάμηνο, από αύ-

ί ξησή του κατά 3,3% και στο 7μηνο του 2010. Ειδικότερα, 
| συνεχίζεται η εντυπωσιακή αύξηση των παραγγελιών α- 
I πό το εξωτερικό κατά 28,4%, μετά την αύξησή mus κατά 
ί 25% σε ετήσια βάση και το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Αργεί η πραγματική σύγκλιση στο εισόδημα

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Προσαρμοσμένο
βάσει της αγοραστικής δύναμης
Σε δολάρια

» · ;
1986

» 8 0  10.981,58
8.513,66

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ><

ΠΗΓΗ:
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στο μεταίχμιο μεταξύ Δυτικήβ και 
Ανατολικήε Ευρώπηε τοποθετεί
ται η Ελλάδα σε ό, τι αφορά την  
ε? ιώμενη δ ιακύμανση  του  
Α ι~ ., εκπεφρασμένου σε μονάδε5 
αγοραστική« δύναμηε, όπ α« προ
κύπτει από την τελευταία έκθεση 
του Διεθνούε Νομισματικού Τα
μείου, στην οποία περιλαμβάνο
ντα ι ε κ τ ιμ ή σ ε «  μέχρι και το 
2016. Ειδικότερα, το κατά κεφα
λήν ΑΕΠ ο «  αγοραστική δύναμη  
στη  χώρα μαε υπολογίζεται σε 
27.624 δολάρια για το 2011, με 
πρόβλεψη να  φθάσει τα  31.386 
δολάρια το 2016.

Αξίζει να  σημειωθεί ότι τα α
ντίστοιχα ποσά για την Ιρλανδία, 
που βρίσκεται σε παρόμοια θέση  
με την Ελλάδα, αντιστοιχούν σε 
39.508 δολάρια για φέτο3, με 
πρόβλεψη να  φθάσουν τα  47.315 
δολάρια μέχρι το 2016. Αντίστοι
χα, για τ «  χώρεε τηε Δυτική« Ευ- 
ρώπηε, το ΔΝΤ  εκτιμά ότι το κα
τά  κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδεε α- 
γοραστική5 δύναμηε ανέρχεται σε

35.200 δολάρια φέτοε, με εκτίμη
ση  να  φθάσει τα  39.759 δολάρια 
το 2016, ενώ για την Ανατολική  
Ευρώπη τα  αντίστοιχα ποσά α
νέρχονται σε 15.457 και 19.820 δο
λάρια.

Ενδιαφέρον έχει επίσηε η εξέ
λιξη του ονομαστικού κατά κε
φαλήν ΑΕΠ. Για φέτοε υπολογί
ζεται σε 27.785 δολάρια στη  χώ
ρα μαε, με πρόβλεψη να αγγίξει τα  
29.668 δολάρια μέχρι το 2016, δια-

γράφονταε εν πολλοίε σταθερή πο
ρεία στο ενδιάμεσο. Για την  
Ιρλανδία, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ  
εκτιμάται σε 48.517 δολάρια φέ- 
το3, με πρόβλεψη να  φθάσει τα  
57.384 δολάρια το 2016. Σε χει
ρότερη θέση βρίσκεται π άντα « η 
Πορτογαλία, με τον αντίστοιχο δεί
κτη  να  βρίσκεται φέτοε στα  
22.700 δολάρια, με πρόβλεψη να  
φθάσει τα  24.806 δολάρια. Κατ’ α
ναλογία, το ονομαστικό κατά κε

φαλήν ΑΕΠ αγγίζει τα  43.071 δο
λάρια φέτοε στη Δυτική Ευρώπη, 
με πρόβλεψη να αγγίξει τα 49.169 
δολάρια το 2016, ενώ στην Ανα
τολική Ευρώπη, οι αντίστοιχοι δεί- 
κτε5 βρίσκονται σε πολύ χαμη
λότερα επίπεδα, διαμορφούμε- 
νοι σε 11.260 δολάρια με πρό
βλεψη τα  17.106 δολάρια σε ορί
ζοντα πενταετία5.

Τέλοε σε ό, τι αφορά το ισοζύ
γιο τρεχουσών συναλλαγών, ε- 
κτιμάται αρνητικό για τη χώρα με« 
μέχρι και το 2016, υποχωρώνταε 
8,4% φέτθ5,6,7% το 2012 και 2,0% 
το 2016. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη 
αναμένεται θετική εξέλιξη του ί
διου δείκτη, κατά 0,1% φέτοε, 
0,4% το 2012 και 0,5% το 2016. Κα
λύτερη είναι η εικόνα για την  
Ιρλανδία, με θετικό ισοζύγιο 1,8% 
φέτο3 ,1,9% το 2012 και 1,0% το 
2016, ενώ η Πορτογαλία βρίσκε
ται σε παρόμοια θέση με την  
Ελλάδα, καταγράφονταε αρνητι
κό ισοζύγιο 8,6% φέτοε, 6,4% το 
2012 και 2,6% το 2016.

M O TO R O TA (Ε Λ Λ Α Σ )

ΜΟΤΟΡ O IA  (Ε ΛΛΑΣ ) Δ ΙΥΛ ΙΣΤΗ Ρ ΙΑ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 
Πληρωμή ποσού επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους u

Η ΜΟΤΟΡ 0ΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει όπ η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Μαίου 2011 αποφάσισε τη 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 27.695.745 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής 
από 1,20 Ευρώ σε 0,95 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με κοταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού Ευρώ 0,25 ανά μετοχή. 
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Ι.Α.Τ. της Τετάρτης 5 Οκτωβρίου 2011 
(record date) για τη ΜΟΤΟΡ 0'ίΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
Αηό τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες οτο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα 
ονομαστική αξία των 0,95 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 
otouç μετόχους ποσού Ευρώ-0,25 ανό μετοχή. Αηό την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών οε συνδυασμό με την υπάριθμ. 
26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει.
Η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011 από την πληρώτρια τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. -  με τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρίες) στο Σύστημα Άϋλων Τύλων (Σ.Α.Τ.) και σύμφωνα με τη διαδικασία 

που ορίζεται οτην ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο άρθρο 39 του Κωδικοηοιημένου 
Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. εφόσον τους έχα χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το 
χειριστή τους στο Σ AT. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους

3. Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η 
είσπραξη επιστροφής κεφαλαίου από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης του ποσού επιστροφής κεφαλαίου για το διάστημα 
μέχρι την 30η Ιουνίου 2012 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη της 
Αστυνομικής Ταυτότητας. Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον, επιπλέον των ανωτέρω, προσκομί
ζεται εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή.
Μετά την 30η Ιουνίου 2012 π καταβολή του ποσού επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της 
Εταιρίας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι, τπλ.: 210 8094194)

Μαρούσι, 22 Σεπτεμβρίου 2011 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Μεταναστεύουν για ψώνια 
μηνιαίως 600.000 κάτοικοι 
ακριτικών περιοχών
Πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ « διαρρέει»  ετησίων 
προς τις γειτονικές Βουλγαρία, ΠΓΑΜ και Τουρκία

Σύμφωνα, με τις εκτιμήσεις ίω ν εμπορικών συλλόγων της Μακεδονίας, 
της Θράκης, του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων η οικονομική 
κρίση φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ένταση του φαινομένου 
της «καταναλωτικής μετανάστευσης», με συνέπεια τα εμπορικά καταστή
ματα στις παραμεθόριες περιοχές να καταγράψουν απώλεια τζίρου ακό
μη και 60%.

ιη ς  ΔΗΜ ΗΤΡΑΣ Μ ΑΝ ΙΦ ΑΒΑ

Εξακόσιες χιλιάδεε κάτοικοι που 
διαμένουν κυρίωε στιε παραμε
θόριεε περιοχέε υπολογίζεται ό
τι περνούν κάθε μήνα τα σύνορα 
προκειμένου να πραγματοποιή
σουν αγορέε σε πολύ χαμηλότε- 
ρεε τιμέε από τιε αγορέε τηε 
Βουλγαρίαε, τηε ΠΓΔΜ, αλλά και 
τηε Τουρκίαε. Σύμφωνα, μάλιστα, 
με τιε εκτιμήσειε των εμπορικών 
συλλόγων τηε Μακεδονίαε, τηε 
Θράκηε, του Βορείου Αιγαίου και 
των Δωδεκανήσων πάνω από μι
σό δισεκατομμύριο ευρώ «διαρ
ρέει» ετησίωε προε τιε τρειε γει- 
τονικέε χώρεε για την αγορά κα
ταναλωτικών προϊόντων. Η οι
κονομική κρίση φαίνεται ότι έχει 
οδηγήσει σε μεγαλύτερη ένταση 
ου φαινομένου τηε «καταναλω

τικήε μετανάστευσηε» καθώε αυ
ξάνονται οι Ελληνεε καταναλωτέε 
που αναζητούν προϊόντα και υ- 
πηρεσίεε σε πολύ χαμηλότερεε τι- 
μέε, με συνέπεια τα εμπορικά κα
ταστήματα στιε παραμεθόριεε 
περιοχέε να  καταγράφουν απώ
λεια τζίρου ακόμη και 60%. Μία 
στιε τέσσεριε επιχειρήσειε στιε 
παραμεθόριεε περιοχέε έχει ο
δηγηθεί σε διακοπή τηε λει- 
τουργίαε τηε, ενώ αρκετέε είναι 
εκείνεε που αποφασίζουν να με- 
τεγκατασταθούν στην άλλη πλευ
ρά τηε συνοριακήε γραμμήε.

Στην κορυφή των προτιμήσε
ων των καταναλωτών βρίσκονται 
τα είδη ένδυσηε και υπόδησηε, 
καθώε και τα προϊόντα εκείνα που 
έχουν επιβαρυνθεί ιδιαιτέρωε 
την τελευταία διετία με συνεχείε 
αυξήσειε των ειδικών φόρων κα- 
τανάλωσηε, όπωε είναι τα αλκο-

Πρόχαση της Συνομο
σπονδίας Εμπορίου για 
μείωση της φορολο
γίας των επιχειρήσεων 
και επέκταση των χα
μηλών συντελεστών 
ΦΠΑ σε όλες τις παρα
μεθόριες περιοχές.

ολούχα ποτά, τα τσιγάρα και 
φυσικά τα καύσιμα. Δεν είναι λί
γοι εκείνοι που περνούν τα σύ
νορα για να πάνε το αυτοκίνητό 
τουε στο συνεργείο ή για να  ε- 
πισκεφθούν τον οδοντίατρο, ενώ 
οι περισσότεροι προμηθεύονται 
από τιε γειτονικέε χώρεε και όλα 
τα τρόφιμα τηε εβδομάδαε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
συνέλεξε η Εθνική Συνομο
σπονδία Ελληνικού Εμπορίου 
(ΕΣΕΕ) από τουε εμπορικοΰε 
συλλόγουε-μέλη τηε που εδρεύ

ουν στιε παραμεθόριεε περιοχέε, 
τιε μεγαλύτερεε απώλειεε τζίρου 
λόγω τηε «καταναλωτικήε μετα- 
νάστευσηε» καταγράφουν οι ε- 
μπορικέε επιχειρήσειε τηε Φλώ- 
ριναε, τηε Λέσβου, τηε Ορε- 
στιάδαε, τηε Ρόδου και τηε Κω, 
χωρίε βέβαια να λείπουν τα προ
βλήματα και στιε υπόλοιπεε πα
ραμεθόριεε περιοχέε. Ειδικότερα,, 
σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλ
λογο Φλώριναε, η απώλεια τζίρου 
αγγίζει το 60% ή ένα εκατομμύ
ριο ευρώ τον μήνα καθώε πολ
λοί κάτοικοι του νομού περ
νούν στην κοντινή πόλη του Μο
ναστηριού -σε απόσταση μόλιε 
30 χιλιομέτρων από τη Φλώρινα- 
για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ 
των αυτοκινήτων τουε, να πάνε 
στο σούπερ μάρκετ και να φτιά
ξουν τα δόντια τουε.

Στην πολύ κοντινή Βουλγα
ρία, κυρίωε για την αγορά καυ
σίμων, πηγαίνουν οι κάτοικοι 
του βόρειου Εβρου, αλλά και τηε 
Κομοτηνήε. Σύμφωνα με τον  
Εμπορικό Σύλλογο Ορεστιάδαε, η 
«διαρροή» τζίρου υπολογίζεται σε 
30%-40%.

Στην Ξάνθη η απώλεια του τζί
ρου λόγω τηε «καταναλωτικήε με- 
τανάστευσηε» είναι συγκριτικά 
χαμηλότερη, 10%. Ωστόσο, οι 
ντόπιοι έμποροι αντιμετωπίζουν 
ένα διαφορετικήε φύσηε πρό
βλημα: οι καταναλωτέε δεν χρει

άζεται να πάνε στη Βουλγαρία για 
να αγοράσουν φθηνότερα προϊ
όντα. Οπωε καταγγέλλει ο Εμπο- 
ρικόε Σύλλογοε Ξάνθηε, οι Βούλ
γαροι ιδρύουν στην πόλη επιχει- 
ρήσειε πουλώνταε πολύ φθηνά 
προϊόντα.

Περίπου 150.000-200.000 άτο
μα κατά την τουριστική περίοδο 
φεύγουν από την Κω για να ψω
νίσουν στην Τουρκία, συνήθωε 
στο πλαίσιο οργανωμένων εκ
δρομών, ενώ ανάλογο πρόβλημα 
αντιμετωπίζει και η Ρόδοε.

Περίπου το 50% των κατανα
λωτών πηγαίνει από τη Μυτιλή
νη στο Αϊβαλί και ειδικά κάθε Πέ

μπτη, όπου στην τουρκική πόλη 
γίνεται μεγάλο παζάρι. Στην  
Τουρκία για τρόφιμα, έπιπλα, 
πόρτεε και παράθυρα περνούν ε- 
πίσηε οι καταναλωτέε από τη Χίο 
και τη Σάμο.

Για την αντιμετώπιση του φαι
νομένου τηε «καταναλωτικήε με- 
τανάστευσηε», αλλά και την προ
σέλκυση ξένων καταναλωτών 
στιε αγορέε τηε παραμεθορίου, η 
ΕΣΕΕ προτείνει μείωση τηε φο- 
ρολογίαε των επιχειρήσεων των 
ακριτικών περιοχών και επέκτα
ση των χαμηλών συντελεστών 
ΦΠΑ σε όλεε τιε παραμεθόριεε πε- 
ριοχέε.

Αναβάλλεται η επιβολή φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης
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Της ΧΡΥΣΑΣ  ΛΙΑΓΓΟΥ

Ανάσα στα νοικοκυριά αλλά και 
στην αγορά πετρελαιοειδών, η ο
ποία το πρώτο εξάμηνο του έτουε 
κατέγραψε νέα υποχώρηση τηε 
ζήτησηε σε ποσοστό 5,1%, προ
σφέρει η απόφαση για μετάθεση 
των φόρων στο πετρέλαιο θέρ- 
μανσηε και κίνησηε για τον  
Οκτώβριο του 2012.

Ετσι, η επιβάρυνση ενόε μέσου

Ετσι το μέσο 
νοικοκυριό θα 
επιβαρυνθεί φέτος 
με 150 ευρώ έναντι 
1.000 ευρώ που θα 
ήταν στην περίπτωση 
πλήρους εξίσωσης 
των φόρων.
νοικοκυριού για την  κάλυψη 
των αναγκών του σε πετρέλαιο 
θέρμανσηε θα περιοριστεί για φέ- 
τοε στα 150 ευρώ, ποσό που α
ντιστοιχεί στην αύξηση του ει- 

ικού φόρου κατανάλωσηε από 
τα 21 ευρώ το χιλιόλιτρο στα 60 
ευρώ το χιλιόλιτρο, έναντι επι- 
βάρυνσηε 1.000 ευρώ που θα ή 
ταν στην περίπτωση που η πλή- 
ρηε εξίσωση των φόρων ίσχυε με 
τη έναρξη τηε φετινήε σεζόν στιε 
15 Οκτωβρίου.

Με τιε μέχρι στιγμήε αποφά- 
σειε και με βάση τιε τρέχουσεε 
τιμέε του πετρελαίου, το θέρ
μανσηε αναμένεται να  κάνει 
πρεμιέρα τον Οκτώβριο στα 98 
λεπτά το λίτρο έναντι 73 λεπτών

τιμή έναρξηε πέρυσι και μέσου 
όρου στα 85 λεπτά το λίτρο την  
περσινή σεζόν. Με αυτέε τιε τι
μέε και με βάση τουε υπολογι- 
σμούε των βενζινοπωλών μια με
σαία κατανάλωση στην Αττική θα 
πληρώσει για φέτοε θέρμανση  
1.750 ευρώ περίπου έναντι 1.600 
ευρώ πέρυσι.

Εάν από φέτοε ίσχυε η πλήρηε 
εξίσωση των φόρων σε πετρέλαιο 
κίνησηε και θέρμανσηε η ίδια κα
τανάλωση θα έφτανε τα 2.650 ευ
ρώ που σημαίνει επιβάρυνση 
κατά 1.000 ευρώ.

Ετσι παρότι οι δαπάνεε για θέρ
μανση θα αυξηθούν, το γεγονόε 
ότι τα χειρότερα μετατέθηκαν για

ένα χρόνο αργότερα, λειτούργησε 
ανακουφιστικά για τα νοικοκυριά 
αλλά και τα πρατήρια και τιε ε- 
ταιρείεε που δραστηριοποιού
νται στην αγορά πετρελαιοειδών. 
Το χειρότερο σενάριο για την α
γορά που από το 2010 έχει ει- 
σέλθει σε φάση ύφεσηε απε- 
φεύχθη προε το παρόν. Η  πλήρηε 
εξίσωση των φόρων και η εκτί
ναξη τηε τιμήε του πετρελαίου 
θέρμανσηε στα 1,47 ευρώ το λί
τρο εθεωρείτο βέβαιο ότι θα ο
δηγούσε σε πλήρη καταβαρά
θρωση τη ζήτηση, η οποία μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο του έτουε υ
ποχώρησε σε ποσοστό 5,1%, με 
τη μεγαλύτερη μείωση να κατα

γράφεται στιε βενζίνεε και το ντί
ζελ κίνησηε.

Πωλήσεις καυσίμων
Σύμφωνα με τα επίσημα στοι

χεία του υπουργείου Περιβάλλο- 
ντοε, Ενέργειαε και Κλιματικήε 
Αλλαγήε, το πρώτο εξάμηνο του 
2011, οι συνολικέε πωλήσειε καυ
σίμων διαμορφώθηκαν στουε 
7.563.433 μετρικούε τόνουε (μ.τ.), 
έναντι 7.966.896 μετρικών τόνων 
το πρώτο εξάμηνο του 2010. Στιε 
βενζίνεε η μείωση έφτασε στο 
11%, ή 1.617.901 μ.τ. έναντι 
1.818.737 μ.τ. πέρυσι με την απλή 
να καταγράφει πτώση τηε τάξηε 
του 10% και τη σούπερ αμόλυβδη

σε ποσοστό 42,7%. Το πετρέλαιο 
κίνησηε μειώθηκε σε ποσοστό 
14,8% και το ναυτιλιακό σε πο
σοστό 13,9%, ενώ αντίθετα αύ
ξηση τηε τάξηε του 5% κατέγρα
ψε μέσα στο πρώτο εξάμηνο το 
πετρέλαιο θέρμανσηε.

Οι πωλήσειε μαζούτ (βιομηχα
νική χρήση) υποχώρησαν σε πο
σοστό 1,4%. Το καύσιμο που εμ
φανίζεται να κερδίζει έδαφοε κα- 
ταγράφονταε αύξηση τηε τάξηε 
του 14,1% είναι το LPG (υγραέριο) 
και αποδίδεται στη στροφή των 
καταναλωτών στην υγραεριοκί
νηση εξαιτίαε των ανταγωνιστι
κών τιμών του καυσίμου έναντι 
τηε βενζίνηε.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά τηε 
ύφεσηε που μαστίζει την αγορά 
πετρελαιοειδών, όπου επιχειρή- 
σειε και πρατήρια επιχειρούν με 
προσφορέε και κουπόνια για α
γορέε τρίτων προϊόντων να ενι- 
σχύσουν τιε πωλήσειε τουε.

Η παράταση πάντωε τηε πλή- 
ρουε εξίσωσηε των φόρων για έ
να χρόνο, θα παρατείνει για α
ντίστοιχο χρονικό διάστημα, σύμ
φωνα με τιε εκτιμήσειε τηε αγο- 
ράε, και το λαθρεμπόριο, το οποίο 
έχει διογκωθεί σημαντικά εξαιτίαε 
των υψηλών τιμών και τηε δια- 
φοράε των ειδικών φόρων. 
Εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίαε 
τονίζουν ότι δεν υπάρχει άλλο μέ
τρο αποτελεσματικού χτυπήματοε 
του λαθρεμπορίου πλην τηε πλή- 
ρουε εξίσωσηε των ειδικών φόρων 
κατανάλωσηε στο πετρέλαιο κί
νησηε και θέρμανσηε και επιση
μαίνουν ότι η μετάθεση τηε σχε- 
τικήε απόφασηε θα ενισχύσει το 
λαθρεμπόριο που στερεί από το 
κράτοε έσοδα τηε τάξηε του 0,5 
δισ. ευρώ ετησίωε.

Ο EOT ζητεί περισσότερα κονδύλια 
για τη διαφήμιση στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τον γενικό νραμματέα ίου EOT, και 100.000 περισσότεροι 
τουρίστες να έρθουν το 2012 σε σχέση με τη φετινή χρονιά, το όφελος 
για την ελληνική οικονομία θα είναι της τάξης των 70 εκατ. ευρώ.

Του ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

Την αύξηση των κονδυλίων για τη 
διαφήμιση και προβολή του ελλη
νικού τουρισμού στιε ξένεε αγορέε 
θα ζητήσει για τη σεζόν του 2012 
ο Ελληνικόε Οργανισμόε Τουρι
σμού. Ο γενικόε γραμματέαε του 
EOT, Γιώργοε Κολέτσοε, αναφέρει 
στην «Κ» ότι «για να μπορέσουμε 
να κάνουμε μια ολοκληρωμένη κα- 
μπάνια και ανταγωνιστική ο προ- 
ϋπολογισμόε θα έπρεπε να είναι 
τηε τάξηε των 30 εκατ. ευρώ». Το 
2011, επισημαίνει, ότι διατέθηκε 
το ποσό των 10 εκατ. ευρώ στον 
τομέα τηε προβολήε του ελληνικού 
προορισμού στιε ξένεε αγορέε.

Ο κ. Κολέτσοε υπογραμμίζει ό
τι, ακόμη, και 100.000 περισσότε
ροι τουρίστεε να έρθουν σε σχέση 
με τη φετινή χρονιά, από τη διά-

Υπολογίζειαι όχι μια 
ολοκληρωμένη 
καμπάνια θα έπρεπε 
να είναι ιη ς τάξης των 
30 εκατ. αντί των 10 
εκατ. ευρώ το 2011.
θέση του, επιπλέον, ποσού των 20 
εκατ. ευρώ συγκριτικά με αυτό που 
διατέθηκε φέτοε, το όφελοε για την 
ελληνική οικονομία θα είναι τηε τά
ξηε των 70 εκατ. ευρώ λαμβάνο- 
νταε υπόψη ότι η μέση κατά κε
φαλήν δαπάνη των ξένων τουρι
στών είναι περίπου 700 ευρώ.

Για την εξόφληση χρεών ύψουε 
45 εκατ. ευρώ του Οργανισμού α
πό την υλοποίηση διαφημιστι-

κών προγραμμάτων προηγούμενων 
ετών σημειώνει ότι θα πρέπει να  
δοθεί πρόσθετη επιχορήγηση.

Ο κ. Κολέτσοε τονίζει ότι ο ε- 
πανασχεδιασμόε τηε τουριστικήε 
ιστοσελίδαε Vi8itgreece εντάχθη
κε στο ΕΣΠΑ και έχει δεσμευθεί το 
ποσό των 1,6 εκατ. ευρώ. Επιπρο- 
σθέτωε, θεωρεί ότι, όταν ολοκλη
ρωθεί το έργο, η ελληνική Ιστο
σελίδα θα είναι εφάμιλλη με την α
ντίστοιχη τουριστική ιστοσελίδα 
τηε μρετανίαε και τηε Ισπανίαε.

Ο ίδιοε τονίζει ότι, κατά τη φε
τινή χρονιά, τριπλασιάστηκε ο α- 
ριθμόε των ταξιδιών ξένων δημο
σιογράφων και άλλων τουριστικών 
παραγόντων στη χώρα μαε κατό
πιν προσκλήσεων από τον EOT, 
πραγματοποιήθηκε on-line δια
φήμιση στην Google και συνδια- 
φήμιση σε πέντε χώρεε με την

Aegean, η οποία ανταποκρίθηκε σε 
σχετική ανοιχτή πρόσκληση του 
Οργανισμού.

Επίσηε, αποστέλλεται δύο φορέε 
τον μήνα ένα ενημερωτικό δελτίο 
από τον Οργανισμό σε 15.000 πα- 
ραλήπτεε στο εξωτερικό. Στο ε
πόμενο δίμηνο ολοκληρώνεται η 
νέα ιστοσελίδα του EOT, μέσα α
πό την οποία υπάρχει στόχοε να

μειωθεί η γραφειοκρατία για τουε 
τουριστικούε επιχειρηματίεε, το
νίζει ο κ. Κολέτσοε. Επίσηε, επα
νέρχεται και τυπικά από το υ
πουργείο στη δικαιοδοσία του 
EOT η ευθύνη των Γραφείων Του
ρισμού του εξωτερικού. Παράλ
ληλα, κατέληξε ότι γίνεται ημε
ρήσια καταγραφή των χρηματικών 
ροών από τιε υπηρεσίεε του EOT.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Στο ΣτΕ κατά της έκτακτης 
εισφοράς αλληλεγγύης

fe e  6 Μπαράζ προσφυγών κατά τηε έ- 
κτακτηε εισφοράε αλληλεγγύηε 
και του τέλουε επιτηδεύματοε 
αναμένεται προσεχώε στο ΣτΕ, 
ενώ η αρχή έγινε ήδη από τον 
δικηγόρο Αθηνών κ. Αγγελο 
Τσιγκρή. Εντόε των ημερών α
ναμένεται να καταθέσει προ
σφυγή κατά των νέων οικονο

μικών μέτρων και ο Δικηγορικόε Σύλλογοε τηε ΑΘγ 
ναε ζητώνταε μάλιστα την άμεση συζήτηση του θ*. 
ματοε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με τη δια
δικασία τηε «πρότυπηε δίκηε».

Ο δικηγόροε Αθηνών προσέφυγε κατά τηε από
φασηε του υπουργού Οικονομικών (2.8.2011) που κα
θορίζει τη «διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπρα
ξη τηε ειδικήε εισφοράε αλληλεγγύηε στα φυσικά πρό
σωπα, τηε έκτακτηε εισφοράε και του τέλουε επιτη- 
δεύματοε». Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην προ
σφυγή του, η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι α
ντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευ
ρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

«Στην πραγματικότητα, με το προβλεπόμενο τέλοε 
επιτηδεύματοε επιβάλλεται κεφαλικόε φόροε, δεδο
μένου ότι οι φορολογούμενοι επιτηδευματίεε και ε
λεύθεροι επαγγελματίεε αποτελούν τη βάση του εν 
λόγω φόρου», αναφέρει ο κ. Τσιγκρήε.

Το ηλεκτρονικό
κατάστημα 
www.getitnow.gr 
συμπληρώνει 12 
μήνες παρουσίας 
στην αγορά ελλη 
νικού θ -εή ο ρ ρ ^ , 
έχοντας εξυπηρε
τήσει μέχρι σήμε
ρα περισσότερους 
από 4 .100 .000  ε 
π ισκέπτες. Η αρχ ι
κή επένδυση των 
11.000.000 ευρώ  
αποδίδει, καθώς το 
www.getitnow.gr 
ήδη έχε ι κατακτή
σει δ ιψ ήφ ιο  μ ερ ί
διο στις ηλεκτρονι
κές αγορές, με α 
νοδ ικές τάσε ις πα
ρά την αρνητική 
γεν ική  μακροο ικο
νομική εικόνα . Η 
σημαντική του α
νάπτυξη μέσα σε 
τόσο μ ικρό χρονι
κό διάστημα ο φ ε ί
λετα ι στο ότι ακο
λουθεί ένα ευ έλ ι
κτο μοντέλο η
λεκτρονικού εμπο 
ρίου.

Εμπορικοί δεσμοί 
με τη Σερβία

Ως την «πιο ισχυρή πλατφόρμα 
ανάπχυξηε επιχειρηματικών 
σχέσεων στα Βαλκάνια και 
τη ΝΑ Ευρώπη» υποδέχθη
καν συλλογικοί φορείε, επιμε
λητήρια και εκπρόσωποι του 
Τύπου τηε Σερβίαε, την πα
ρουσίαση του προγράμματοε 
Go International, που υλοποι
ούν ο Πανελλήνιοε Σύνδε- 
σμοε Εξαγωγέων (ΠΣΕ), ο Σύν- 
δεσμοε Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδοε, ο Σύνδεσμοε Εξαγω
γέων Κρήτηε και η Eurobank 
EFG, υπό την αιγίδα του υπ. 
Εξωτερικών. Η πρόεδροε του 
ΠΣΕ, κ. Χρ. Σακελλαρίδη, ε- 
πεσήμανε ότι «το εμπορικό έλ
λειμμα μεταξύ των δύο πλευ
ρών αποτελεί ανισορροπία 
την οποία το Πρόγραμμα Go 
International επιδιώκει να α
ντιμετώπισα. Ο κ. Φίλιπποε Κα- 
ραμανώληε, πρόεδροε του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου τηε 
Eurobank EFG, τόνισε ότι «η  
Eurobank EFG υποστηρίζει 
την ανάπτυξη και ενίσχυση ε
μπορικών δεσμών».

Σταθερές οι τιμές 
των ξενοδοχείων
Τον Σεπτέμβριο τα ελληνικά ξενοδοχεία διατήρησαν 
τιε on line τιμέε τουε στα ίδια επίπεδα με τον αντί
στοιχο μήνα πέρυσι. Μία διανυκτέρευση σε ένα α
πλό, δίκλινο δωμάτιο κοστίζει κατά μέσο όρο 112 ευ
ρώ. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του κα
ταλόγου ξενοδοχειακών τιμών τηε w w w . trivago. gr 
για τον τρέχοντα μήνα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
στην Αθήνα η μέση τιμή φθάνει σε 105 ευρώ, στη Θεσ
σαλονίκη σε 102 ευρώ στην Καλαμπάκα σε 87 ευρώ, 
στη Μύκονο σε 140 ευρώ, στη Νάξο σε 62 ευρώ, στη  
Σκόπελο σε 71 ευρώ και στη Περισσά σε 58 ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο μια διανυκτέρευση σε ένα απλό, 
δίκλινο δωμάτιο στην Ευρώπη κοστίζει κατά μέσο ό
ρο 136 ευρώ. Οι ταξιδιώτεε πληρώνουν το υψηλότε
ρο κόστοε διαμονήε τον Σεπτέμβριο στην Ελβετία (247 
ευρώ), στη Νορβηγία (175 ευρώ) και στη Σουηδία (173 
ευρώ). Οικονομικέε τιμέε τον μήνα Σεπτέμβριο προ
σφέρουν η Βουλγαρία (62 ευρώ), η Ρουμανία (72 ευ
ρώ), η Πολωνία (87 ευρώ) και η Ουγγαρία (87 ευρώ).

Κρατικές προμήθειες 
και κλωστοϋ φάντου ργοί
Τα προβλήματα στο Σύστημα Κρατικών Προμηθειών 
του υπουργείου Ανάπτυξηε θίγει ο πρόεδροε του Συν
δέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουρ
γιών (ΣΕΒΚ), κ. Ελ. Κούρταληε, με επιστολή του προε 
τον αρμόδιο υπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό, 
κ. Μ. Χρυσοχοΐδη και Σ. Ξυνίδη, αντίστοιχα. Οι κρα- 
τικέε προμήθειεε έχουν παγώσει τουε τελευταίουε μή- 
νεε, σημειώνει ο κ. Κούρταληε, επισημαίνονταε ότι 
ακόμη δεν έχουν συγκροτηθεί Επιτροπή Κρατικών 
Προμηθειών ούτε Μόνιμεε Επιτροπέε Εμπειρογνω
μόνων, ούτε όμωε και διάφορεε άλλεε επιτροπέε, οι 
οποίεε επεξεργάζονται τα επείγοντα θέματα προε προ
ώθηση. Αποτέλεσμα αυτήε τηε πραγματικότηταε εί
ναι η αδυναμία να πληρωθούν οι προμηθευτέε για τα 
υλικά που έχουν παραδοθεί, ενώ δεν επιστρέφονται 
οι εγγυητικέε ετηστολέε, δεν προχωρούν οι προσφορέε 
που έχουν υποβληθεί στουε διαγωνισμούε και δεν κα
θίσταται δυνατή η κατοχύρωση διαγωνισμών.

http://www.getitnow.gr
http://www.getitnow.gr

