
Η εξέλιξη του δημόσιου χρέους
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Σύνολο 2 8 0 .292 ,44 303 .527,12

Α. Σταθερού επιτοκίου 47,0% 43,2%

Κυμαινόμενου επιτοκίου 53,0% 56,8%

Β. Διαπραγματεύσιμο 53,4% 45,0%

Μη διαπραγματεύσιμο 46,6% 55,0%

Γ. Σε ευρώ 96,4% 96,7%

Σε νομίσματα εκτός Ζώνης Ευρώ 3,6% 3,3%
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ΕΤΗ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αίτημα για επιμήκυνση 
χωρίς νέο «κούρεμα» χρέους
Τα ελληνικά επιχειρήματα, ο παράγοντας της ανάπτυξης και η  έκθεση βιωσιμότητας της τρόικας

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Η ταχύτερη επιστροφή σε ρυθμούε ανάπτυξηε είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και το «κλειδί» για τη διασφάλιση τηε βιωσιμότηταε του ελληνικού χρέουε. Ωστόσο, το ενδεχόμενο προώθησηε ενόε νέου «κου- ρέματόε» του που αυτή τη φορά θα έχει να κάνει με τα ομόλογα και τα δάνεια του επίσημου τομέα (ΟδΙ) έρχεται ολοένα και πιο κοντά.Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει μία ανάλυση για την εξέλιξη του δημοσίου χρέουε έωε το 2020.
Στόχος της κυβέρνησης 
η διετής παράταση - 
Πιέσεις ΔΝΤ για νέα 
αναδιάρθρωση - 
Προϋπόθεση η Λήψη 
των μέτρων 11,6 δισ.Στην ανάλυση έχει περιληφθεί και η επίπτωση στην πορεία του χρέουε από την παροχή τηε παράτασηε κατά 2 έτη στην προσπάθεια μείωσηε του ελλείμματοε. Ο λόγοε για τον οποίο έχει προχωρήσει σε αυτή την παραδοχή το οικονομικό επιτελείο είναι για να δείξει τιε θετικέε επι- πτώσειε στην πορεία του ΑΕΠ που θα έχει η επιμήκυνση.Εάν διατεθεί τελικά η παράταση, τότε τα μέτρα λιτότηταε θα εφαρμοστούν σε τέσσερα χρόνια και όχι σε δύο. Αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά για την ελληνική οικονομία, αφού σύμφωνα με πληροφορίεε η ύφεση θα περιοριστεί στο 1,5% το 2013 και η Ελλάδα θα παρουσιάσει θετικό ρυθμό ανάπτυξηε τηε τάξηε του 2% το 2014. Αντιθέτωε, χωρίε την παράταση η ύφεση θα διαμορφωθεί μεταξύ 2,5% και 4% το 2013 (πιθανόν πέριξ του 3%) και θα συνεχιστεί και το 2014 (0,6%).Αξίζει να σημειωθεί ότι για φέτοε η βασική εκτίμηση για το μέγεθοε τηε ύφεσηε είναι ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 7%. Ωστόσο, μετά

την ανακοίνωση των στοιχείων για το πρώτο εξάμηνο (που η ύφεση ανήλθε στο 6,4%), διαφαίνονται κάποια σημάδια για καλύτερη επίδοση μέχρι τα τέλη του έτουε (ίσωε και κοντά στο 6%).Είναι ξεκάθαρο ότι οι προοπτικέε τηε ελληνικήε οικονομίαε θα είναι καλύτερεε εάν τελικά εγκριθεί η παράταση τηε δημοσιονομικήε προ- σαρμογήε. Μάλιστα, στην ανάλυση του οικονομικού επιτελείου προ- βλέπεται ότι η ελληνική οικονομία θα «τρέχει» με μέσο ρυθμό ανάπτυ- ξηε 3,7% για την περίοδο 2015 - 2020. Υπό αυτέε τιε συνθήκεε εκτι- μάται ότι το χρέοε θα υποχωρήσει κάτω του 120% του ΑΕΠ το 2020.Βέβαια, για να δοθεί η παράταση στη δημοσιονομική προσαρμογή απαιτείται η εφαρμογή των σκληρών μέτρων ύψουε 11,6 δισ. ευρώ. Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι αυτό αποτελεί το «διαβατήριο» για να λάβει η Ελλάδα την παράταση. Εάν αυτά εγκριθούν από την τρόικα, τότε θα εγκριθεί και η δόση των 31 δισ. ευρώ. Κάτι που θα άρει τιε αμ- φιβολίεε στιε αγορέε -και όχι μόνο- για επιστροφή στη δραχμή και θα ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα.Επόμενο βήμα είναι η έγκριση τηε παράτασηε κατά 2 έτη για τη μείωση του ελλείμματοε. Και αυτή η απόφαση θα ενισχύσει τιε προοπτικέε τηε ελληνικήε οικονομίαε, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν και οι συνθήκεε για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουε.Το ερώτημα που προκύπτει σε αυτό το σημείο, είναι το ύψοε τηε νέαε χρηματοδότησηε που θα χρειαστεί η Ελλάδα για να καλύψει τα «κενά» τηε διετούε παράτασηε. Τα κεφάλαια αυτά υπολογίζονται σε 25-30 δισ. ευρώ και το οικονομικό επιτελείο ευελπιστεί ότι εάν όλα κυλήσουν ομαλά, θα μπορούσε το ποσό αυτό να διατεθεί από τιε χώρεε τηε Ευρωζώνηε.Ωστόσο, οι τελευταίεε φαίνεται να μην έχουν τη διάθεση ή την αντοχή να περάσουν ένα ακόμα πακέτο στήριξηε προε την Ελλάδα. Για αυτό
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και τον τελευταίο καιρό έχουν πλη- θύνει οι φωνέε που θεωρούν ότι ένα νέο «κούρεμα» του ελληνικού χρέουε θα ήταν απαραίτητο. Μόνο που αυτή τη φορά θα αφορά στα ομόλογα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αλλά και οι Εθνικέε Κεντρικέε Τράπεζεε (ΕΘΚΤ) των χωρών τηε Ευρωζώνηε και στα δάνεια που έχουν διαθέσει οι ίδιεε οι χώρεε στην Ελλάδα, κυρίωε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξηε.Μία τέτοια απόφαση είναι δύσκολο να ληφθεί, αλλά αρμόδιοι πα- ράγοντεε τηε Ευρωζώνηε παραδέχονται στην «Κ» ότι εάν τελικά εγ- κριθεί η παράταση τότε κάποιου τύπου OSI είναι «αναπόφευκτο». Πάντωε, προε αυτή την κατεύθυνση πιέζει το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο θεωρεί ότι μόνο με ένα νέο «κούρεμα» μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουε. Μία πίεση που έχει σημασία, καθώε υπενθυμίζεται ότι το ΔΝΤ -βάσει του καταστατικού του- δεν μπορεί να χρηματοδοτεί κάποια χώρα με μη βιώσιμο χρέοε.Στο πλαίσιο αυτό, παράγοντεε τηε αγοράε εκτιμούν ότι εάν τελικά προωθηθεί κάποιο νέο «κούρεμα» του ελληνικού χρέουε, θα πρέπει αυτό να είναι αρκετά «γενναίο». Δηλαδή, να απομειωθεί σημαντικά η αξία του ελληνικού χρέουε και σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερο από ό,τι το προηγούμενο «κούρεμα» (PSI) που ήταν στο 53,5%.Διαφορετικά, εκτιμάται ότι απλώε θα έχει ληφθεί άλλη μία απόφαση που δεν θα λύνει οριστικά το πρόβλημα τηε Ελλάδαε και δεν θα συμ- βάλει στην έξοδο από την κρίση. Αντιθέτωε, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει αμέσωε σε μία νέα συζήτηση για τρίτο «κούρεμα» στο προσεχέε μέλλον και θα παρατείνει τα προβλήματα τηε ελληνικήε οικονομίαε.Η άλλη όψη του νομίσματοε, βέβαια, είναι ότι εάν η Ευρωζώνη δεχτεί κάτι τέτοιο, τότε οι αγορέε θα προεξοφλήσουν -και ουσιαστικά θα οδηγήσουν- μία παρόμοια εξέλιξη με τα χρέη τηε Πορτογαλίαε, τηε Ισπανίαε και τηε Ιταλίαε.

Αύξηση χρέους 
23,3 δισ. σιο 3μηνο

Αυξημένο κατά 23,3 δ ια  ευρώ 
ήταν το χρέος της κεντρικής κυ
βέρνησης στο τέλος Ιουνίου σε 
σχέση με το πού βρισκόταν στα 
τέλη Μαρτίου. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους (ΓΛΚ), στο πρώτο 
εξάμηνο το δημόσιο χρέος δια
μορφώθηκε στα 303,5 δ ια  ευρώ 
έναντι 280,2 δ ια  ευρώ που είχε 
κλείσει στο πρώτο τρίμηνο.
Σε σύγκριση με το πού βρισκό
ταν το χρέος πέρυσι τον Ιούνιο, 
έχει καταγραφεί μία υποχώρησή 
του κατά 50,1 δ ια  ευρώ εξαιτίας 
του «κουρέματος» (PSI) που 
έλαβε χώρα τον Μάρτιο και τον 
Απρίλιο. Ωστόσο, από τη στιγμή 
που η Ελλάδα λάβει την επόμε
νη δόση των 31 δ ια  ευρώ, το 
όφελος των 50 δ ια  ευρώ θα πε
ριοριστεί σημαντικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΓΛΚ, στα επόμενα δέκα χρόνια 
(έως και το 2022) η Ελλάδα θα 
πρέπει να πληρώσει σε λήξεις 
ομολόγων και δανείων το ποσό 
των 121,5 δ ια  ευρώ. Το γεγονός 
αυτό σε συνδυασμό με το ότι 
δεν υπάρχουν πρωτογενή πλεο
νάσματα και η ύφεση είναι βα
θιά, οδηγούν αρκετούς στο να 
δηλώνουν ότι χρειάζεται και νέο 
«κούρεμα» του ελληνικού χρέ
ους. Σε ό,τι αφορά στη σύνθεση 
του νέου δανεισμού, το πρώτο 
εξάμηνο, το 76,7% ήταν δάνεια 
από τον μηχανισμό στήριξης 
EFSF, το 19,9% έντοκα γραμμά
τια και το 3,4% δάνεια από το 
ΔΝΤ. Πλέον, η μέση διάρκεια δα
νεισμού έχει αυξηθεί σημαντικά 
και έχει φθάσει στα 11,21 έτη 
από 2,36 έτη που ήταν πέρυσι.

Σε σύγκριση με το πού βρισκό
ταν το χρέος πέρυσι τον Ιούνιο, 
έχει καταγραφεί υποχώρηση 
κατά 50,1 δισ. ευρώ εξαιτίας 
του «κουρέματος».

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
Χωρίς κατώτατο όριο οφειλήε θα μπορούν πλέον να ενταχθούν σε ρύθμιση για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων χρεών τουε οι υπόχρεοι. Σε νέα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, προβλέπονται ευνοϊκότερεε ρυθμίσειε για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων προε το Δημόσιο οφειλών, καθώε τροποποιούνται παλαιότερεε διατάξειε σχετικά με τον αριθμό και το ύψοε των δόσεων.Πλέον, οι υπόχρεοι θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τουε σε 45 ή και 48 δόσειε, οι οποίεε θα ξεκινούν από τα 100 ευρώ. Συγκεκριμένα, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμεε υπο- χρεώσειε θα μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τουε σε:1. Ρύθμιση με 45 δόσειε και με αντίστοιχη μείωση των προσαυ-

ξήσεων (100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολήε ή 50% στην περίπτωση των 45 δόσεων). Οπωε όριζα ο σχετικόε νόμοε, για να ενταχθεί κάποιοε στη ρύθμιση θα πρέπει να καταβάλει αμέσωε όλεε τιε δό- σειε που θα έπρεπε να είχε πληρώσει αν είχε ενταχθεί το 2010. Δηλαδή, θα πρέπει να προκατα- βάλει 22 δόσειε (αν κάνει αίτηση τον Αύγουστο) για να διεκδικήσει τιε υπόλοιπεε 23.Η δυνατότητα επέκτασηε των δόσεων στιε 60 για τουε οικονομικά αδύναμουε δεν ισχύει πια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όμωε, μπορούν να ρυθμιστούν όλεε οι οφειλέε παρελθόντων ετών. Το μόνο που απαιτείται είναι να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμεε, δηλαδή να έχουν περάσει 3 μήνεε από τότε που δήμιου ργήθηκαν.

Σε 45 ή και 48 δόσεις, 
που θα ξεκινούν 
από τα 100 ευρώ, 
θα μπορούν 
οι πολίτες 
να ρυθμίζουν 
τα χρέη τους.

2. Ρύθμιση με 48 δόσειε (ανάλογα με την κρίση του εφόρου), αλλά χωρίε μείωση των προσαυξήσεων. Δεν αποκλείεται, πάντωε, στο μέλλον να τροποποιηθεί και ο νόμοε αυτόε ώστε να μειώνονται και οι προσαυξήσειε.Ωστόσο, η πιο σημαντική αλλαγή που φέρνει η  νέα εγκύκλιοε έχει

να κάνει με τα όρια των ληξιπρόθεσμων χρεών που υπήρχαν πριν. Και στιε δύο περιπτώ σειε δεν ισχύουν πια τα όρια των 10.000 ευρώ για ωυσικά πρόσωπα και των75.000 νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορούσαν να ρυθμιστούν.Επίσηε, η ένταξη στη ρύθμιση παγώνει τα όποια αναγκαστικά μέτρα είσπραξηε έχουν αποφασι- στεί, ενώ θα αναστέλλεται και η ποινική δίωξη του φορολογουμέ- νου (ισχύει για οφειλέε άνω των5.000 ευρώ).Από τη ν άλλη πλευρά, ο οφει- λέτηε θα χάνει τα πλεονεκτήματα τηε ρύθμισηε εάν δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρειε σσνεχείε μη- νιαίεε δόσειε ή  καθυστερήσει την καταβολή τηε προτελευταίαε ή τηε τελευταίαε δόσηε τηε ρύθμι- σηε για χρονικό διάστημα μεγα

λύτερο των τριών μηνώ ν.Πάντωε, ο υφυπουργόε Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνηε, έχει προαναγγείλει νέα ρύθμιση με το καινούργιο φορολογικό, σε μία προσπάθεια να ενταχθούν όλοι όσοι έχουν χρέη προε το κράτοε και να κλείσει ο κύκλοε των ρυθμίσεων.
Νέα εκκαθαριστικάΧθεε, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) ανακοίνωσε και επίσημα τη λειτουργία τηε εφαρμογήε που υπολογίζει τιε νέεε δόσειε (αριθμό και ύψοε) για την αποπληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εκκαθάριση τηε φορολογικήε δήλωσηε.Κατά την πρώτη ημέρα εφαρ- μογήε τηε νέαε υπηρεσίαε, έχουν ήδη ενημερωθεί 70.000 φορολο

γούμενοι. Η εφαρμογή παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο τηε Γραμ- ματείαε (νννννν^είε^ι·) με τίτλο «Αναμόρφωση δόσεων φόρου ει- σοδήματοε».Να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των χρεωστικών εκκαθαριστικών σημειω μάτω ν (2,2 εκατ.) έχουν αποσταλεί με πρώτη δόση τον Αύγουστο και συνεπώε έχουν 7 δό- σειε, ενώ και από τιε υπολειπόμενεε 500 χιλιάδεε δηλώσειε προε εκκαθάριση και αποστολή, η πλειοψηφία θα εκκαθαριστεί τον Αύγουστο, ώστε να μπορούν να πληρωθούν σε 6 δόσειε.Υπενθυμίζεται ότι η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η τελευταία δόση αποπληρωμήε των φορολογικών υποχρεώσεων θα πρέπει να καταβληθεί σε κάθε περίπτωση έωε το τέλοε του Φεβρουάριου του 2013.



Η  Ελλάδα στους δέκα πρώτους 
στη διακίνηση προϊόντων «μαϊμού»
Η  αξία τους σιην Ευρώπη ξεπερνά το 1,27 δια, σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Ε .

Γ ης ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σε μάστιγα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά συνολικά για την Ευρώπη εξελίσσεται το παρεμπόριο, καθώε μόνο το 2011 σε 91.245 περιπτώσειε κατασχέθηκαν από τιε Αρχέε των χωρών τηε Ευρωπάΐκήε Ενωσηε 114.772.812 τεμάχια προϊόντων «μαϊμού». Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση τηε Ευρωπάΐκήε Επιτροπήε, υπολογίζεται ότι η αξία τουε ξεπερνά το 1,27 δισ. ευρώ, έναντι 1,1 δισ. ευρώ το 2010. Οι απώλειεε, βε- βαίωε, για το νόμιμο εμπόριο είναι πολλαπλάσιεε σε τζίρο και απασχόληση, ενώ τα κρατικά ταμεία στερούνται τα έσοδά τουε εξαιτίαε τηε φοροδιαφυγήε.Στην Ελλάδα, αν και το 2011 εντοπίστηκαν λιγότερεε περιπτώσειε και κατασχέθηκαν λιγότερα από τα μισά προϊόντα σε σχέση με το 2010, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στο Top 10 τωνχωρών-μελών τηε Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη διακίνηση «μαϊμού» προϊόντων, και συγκεκριμένα στην 3η θέση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τηε Κομισιόν, σε 117 περπττώ- σειε το 2011 (έναντι 176 το 2010) κατασχέθηκαν 9.665.763 προϊόντα (έναντι 22.353.823 το 2010). Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα κατασχέθηκε το 8,42% των προϊόντων «μαϊμού» που εντοπίστηκαν συνολικά στην Ε.Ε.Η μείωση που παρατηρείται από τη σύγκριση των στοιχείων με τα αντίστοιχα του 2010 οφείλεται αφε- vos στουε λιγότερουε ελέγχουε και αφετέρου στην οικονομική κρίση, καθώς οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τις αγορές ακόμη και προϊόντων παρεμπορίου. Ενδεικτικό του παραπάνω είναι ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο βάζουν λουκέτα ακόμη και τα εμπορικά καταστήματα
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Βουλγαρία

ισχέσεις
άιη-μέλι
ατασχεθέντων
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32.593.339

προϊόντων 
ι  της Ε.Ε.

Α  Μεταβολή σε σχέση 
με ίο 2010, %

Φ Θ
1.339.058

Θ

Οι 5 πρώτες 
κατηγορίες προϊόντων 
με βάση την αξία 
των αυθεντικών
ΑΞΙΑ (σε ευρώ)

289.237.218
Ρολόγια

633 Ρουμανία -59

Ιταλία 29.908.415 88 Λεττονία 1.338.225 1,007

ΕΛΛΑΔΑ 9.665.763 •57 Πολωνία 615.621 4
123.540.677
Ρούχα

Ισπανία 5.490.037 -56
------------------------------ :

Φινλανδία 549.832 4 4

Ολλανδία 5.086.932 -47 Δανία 518.006 415

Γαλλία 4.923.690 -24 Εσθονία 355.382 -42 99.602.012
Τσάντες

Ην. Βασίλειο 4.653.454 -22 Ουγγαρία 335.112 -39

Μάλτα 4.568.054 72 Λιθουανία 192.715 -75

Βέλγιο 4.297.806 142 Σλοβακία 175.257 875 88.365.987
Υποδήματα
(εκτός των αθλητικών)

Γερμανία 2.777.714 -4 Κύπρος 170.914 92

Πορτογαλία 1.961.746 -79 Ιρλανδία 146.472 119

Τσεχία 1.861.910 28 Αυστρία 97.957 -67

87.963.597
Τσιγάρα

Σλοβενία 1.520.522 -4 Σουηδία 68.926 -9

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Λουξεμβούργο 59.953 34

Στην Ελλάδα
κατασχέθηκε
το 8,42%
ίων πλαστών
προϊόντων
που εντοπίστηκαν
συνολικά στην Ε.Ε.που διατηρούσαν στην Ελλάδα Κινέζοι. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Βουλγαρία, καθώς το 2011 κατασχέθηκαν 32.593.339 προϊόντα, και τη δεύτερη η  Ιταλία όπου την περασμένη χρονιά κατασχέθηκαν από τις Αρχές 29.908.415

προϊόντα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν αποτελεί μόνο μια από τις χώρες όπου οι πωλήσεις προϊόντων «μαϊμού» είναι πολύ σημαντικές αλλά και μια από τις βασικές χώρες προέλευσης (είτε κατασκευάζονται εδώ είτε εξάγονται από εδώ) των προϊόντων που εντοπίζονται και στις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε.Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, το 12,6% των λαθραίων τσιγάρων που έχουν εντοπιστεί εντός της Ε.Ε. προέρχεται από την Ελλάδα. Επιπλέον, από την Ελλάδα προέρχεται το 4,84% των γυαλιών ηλίύυ και όρασης, το 3,93% των αξεσουάρ ένδυσης (ζώνες, γραβάτες, γάντια, καπέλα) και το 2,24% των τσαντών.Αναμενόμενο και το γεγονός ότι

και το 2011 βασική χώρα προέλευσης των προϊόντω ν αυτών που έφτασαν στις αγορές της Ευρώπης ήταν η Κίνα, καθώς το ποσοστό πλαστών εμπορευμάτων κινεζικής προέλευσης ανήλθε σε 72,95%.Ακολουθεί το Χονγκ Κονγκ με 7,67%, η Ελλάδα με 4,79%, η Ινδία με 3,29%, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 2,8%, η Συρία με 1,81%, η Τουρκία με 1,62% και διάφορες άλλες χώρες με 5,07%.Το επόμενο διάστημα το υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να ανακοινώσει συγκεκριμένες δράσεις για την πάταξη του παρεμπορίου, συντονιστής των οποίων θα ανα- λάβει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στ. Κομνηνός.Επικίνδυνα φάρμακα και παιχνίδια
Τη προϊόντα «μαϊμού» δεν βλάπτουν μόνο την οικονομία αλλά και την υγεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πλαστά προϊόντα που κατασχέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ενωση ήταν φάρμακα εκτιμώμενης αξίας 27,63 εκατ. ευρώ με προέλευση από την Κίνα (το 68,20%), την Ινδία (το 28,22%) και το Χονγκ Κονγκ (1,5%). Στην Ε .Ε . κατασχέθηκαν και πλαστά καλλυντικά και προϊόντα ατομικής υγιεινής με προέλευση την Κίνα, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Χονγκ Κονγκ.Επίσης, επικίνδυνα για την υγεία μπορούν να αποβούν ηλεκτρικές συσκευές και παιχνίδια «μαϊμού» που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Δεν είναι λίγες οι φορές, άλλωστε, που έχουν συμβεί ατυχήματα.Οι ηλεκτρικές/ηλεκτροντκές συσκευές προέρχονται κυρίως από την Κίνα σε ποσοστό που σε ορισμένες επιμέρους κατηγορίες αγγίζει το 90%, το Χονγκ Κονγκ, ει-

Φάρμακα

Υλικά
συσκευασίας

Τσιγάρα

Οι κατηγορ ίες  
πλαστώ ν
που έχουν κατασχεθεί 
στην Ε.Ε. ίο 2011 
με βάση την ποσότητα
% του συνόλου

Ρούχα —

Αξεσουάρ κινητών 
τηλεφώνων

Αυτοκόλλητα

Λοιπές
κατηγορίες Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

δικά σε ό,τι αφορά τα υλικό ηλεκτρονικώ ν υπολογιστών (hardware), την Αίγυπτο (κυρίως κάρτες μνήμης), την Τυνησία, τη Μ αλαισία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εννέα στα δέκα «μαϊμού» παιχνίδια είναι κινέζικα και τα υπόλοιπα από το Χονγκ Κονγκ.Ακρως επικίνδυνα είναι και τα παράνομα αλκοολούχα ποτά, καθώς συχνά μπορεί να είναι νοθευμένα. Το 52,58% έχει προέλευση τον Παναμά και ακολουθεί το Βέλγιο με 47,21%. Το Βέλγιο αποτελεί προφανώς τον «κόμβο» για τη διακίνηση των ποτών αυτών σε όλη την Ευρώπη, όπου πλέον η  υψηλή 
<pr ιλογία  στα αλκοολούχα ενι- σ.  ̂_ ι  το συγκεκριμένο λαθρεμπόριο.Στις αγορές της Ε .Ε. φτάνουν ακόμη και τρόφιμα «μαϊμού». Η βασικότερη χώρα προέλευσης είναι η  Τουρκία (68,58%) και ακολουθεί η  Τυνησία (28,37%) και με ένα μ ικρό ποσοστό (2,51%) τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ενατη παρτίδα 
εκκαθαριστικών
Μέσο φόρο 2.180 ευρώ θα κλη
θούν να πληρώσουν 298.560 φο
ρολογούμενοι, οι οποίοι θα πά
ρουν στα χέρια τους τις επόμενες 
μέρες τα εκκαθαριστικά σημει
ώματα από την εφορία. Πρόκειται 
για την 9η παρτίδα εκκαθαριστι
κών, στην οποία περιλαμβάνονται 
μόλις 35.451 πιστωτικό εκκαθαρι
στικά και 114.636 μηδενικά εκκα
θαριστικά. Μέχρι σήμερα έχουν 
εκκαθαριστεί συνολικά 4.960.952 
φορολογικές δηλώσεις. Εξαυτών 
οι 3.409.095 είναι χρεωστικές με 
τον συνολικό φόρο να ανέρχεται 
στα 6,5 δισ. ευρώ (5 δισ. ευρώ εί
ναι ο φόρος εισοδήματος, 1,2 δισ. 
ευρώ η ειδική εισφορά αλληλεγ
γύης και 258,6 εκατ. ευρώ το τέλος 
επιτηδεύματος). Ετσι, έως τώρα, ο 
μέσος φόρος ανέρχεται στα 1.912 
ευρώ. Τα πιστωτικά εκκαθαριστικά 
έχουν περιοριστεί σε 406.945, 
ενώ τα μηδενικά είναι 1.144.912.

Περιοδικές δηλώσεις
Μειωμένη επιβάρυνση θα πλη
ρώνουν οι εργοδότες που υπο
βάλλουν εκπρόθεσμα τις Ανα
λυτικές Περιοδικές Δηλώσεις 
(ΑΠΔ), σύμφωνα με γενικό έγ
γραφο που απέστειλε το ΙΚΑ. 
Βάσει του πρόσφατου νόμου, σε 
όσους υποβάλλουν εκπρόθε
σμα ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθε
τη επιβάρυνση εισφορών που 
ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί 
του ποσού των εισφορών που 
δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας που προ- 
βλέπεται από τις οικείες διατά
ξεις για την υποβολή της επόμε
νης κατά περίπτωση ΑΠΔ και 
προσαυξάνεται κατά 1% μετά 
την παρέλευση της προθεσμίας 
υποβολής της κάθε επόμενης 
κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 
30% συνολικά.

Καταθέσεις overnight
Ελαφρά μείωση κατεγράφη την 
Πέμπτη στις overnight καταθέσεις 
των ευρωπαϊκών τραπεζών στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 
αντίθεση με τα επίπεδα των τρε
χούμενων λογαριασμών που αυ
ξήθηκαν σε σύγκριση με την προ
ηγούμενη ημέρα. Σύμφωνα με 
στοιχεία που έδωσε χθες η EKT, οι 
τράπεζες κατέθεσαν σε αυτήν 
322,48 δισ. ευρώ την Πέμπτη, ενώ 
την Τετάρτη είχαν καταθέσει 
351,18 δισ. ευρώ. Στο μεταξύ δα
νείστηκαν από την EKT 953 εκατ. 
ευρώ, ενώ την Τετάρτη είχαν δα
νειστεί 779 εκατ. ευρώ. Οι κατα
θέσεις overnight στην EKT εκτι
νάχθηκαν μετά τα φθηνά τριετή 
δάνεια άνω του ενός τρισ. ευρώ 
που διοχέτευσε η Τράπεζα στο ευ
ρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύ
στημα. Στη συνέχεια μειώθηκαν 
θεαματικά όταν μείωσε στο 0,0% 
το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδο
χής καταθέσεων.

Μείωση 
ακάλυπτων 
επιταγών λόγω 
περιορισμού 
της χρήσης
Φθΐνουσα πορεία ακολουθούν οι ακάλυπτεε επιταγέε καθώε από τιε αρχέε του έτουε ολοένα και λιγό- τερεε βρίσκονται στο «κόκκινο». Σύμφωνα με τα στοιχεία τηε Τει- ρεσίαε, στο τέλοε Ιουλίου οι ακά- λυπτεε επιταγέε ανήλθαν στα 10.110 τεμάχια αξίαε 88,8 εκατ. ευρώ έναντι 11.538 ακάλυπτων επιταγών τον Ιούνιο αξίαε 99 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011η πτώση των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώνεται στο λίαν εντυπωσιακό -77%.Ωστόσο, η θετική αυτή εικόνα είναι παραπλανητική καθώε η συρρίκνωση των ακάλυπτων επιταγών δεν οφείλεται στην ανάκαμψη τηε οικονομικήε δραστηριότηταε αλλά στη... μη  κυκλοφορία τουε. Η διάχυτη αβεβαιότητα και η αδυναμία των τραπεζών έχει οδηγήσει στην κάθετη πτώση τηε κυκλοφορίαε επιταγών. Πλέον οι περισσότερεε συναλλαγέε γίνονται τοιε μετρητοίε. Αναλυτικά η εξέλιξη των ακάλυπτων επιταγών από τιε αρχέε του χρόνου έχει ωε εξήε: τον Ιανουάριοε ανήλθαν στα 142,7 εκατ. ευρώ, τον
Η αβεβαιότητα έχει 
οδηγήσει στην κάθετη 
πτώση της κυκλοφο
ρίας επιταγών.Φεβρουάριο στα 155,8 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο στα 202 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο στα 109,6 εκατ. ευρώ, τον Μάιο στα 117,99 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο στα 99 εκατ. ευρώ και τον περασμένο Ιούλιο στα 88,8 εκατ. ευρώ.Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία τηε Τειρεσίαε, οι ακάλυπτεε επιταγέε στο επτάμηνο Ιανουάριου - Ιουλίου ανήλθαν στα 87.618 τεμάχια, η αξία των οποίων διαμορφώνεται στα 916,1 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τιε συναλλαγματικέε στο τέλοε Ιουλίου ανήλθαν στα 10.310 τεμάχια αξίαε 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 9.118 τεμαχίων τον Ιούνιο αξίαε 15,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά στο επτάμηνο Ιανουάριου - Ιουλίου οι απλήρωτεε συναλλαγματικέε ανήλθαν στα 75.890 τεμάχια, η αξία των οποίων ξεπέρασε τα 119 εκατ. ευρώ. Τον Ιανουάριο οι απλήρωτεε συναλλαγματικέε ανήλθαν στα 20,4 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο στα 20,7 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο στα 17,58 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο στα 13,4 εκατ. ευρώ, τον Μάιο στα 17,4 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο στα 13,9 εκατ. ευρώ και τον Ιούλιο έφτασαν τα 15,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι απλήρωτεε συναλλαγματικέε τον Ιούλιο ήταν (σε αξία) κατά 16,5% μειωμένεε σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011.Ετσι αν συνυπολογιστούν οι ακάλυπτεε επιταγέε μαζί με τιε απλήρωτεε συναλλαγματικέε, τα συνολικά «φέσια» στην αγορά από τιε αρχέε του έτουε μέχρι το τέλοε Ιουλίου ανήλθαν στα 1,035 δισ. ευρώ.Χωρίς διακρίσεις η κρίση χτυπάει μεγάλους και μικρούς του εμπορίου

Της ΜΑΙΡΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗ

Αν προκύπτει ένα συμπέρασμα από τη φετινή θερινή εκπτωτική περίοδο για τουε εμπόρουε, αυτό είναι ότι πλέον η κρίση αγγίζει τουε πάν- τεε. Οι οργανωμένοι εμπορικοί προορισμοί, όπωε τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα, εμφανίζουν αντοχέε σε σχέση με τον μέσο όρο τηε υπόλοιπηε αγοράε τηε λια- νικήε, εντούτοιε, κι αυτά μετράνε πλέον απώλειεε. Επιπρόσθετα, στα στοιχεία που αναδεικνύει η  τρέχουσα περίοδοε είναι και το γεγονόε ότι ακόμη και τα πολύ προσιτά είδη δεν έχουν την ίδια απήχηση που κατέγραφαν έωε πρότινοε. Οπωε χαρακτηριστικά επισημαίνει ο πρό- εδροε τηε Εθνικήε Συνομοσπονδίαε Ελληνικού Εμπορίου, κ. Β. Κορκίδηε, φέτοε παρατηρείται το οξύμωρο φαινόμενο οι πιο χαμηλέε τιμέε Ο δείκτης κύκλου εργασιών για ία  είδη ένδυσης/υπόδησης υποχώρησε κα
τά 22,3% στο πεντάμηνο του 2012 συγκριτικά με πέρυσι.

τηε τελευταίαε δεκαετίαε να συναντούν την αδιαφορία των καταναλωτών.Εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου σημειώνουν στην «Κ» ότι τα υψηλότατα ποσοστά τηε ανεργίαε ιρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη λειτουργία και τηε αγοράε, και εκφράζουν μάλιστα την άποψη ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μαε. Εξάλλου, τα απερχόμενα μέτρα αναμένεται να εντείνουν το περιβάλλον λιτότηταε, καθιστώνταε τουε κα- ταναλωτέε ακόμη πιο διστακτικούε να προβούν σε αγορέε, κι οδηγών- ταε έτσι την αγορά τηε λιανικήε σε περαιτέρω συρρίκνωση.Είναι χαρακτηριστικό ότι η  αλυσίδα Sprider Storea εμφανίζει απώ- λειεε τηε τάξεωε του 25% το τρέχον διάστημα, αδυνατώνταε να καλύψει τιε απώλειεε που καταγράφει στιε πωλήσειε τηε από την αρχή του

έτουε. Στο περιβάλλον αυτό, η διοίκηση τηε εταιρείαε προχωρά στη δραστική μείωση του αριθμού καταστημάτων που ελέγχει, σε 80 από 115 που ήταν προ ενόε έτουε. Στάση αναμονήε τηρούν επίσηε οι μεγάλοι διεθνείε όμιλοι τηε αγοράε, όπωε η Η&Μ και η Inditex, με τον πρώτο να εστιάζει σε εμπορικά κέντρα που θεωρούνται σχετικά ασφαλέστερα, και τον δεύτερο να προκρίνει τη συγχώνευση καταστημάτων ή τη μείωση του εμβαδού τουε όπου είναι εφικτό, για την εξοικονόμηση κόστουε.Ακόμη πιο δυσμενήε είναι η  κατάσταση στην αγορά του επίπλου, με χαρακτηριστικότερο ίσωε παράδειγμα την κάμψη κερδών που κατέγραψε ο ηγέτηε τηε αγοράε, η αλυσίδα ΙΚΕΑ, το πρώτο τρίμηνο του έτουε. Τα καταστήματα οικιακού εξοπλισμού κάνουν γενναίεε

προσφορέε το τρέχον διάστημα, με μειώσειε τιμών έωε και 50%, ωστόσο η αγοραστική κίνηση κρί- νεται εξαιρετικά υποτονική και οι επιχειρηματίεε προσπαθούν να μειώσουν τα κόστη τουε. Ενδεικτικό προε αυτή την κατεύθυνση είναι το γεγονόε ότι ο όμιλοε Yalco έκλεισε το κατάστημα Habitat στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Co
smos, επιλέγονταε πρόσφατα να λειτουργήσει ένα εήορ-ίη-εήορ τηε εταιρείαε, στο Ηοηάοε Center Αροΐ- lonia Politia, τηε συμπρωτεύουσαε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτηε κύκλου εργασιών για τα είδη έν- δυσηε/υπόδησηε υποχώρησε κατά 22,3% στο πεντάμηνο του 2012 συγκριτικά με πέρσι, ενώ οι απώ- λειεε ανήλθαν σε 11,5% σε ό,τι αφορά τα πολυκαταστήματα και σε 18,2% για την κατηγορία των επίπλων και ηλεκτρικών ειδών.


