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Π.Παπαδόπουλος: Το επιχειρείν δεν αντέχει άλλα επώδυνα µέτρα
Ευφάνταστη, χαρακτηρίζει, την κυβέρνηση ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος, µε αφορµή την νεόκοπη πρόταση, που αφορά και πάλι στους
ελεύθερους επαγγελµατίες, και εξετάζει την επιβολή κεφαλικού φόρου 1.000 ευρώ σε κάθε ατοµική
επιχείρηση και επαγγελµατία, σε συνδυασµό µε το φόρο 35% από το πρώτο ευρώ και µηδενικό
αφορολόγητο.
«Οι ιδέες στο οικονοµικό επιτελείο για να αυξηθούν τα έσοδα είναι ανεξάντλητες, την ώρα, µάλιστα, που
τα µέτρα για ανάσχεση της ύφεσης απουσιάζουν. ∆ιερωτώµαι πόσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα
αποµείνουν τελικά που θα δύνανται να καταβάλλουν τα χαράτσια που κάθε λίγο η κυβέρνηση, υπό την
πίεση της τρόικας, σκαρφίζεται» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραµµίζοντας ότι οι δραµατικές
περικοπές που έρχονται στα εισοδήµατα των µισθωτών – συνταξιούχων θα δώσουν τη χαριστική βολή
στην κατανάλωση. «Πως είναι δυνατόν σε µία καθηµαγµένη αγορά η πολιτεία να επιβάλλει ανηλεώς νέα
επώδυνα µέτρα;» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι τόσο η προσοχή των εταίρων µας όσο
και της κυβέρνησης πρέπει να στραφεί στην ανάπτυξη, που επί του παρόντος παραµένει µόνο ως
ευχολόγιο.
«Όσα σκληρά µέτρα και αν εφαρµοστούν, αν δεν υπάρξει αλλαγή πλεύσης από τους εταίρους και
δανειστές µας για την αποµείωση του χρέους της χώρας µας, προκειµένου αυτό να καταστεί βιώσιµο, όλες
οι θυσίες του ελληνικού λαού θα πάνε χαµένες» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
KEEE: Η λιτότητα έχει ένα όριο
«Απαιτείται διαπραγµάτευση µε τους εταίρους προκειµένου να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις. ∆εν
µπορούµε να προχωρήσουµε µε την εφαρµογή αυτού του εξοντωτικού προγράµµατος» δήλωσε, χθες, ο
πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, καλώντας την
κυβέρνηση να εκµεταλλευθεί το κόστος πιθανής εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, που είναι
απαγορευτικό για τις χώρες του Βορρά. «Η λιτότητα έχει ένα όριο, έχουµε τη δεύτερη υψηλότερη ανεργία
στην ΕΕ, το 28% του πληθυσµού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και υψηλό πληθωρισµό παρά την
ύφεση», ανέφερε ο κ. Μίχαλος. Τάχθηκε κατά της µείωσης των µισθών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι
χαµηλοί µισθοί στη Βουλγαρία δεν έφεραν επενδύσεις, όπως, επίσης, και κατά της αύξησης των φόρων
και ειδικότερα της επιβολής αυτοτελούς φορολογίας 35% στους επαγγελµατίες. «Είναι εγκληµατική
πράξη για την αγορά, τιµωρεί τους έντιµους φορολογούµενους, ενισχύει τη φοροδιαφυγή και τους στέλνει
στη Βουλγαρία» σηµείωσε.

1

Σενάρια για λύση «ευρω-πακέτο» για Ελλάδα, Ισπανία και Κύπρο
Τις ενδείξεις ότι η Ευρωζώνη σκοπεύει να αντιµετωπίσει µε πολιτικούς όρους και µε µια λύση - πακέτο για
την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κύπρο το ζήτηµα της κρίσης καταγράφει ο διεθνής Τύπος. Το σενάριο
θέλει οι κρίσιµες αποφάσεις να λαµβάνονται στην επικείµενη Σύνοδο Κορυφής. Σε αυτό το πλαίσιο
ερµηνεύθηκαν οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ, παρουσία του Φινλανδού οµολόγου
του, πως και οι δύο συµφωνούν ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την Ελλάδα και την Ισπανία µέσα
στις επόµενες εβδοµάδες.
Στις επόµενες 4-6 εβδοµάδες αναµένεται η έκθεση της τρόικας σύµφωνα µε το Reuters
Την εκτίµηση ότι η αξιολόγηση της τρόικας για την πορεία του ελληνικού προγράµµατος και την
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους θα ανακοινωθεί εντός των επόµενων 4-6 εβδοµάδων, διατυπώνει σε
ανάλυσή του το πρακτορείο Reuters. Όπως σηµειώνει παρά τη σειρά µέτρων που λαµβάνει η Αθήνα ο
στόχος εξόδου από τον φαύλο κύκλο του χρέους καθίσταται όλο και πιο δύσκολος και κάθε προσπάθεια
εξυγίανσης της οικονοµίας φαίνεται να πέφτει στο κενό.
Ύφεση 6,1% για το 2012 και 3,5% για το 2013 προβλέπει το ΚΕΠΕ
Ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ της Ελλάδας για το 2012 εκτιµάται ότι θα
διαµορφωθεί στο -6,1%, σύµφωνα µε τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις του Κέντρου Προγραµµατισµού και
Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Ευνοϊκότερη εκτιµάται η πορεία του ΑΕΠ για το 2013 µε τον αντίστοιχο
εκτιµώµενο ρυθµό µεταβολής να ανέρχεται στο -3,5%, προβλέπει το ΚΕΠΕ. Επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω
εκτιµήσεις δεν ενσωµατώνουν τις επιπτώσεις των νέων µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Εκτοξεύτηκαν τα χρέη του δηµοσίου προς τους ιδιώτες
Στα 7,9 δισ. ευρώ εκτινάχθηκαν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ηµοσίου προς τρίτους το οκτάµηνο
Ιανουαρίου- Αυγούστου, από 6,7 δισ. που ήταν µέχρι τα τέλη Ιουλίου, λόγω κυρίως των οφειλών του
Εθνικού Οργανισµού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ύψους 930 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από τα 7,9 δισ.,
περισσότερα από τα µισά (4,1 δισ.) χρωστούν τα ασφαλιστικά Ταµεία, εκ των οποίων το 1,3 δισ. είναι χρέη
του Ταµείου Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Τα νοσοκοµεία οφείλουν 1,7 δισ., οι ∆ΕΚΟ 323 εκατ., οι
ΟΤΑ 835 εκατ. και τα υπουργεία 910 εκατ. Εν τω µεταξύ, το έλλειµµα της ελληνικής κυβέρνησης
διαµορφώνεται στο οκτάµηνο στα 9,88 δισ. ευρώ και καταγράφεται πρωτογενές πλεόνασµα 1,4 δισ.
έναντι ελλείµµατος 4,16 δισ. το 2011.
Κατά 37% αυξήθηκαν οι Έλληνες που αναζητούν εργασία στην Αυστρία
Αύξηση παρουσιάζει ο αριθµός των Ελλήνων που αναζητούν εργασία στην Αυστρία καθώς εκτινάχθηκε
κατά 37% µέσα σε ένα χρόνο, από τον Ιούλιο του 2011 µέχρι τον αντίστοιχο µήνα φέτος, όπως αναφέρει σε
δηµοσίευµά της η αυστριακή εφηµερίδα «Ντι Πρέσε». Πρώτος σε αύξηση (σε ποσοστό 50%), στο
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, είναι ο αριθµός των Πορτογάλων που αναζητούν εργασία στην Αυστρία,
ενώ ακολουθούν οι Έλληνες (37%) και οι Ισπανοί (20%).
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