18 Οκτωβρίου 2012
Σε απεργιακό κλοιό, σήµερα, η Ελλάδα
Παρέλυσε σήµερα όλη η χώρα εξαιτίας της 24ωρης απεργίας της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ. Ανήµερα της
Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, τα συνδικάτα έστειλαν το δικό τους µήνυµα κατά των περικοπών ύψους 13,9
δισ. ευρώ και των επαπειλούµενων ανατροπών στα εργασιακά.
ΒΕΘ: Η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε πειραµατόζωο για την καταγραφή των αντοχών µίας
κοινωνίας
Σε ολέθρια παγίδα εξελίσσονται για τον επιχειρηµατικό κόσµο και την κοινωνία ευρύτερα οι απαιτήσεις
της τρόικα που καθηµερινά αλλάζουν σε συνδυασµό µε την υπέρµετρη µετρολογία που συζητείται από την
πλευρά της κυβέρνησης αναφέρει σε ανακοίνωση του το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
«Ο ιδιωτικός τοµέας και ιδιαίτερα οι µικρές επιχειρήσεις έχουν ‘γονατίσει’. Η πάλαι ποτέ ‘ραχοκοκαλιά’
της ελληνικής οικονοµίαςς οι ΜµΕ, κινδυνεύει να σπάσει ολοσχερώς. Η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε
πειραµατόζωο για την καταγραφή των αντοχών µίας κοινωνίας» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι «µόνο µέσα στις πρώτες 17 ηµέρες του Οκτωβρίου, 85
επιχειρήσεις – µέλη του επιµελητηρίου, έπαυσαν τη λειτουργία τους». Κατά συνέπεια µέχρι τις 17
Οκτωβρίου κάθε µέρα πέντε επιχειρήσεις – µέλη του ΒΕΘ κατέβασαν ρολά.
Αναφερόµενος στη σηµερινή πανελλαδική απεργία ο πρόεδρος του ΒΕΘ τονίζει ότι καταδεικνύει το
µέγεθος της απόγνωσης των ελλήνων πολιτών που, καθηµερινά, βιώνουν την αβεβαιότητα και ζουν µε τον
φόβο ότι η επόµενη ηµέρα δεν αποκλείεται να είναι χειρότερη από την προηγούµενη. «Η σηµερινή ηµέρα
αποτελεί το πλέον ηχηρό ‘όχι’ στο νέο πακέτο επώδυνων µέτρων
µέτρων που θα ανακοινωθούν τις επόµενες
ηµέρες. Έστω και την ύστατη στιγµή θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι απαιτείται η ανασυγκρότηση της
πραγµατικής οικονοµίας και όχι η περεταίρω εξαθλίωση της χώρας, η δηµιουργία ενός σταθερού και
βιώσιµου περιβάλλοντος για
α τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν θέσεις εργασίας, η ενίσχυση της
ρευστότητας και η στήριξη της ελληνικής παραγωγής και µεταποίησης µε ουσιαστικά και αναπτυξιακά
µέτρα» επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται όραµα και προοπτική
πρ
για να
πορευτεί. «Σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσουµε να βυθιζόµαστε στο χάος» καταλήγει ο κ.
Παπαδόπουλος.

1

Στοχευµένοι φορολογικοί έλεγχοι σε 1.747 φυσικά πρόσωπα
Εντολή στους προϊσταµένους των ∆ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Θεσσαλονίκης και Αθήνας να
προβούν στην διενέργεια τακτικών ελέγχων για εκκρεµείς υποθέσεις 1.747 φυσικών προσώπων που
αφορούν σε µη δηλωθέντα εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις και από πώληση ακινήτων
αποκτηθέντων µε αγορά ή ανέγερση έδωσε ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ.Μαυραγάνης.

Spiegel: Εκταµίευση της δόσης, αλλά σε «δεσµευµένο» λογαριασµό
Σε «δεσµευµένο» λογαριασµό, θα εκταµιευτεί η επόµενη δόση για την Ελλάδα σύµφωνα µε το γερµανικό
περιοδικό Spiegel. Όπως αναφέρει το περιοδικό η λύση αυτή αναµένεται να επιλεγεί αφενός, για να µείνει
η χώρα στη Ευρωζώνη και αφετέρου, για να συνεχιστούν οι πιέσεις προς στην Ελλάδα προκειµένου να
υλοποιήσει τις επερχόµενες µεταρρυθµίσεις. Το Spiegel τονίζει πως η Αθήνα πρέπει να κλείσει τα
πρόσθετα κενά στον προϋπολογισµό, ενώ η γερµανική εφηµερίδα Sueeddeutsche Zeitung (SZ) αναφέρει
πως οι µισθοί , οι συντάξεις και τα επιδόµατα θα πληρώνονται εξ ιδίων µέσων. Η επόµενη δόση των 31,5
δισ. ευρώ θα εκταµιευτεί το αργότερο µέχρι το Νοέµβριο.

Η Standard&Poor's υποβάθµισε το αξιόχρεο της Κύπρου σε «Β» από «ΒΒ»
Σε υποβάθµιση της µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου σε «Β» από «ΒΒ»,
προχώρησε αργά χθες το βράδυ ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard&Poor’s,
επικαλούµενος την αύξηση των εξωτερικών και δηµοσιονοµικών κινδύνων.
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