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Yποβαθµισµένη σε ποιότητα
η επιχειρηµατικότητα
στην Ελλάδα
Σε εκρηκτική άνοδο της ανάπτυξης
νέων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων οδηγεί η οικονοµική
κρίση στην Ελλάδα, η οποία αν και
επηρεάστηκε λιγότερο και σε
µεταγενέστερη φάση σε σχέση µε τις
άλλες ευρωπαϊκές οικονοµίες,
σήµερα πλέον αντιµετωπίζει τις
συνέπειες της κρίσης

Σελ: 2

Ελκυστικά φορολογικά κίνητρα
για επενδύσεις
IΣXYPEΣ φορολογικές απαλλαγές για
επενδύσεις µεγάλης κλίµακας αλλά
και σύνδεση των επιχορηγήσεων µε
τη διατήρηση και αύξηση της
απασχόλησης αναµένεται να
προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός
νόµος που θα παρουσιάσει έως το
τέλος Ιανουαρίου η υπουργός
Οικονοµίας Λούκα Κατσέλη µε στόχο
µετά και τη διαβούλευση το
νοµοσχέδιο να ψηφιστεί από τη
Βουλή και να τεθεί σε ισχύ εντός του
πρώτου τριµήνου του νέου έτους.

Σελ: 3
7 αλλαγές στις συντάξεις
από τις αρχές του 2010
AYΞHΣEIΣ στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης και µείωση των
παροχών στους ασφαλισµένους θα
φέρουν οι επτά αλλαγές στο
ασφαλιστικό σύστηµα το νέο έτος.
∆εν πρόκειται βέβαια για τις αλλαγές
που θα θεσµοθετηθούν µετά τον
κοινωνικό διάλογο που βρίσκεται σε
εξέλιξη, αλλά αυτές που έχουν
ψηφιστεί από το 1992 και εντεύθεν.

Σελ: 4
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«Πρεµιέρα» του προγράµµατος επιδότησης
ασφαλιστικών εισφορών µέσω του ΟΑΕ∆
Στις αρχές του 2010 αναµένεται η
υλοποίηση προγράµµατος
επιδότησης ασφαλιστικών
εισφορών για την πρόσληψη
ανέργων µέσω του Yπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Η παρέµβαση αυτή θα
λειτουργήσει λυτρωτικά για χιλιάδες
επιχειρήσεις που δεν µπορούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω της οικονοµικής
κρίσης. Στόχος του προγράµµατος είναι η τόνωση της
ρευστότητας των επιχειρήσεων, αλλά και η δραστική µείωση της
ανεργίας.
Η κυβέρνηση, σύµφωνα µε τον υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης Ανδρέα Λοβέρδο, επαναπροσανατολίζει
τις δράσεις της ώστε να ανταποκριθεί στον πυρήνα των
κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου θέτοντας σε
εφαρµογή τα ακόλουθα µέτρα: α) Επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών για 4 έτη, µε σκοπό να ενισχυθούν οι προσλήψεις των
νέων και ειδικά των νέων γυναικών. β) Ενθάρρυνση της
διατήρησης των θέσεων εργασίας. γ) Ενίσχυση των
πρωτοβουλιών απασχόλησης στο πεδίο της περιβαλλοντικής
ανάπτυξης και της κοινωνικής οικονοµίας.
Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, το πρώτο στάδιο θα αφορά
τα δύο επόµενα έτη 2010 και 2011, ενώ ανοικτή είναι η επέκτασή
του και για δυο ακόµη. Σύµφωνα µε πληροφορίες, τον πρώτο
χρόνο εφαρµογής θα προσληφθούν 10.000 άνεργοι έως 30 ετών
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε προσωπικό µέχρι 50 άτοµα. Οι
ασφαλιστικές εισφορές των 10.000 εργαζοµένων θα

καλύπτονται εξ ολοκλήρου (100%) από το Yπουργείο Εργασίας
µέσω του ΟΑΕ∆. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος για τον
πρώτο χρόνο ανέρχεται στα 45 εκατ. ευρώ. Κύκλοι του
Yπουργείου Εργασίας εκτιµούν ότι η δράση αυτή αναµένεται να
λειτουργήσει θετικά και ενισχυτικά για 5.000 έως και 6.000
επιχειρήσεις, µε την επιδότηση δύο ατόµων ανά επιχείρηση.
Τό δεύτερο χρόνο εφαρµογής του προγράµµατος, το 2011, θα
προσληφθούν ακόµη 10.000 άνεργοι µε καθολική επιδότηση των
ασφαλιστικών τους εισφορών, ενώ για τους επιδοτούµενους του
προηγούµενου έτους θα υπάρξει µείωση στο ποσοστό
επιδότησης κατά 25%. Ωστόσο οι ειδικοί διατηρούν επιφυλάξεις
για τον αριθµό των επιχειρήσεων που θα θελήσουν να
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα.
Συµπληρωµατικά µε την επιδότηση των εισφορών προωθείται:
αύξηση του επιδόµατος ανεργίας στο 70% του
βασικού µισθού και η ουσιαστική σύνδεση µε πολιτικές ένταξης
στην αγορά εργασίας.
n
Η αναµόρφωση και ουσιαστική αποκέντρωση του ΟΑΕ∆, των
υπηρεσιών και των προγραµµάτων απασχόλησης και
επαγγελµατικής κατάρτισης.
n
Η εφαρµογή του Προγράµµατος Κοινωνικής Εργασίας σε
τοµείς της πράσινης οικονοµίας, του περιβάλλοντος, των
κοινωνικών υπηρεσιών και του πολιτισµού µε άµεσο στόχο την
άµβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης σε ευάλωτες οµάδες.
n
O προσανατολισµός των Stage αποκλειστικά στον ιδιωτικό
τοµέα, που µπορεί πραγµατικά να προσφέρει χρήσιµη πρακτική
εκπαίδευση για το µέλλον των νέων και δηµόσια πιστοποίηση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν.
n
H προώθηση της νέας επιχειρηµατικότητας.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
n
Η σταδιακή

Συλλογή αποδείξεων ακόµη και από Super Market
Στην τελική ευθεία βρίσκεται το οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνησης, για την
επεξεργασία του προγράµµατος
σταθερότητας µε την εξειδίκευση των
µέτρων, που θα µειώσουν το έλλειµµα κάτω
από το 3% σε τέσσερα χρόνια. Βασική
επιδίωξη είναι η δραστική περικοπή των
δηµοσίων δαπανών και η αύξηση των εσόδων. Με ενδιαφέρον
εξετάζονται και οι προτάσεις που καταθέτουν χιλιάδες πολίτες στο
πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης στο διαδίκτυο, η οποία θα
διαρκέσει µέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Ο υπουργός Οικονοµικών σε
συνέντευξη που έδωσε, άφησε ανοικτό το ενδεχόµενο να
συµπεριληφθούν όλες οι καταναλωτικές δαπάνες ακόµη και των
σουπερ µάρκετ στο σύστηµα των αποδείξεων.

νέου τύπου φορολογικές δηλώσεις οι αποδείξεις θα δηλώνονται σε
µια ξεχωριστή σελίδα µαζί µε το ΑΦΜ της επιχείρησης ή του
επιχειρηµατία που τις εξέδωσε και οι φορολογούµενοι δεν θα είναι
υποχρεωµένοι να αποστέλλουν στην εφορία "σακούλες µε
αποδείξεις". Ακόµη, ο κ. Παπακωνσταντίνου επανέλαβε την
πρόθεση του οικονοµικού επιτελείου να επαναφέρει ένα νέο
µοντέλο τεκµηρίων διαβίωσης και πόθεν έσχες στο οποίο οι
φορολογούµενοι θα πρέπει να δικαιολογούν τα περιουσιακά τους
στοιχεία µε βάση το δηλούµενο εισόδηµα.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ακόµη ότι θα εκπίπτουν οι αποδείξεις
από γιατρούς και δικηγόρους, προανήγγειλε αλλαγές στο
καθεστώς των off shore εταιρειών, διευκρίνισε ότι δεν θα αλλάξει το
καθεστώς φορολόγησης των καταθέσεων, αλλά τόνισε ότι από το
2010 θα υπάρξουν αυξήσεις στα ποτά και τα τσιγάρα, και έκανε
O Υπουργός Οικονοµικών ξεκαθάρισε ότι από τον υπολογισµό θα λόγο για προοδευτική αύξηση και στην τιµή της βενζίνης, όχι όµως
εξαιρούνται οι λογαριασµοί των ∆ΕΚΟ, ενώ υπογράµµισε ότι στις από το πρώτο εξάµηνο.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Η ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας
λειτουργεί µε νέα αναβαθµισµένη µορφή.

∆ιατηρείτε τις πόλεις
του Νοµού µας καθαρές
www.prevezachamber.gr
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Yποβαθµισµένη σε ποιότητα
η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα
Σε εκρηκτική άνοδο της ανάπτυξης νέων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οδηγεί η
οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, η οποία αν και
επηρεάστηκε λιγότερο και σε µεταγενέστερη φάση σε
σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές οικονοµίες, σήµερα
πλέον αντιµετωπίζει τις συνέπειες της κρίσης, µε την
οικονοµική δραστηριότητα να εµφανίζει στασιµότητα
και τις προβλέψεις για το νέο έτος να είναι
περισσότερο δυσοίωνες.
Oπως προκύπτει από την έρευνα GEM για την επιχειρηµατικότητα, που διενεργείται
από το ΙΟΒΕ, οι Eλληνες στρέφονται στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών
για την αντιµετώπιση της ανεργίας ή µε την ελπίδα της εξασφάλισης ικανοποιητικού
εισοδήµατος. Ως εκ τούτου η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα παρά την ποσοτική
άνοδο, ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης, εµφανίζει απώλεια ποιοτικών
χαρακτηριστικών, αφού οι Eλληνες στρέφονται στην αυτοαπασχόληση λόγω
έλλειψης άλλων επιλογών εργασίας ή λόγω δυσαρέσκειας από το επίπεδο των
αµοιβών, καθώς και «προληπτικά» εν όψει της πιθανότητας απώλειας της εργασίας.
Παράλληλα τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα είναι η
ρηχότητα, η εσωστρέφεια και η µικρή συµβολή στην απασχόληση.
Συνοπτικά, η έρευνα GEM της περιόδου 2008-2009 αποκαλύπτει ότι:
Περί τα 1,5 εκατ. άτοµα αναπτύσσουν κάποιου τύπου επιχειρηµατική δράση, ενώ
επιπλέον 1 εκατ. άτοµα σχεδιάζουν να ξεκινήσουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες
µέσα στα επόµενα τρία χρόνια. Πρόκειται για την υψηλότερη σχετική επίδοση στην
Ευρώπη και µία από τις υψηλότερες στο σύνολο των χωρών που συµµετέχουν στο
GEM γεγονός που, βέβαια, αποτυπώνει κυρίως το µεγάλο ποσοστό της
αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα.
Περί τα 670.000 άτοµα, δηλαδή το 9,9% του ελληνικού πληθυσµού, ηλικίας 18-64
ετών βρίσκονται στα αρχικά στάδια επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αυτή η
επίδοση είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί για την Ελλάδα στις έρευνες του GEM
από το 2004. Μάλιστα, η άνοδος είναι µεγαλύτερη στους νέους επιχειρηµατίες, οι
οποίοι φθάνουν στο 4,6% του πληθυσµού (περίπου 300 χιλ. άτοµα). Εξάλλου τα
προκαταρκτικά στοιχεία από την έρευνα του 2009 δείχνουν πως το επίπεδο της
επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα όχι µόνο δεν µειώνεται, αλλά και
ξεπερνά τον µέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.
Κατά το 2008, το 12,1% των Ελλήνων ανδρών ηλικίας 18-64 ετών βρισκόταν στη
φάση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος και το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες
έφτασε το 7,7%. Και οι δύο δείκτες έχουν ενισχυθεί σηµαντικά σε σχέση µε το 2007,
αλλά η αύξηση στις γυναίκες είναι εντονότερη, µε αποτέλεσµα σχεδόν το 40% των
επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων να είναι γυναίκες, έναντι περίπου 30% την
προηγούµενη διετία.
n
Oµως, αυτή η ποσοτική βελτίωση δεν συνοδεύεται από βελτίωση στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας, αλλά αντίθετα από επιδείνωση. Το 35% των
επιχειρηµατικών προσπαθειών (έναντι 13% το 2007) στράφηκαν στην επιχειρηµατική
δράση λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων απασχόλησης, δηλαδή από ανάγκη.
n
Την ίδια στιγµή, περί τα 220.000 άτοµα διέκοψαν την επιχειρηµατική τους
δραστηριότητα µέσα στο 2008.
n
Το 46,2% των νέων/επίδοξων επιχειρηµατιών έχουν ολοκληρώσει τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά πάνω από ένας στους τέσσερις επιχειρηµατίες
είναι κάτοχος µεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώµατος.
n
Εν τούτοις, η ευρεία πλειονότητα των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων, 78%
δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καµία σχετική εκπαίδευση - κατάρτιση, είτε υποχρεωτική είτε
εθελοντική, ως προς την έναρξη µιας επιχείρησης.
n
Η µέση ηλικία του νέου επίδοξου επιχειρηµατία στην Ελλάδα είναι περίπου 38 έτη
(36 το 2007), καθώς τριπλασιάζεται το ποσοστό των νέων/επίδοξων επιχειρηµατιών
ηλικίας άνω των 55 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους στρέφονται στην
επιχειρηµατικότητα από ανάγκη.
n
Το 2008, αλλά και το 2009, οι κύριες αιτίες για τη διακοπή λειτουργίας των
εγχειρηµάτων που εντοπίζονται ήταν η περιορισµένη κερδοφορία (45,2%), η
δυσκολία χρηµατοδότησης (17%), ενώ µόλις το 3,7% βρήκε µια καλή ευκαιρία για να
πουλήσει την επιχείρηση, έναντι 10% την προηγούµενη χρονιά. Συµπερασµατικά, η
χαµηλή κερδοφορία ως συνέπεια της κρίσης επηρέασε φέτος περισσότερο την
απόφαση για έξοδο από την επιχειρηµατικότητα σε σχέση µε τα προηγούµενα
χρόνια.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Μειώθηκαν πωλήσεις 15,3%
και τζίρος 14% στο λιανικό εµπόριο
τον φετινό Οκτώβριο
MEIΩΣH κατά 15,3% σηµείωσε ο όγκος των λιανικών πωλήσεων τον
Οκτώβριο του 2009 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2008, έναντι
αύξησης 6,5% που σηµειώθηκε κατά τη αντίστοιχη σύγκριση των ετών 2008
προς 2007.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας η µείωση του
∆είκτη Oγκου στο Λιανικό Εµπόριο, συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων
και των λιπαντικών αυτοκινήτων, κατά 15,3% τον µήνα Οκτώβριο 2009, σε
σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Οκτωβρίου 2008, προήλθε από τις
παρακάτω µεταβολές:
Από τη µείωση του ∆είκτη της κατηγορίας καταστηµάτων ειδών
διατροφής κατά 4,8%.
Από τη µείωση του ∆είκτη της κατηγορίας καταστηµάτων πώλησης
καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 43,5%.
Από τη µείωση του ∆είκτη της κατηγορίας λοιπών καταστηµάτων κατά
14,2%.
Ειδικότερα, η ανωτέρω µείωση του ∆είκτη Oγκου στο Λιανικό Εµπόριο,
συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων και των λιπαντικών αυτοκινήτων,
κατά 15,3%, προήλθε από τις ακόλουθες µεταβολές των δεικτών στις
επιµέρους κατηγορίες καταστηµάτων
Από τις αυξήσεις των δεικτών:
Των καταστηµάτων φαρµακευτικών-καλλυντικών κατά 6,8%
Από τις µειώσεις των δεικτών:
Των µεγάλων καταστηµάτων τροφίµων κατά 5,2%
Των πολυκαταστηµάτων κατά 16,4%
Των καταστηµάτων καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 43,5%
Tων καταστηµάτων τροφίµων, ποτών και καπνού κατά 3,2%
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
Των καταστηµάτων ένδυσης-υπόδησης κατά 6,0%
Των καταστηµάτων επίπλων-ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισµού
κατά 15,1%
Των καταστηµάτων βιβλίων-χαρτικών και λοιπών ειδών, κατά 17,7%
∆είκτης Κύκλου Εργασιών
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο, συµπεριλαµβανοµένων
των καυσίµων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, του µηνός Οκτωβρίου
2009, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Οκτωβρίου 2008,
παρουσίασε µείωση κατά 14%, έναντι αύξησης 10% που σηµειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007.
Η µείωση του ∆είκτη προήλθε από τις παρακάτω µεταβολές:
Από τη µείωση του ∆είκτη της κατηγορίας καταστηµάτων ειδών
διατροφής κατά 3,6%.
Από τη µείωση του ∆είκτη της κατηγορίας καταστηµάτων πώλησης
καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 43,1%.
Από τη µείωση του ∆είκτη της κατηγορίας λοιπών καταστηµάτων κατά
12,3%.
Ειδικότερα, η ανωτέρω µείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό
Εµπόριο, συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων και των λιπαντικών
αυτοκινήτων, κατά 14,0%, προήλθε από τις ακόλουθες µεταβολές των
δεικτών στις επιµέρους κατηγορίες καταστηµάτων.
Από τις αυξήσεις των δεικτών:
Των καταστηµάτων φαρµακευτικών-καλλυντικών κατά 8,5%
Από τις µειώσεις των δεικτών:
Των µεγάλων καταστηµάτων τροφίµων κατά 3,9%
Των πολυκαταστηµάτων κατά 15,3%
Των καταστηµάτων καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 43,1%
Των καταστηµάτων τροφίµων, ποτών και καπνού κατά 2,0%
Των καταστηµάτων ένδυσης-υπόδησης κατά 3,5%
Των καταστηµάτων επίπλων-ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισµού
κατά 14,0%
Των καταστηµάτων βιβλίων- χαρτικών και λοιπών ειδών κατά 15,6%
Των πωλήσεων εκτός καταστηµάτων κατά 15,4%.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Αύξηση ακάλυπτων επιταγών 154% στο 11µηνο
Ο PYΘMOΣ αύξησης των ακάλυπτων επιταγών στο ενδεκάµηνο του 2009 υπερβαίνει το 154%, αν και κατά τους τελευταίους µήνες
σηµειώνεται σηµαντική επιβράδυνση του αυξητικού ρυθµού.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τειρεσίας, το σύνολο των ποσών από ακάλυπτες επιταγές στο ενδεκάµηνο της τρέχουσας χρήσης
διαµορφώθηκαν σε 2,834 δισ. ευρώ έναντι 1,1 δισ. ευρώ περίπου το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, καταγράφοντας αύξηση κατά 154%.
Ωστόσο τον Νοέµβριο ο ετήσιος ρυθµός αύξησης διαµορφώθηκε στο 23,4%, σηµαντικά µειωµένος τόσο σε σχέση µε τον Οκτώβριο
(47,5%) όσο και σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο (152,9%).
Τραπεζικοί παράγοντες δεν αποκλείουν επιδείνωση του φαινοµένου τους επόµενους µήνες, καθώς η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει
ως γνωστόν σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα. Στελέχη του εµπορικού κόσµου, από την πλευρά τους, εκτιµούν ότι τα «φέσια» θα
εξακολουθήσουν να αυξάνονται τους επόµενους µήνες, καθώς δεν φαίνεται να αµβλύνεται το πρόβληµα της ρευστότητας στην
αγορά.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Τειρεσίας τα ποσά από ακάλυπτες επιταγές αυξήθηκαν τον Νοέµβριο κατά 23,4% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα
πέρυσι και διαµορφώθηκαν στα 189,2 εκατ. ευρώ, έναντι 153,2 εκατ. ευρώ τον Νοέµβριο του 2008. Την ίδια στιγµή οι ακάλυπτες επιταγές εµφανίζουν µείωση κατά 15,8% σε
σχέση µε τον Οκτώβριο του 2009, οπότε είχαν διαµορφωθεί στα 224 εκατ. ευρώ.
Στο εφετινό ενδεκάµηνο το σύνολο των δεικτών ασφυξίας (ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγµατικές) ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ έναντι 1,178 δισ. ευρώ το αντίστοιχο
περυσινό διάστηµα, καταγράφοντας αύξηση κατά 139,5%.
Σε ό,τι αφορά τις απλήρωτες συναλλαγµατικές, ανήλθαν τον Νοέµβριο σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 15,7 εκατ. ευρώ τον Νοέµβριο του 2008 σηµειώνοντας αύξηση κατά 34,5%,
ενώ σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2009 (22,6 εκατ. ευρώ) εµφανίζουν µείωση κατά 6,1%. Αθροιστικά στο φετινό εντεκάµηνο τα ποσά από απλήρωτες συναλλαγµατικές
διαµορφώνονται σε 228 εκατ. ευρώ έναντι 157 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, σηµειώνοντας αύξηση κατά 45,2%.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

3

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΒήµα

Xρηµατοδότηση ύψους 8 δισ. προς ΜµΕ µέσω ΤΕΜΠΜΕ
ENIΣXYΣH του κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ µε 8 δισ. ευρώ που θα
προέλθουν από το πακέτο στήριξης των τραπεζών (είναι ο τρίτος
πυλώνας από τα 28 δισ. που οι τράπεζες δεν αξιοποίησαν) και
αναµόρφωση των όρων παροχής εγγυήσεων προανήγγειλε η
υπουργός Οικονοµίας Λούκα Κατσέλη µιλώντας σε εκδήλωση
της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το λιανικό
εµπόριο, ενώ εµµέσως πλην σαφώς έθεσε στο τραπέζι του
διαλόγου την κυριακάτικη λειτουργία των καταστηµάτων και την
αλλαγή του ωραρίου χαρακτηρίζοντάς τα βασικές αιτίες
χαµηλής ανταγωνιστικότητας.
Αναφερόµενη στο ΤΕΜΠΜΕ η κ. Κατσέλη ανακοίνωσε ότι έχει ήδη
υποβληθεί αίτηση στην Ευρωπαϊκή Eνωση ώστε να
µεταφερθούν 8 δισ. ευρώ από τα χρήµατα που αρχικά δόθηκαν
στις τράπεζες και δεν χρησιµοποιήθηκαν, προκειµένου να
δοθούν ως εγγυοδοτικό κεφάλαιο στο ΤΕΜΠΜΕ µε παράλληλη
αναµόρφωση των όρων παροχής εγγυήσεων, βάσει
τιµολογίων. Με τον τρόπο αυτό, όπως είπε η κ. Κατσέλη, τα
κεφάλαια αυτά θα φθάσουν στην αγορά και δεν θα διατεθούν σε
καταθέσεις ή αποπληρωµή δανείων.
Εξάλλου η κ. Κατσέλη προανήγγειλε αλλαγή στις κατευθύνσεις
διάθεσης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ώστε να διοχετευτούν στην
αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης και στην προώθηση
του νέου προτύπου της πράσινης ανάπτυξης διότι όπως είπε,
τώρα τα χρήµατα πήγαιναν σε τεχνικούς συµβούλους και
µελέτες.

Αναφερόµενη στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς η κ. Κατσέλη
σηµείωσε ότι οι αγκυλώσεις από το πολύ περιοριστικό θεσµικό
πλαίσιο, που λέει τι δεν πρέπει να κάνεις, πρέπει να αλλάξουν. «Οι
κανόνες λειτουργίας της αγοράς, σηµείωσε η υπουργός, πρέπει
να εξεταστούν και να αλλάξουν µε αναπτυξιακό βλέµµα που θα
αυξήσει την πίτα της αγοράς για όλους αντί να γεννά
περιορισµούς. Για παράδειγµα το ωράριο των καταστηµάτων και
η κυριακάτικη λειτουργία, όπου η πλειονότητα των φορέων είναι
αντίθετη. Θέλουµε να δούµε αν υπάρχουν κέρδη για όλους και αν
όχι φέτος, τα επόµενα χρόνια µε φρέσκο µάτι να το δούµε το θέµα»
κατέληξε.
Η κ. Κατσέλη ανέφερε πέντε θέµατα που χρήζουν άµεσης
παρέµβασης για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και
συγκεκριµένα:
- Μείωση της αγοραστικής δύναµης που ξεκίνησε σταδιακά από
το 2006-2007.
- Πιστωτική ασφυξία που εντάθηκε το 2008-2009.
-Οι υψηλές τιµές, λόγω της µη λειτουργίας του υγιούς
ανταγωνισµού µε συνέπεια την «καρτελοποίηση» της αγοράς σε
βασικούς κλάδους όπως είναι τα τρόφιµα και τα ποτά.
- Η άναρχη ανάπτυξη της αγοράς µε ισχυρή παρουσία του
παρεµπορίου και κανόνων ξεπερασµένων ή ιδιαίτερα
ασφυκτικών ή αναποτελεσµατικών.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Αλλαγή... δεδοµένων στη ρύθµιση οφειλών
ΣTH γνωµοδότηση
της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας
για το νοµοσχέδιο
που αφορά τις
ο φ ε ι λ έ ς τ ω ν
επιχειρήσεων
στρέφεται το
ενδιαφέρον του πιστωτικού συστήµατος,
καθώς από τη σχετική απόφαση θα
κριθούν πολλά για τους δείκτες
κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και
το ύψος των κεφαλαίων που θα
απαιτηθούν το 2010.
Η σχετική γνωµοδότηση της ΕΚΤ αναµένεται
στο δεύτερο δεκαπενθήµερο Ιανουαρίου
2010, ενώ η πλευρά των τραπεζών δεν
κρύβει την αισιοδοξία της ότι η ΕΚΤ θα
αποδεχθεί τελικά ως βάσιµους τους
προβληµατισµούς της ΤτΕ ειδικά σε ό,τι
αφορά το σκέλος των ενήµερων οφειλών.
Σύµφωνα µάλιστα µε ασφαλείς
πληροφορίες, η ΕΚΤ εκτός του επίµαχου
νοµοσχεδίου είχε ζητήσει παράλληλα και τη
σχετική γνωµοδότηση της ΤτΕ, καθώς
είθισται η ΕΚΤ να λαµβάνει σοβαρά για τη
διατύπωση της τελικής της απόφασης και
τις γνωµοδοτήσεις των εθνικών κεντρικών
τραπεζών, που αποτελούν άλλωστε και
µέλη της.
Εξάλλου επισηµαίνεται από τραπεζικές
πηγές ότι η κυβέρνηση, πριν αποστείλει το
νοµοσχέδιο στην ΕΚΤ, προχώρησε σε
ορισµένες τροποποιήσεις των επίµαχων
διατάξεών του, για τις οποίες οι τράπεζες
εµφανίζονται ικανοποιηµένες.
Ωστόσο οι ενήµερες οφειλές και ο τρόπος
που θα περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο
εξακολουθεί να παραµένει ως βασικό
σηµείο αντιπαράθεσης κυβέρνησης -

τραπεζιτών και όλα πλέον δείχνουν ότι η
τελική απόφαση βρίσκεται στα χέρια της
ΕΚΤ.
Υπενθυµίζεται ότι η ΤτΕ πήρε ξεκάθαρη
θέση στο θέµα και γνωµοδότησε ότι µια
τέτοια εξέλιξη θα έπληττε σοβαρά το
τραπεζικό σύστηµα της χώρας,
δηµιουργώντας πολύ σηµαντικούς
κινδύνους, ικανούς να πλήξουν την ισχύ
του.

Μεγάλες ανάγκες ρευστότητας

το 2013 θα χρειαστούν ρευστότητα άνω
των 20 δισ. ευρώ προκειµένου να
αποπληρώσουν οµόλογά τους.
Οι ανάγκες για ρευστότητα σε συνδυασµό
µε την απόσυρση των έκτακτων µέτρων
ρευστότητας από την ΕΚΤ θα οδηγήσει σε
έξαρση την αγορά τραπεζικού χρέους.
Β. Την ίδια στιγµή οι τέσσερις µεγάλες
ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha
Bank, EFG Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς)
κατέχουν σύµφωνα µε εκθέσεις ξένων
οίκων κρατικά οµόλογα συνολικής αξίας
38,5 δισ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα διατηρεί
το µεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο οµολόγων,
αξίας 18,7 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η
EFG Eurobank µε 10,4 δισ., η Τράπεζα
Πειραιώς µε 5,9 δισ. ευρώ και η Alpha Bank
µε 3,5 δισ. ευρώ.
Από τις παραπάνω θέσεις, τονίζουν
στελέχη dealing rooms, αν και τα έσοδα
από trading στο διάστηµα Μαρτίου Οκτωβρίου 2009 ήταν υψηλά, οι τράπεζες
πλέον εµφανίζουν ζηµίες από διαφορά
αποτίµησης οι οποίες άµεσα ή έµµεσα θα
επηρεάσουν την καθαρή θέση της
31ης/12/09.

Την ίδια στιγµή το πιστωτικό σύστηµα
αναµένεται να βρεθεί κατά τη διάρκεια του
2010 αντιµέτωπο µε µεγάλες ανάγκες
ρευστότητας, προκειµένου να καλύψει µια
σειρά «ανελαστικών» αναγκών αλλά και να
συνεχίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των
εργασιών του.
Οι τράπεζες αναµένεται να ριχθούν στον
«αγώνα» άντλησης ρευστότητας έχοντας
από τη µία να αντιµετωπίσουν ένα διαρκώς
επιδεινούµενο οικονοµικό περιβάλλον και
ταυτόχρονα ολοένα και µεγαλύτερο
κόστος δανεισµού, ως αποτέλεσµα των
πρόσφατων υποβαθµίσεων της
πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής
οικονοµίας από τους διεθνείς οίκους Γ. Ακόµη ένα αγκάθι που καλείται να
διαχειριστεί το πιστωτικό σύστηµα είναι η
αξιολόγησης.
αύξηση των επισφαλειών και κατ'Α
επέκταση των προβλέψεων, που θα
Α. Το 2010, τονίζει έµπειρος τραπεζίτης, οι
απαιτηθούν λόγω της προωθούµενης
ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να
νοµοθετικής ρύθµισης για τα χρέη των
αναχρηµατοδοτήσουν µε ποσό άνω των 5
επιχειρήσεων. Το επίπεδο του 7,2% που
δισ. ευρώ λήξεις οµολογιακών εκδόσεων
κατέγραψαν οι επισφάλειες στο εννεάµηνο
(0,3 δισ. στην Εθνική Τράπεζα, 1,4 δισ. στην
φέτος αναµένεται να υπερβεί το 10%, χωρίς
Alpha Bank, 1,6 δισ. στην Τράπεζα
να µπορεί να εκτιµηθεί πόσο µπορεί να
Πειραιώς και 1,9 δισ. στη Eurobank) στις
ανέλθει για το επόµενο έτος.
οποίες έχουν προβεί, ενώ συνολικά µέχρι
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Ελκυστικά φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις
IΣXYPEΣ φορολογικές
απαλλαγές για
επενδύσεις µεγάλης
κλίµακας αλλά και
σ ύ ν δ ε σ η τ ω ν
επιχορηγήσεων µε τη διατήρηση και
αύξηση της απασχόλησης αναµένεται να
προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόµος που
θα παρουσιάσει έως το τέλος Ιανουαρίου η
υπουργός Οικονοµίας Λούκα Κατσέλη µε
στόχο µετά και τη διαβούλευση το
νοµοσχέδιο να ψηφιστεί από τη Βουλή και
να τεθεί σε ισχύ εντός του πρώτου τριµήνου
του νέου έτους.
Η υπουργός Οικονοµίας έχει ήδη
προαναγγείλει τη διαµόρφωση νέου
αναπτυξιακού πλαισίου µε έµφαση στην
καινοτοµία, την εξαγωγική δραστηριότητα
και την πράσινη επιχειρηµατικότητα. Η
διαφοροποίηση των παρεχόµενων
κινήτρων θα βασιστεί σε νέα κριτήρια και
συγκεκριµένα:

Την προαγωγή της καινοτοµίας, της Για την υλοποίηση της πολιτικής της η κ.
εξαγωγικής δραστηριότητας και της Κατσέλη προωθεί στη Βουλή τροπολογία
π ρ ά σ ι ν η ς ο ι κ ο ν ο µ ί α ς κ α ι σύµφωνα µε την οποία αιτήσεις υπαγωγής
επιχειρηµατικότητας.
στον υφιστάµενο αναπτυξιακό νόµο θα
γίνονται δεκτές µέχρι τις 29 Ιανουαρίου.
Τη σύνδεση της χορηγούµενης ενίσχυσης
µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, Παράλληλα, και εφόσον βεβαίως θα έχει
εκτός των επενδύσεων εξοικονόµησης επιλεγεί ο γενικός γραµµατέας Επενδύσεων,
ενέργειας, ΑΠΕ, επενδύσεων εξαιρετικά µια θέση «κλειδί» για την προώθηση της
προηγµένης τεχνολογίας και καινοτοµίας. αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης η
οποία παραµένει ανοιχτή, θα επιδιωχθεί η
Τον ορθολογικό σχεδιασµό του χάρτη επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των
περιφερειακών ενισχύσεων µε εξάλειψη των αιτηµάτων ένταξης στον αναπτυξιακό νόµο
παράδοξων καταστάσεων όπου και καταβολής των ενισχύσεων.
επενδύσεις σε οικονοµικά εύρωστους
νοµούς ενισχύονται µε ίδια ποσοστά ή και Υπολογίζεται ότι οι σωρευµένες αιτήσεις
µε µεγαλύτερα σε σχέση µε αδύναµους έ χ ο υ ν σ υ ν ο λ ι κ ό π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ό
οικονοµικά νοµούς.
επενδύσεων 7,7 δισ. ευρώ, ενώ το Eλληνικό
∆ηµόσιο έχει εκκρεµότητες καταβολής
Την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης περίπου 350 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις από
των αιτηµάτων ένταξης στον αναπτυξιακό τον αναπτυξιακό νόµο µόνο για το 2009.
νόµο και καταβολής της ενίσχυσης. Αλλαγές όµως έχει προαναγγείλει η κ.

Καλλώνης ∆ηµήτριος

Συµεωνίδης Χρήστος

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής
Κατσέλη και για το Πρόγραµµα Ενίσχυσης
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
προϋπολογισµού 1,050 δισ. ευρώ, που είχε
εξαγγείλει η προηγούµενη κυβέρνηση. Το
συνολικό διαθέσιµο ποσό δεν θα αλλάξει,
όµως θα κατανεµηθεί σχεδόν ισόποσα στις
δύο φάσεις στις οποίες θα συνεχισθεί
πλέον το πρόγραµµα. Η πρώτη φάση έχει
προϋπολογισµό µέχρι 500 εκατ. ευρώ και σε
αυτήν η ένταξη των επιχειρήσεων θα
πραγµατοποιηθεί µε βάση τα ισχύοντα
κριτήρια. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις
υπερβαίνουν το προβλεπόµενο ποσό των
500 εκατ. ευρώ, θα επιλεχθούν οι
«καλύτερες και πιο αξιόλογες», όπως έχει πει
χαρακτηριστικά η κ. Κατσέλη, µε βάση τα
κριτήρια αξιολόγησης που ισχύουν.
Η δεύτερη φάση θα ενεργοποιηθεί τους
επόµενους µήνες µε νέες προκηρύξεις και
νέα κριτήρια, όπως η επιδότηση εργασίας.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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7 αλλαγές στις συντάξεις Αυστηρότερη η διαδικασία για

από τις αρχές του 2010

την προαγγελία µεταβολής τιµών

AYΞHΣEIΣ στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης και µείωση των
παροχών στους ασφαλισµένους θα
φέρουν οι επτά αλλαγές στο ασφαλιστικό
σύστηµα το νέο έτος. ∆εν πρόκειται βέβαια
για τις αλλαγές που θα θεσµοθετηθούν
µετά τον κοινωνικό διάλογο που βρίσκεται
σε εξέλιξη, αλλά αυτές που έχουν ψηφιστεί
από το 1992 και εντεύθεν.
Eτσι η σειρά των αλλαγών που θα
επέλθουν στο ασφαλιστικό καθεστώς των
εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα από την 1.1.2010, στο πλαίσιο εφαρµογής των
προηγούµενων ασφαλιστικών νόµων των υπουργών Σιούφα, Παπαϊωάννου,
Ρέππα και Πετραλιά είναι:

AYΣTHPOTEPO πλαίσιο για τον έλεγχο των τιµών χονδρικής δηµιουργεί το Yπουργείο
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την τροποποίηση και
συµπλήρωση του άρθρου 9 της αγορανοµικής διάταξης 7/09, “περί υποβολής
τιµοκαταλόγων, προαναγγελίας µεταβολής τιµών και άλλες ρυθµίσεις". Θα
αναγράφεται η ποσοστιαία συµµετοχή του τζίρου καθενός είδους χωριστά ή κάθε
παρεχόµενης υπηρεσίας χωριστά, στον συνολικό κύκλο εργασιών που
πραγµατοποίησε η επιχείρηση στην προηγούµενη κλεισµένη οικονοµική χρήση και
θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο συνολικός κύκλος εργασιών της κλεισµένης
οικονοµικής χρήσης του προηγούµενου έτους προκειµένου να µπορούν να γίνουν
ευκολότερα οι απαραίτητες συγκρίσεις και να γνωρίζει το υπουργείο την επίπτωση
των αυξήσεων που επιβάλλουν οι εταιρίες στο σύνολο της αγοράς.
Ακόµα, µε σκοπό οι τιµοκατάλογοι να παρέχουν τα αναγκαία και ολοκληρωµένα
πληροφοριακά στοιχεία για τις ανάγκες ελέγχου του υπουργείου θεσπίζεται ως
υποχρεωτική η ηλεκτρονική ενηµέρωση του υπουργείου από τις εταιρίες στη
διεύθυνση times@gge.gr.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

1. Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά ένα εξάµηνο. Συγκεκριµένα
αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους συµπληρώνουν τα
απαιτούµενα για τη θεµελίωση έτη ασφάλισης το 2010. Πρόκειται για τα γνωστά
εξάµηνα που προστίθενται σταδιακά τα τελευταία 17 χρόνια σε εφαρµογή του Ν.
2084/92.
2. Αύξηση των ετών ασφάλισης για συνταξιοδότηση. Πρόκειται και στην
περίπτωση αυτή για τα γνωστά εξάµηνα που προστίθενται κάθε χρόνο, σε
εφαρµογή του Ν. 2084/92, στα έτη ασφάλισης που απαιτούνται, προκειµένου να
θεµελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Στον ΟΓΑ τα έτη ασφάλισης αυξάνονται
κατά ένα έτος, µε βάση τον Ν. 2458/97.
Καµία αλλαγή δεν έχουµε στα έτη που απαιτούνται για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ,
το ΤΕΒΕ, το Ταµείο Εµπόρων, το ∆ηµόσιο ενώ καµία αύξηση δεν προβλέπεται για
όσους έχουν θεµελιώσει ήδη συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε οποιεσδήποτε
προϋποθέσεις.
3. Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για µητέρες ανήλικων τέκνων.
Σύµφωνα µε τον νόµο Πετραλιά καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2010 για τις
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1992 ασφαλισµένες στο ΙΚΑ-Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης
Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) το µειωµένο όριο ηλικίας, µε την προσθήκη ενός χρόνου
κατά έτος και µέχρι το 55ο έτος της ηλικίας. Αυτό σηµαίνει ότι για να
συνταξιοδοτηθεί µια µητέρα ανήλικου τέκνου, ασφαλισµένη του ΙΚΑ µέσα στον
επόµενο χρόνο, κάνοντας χρήση των ειδικών διατάξεων, θα πρέπει να έχει
συµπληρώσει το 51ο έτος.
Η ηγεσία του Yπουργείου Εργασίας βάσει και των προεκλογικών της δεσµεύσεων,
προχώρησε σε αναστολή της ρύθµισης για ένα χρόνο µε στόχο να επανεξετάσει τις
παραµέτρους. Ωστόσο, οι τελικές παρεµβάσεις θα εξαρτηθούν από τη
βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων.
4. Μείωση κατά 2% του ποσοστού αναπλήρωσης για τις συντάξεις του ∆ηµοσίου
και των ασφαλισµένων σε ταµεία ∆ΕΚΟ και τραπεζών µε βάση τον νόµο Ρέππα. Η
µείωση αφορά τα χρόνια που έχει συµπληρώσει εργαζόµενος µετά την 1-1-2008 και
όχι τα χρόνια που έχει συµπληρώσει µέχρι την 31-12-2007. Τα χρόνια ασφάλισης
που έχουν συµπληρωθεί µέχρι 31-12-2007 υπολογίζονται µε βάση τον τελευταίο
µισθό, που θα έχει το 2010 ο εργαζόµενος και µόνο τα τρία χρόνια θα
υπολογιστούν µε βάση τις αποδοχές της τελευταίας διετίας.
5. Μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύνταξης για τους αγρότες: Oσοι από
τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ συνταξιοδοτηθούν από τον κλάδο κύριας
ασφάλισης του Οργανισµού το 2010 θα λάβουν 4% µικρότερη, βασική σύνταξη σε
σχέση µ'Α αυτή που λαµβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2009. Η µείωση της
βασικής σύνταξης άρχισε το 2003 µε τον Ν. 2458/97 µε πόστο 4% κάθε χρόνο. Oσοι,
λοιπόν, συνταξιοδοτήθηκαν το 2009 είχαν µειωµένη βασική σύνταξη κατά 28%, ενώ
όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2010 θα έχουν µειωµένη βασική σύνταξη κατά 32%.
6. Αύξηση των ηµερών ασφάλισης για υγειονοµική περίθαλψη. Το 2010 αυξάνεται
και ο αριθµός ηµερών ασφάλισης στο ΙΚΑ που απαιτούνται για την ασφαλιστική
κάλυψη του εργαζοµένου σε παροχές υγειονοµικής περίθαλψης. Η αύξηση αυτή
γίνεται σταδιακά κατά 10 ηµέρες ασφάλισης ανά έτος, έτσι ώστε σε µια πενταετία να
έχουν διαµορφωθεί οι απαιτούµενες ηµέρες των 100 από 50 που είναι σήµερα. Για
τους εργαζοµένους στα οικοδοµοτεχνικά έργα η αύξηση αυτή θα γίνει µέχρι τις 80
ηµέρες ασφάλισης.
Πάντως, για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή για τη θεώρησή του από 1.1.2010 θα
απαιτούνται 70 ηµέρες ασφάλισης από 60 που προβλέπονται ως 31.12.2009.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Οι χειµερινές εκπτώσεις έτους 2010 θα αρχίσουν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και
θα λήξουν το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου (καθότι η κανονική ηµέρα λήξης των
εκπτώσεων, ήτοι η 28 Φεβρουαρίου, συµπίπτει µε Κυριακή αργία).
Το Επιµελητήριο Πρέβεζας ενηµερώνει τις επιχειρήσεις – µέλη του ότι καθ' όλη τη
διάρκεια των εκπτώσεων, θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι:
1. Η αναγραφή διπλής τιµής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραµµένης) και
της νέας τιµής όλων των ειδών που πωλούνται µε έκπτωση είναι υποχρεωτική σε
εµφανή σηµεία του καταστήµατος και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου αυτά
εκτίθενται.
2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της
επιχείρησης. Εάν αναγραφεί ποσοστό, πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για
έκπτωση (π.χ. «20% έκπτωση»).
3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών
προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς
την αναγγελία, οικονοµικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
4. Εάν διαπιστωθεί παράβαση του νόµου ή παραπλάνηση των καταναλωτών, οι
ποινές και τα πρόστιµα είναι βαρύτατα. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις του νόµου
διώκονται ποινικά και τιµωρούνται µε φυλάκιση, ενώ, επιπλέον, τους επιβάλλεται
πρόστιµο µέχρι ποσού ίσου µε το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που
πραγµατοποιούν, το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, µπορεί να αυξάνεται µέχρι το
3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης. Το πρόστιµο
επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως
προς την ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν
οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται, µε απόφαση του
οικείου Νοµάρχη, διοικητικό πρόστιµο χιλίων (1.000) µέχρι εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
5. Επίσης, µετά τις τροποποιήσεις του ν. 3769/2009, επιτρέπονται οι προσφορές
και οι προωθητικές ενέργειες µέχρι την παραµονή της έναρξης των επίσηµων
εκπτώσεων.
Το Επιµελητήριο Πρέβεζας καλεί αφενός µεν τα µέλη του να προστατεύσουν τον
θεσµό των εκπτώσεων και να αναδείξουν για µία ακόµη φορά τον παραδοσιακό
σεβασµό του εµπορίου προς τους καταναλωτές, αφετέρου δε το καταναλωτικό
κοινό να εµπιστευθεί τα οργανωµένα εµπορικά καταστήµατα για τις αγορές του και
όχι το κάθε µορφής παρεµπόριο, το οποίο ούτε ποιότητα προσφέρει, ούτε
εγγυήσεις, ούτε αποδείξεις.

,

7. Σταδιακή κατάργηση δυνατότητας για λήψη µειωµένης σύνταξης στο 50ό έτος
της ηλικίας µε την προσθήκη ενός έτους µε αρχή το 2010 και τη συµπλήρωση του
55ου έτους.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Επιµελητήριο Πρέβεζας

Γιώργος Ντίλος 6972013030
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Για τις αγορές σας
προτιµάτε τα καταστήµατα
του Νοµού µας
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