ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ
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Όπου φτωχός…
…και η µοίρα του. Το νέο -και µεγαλύτερο εδώ
και δεκαετίες- πλήγµα του Εγκέλαδου στο Πακιστάν και το Κασµίρ, µε νεκρούς που εκφράζονται
φόβοι ότι θα ξεπεράσουν τις 40.000 και άστεγους
που ξεπέρασαν τα 2,5 εκατοµµύρια, συγκλόνισε
τη διεθνή κοινή γνώµη, καθώς µε αυτό συµπληρώνεται ένα πάζλ εκτεταµένων καταστροφών
στη διάρκεια του 2005: τσουνάµι, τυφώνας «Κατρίνα», πληµµύρες σε Ευρώπη και νότια Αµερική,
πυρκαγιές στην Ιβηρική χερσόνησο, σεισµός Πακιστάν…

Κόσµος…
…πάει και έρχεται στο διάστηµα.
Ο Αµερικανός τουρίστας του διαστήµατος Gregory Οlsen (φωτογραφία) επέστρεψε από το διάστηµα και την επίσκεψή του στον ρωσικό διαστηµικό σταθµό εκφράζοντας τον ενθουσιασµό του για ένα
ταξίδι που διήρκεσε µια εβδοµάδα
και του κόστισε 20 εκατοµµύρια
δολάρια. Κατά την προσεδάφιση
του θαλαµίσκου «Soyuz», σε περιοχή του Καζακστάν, συνοδευόταν από τον αστροναύτη
της ΝΑSΑ John Ρhillips και τον Ρώσο συνάδελφό του Sergey
Κrikalev, που παρέµειναν επί ένα εξάµηνο στο διαστηµικό
σταθµό.
Την εποµένη ηµέρα, η Κίνα πραγµατοποίησε τη δεύτερη
επιτυχηµένη εκτόξευση επανδρωµένου -δύο µέλη- διαστηµοπλοίου της, του «Shenzhou VΙ», από το κοσµοδρόµιο του
Gansu, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της χώρας.

Το υδρογόνο…
…ως καύσιµο των αυτοκινήτων, επιχειρεί να εισάγει και
στους αγώνες Formula η ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία
«Τoyota», µε µια κατασκευή
(φωτό) που θυµίζει οχήµατα
ταινιών επιστηµονικής φαντασίας. Το όνοµά του (ελληνικό)
«Τρίαθλο» και πρωτοπαρουσιάστηκε στη ∆ιεθνή Έκθεση
Αυτοκινήτου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που έκλεισε τις πύλες της προχθές.
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Φρένο…
…στη χορήγηση στεγαστικών δανείων αποφάσισε να βάλει η Τράπεζα της
Ελλάδος, µε τρόπο έµµεσο, πλην, όµως, σαφή. Υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύµατα να αυξήσουν τις προβλέψεις
τους, που θα πρέπει να διενεργούν για
τη συγκεκριµένη κατηγορία χορηγήσεων. Ταυτόχρονα ο διοικητής της ΤτΕ
Νίκος Γκαργκάνας συστήνει στις τράπεζες, η µηνιαία τοκοχρεολυτική δόση
των δανειοληπτών να µην υπερβαίνει
το 30% µε 40% του µηνιαίου εισοδήµατός τους, λαµβάνοντας υπόψη και µια
ενδεχόµενη αύξηση των επιτοκίων.
Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι αυτή
την τακτική ακολουθούν, ωστόσο διατείνονται ότι στην πράξη ο έντονος ανταγωνισµός στο χώρο της στεγαστικής πίστης έχει ως αποτέλεσµα να
χορηγούνται δάνεια αλόγιστα. Τα επισφαλή στεγαστικά δάνεια (υπ’
αυτή την έννοια) υπολογίζονται σε 40.000 και αντιστοιχούν σε 1,7
δισ. ευρώ.

∆υσοίωνες…
…και οι εκτιµήσεις του ΚΕΠΕ για
τη γενικότερη οικονοµική συγκυρία.
Στο τελευταίο τετραµηνιαίο ∆ελτίο
του, σηµειώνει ότι ο ρυθµός ανάπτυξης θα υποχωρήσει στο 3,1% ως
το τέλος του έτους (από 4,7% πέρυσι), ενώ ο πληθωρισµός θα αυξηθεί
στο 3,6% (από 2,9%).
Σηµειώνει, ακόµη, ότι µόνο τα
δάνεια διατηρούν «ζωντανά» τα
πορτοφόλια των νοικοκυριών, καθώς το διαθέσιµο εισόδηµα δεν αναµένεται να ενισχυθεί. Ωστόσο, η
καταναλωτική ζήτηση βρίσκεται χαµηλότερα και από το 2001, όπως
προκύπτει από το δείκτη όγκου του
λιανικού εµπορίου, από τις πωλήσεις ΙΧ και από τα έσοδα ΦΠΑ που
σηµειώνουν πτώση, παρά το ότι αυξήθηκαν οι συντελεστές.
Ως προς τις επενδύσεις, παρ’ ότι οι επίσηµες προβλέψεις έκαναν
λόγο για αύξηση 4,1%, η µείωση των δηµοσίων επενδύσεων είναι µεγαλύτερη των προβλέψεων και τα στοιχεία των ιδιωτικών δεν είναι
ενθαρρυντικά. Η µείωση των επενδυτικών δαπανών αναµένεται να έχει επιπτώσεις στην υποδοµή της χώρας και τη βιοµηχανική παραγωγή, υπογραµµίζεται στην έκθεση.
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∆ηµιουργική…
…λογιστική, κατά τα πρότυπα της ελεύθερης
(ιδιωτικής) αγοράς εφαρµόζουν πλέον τα κράτη - µέλη της ΕΕ δήλωσε ο επίτροπος για Οικονοµικές και Νοµισµατικές Υποθέσεις Χοακίν
Αλµούνια, σε συνέντευξή του στους «Financial
Τimes». Προσλαµβάνουν συµβούλους -κυρίως
ιδιωτικές τράπεζες- για να τους υποδείξουν
πως µε «σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία» µπορούν να αποκρύψουν τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα.
«Είναι νόµιµες δραστηριότητες, αλλά δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι µειώνουν τα ελλείµµατα» υποστηρίζει ο Επίτροπος, αναφερόµενος εµµέσως, τόσο στη
µέθοδο της τιτλοποίησης χρεών, όσο και -τουλάχιστον σε ορισµένες περιπτώσειςστις Συµπράξεις ∆ηµοσίου-Ιδιωτικού Τοµέα.

Μετανάστευση…
…µαζική επιχειρήσεων εκτός δυτικοευρωπαϊκού εδάφους διαβλέπει
µέσα στην επόµενη διετία µελέτη
που παρουσιάστηκε πριν λίγες ηµέρες στο Παρίσι. Το 17% των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην ΕΕ (των
«15») εξετάζουν το ενδεχόµενο µετεγκατάστασής τους, οι µισές από
αυτές στις νέες χώρες - µέλη της ΕΕ
και το 21% σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, εκτός της ΕΕ. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιθυµούν να µετεγκατασταθούν στην Ασία, κυρίως στην Κίνα
(το 29% φέτος, έναντι 22% το 2004), καθώς και στη νοτιοανατολική Ασία (10% έναντι
2% πέρυσι). Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων που σχεδιάζουν µετεγκατάσταση,
αφορούν σε παραγωγή (σε ποσοστό 61%), διανοµή (32%), διοίκηση (29%) και κέντρα
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (15%).

Επιχειρείτε…
…ηλεκτρονικά και το πρόγραµµα του υπουργείου Ανάπτυξης συνεχίζεται µε διαρκώς εντατικότερους ρυθµούς. Οι νέες αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός
∆ηµήτρης Σιούφας (αφορούν τη χρηµατοδότηση 263
επιχειρήσεων µε το ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ) αφορούν
τον Β΄ Κύκλο του προγράµµατος, που βρίσκεται σε εξέλιξη και στον οποίο υποβλήθηκαν 2.012 προτάσεις
και εντάχθηκαν 1.844 έργα, συνολικού προϋπολογισµού 177,5 εκατ. ευρώ. Τα έργα αφορούν σε επενδυτικές προτάσεις από αντίστοιχες ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις και έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισµό των πληροφοριακών τους συστηµάτων, µε σκοπό
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο νόµος Τρίτση…
…για τα αυθαίρετα («∆ήλωσέ το για να το σώσεις» - Ν.1337/1983)
είναι ισχυρός, αλλά µόνο σε ό,τι αφορά την προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση έκρινε το Ε’ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αφορµή προσφυγή ιδιώτη που είχε δύο αυθαίρετα στην εκτός σχεδίου περιοχή Χαλικάκι της Αίγινας και ήθελε να τα νοµιµοποιήσει. Το Ανώτατο Ακυρωτικό
∆ικαστήριο έκρινε ότι τα αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν πριν από την
31η Ιανουαρίου
1983 σε εκτός
σχεδίου περιοχές, δεν µπορούν
να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση, αν δεν ενταχθεί πρώτα η περιοχή στο σχέδιο πόλης. Το αντίθετο, θα είχε ως αποτέλεσµα «τη γενικευµένη νοµιµοποίηση αυθαιρέτων», πράγµα που θα «καθιστούσε
αδύνατο ή λίαν δυσχερή τον ορθολογικό πολεοδοµικό σχεδιασµό»
µιας περιοχής, όπως επιβάλλει το Σύνταγµα. Έτσι, η τελική απόφαση για τη διατήρηση ή όχι των αυθαιρέτων θα ληφθεί από τη Νοµαρχία, αφού ενταχθεί η περιοχή στο σχέδιο πόλης, όπως προβλέπει ο νόµος.

Ένας µηχανικός...
. .από τα δραστήρια µέλη του
ΤΕΕ, ο Αντώνης Μπέζας, βουλευτής Θεσπρωτίας, ορκίστηκε
υφυπουργός Οικονοµίας και
Οικονοµικών. Του ευχόµαστε
κάθε επιτυχία.
Ο νέος υφυπουργός, γεννηµένος στην Κέρκυρα το 1963,
Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ,
υπήρξε µέλος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τµήµατος Ηπείρου (1994-1997), δηµοτικός σύµβουλος Ηγουµενίτσας (1994-1998), ενώ βουλευτής πρωτοεξελέγη το 2000.
Σε όλα τα χρόνια της επιστηµονικής και πολιτικής δράσης του
παρέµεινε κοντά στο ΤΕΕ και συνεργάστηκε στην ανάδειξη και προώθηση των θεµάτων του τεχνικού κόσµου. Η συµετοχή του, τα τελευταία χρόνια στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, συνέβαλε στην αρµονικότερη συνεργασία του
ΤΕΕ µε το Εθνικό Κοινοβούλιο.
Από τη νέα του θέση, θέλουµε να ελπίζουµε ότι θα συνεχιστεί η
καλή και δηµιουργική συνεργασία µας.
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