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Συρρίκνωση του μεταποιητικού τομέα και τον Ιανουάριο
Αρνητικά ξεκίνησε το 2013 για την μεταποιητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς η
συνεχιζόμενη μείωση των νέων παραγγελιών είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει
περαιτέρω η παραγωγή και η απασχόληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μηνιαίας
έρευνας της Markit, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) διαμορφώθηκε στις 41,7
μονάδες, οριακά υψηλότερα από τις 41,4 μονάδες του Νοεμβρίου. Ο δείκτης, ωστόσο,
βρίσκεται εδώ και πάνω από μία τριετία κάτω από τις 50 μονάδες που διαχωρίζουν τη
συρρίκνωση από την επέκταση.
Οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 11 μηνών και με
τον υψηλότερο σχεδόν ρυθμό από το 1999, όταν ξεκίνησε να διεξάγεται η έρευνα.
Παράλληλα, ο ρυθμός μείωσης των παραγγελιών από το εξωτερικό επιβραδύνθηκε, κάτι
που υποδεικνύει πως η εγχώρια ζήτηση είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στην
απόδοση του κλάδου. Η εξασθένιση των παραγγελιών είχε αρνητικές επιπτώσεις στην
παραγωγή, που συνέχισε να μειώνεται, αν και με χαμηλότερο ρυθμό συγκριτικά με τον
Δεκέμβριο. Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές προχώρησαν σε νέες περικοπές
προσωπικού, με το ρυθμό μείωσης της απασχόλησης, ωστόσο, να εξασθενεί σε σχέση με
το Δεκέμβριο και να καταγράφει τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 19 μηνών.
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Ευρωπαϊκή πρωτιά στην ανεργία για την Ελλάδα με 26,8%
Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας µεταξύ των 27 κρατών της ΕΕ έχει η Ελλάδα, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε την Παρασκευή η Eurostat. Παράλληλα, στη
χώρα µας έχει σηµειωθεί η µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας το τελευταίο έτος, ενώ σε ό,τι
αφορά του νέους έως 25 ετών χωρίς δουλειά είναι το 57,6% έναντι 23,4% κατά µέσο όρο στην
Ευρώπη.
Μόλις 7.000 καταθέτες εξωτερικού υπέβαλαν συμπληρωματικές δηλώσεις
Τελευταία προθεσµία έως τις 15 Φεβρουαρίου 2013 θα έχουν περίπου 18.000 Έλληνες
καταθέτες ξένων τραπεζών προκειµένου να υποβάλουν συµπληρωµατικές δηλώσεις, καθώς σε
διαφορετική περίπτωση θα λάβουν ραβασάκια µε φόρο 45% επί της διαφοράς των εµβασµάτων
που έστειλαν στο εξωτερικό και των εισοδηµάτων που δήλωσαν. Μέχρι στιγµής, µόλις 7.000
καταθέτες έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών
Συστηµάτων.
Στο 2% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο
Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επιβράδυνση σημείωσε ο πληθωρισμός στην
Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, σε μια ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις μειώνουν τις τιμές τους για
να προσελκύσουν καταναλωτές. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2% τον
Ιανουάριο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Eurostat, από 2,2% τον περασμένο
Δεκέμβριο. Η πρώτη εκτίμηση της Eurostat είναι χαμηλότερη από το 2,2% που είχαν
προβλέψει οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters. Ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2%) και σε συνδυασμό με την ανεργία
που έχει ανέλθει σε επίπεδα-ρεκόρ δίνει το περιθώριο στην ΕΚΤ να μειώσει εκ νέου τα
επιτόκια για να τονώσει την οικονομία.
Μείωση 3,5% στην ελληνική αγορά πληροφορικής το 2013, προβλέπει η IDC
Σε 1,69 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία της αγοράς πληροφορικής στην Ελλάδα το
2012, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών IDC, ύστερα
από ένα άσχημο 2011, σημειώνοντας μείωση 13% σε ετήσια βάση, καθώς οι δύο
συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις επηρέασαν αρνητικά την αγορά κατά το πρώτο
μισό του έτους. Επιπλέον, η έλλειψη νέων, μεγάλων έργων πληροφορικής και η έλλειψη
ρευστότητας λειτούργησαν ανασταλτικά στην εγχώρια αγορά Τεχνολογίας &
Πληροφοριών (ΙΤ) τη χρονιά που πέρασε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IDC, η
κατηγορία που επηρεάστηκε περισσότερο ήταν το λογισμικό (hardware) που σημείωσε
μείωση 15,2% σε ετήσια βάση, λόγω των μειωμένων εσόδων από τις πωλήσεις Η/Υ,
κινητών τηλεφώνων και εκτυπωτικών λύσεων. Οι δαπάνες για λογισμικό (software)
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επίσης επηρεάστηκαν αρνητικά, σημειώνοντας ετήσια μείωση 9,9% ενώ οι υπηρεσίες
πληροφορικής αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικές, με την πτώση να αγγίζει το 8,5% σε ετήσια
βάση.
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