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602 βιοτεχνίες έβαλαν λουκέτο το α΄ τρίμηνο του 2013
Η αρνητική πορεία των προηγούμενων ετών, αναφορικά με τα λουκέτα στις βιοτεχνίες
της Θεσσαλονίκης, φαίνεται να συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο του 2013, καθώς 602
επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, την ώρα που έναρξη έκαναν μόλις 210. Κάνοντας, πάντως,
μία αναδρομή στο αντίστοιχο περσινό διάστημα (Ιανουάριος – Μάρτιος του 2012) η
εικόνα μοιάζει οριακά πιο ελπιδοφόρα, καθώς οι επιχειρήσεις που ανέστειλαν την
λειτουργία τους πέρυσι, εν λόγω διάστημα, ήταν 620, ενώ εκείνες που ξεκίνησαν τη
δραστηριότητα τους 200.
Κατά συνέπεια οι διαγραφές το διάστημα Ιανουαρίου- Μαρτίου 2013 είναι μειωμένες
έναντι του περσινού πρώτου τριμήνου κατά 2,9%, ενώ οι εγγραφές είναι αυξημένες κατά
5%. Τα εν λόγω στοιχεία προκύπτουν από τα μητρώα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Στο μεταξύ, για μία ακόμη φορά, το διάστημα Ιανουαρίου- Μαρτίου 2013, τα σκήπτρα
στις διαγραφές κρατούν οι ατομικές επιχειρήσεις (471) όταν ένα χρόνο νωρίτερα το
αντίστοιχο διάστημα οι ατομικές επιχειρήσεις που αποχαιρέτησαν την ενεργό δράση
ανέρχονταν σε 491.
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Αναφορικά με τις εγγραφές, τη μερίδα του λέοντος κατέχουν οι ατομικές επιχειρήσεις
καθώς έκαναν έναρξη 146 έναντι 134 πέρυσι.
Σχολιάζοντας τα στοιχεία εγγραφών - διαγραφών ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, σηµείωσε ότι «η ακολουθούμενη πολιτική λιτότητας εξοντώνει τις όποιες
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα και βυθίζει σε τέλμα
την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εσωτερική ζήτηση». «Το επιχειρείν περνάει
ένα δύσκολο «crash test» μετρώντας ήδη πολλές απώλειες, γεγονός που αποτυπώνεται
και στις εγγραφές – διαγραφές του ΒΕΘ. Αν δεν υπάρξει ουσιαστική στρατηγική
ανάπτυξης από την πλευρά της πολιτείας θα συνεχίσουμε να ζούμε συντροφιά με την
αβεβαιότητα, που είναι ο χειρότερος σύμβουλος για την επιχειρηματικότητα» τόνισε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ.
Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα στην ανεργία
Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα συνεχίζει να είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη,
ξεπερνώντας ακόμα και την Ισπανία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για το μήνα
Φεβρουάριο
που
ανακοίνωσε
σήμερα
η
Eurostat.
Επιπλέον, στη χώρα μας έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας το τελευταίο
έτος, ενώ κατέχει την αρνητική πρωτιά και στους νέους έως 25 ετών.
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της Eurostat για τη χώρα μας αφορούν το μήνα
Δεκέμβριο.Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 26,4%. Δεύτερη ήταν
η Ισπανία (26,3%) και τρίτη η Πορτογαλία με 17,5%. Τη χαμηλότερη ανεργία έχει η
Αυστρία
με
4,8%.
Σε σύγκριση με ένα έτος πριν, στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 26,4% από
21,4%, στην Κύπρο σε 14% από 10,2%, στην Πορτογαλία σε 17,5% από 14,8% και στην
Ισπανία σε 26,3% από 23,9%.
Κανονικά αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγχώνευση Εθνικής - Eurobank
Με την επιστροφή της τρόικας αύριο, Τετάρτη, στην Αθήνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το
θέμα της συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας με τη Eurobank, με την κυβέρνηση και τις
αρμόδιες εποπτικές αρχές να υποστηρίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Ανώτατες κυβερνητικές πηγές δηλώνουν πως η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με τη
Eurobank είναι μη αναστρέψιμη και υποστηρίζεται τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από
την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Τα ίδια στελέχη εκφράζουν απορία για την αλλαγή της στάσης της τρόικας τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή και υπενθυμίζουν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού είχε δώσει την έγκρισή της προκειμένου να προχωρήσει η δημόσια
προσφορά της Εθνικής προς τους μετόχους της Eurobank.
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«Η Εθνική διαθέτει το 84,3% της Eurobank. Οι παλαιοί μέτοχοι είναι πλέον ελάχιστοι. Η
διαδικασία βαίνει προς ολοκλήρωση και δεν αντιστρέφεται. Κάτι τέτοιο θα έπληττε
προσθετά την εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικό περιορισμό», σημειώνουν
χαρακτηριστικά στο in.gr.
Οι δανειστές εμφανίζονται να μην επιθυμούν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης
επικαλούμενοι ότι θα προκύψει μία υπερτράπεζα με ενεργητικό 170 δισ ευρώ, μόλις 20
δισ ευρώ μικρότερο από το ελληνικό ΑΕΠ.
Μαζικές ρευστοποιήσεις τραπεζικών μετοχών στο Χρηματιστήριο
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στο Χρηματιστήριο και σήμερα, καθώς οι επενδυτές
προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις στους περισσότερους κλάδους της αγοράς και κυρίως
στις τράπεζες.
Στις 13:00 ο γενικός δείκτης σημείωνε πτώση 1,14% στις 859,27 μονάδες και η αξία των
συναλλαγών διαμορφωνόταν στα 17,2 εκατ. ευρώ περίπου. Νωρίτερα, η αγορά είχε
ανέλθει έως τις 879,13 μονάδες.
Ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών υποχωρούσε κατά 5,28%.Ανοδικά κινούνταν 38
μετοχές, 65 πτωτικά και 23 παρέμεναν σταθερές.
Κατάρρευση των εσόδων από έμμεσους φόρους το Μάρτιο
Οι φόροι στην περιουσία εξακολουθούν να σώζουν τα προσχήματα στο σκέλος των
φορολογικών εσόδων όπου η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα έκρυθμη.
Τα προκαταρκτικά απολογιστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία
των φορολογικών εισπράξεων τον Μάρτιο επιβεβαιώνουν την κατάρρευση των εσόδων
από έμμεσους φόρους και ειδικά το πρόβλημα που υπάρχει στην είσπραξη του ΦΠΑ
Σημειώνεται πως τον Ιανουάριο το υπουργείο Οικονομικών ανέμενε έσοδα 1,7 δισ. ευρώ
από τον ΦΠΑ και τελικά εισέπραξε 1,54 δισ. ευρώ. Το Φεβρουάριο ανέμενε 917 εκατ.
ευρώ και εισέπραξε 890 εκατ. ευρώ, ενώ τον Μάρτιο ανέμενε έσοδα 945 εκατ. ευρώ και
εισέπραξε τελικώς περίπου 840 εκατ. ευρώ.
Μείωση 15%-20% στο χαράτσι της ΔΕΗ εξετάζει το οικονομικό επιτελείο
Εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση του χαρατσιού της ΔΕΗ κατά 15%-20%, προκειμένου
να κάμψει έτσι και τις αντιρρήσεις της ΔΗΜΑΡ στη διατήρησή του και το 2013 εξετάζει
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για νέα καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα,
με αποτέλεσμα να μην ληφθεί απόφαση για τη δόση ούτε στο Eurogroup της 12ης
Απριλίου, σύμφωνα με Τα Νέα. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι πιθανό να ληφθεί
απόφαση για τη δόση σε κάποιο έκτακτο Eurogroup, αργότερα τον Απρίλιο.
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Το υπουργείο Οικονομικών έχει επεξεργαστεί σενάριο για μείωση του ΕΕΤΗΔΕ κατά
15%-20%, κάτι που θα οδηγήσει σε απώλειες εσόδων κατά 315-420 εκατ. ευρώ.
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