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Ενισχύσεις 550 εκατ. ευρώ από το Ταµείο «Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση»
Το Ταµείο ∆ανειοδοτήσεων «Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση» είναι έτοιµο να ξεκινήσει τη
δράση του στην παροχή δανείων κεφαλαίου κινήσεως προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις όλης
της επικράτειας, σε συνέχεια της σχετικής εγκρίσεως της επενδυτικής επιτροπής του Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας (ΤΕΠΙΧ).
Σύµφωνα µε το υπουργείο Ανάπτυξης, εντός των προσεχών ηµερών αναµένεται η υπογραφή
των συµβάσεων χρηµατοδότησης - συνεπένδυσης µε τις 14 προεπιλεγείσες τράπεζες, µέσω των
οποίων θα παρασχεθούν τα δάνεια. Σύµφωνα µε τους όρους της συνεπένδυσης, οι τράπεζες που
συµµετέχουν, θα καλύψουν -ισόποσα µε το νέο Ταµείο- το 50% των δανείων που θα
χορηγηθούν, το συνολικό ύψος των οποίων θα ανέλθει σε 550 εκατ. ευρώ.
Επισηµαίνεται ότι το επιτόκιο των δανείων που θα χορηγηθούν µε τους όρους του Ταµείου, θα
ανέρχεται στο ήµισυ του επιτοκίου που θα επιβαρυνόταν η επιχείρηση εάν το δάνειο χορηγείτο
αποκλειστικά από τα διαθέσιµα της συνεργαζόµενης τράπεζας. Το ευνοϊκό αυτό κόστος
οφείλεται στην σχέση συνεπένδυσης ( 1:1 µεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών) και στην άτοκη φύση
των κεφαλαίων που εισφέρονται από την ΕΤΕΑΝ στο Ταµείο, µέσω εθνικών και κοινοτικών
πόρων.
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Ενστάσεις για τη συγχώνευση Εθνικής - Eurobank εγείρει τώρα η τρόικα
Νέες απαιτήσεις φαίνεται να εγείρει η τρόικα που µέσα στην εβδοµάδα επιστρέφει στην Αθήνα
για την τελική διαβούλευση που αφορά την εκταµίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ. Σύµφωνα
µε τις πληροφορίες, οι δανειστές εγείρουν ενστάσεις για τη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας
µε την Eurobank, κάτι το οποίο η κυβέρνηση θεωρεί «κόκκινη γραµµή». Κύκλοι της Εθνικής
Τράπεζας επισηµαίνουν ότι η διαδικασία είναι µη αναστρέψιµη, τη στιγµή µάλιστα που οι
µέτοχοι της Εθνικής κατέχουν πλέον πάνω από το 80% των µετοχών της Eurobank.
Κρίσιµες επαφές κυβέρνησης - τρόικας για τις επόµενες δόσεις
Την αισιοδοξία ότι εντός των εποµένων ηµερών θα υπάρξει συµφωνία κυβέρνησης – τρόικας
για τα περισσότερα από τα εκκρεµή θέµατα εκφράζουν στελέχη του οικονοµικού επιτελείου.
Τα ίδια στελέχη θεωρούν ότι έως τις 12 Απριλίου, οπότε το ελληνικό πρόγραµµα θα εξετασθεί
στο άτυπο Eurogroup του ∆ουβλίνου, θα υπάρξει πρόοδος που θα επιτρέψει τόσο την
εκταµίευση της δόσης του Μαρτίου ύψους 2,8 δισ. ευρώ, όσο και των 6 δισ. ευρώ της
εποµένης δόσης.
Στο στόχαστρο φορολογικές οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ
Ειδικές διαδικασίες για την είσπραξη φορολογικών οφειλών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ
δροµολογεί το υπουργείο Οικονοµικών. Εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονοµικών
Γ.Μαυραγάνη προβλέπει πως οι συνολικές βασικές οφειλές ανά οφειλέτη άνω του 1,5 εκατ.
ευρώ ανακαθορίζονται ως ιδιαίτερα σηµαντικού ύψους οφειλές, η επιδίωξη της είσπραξης των
οποίων θα υπάγεται πλέον και στην αρµοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.
Νέα επιδείνωση κατέγραψαν το Μάρτιο οι συνθήκες στην ελληνική µεταποίηση
Νέα επιδείνωση κατέγραψαν το Μάρτιο οι συνθήκες στην εγχώρια µεταποίηση, µε τη χαµηλή
ζήτηση να οδηγεί σε περιορισµό της παραγωγής και την περικοπή των θέσεων εργασίας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µηνιαίας έρευνας της Markit που δηµοσιεύθηκαν σήµερα ο
∆είκτης Υπευθύνων Προµηθειών (PMI) υποχώρησε στις 42,1 µονάδες από τις 43,0 µονάδες
του Φεβρουαρίου. Παρέµεινε για 43ο µήνα κάτω από το όριο των 50 µονάδων που
διαχωρίζουν τη συρρίκνωση από την επέκταση.
Σύµφωνα µε τη Markit, ο όγκος των νέων παραγγελιών µειώθηκε µε έντονο ρυθµό, εξαιτίας
της περιορισµένης ζήτησης από την εγχώρια και την εξωτερική αγορά, οδηγώντας σε
σηµαντική πτώση την παραγωγή. Ως συνέπεια της χαµηλής ζήτησης, οι Έλληνες
κατασκευαστές συνέχισαν να µειώνουν τον αριθµό των εργαζοµένων τους, µε τα επίπεδα
απασχόλησης να υποχωρούν µε τον ταχύτερο ρυθµό από τις αρχές του έτους.
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Μειώσεις αποδοχών από το επίδοµα γάµου και τις αλλαγές στον κατώτατο µισθό
Τέλος εποχής από σήµερα για το επίδοµα γάµου, για όσους εργαζόµενους αµείβονται µε την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, καθώς λήγει η τρίµηνης µετενέργειας ισχύος της
ΕΓΣΣΕ, καθώς και όλων των προηγούµενων µη νοµοθετικά κατοχυρωµένων ρυθµίσεων τις
οποίες είχαν συνοµολογήσει στο παρελθόν η ΓΣΕΕ µε τις εργοδοτικές οργανώσεις του ΣΕΒ,
της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ. Η απώλεια του επιδόµατος για τους έγγαµους θα επιφέρει µειώσεις
10% στις αποδοχές τους.
Πλέον, η καταβολή του επιδόµατος θα εξαρτάται από τη βούληση των εργοδοτών και αν θα
περιλαµβάνεται στις νέες κλαδικές ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας που υπογράφονται. Μαζί µε
το επίδοµα γάµου, οι απώλειες στις αποδοχές των εργαζοµένων την τελευταία τριετία
αγγίσουν, κατά περιπτώσεις, και το 40%.
Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλούν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις τα σχέδια για αλλαγές
στον µηχανισµό ορισµού του κατώτατου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα, παρά τις επίσηµες
διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνουν νέες µειώσεις.
Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης τονίζει, πάντως, ότι ο κατώτατος µισθός θα
παραµείνει σταθερός µέχρι το 2017. Ωστόσο, µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2014 θα
επανεξεταστεί το καθεστώς και κανείς δεν ξέρει αν ενδεχόµενη αναπροσαρµογή θα
περιλαµβάνεται στις απαιτήσεις της τρόικας, κυρίως µέσω της κατάργησης των τριετιών.
Ολοκληρώνεται η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών
Στην τελική της φάση εισέρχεται από σήµερα η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των µεγάλων
συστηµικών τραπεζών στην χώρα µας, η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας θα καταστήσει το
τραπεζικό σύστηµα ικανό να συµβάλει στο µεγάλο στοίχηµα της εκκίνησης της ανάπτυξης της
οικονοµίας.
Ήδη, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αποστείλει στις συστηµικές τράπεζες επιστολή µε την οποία
ζητεί από τις διοικήσεις της Εθνικής, της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς να
προχωρήσουν µε ταχείς ρυθµούς τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαιοποίησης, υπογραµµίζοντας ότι θα πρέπει το αργότερο µέχρι το τέλος της επόµενης
εβδοµάδας, να έχουν προχωρήσει στη σύγκληση των γενικών τους συνελεύσεων, ώστε να
αποφασίσουν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.
Επιχειρηµατική αποστολή στο Βελιγράδι
Στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-µελών του και στη στήριξη
των ελληνικών εµποροοικονοµικών συµφερόντων σε αγορές- στόχους το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης καλεί τα µέλη του να συµµετάσχουν στην επιχειρηµατική
αποστολή που πρόκειται να διοργανώσει στο Βελιγράδι, σε συνεργασία µε το γραφείο της
αναπληρωτού γενικής γραµµατέως ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής
Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών και το Γραφείο Ο.Ε.Υ..
Η αποστολή αφορά τους επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς δοµικών υλικών
και γενικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο, µε στόχο να πάρουν µέρος σε αυτή την
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προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας πιθανής συνεργασίας µεταξύ των επιχειρηµατιών
των δύο χωρών. Η επιχειρηµατική αποστολή θα πραγµατοποιηθεί το πρώτο δεκαήµερο του
Ιουνίου 2013.
Το κόστος συµµετοχής - που θα ανακοινωθεί το επόµενο διάστηµα – θα περιλαµβάνει:
-Πρόγραµµα προκαθορισµένων συναντήσεων που θα καταρτισθεί από το υπουργείο
Εξωτερικών
-Αεροπορικά εισιτήρια
-Παραµονή σε ξενοδοχεία 4* ή 5* µε πρωινό, σε δίκλινο δωµάτιο
-Μετακινήσεις εξωτερικού
-Ενηµερωτικό φάκελο µε στοιχεία αγοράς
-∆ηµοσιότητα και προβολή
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην επιχειρηµατική αποστολή µπορούν
να επικοινωνούν - για περισσότερες πληροφορίες - µε το γραφείο δηµοσίων σχέσεων του
επιµελητηρίου στα τηλέφωνα: 2310-271708 και 2310 241668, (email : public@veth.gov.gr) τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
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