20133
15 Ιανουαρίου 201
ΒΕΘ: Ηλεκτροσόκ οι αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ
Ηλεκτροσόκ για τον επιχειρηµατικό κόσµο, χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος τις νέες αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ που για
τις εµπορικές, βιοµηχανικές και αγροτικές χρήσεις θα κυµαίνονται από 10- 12%. «Την ώρα που η
χώρα βαδίζει στα πιο σκοτεινά µονοπάτια της ύφεσης, την ώρα που πολίτες και επιχειρηµατίες δεν
µπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στις ανελαστικές τους δαπάνες, έρχεται να προστεθεί ένας ακόµη
εφιάλτης στην καθηµερινότητα µας» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ επισηµαίνοντας ότι οι νέες
αυξήσεις της ∆ΕΗ ξεπερνούν κάθε λογική.
«Έχει αναρωτηθεί η πολιτεία πως κατορθώνουν µέχρι σήµερα οι επιχειρήσεις και επιβιώνουν; Την
απασχολεί αν το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων µετακυληθεί στις τιµές προϊόντων και
υπηρεσιών; Προφανώς και όχι. Πρέπει επιτέλους να γίνει κοινός τόπος ότι απαιτείται στρατηγική
ανάπτυξης και αλλαγή οικονοµικής πολιτικής, διαφορετικά οι επιχειρήσεις δεν θα µπορέσουν να
γίνουν ανταγωνιστικές, αντιθέτως θα πολλαπλασιαστούν τα λουκέτα στην αγορά» σηµειώνει ο κ.
Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι «η κοινωνία αποτελεί το εξιλαστήριο θύµα σε µία πολιτική που
οδηγεί στην εξαθλίωση. Οι αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση
προς όφελος της εταιρείας, µη λαµβάνοντας, όµως, υπόψη ότι υπό αυτές τις συνθήκες πολίτες και
επιχειρηµατίες οδηγούνται στην εξόντωση».
Αναφερόµενος στην έλλειψη ρευστότητας, που αποτελεί το µέγα ζητούµενο σε µία οικονοµία που
βουλιάζει στην ύφεση και στην λιτότητα, επί µακρόν, ο πρόεδρος του ΒΕΘ τονίζει ότι «ο ιδιωτικός
τοµέας δεν έχει άλλες αντοχές. Η πτωτική πορεία της τραπεζικής χρηµατοδότησης προς τον εγχώριο
ιδιωτικό τοµέα και η παραµονή ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό στερούν ρευστότητα από την
ελληνική αγορά. ∆υστυχώς για όλους µας η ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται µε δανεικά από την τρόικα.
Πρέπει άµεσα να γίνει ο επαναπατρισµός των κεφαλαίων που εξήλθαν στο εξωτερικό και να
ανοίξουν, εκ νέου, οι κάνουλες των τραπεζικών ιδρυµάτων που παραµένουν ερµητικά κλειστές».
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ΙΟΒΕ: Σε υψηλό 2ετίας το οικονοµικό κλίµα
Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα κινείται ανοδικά και τον ∆εκέµβριο, 5 µονάδες
υψηλότερα σε σχέση µε το Νοέµβριο, φθάνοντας στις 84,1 µονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο της
τελευταίας διετίας, αναφέρει το ΙΟΒΕ στην οικονοµική συγκυρία ∆εκεµβρίου. Η άνοδος του δείκτη
προέρχεται από την ανάκαµψη των προσδοκιών σε όλους τους τοµείς, εκτός των Κατασκευών, αλλά
και από τη βελτίωση στην καταναλωτική εµπιστοσύνη. Όπως είχε αναφερθεί ήδη από το
προηγούµενο δελτίο συγκυρίας, η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα - παρά τις
σηµαντικές επιβαρύνσεις που επιφέρουν σε µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού - επενέργησε ως ένα
βαθµό κατευναστικά στη διάχυτη αβεβαιότητα των οικονοµικών µονάδων για την πορεία της χώρας.
Σε 1,3 δισ. ευρώ ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών το 2012
Σε 1,3 δισ. ευρώ ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών το 2012 ενώ σε τεµάχια σε 125.025,
σύµφωνα µε στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ. Το 2011 οι ακάλυπτες επιταγές είχαν φθάσει σε τεµάχια σε
178.412 και σε αξία είχαν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. Οι απλήρωτες συναλλαγµατικές το 2012 ανήλθαν
σε τεµάχια σε 122.463 και σε αξία σε 193,1 εκατ. ευρώ. Το 2011 ανήλθαν σε 145.759 σε τεµάχια και σε
233,2 εκατ. ευρώ σε αξία.
Αναλαµβάνουν επισήµως καθήκοντα οι επίτροποι στις τράπεζες
Αύριο, αναλαµβάνουν επισήµως καθήκοντα στις τράπεζες οι ελεγκτικές εταιρείες-επίτροποι, οι
οποίες θα παρακολουθούν τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν καταθέσει τα πιστωτικά ιδρύµατα στο
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα της Ελλάδος και θα συντάσσουν ανά
τρίµηνο σχετικές απολογιστικές εκθέσεις. «Θα βρούµε ένα modus vivendi για να ασκούµε την
εποπτεία µαζί µε τους επιτρόπους» τονίζει στέλεχος που εµπλέκεται ενεργά στις διαδικασίες
κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών, προσθέτοντας πως η τρόικα έχει γενικά δείξει πως εάν της
παραθέσεις σωστά επιχειρήµατα δεν φέρνει αντιρρήσεις.
Στο 36% η «µαύρη» εργασία, κυρίως από παράνοµους µετανάστες
Στο 36% έχει φθάσει η αδήλωτη εργασία, και σε ορισµένες περιοχές της χώρας το 44%, ενώ το 42%
των ανασφάλιστων εργαζοµένων είναι αλλοδαποί χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία των ελέγχων για την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και της «µαύρης»
εργασίας, που πραγµατοποίησαν στη διάρκεια του προηγούµενου έτους σε όλη τη χώρα τα κλιµάκια
των επιθεωρητών της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση της ρευστότητας, δηλώνει ο Κ.Χατζηδάκης
Την ανάγκη για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, επεσήµανε µε σχετική του δήλωση ο
υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κωστής
Χατζηδάκης, κατά την οµιλία του στο διοικητικό συµβούλιο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Αθηνών. Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών, προσπάθεια στην οποία χρειάζεται να συµβάλλει και το υπουργείο στο βαθµό που του
αναλογεί, προκειµένου για την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών «για να καταστεί η οικονοµία
µας ανταγωνιστική, εξωστρεφής, φιλική στις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα», όπως δήλωσε
χαρακτηριστικά. Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στη συµφωνία µε την ΕΤΕπ για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 1,44 δις ευρώ, η οποία υλοποιείται ήδη- και µέχρι το τέλος του
2013 αποµένουν να συµβασιοποιηθούν άλλα 400 εκατοµµύρια-, ενώ έκανε λόγο και για το θέµα των
εγγυητικών επιστολών των εισαγωγικών/εξαγωγικών επιχειρήσεων έναντι των προµηθευτών τους, οι
οποίες θα υποστηριχθούν από τον Απρίλιο µέσω του προγράµµατος παροχής εγγυήσεων.
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Ένας στους δύο βιοµηχανικούς κλάδους παράγει 50% λιγότερα προϊόντα έναντι του 2005
∆ώδεκα κλάδοι της ελληνικής βιοµηχανίας, που το 2005 αντιπροσώπευαν σχεδόν το 1/3 της
συνολικής µεταποιητικής παραγωγής της χώρας, έχουν περιορίσει περισσότερο από 50%, σε σχέση
µε το 2005, την παραγωγική τους δραστηριότητα. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα έως τώρα στοιχεία για
τον όγκο της παραγωγικής δραστηριότητας στον χώρο της ελληνικής µεταποιητικής βιοµηχανίας το
2012, προκύπτει σε σχέση µε το έτος 2005, που χρησιµεύει ως έτος αναφοράς για τα στοιχεία που
συγκεντρώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), µείωση παραγωγής άνω του 50% σε έναν
στους δύο κλάδους της βιοµηχανίας.
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