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ΒΕΘ: Η αγορά ‘αιμορραγεί’ από το παραεμπόριο
Σε… Γη της Επαγγελίας τείνει να εξελιχθεί η Θεσσαλονίκη για το παραεμπόριο, που μέρα
με τη μέρα αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις, επισημαίνει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
«Χιλιάδες προϊόντα, αμφίβολης προέλευσης, χαμηλής ποιότητας κατακλύζουν τους πιο
εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, υπονομεύοντας, με τον τρόπο αυτό τη
λειτουργία των νόμιμων, στεγασμένων και υπαίθριων εμπορικών επιχειρήσεων»
σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι η διαιώνιση αυτής της κατάστασης
στερεί σημαντικούς πόρους από το ελληνικό δημόσιο, ενώ ενισχύει την αίσθηση
εγκατάλειψης και ατιμωρησίας στα κέντρα των μεγάλων πόλεων.
«Μέχρι σήμερα οι προσπάθειες της δημοτικής αστυνομίας να αντιμετωπίσει ουσιαστικά
το φαινόμενο αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές» υπογραμμίζει ο κ. Παπαδόπουλος,
τονίζοντας ότι «η πάταξη του παραεμπορίου, που παίρνει τη μορφή Λερναίας Ύδρας, θα
είναι ευεργετική για το σύνολο της οικονομίας».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΒΕΘ «το ζητούμενο για την αποτελεσματική πάταξη του
παραεμπορίου δεν είναι η δημιουργία απλά ενός συντονιστικού οργάνου των
διάσπαρτων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη σχετική αρμοδιότητα, αλλά η ύπαρξη ενός
νέου οργάνου που θα έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για να φέρει σε πέρας το έργο αυτό».
Συγκεκριμένα προτείνεται η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων των συναρμόδιων
υπηρεσιών σε ένα όργανο, με την ονομασία "Σώμα Ελέγχου και Δίωξης Παραεμπορίου"
(ΣΕΔΙΠ), του οποίου θα προΐσταται Ειδικός Γραμματέας, και το οποίο θα υπάγεται στο
υπουργείο Ανάπτυξης. «Δεν πρόκειται για τη δημιουργία νέας υπηρεσίας, αλλά για
συνένωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων σε ένα Σώμα, που θα στελεχωθεί με τη
μεταφορά σε αυτό των υπαλλήλων των διαφόρων φορέων, οι οποίοι ασχολούνται
1

σήμερα με το αντικείμενο, χωρίς τη διενέργεια νέων προσλήψεων» τονίζει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη προμήθειας ειδικών μηχανημάτων (xray scanners) και τοποθέτησή τους στα μεγάλα λιμάνια και στις συνοριακές πύλες της
χώρας, εντατικοποίηση των δειγματοληπτικών ελέγχων των φορτίων και ενίσχυση του
προσωπικού των τελωνείων στις μεγάλες πύλες εισόδου της χώρας.
ΙΟΒΕ: Αποθαρρύνει την επιχειρηματικότητα η αβεβαιότητα στην πραγματική
οικονομία
Το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί την τελευταία τριετία στην πραγματική οικονομία
αποθαρρύνει την επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα έκθεσης για την
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα την περίοδο 2011-2012 και την εξέλιξη των δεικτών
της επιχειρηματικότητας στην διάρκεια της κρίσης που θα παρουσιάσει σήμερα Τρίτη το
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Το μοντέλο παραχώρησης 12 μεγάλων λιμανιών εξετάζει το ΤΑΙΠΕΔ
Το μοντέλο παραχώρησης 12 μεγάλων λιμανιών εξέτασε χθες το Ταμείο Αξιοποιήσεως
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Σημειώνεται πως το χαρτοφυλάκιο
του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο έχει περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνει 12 λιμάνια,
ήτοι τα λιμάνια του Πειραιά (ΟΛΠ), της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), του Βόλου, της Ραφήνας,
της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, της Αλεξανδρουπόλεως, του Ηρακλείου, της Ελευσίνας,
του Λαυρίου, της Κέρκυρας και της Καβάλας. Το ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει το 74% του ΟΛΠ
και του ΟΛΘ και το 100% των υπόλοιπων λιμανιών βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης
του πλέον αρμόδιου τρόπου αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των λιμανιών μέσω της
δημιουργίας ομάδων λιμένων που μετέπειτα θα αποκρατικοποιηθούν μέσω μιας σειράς
συναλλαγών. Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες φέρουν τη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ να
εξετάζει την αξιοποίηση ΟΛΠ και ΟΛΘ μέσω συμβάσεων παραχώρησης και όχι με πώληση
μετοχών.
ΕΕ: Αιφνιδιαστική μείωση λιανικών πωλήσεων
Μείωση των λιανικών πωλήσεων καταγράφηκε στην ευρωζώνη το Δεκέμβριο και
μάλιστα πολύ δυσμενέστερη από ότι προέβλεπαν οι αναλυτές. Συγκεκριμένα, οι λιανικές
πωλήσεις μειώθηκαν το Δεκέμβριο κατά 0,8% σε μηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση, οι
πωλήσεις συρρικνώθηκαν κατά 3,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι αναλυτές,
σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, προέβλεπαν μείωση κατά 0,5% σε μηνιαία βάση
και 1,3% σε ετήσια βάση.
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Ενδείξεις ανάκαµψης στην οικονοµία της Ευρωζώνης
Μικρότερη από τις αρχικές εκτιµήσεις ήταν η συρρίκνωση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στον τοµέα των υπηρεσιών στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, µε αποτέλεσµα το
ευρώ να ενισχυθεί πάνω από τα 1,35 δολάρια, καθώς η ευρωπαϊκή οικονοµία εισέρχεται
σταδιακά σε τροχιά ανάκαµψης από την ύφεση. Ωστόσο, η ευρωοικονοµία είναι ακόµα σε
κακή κατάσταση, όπως δείχνουν τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις.
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