16 Οκτωβρίου 2012
Σε 1,25 δισ. ευρώ µειώθηκαν ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγµατικές
στο 9µηνο
Στα 1,25 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγµατικές το
εννεάµηνο του 2012 καταγράφοντας µείωση 46% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι,
σύµφωνα µε στοιχεία της «Τειρεσίας ΑΕ».
Επιµήκυνση δανείων προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις προωθεί το ΕΤΕΑΝ
Τη δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο της περιόδου αποπληρωµής των δανείων που είχαν
δοθεί προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέσω του ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) την περίοδο
2008-2009 προωθεί ο φορέας, σε µια προσπάθεια να τους δοθεί «ανάσα» για να αντιµετωπίσουν
τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Υπενθυµίζεται ότι στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου κύκλου
εγγυήσεων που είχε δοθεί από το πρώην ΤΕΜΠΜΕ είχαν δανειοδοτηθεί 57.372 επιχειρήσεις,
αντλώντας µε ευνοϊκούς όρους χρηµατοδότηση για κεφάλαια κίνησης ύψους 5,2 δισ. ευρώ
περίπου. Οι καταπτώσεις αντιπροσωπεύουν το 18% των δανείων που χορηγήθηκαν, ποσοστό που
θεωρείται ότι ευθυγραµµίζεται µε τον µέσο όρο επισφαλειών των επιχειρηµατικών δανείων, που
παρατηρείται και στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστηµα.
ΙΟΒΕ: Ύφεση 6,6% το 2012
Ύφεση 6,6% προβλέπει για φέτος το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
στην τελευταία τριµηνιαία οικονοµική έκθεσή του για την ελληνική οικονοµία, έναντι ύφεσης
6,9% που ανέµενε στην προηγούµενη έκθεσή του. Αναφορικά µε την πορεία της ανεργίας στη
χώρα, το ΙΟΒΕ εκτιµά ότι παραµένει σε ανοδική τροχιά και ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί
ολόκληρο το 2012. Η πρόβλεψη του Ιδρύµατος για την ανεργία διαµορφώνεται στο 24,2% για το
2012, από 23,6% που ήταν στην προηγούµενη έκθεση. Εν τω µεταξύ, ο πληθωρισµός
προβλέπεται να κινηθεί στο σύνολο του 2012 στην περιοχή του 1,5%.Το ΙΟΒΕ εκτιµά ότι η χώρα
µπορεί να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το χρέος της γύρω στο τέλος της δεκαετίας, χωρίς
περαιτέρω βοήθεια από τους πιστωτές της, πέρα από κάποιες συνήθεις σε παρόµοιες
καταστάσεις διευκολύνσεις.
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∆ραµατική συρρίκνωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Περισσότερες από 90.000 ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο το διάστηµα
2008 – 2011. Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
αποτελούν το βασικό άξονα της ευρωπαϊκής οικονοµίας καθώς αντιπροσωπεύουν πάνω από το
98% όλων των επιχειρήσεων µε περίπου 20,7 εκατοµµύρια εταιρείες και περισσότερους από 87
εκατοµµύρια εργαζοµένους. Το 92,2% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων εκπροσωπούν οι πολύ
µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζοµένους. Εκτιµάται ότι οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 67% της συνολικής απασχόλησης και το 58% της
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της ΕΕ.
∆ιεκόπησαν οι συνοµιλίες µεταξύ τρόικας και υπουργού Εργασίας
Μετ' εµποδίων προχωρούν οι διαπραγµατεύσεις του υπουργού Εργασίας µε τους επικεφαλής της
τρόικας για τα εργασιακά, καθώς η συνάντηση που είχε ξεκινήσει στις 10 το πρωί διακόπηκε
αιφνιδίως µετά από 2,5 ώρες. Ο λόγος της διακοπής είναι ότι ο εκπρόσωπος του ∆ΝΤ, Πολ
Τόµσεν, είπε στο οικονοµικό επιτελείο ότι θέλει να µιλήσει µε την επικεφαλής του Ταµείου,
Κριστίν Λαγκάρντ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο λόγος που οδήγησε τον κ. Τόµσεν σ' αυτή την
απόφαση έγκειται στη διαφωνία που υπάρχει µε την κυβέρνηση για το θέµα των µισθολογικών
ωριµάνσεων. Σηµειώνεται ότι ο αξιωµατούχος του ∆ΝΤ βγήκε δύο φορές από την αίθουσα για να
µιλήσει στο τηλέφωνο. Οι συνοµιλίες αναµένεται να ξεκινήσουν εκ νέου στις 15.00 µµ.
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