Παραλύει μέρα με τη μέρα η αγορά της Λάρισας

Αναταράξεις στις συναλλαγές και φαινόμενα παράλυσης αρχίζουν να παρουσιάζονται στην
αγορά της Λάρισας λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας για τη τύχη της χώρας και
γενικά για τον αν προκύψει συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους, που θα θέσει τέλος
στα σενάρια καταστροφολογίας περί εξόδου από την Ευρωζώνη και το κοινό νόμισμα.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την τοπική αγορά, καθώς πλησιάζει το Πάσχα, τα μηνύματα που
εκπέμπουν έμποροι και επιχειρηματίες της περιοχής δεν είναι καθόλου αισιόδοξα... Η
έλλειψη ρευστότητας έχει "ναρκοθετήσει" τα θεμέλια της τοπικής οικονομίας, έχει
παραλύσει τις συναλλαγές, έχει δυσκολέψει την αποπληρωμή δανείων ιδιωτών και
επιχειρήσεων και έχει επαναφέρει το "φάντασμα" των λουκέτων και της ανεργίας ως
απειλή σε μικρομεσαίους και εργαζόμενους.

Η πιστωτική ασφυξία δεν πηγάζει μόνο από το γεγονός ότι οι τράπεζες αδυνατούν να
εξυπηρετήσουν ακόμη και τυπικά αιτήματα για άνοιγμα πιστωτικής γραμμής για «υγιείς»
επιχειρήσεις, ούτε από τη "στάση αγορών" που κήρυξαν μετά το πέρας των εκπτώσεων οι
Λαρισαίοι καταναλωτές, καθώς έχουν περιοριστεί στα άκρως απαραίτητα για τη διαβίωσή
τους αγαθά, αλλά και από την κλιμάκωση της απαίτησης προμηθευτών προς επιχειρήσεις
για προπληρωμή παραγγελιών και πλήρους κάλυψης με έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων.

Κάποιοι προμηθευτές του εξωτερικού σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα δεν δέχονται τις
εγγυητικές των εταιρειών και ζητούν καταβολή μετρητών και μάλιστα προπληρωμή πριν
από την αποστολή εμπορευμάτων.

Την ίδια στιγμή που οι καταθέσεις συνεχίζουν να κατατρώγονται από πραγματικές ανάγκες
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που λόγω της προαναφερόμενης έλλειψης ρευστότητας δεν
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μπορούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, οι τράπεζες με δυσκολία κρατούν
ανοιχτές τις γραμμές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται
όλο και εντονότερα το φαινόμενο μη αντιμετώπισης από την πλευρά των εταιρειών, ακόμη
και τρεχουσών αναγκών, ενώ πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις καθυστερούν τις πληρωμές
μισθών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και κάποιες άλλες προχωρούν λόγω
των νέων συνθηκών και της υπάρχουσας αβεβαιότητας σε απολύσεις...

Οι πληρωμές-συναλλαγές του ιδιωτικού τομέα πραγματοποιούνται με μεταχρονολογημένες
επιταγές που εκ νέου ξεπερνούν το ένα έτος και το πρόβλημα γίνεται σχεδόν τοξικό, αφού
μεταδίδεται από τη μία εταιρεία στην άλλη.

" Η κατάσταση έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Η αγορά κινδυνεύει από έναν νέα
οικονομικό παγετώνα που θα προκαλέσει αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις επιφέροντας
νέα γενιά χρεοκοπημένων επιχειρήσεων" δηλώνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας
κ. Δημήτρης Αδάμ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την καθημερινή πορεία της
αγοράς.

" Σήμερα και μετά από ένα έντονο δίμηνο διαπραγματεύσεων, προτάσεων για
νομοσχέδια, συσκέψεων και προβληματισμών, είμαστε υποχρεωμένοι να κρούσουμε τον
κώδωνα του κινδύνου για την πραγματική καθημερινή πορεία της αγοράς η οποία
βουλιάζει. Δεν θα βαρεθούμε να επισημαίνουμε ότι από την ημερομηνία προκήρυξης των
εκλογών τα πάντα στην αγορά σταμάτησαν και μέχρι σήμερα δεν δείχνουν να
επανακινούν. Η έννοια του χρόνου στο επιχειρείν έχει διαφορετική διάσταση από την
αντίστοιχη στην καθημερινότητα, οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν, ο αναπτυξιακός νόμος
δεν λειτουργεί, τα προδημοσιευμένα επενδυτικά προγράμματα για μικρές επενδύσεις
πάγωσαν, οι συνεργάτες μας εκτός Ελλάδας γίνονται όλο και ποιο δύσπιστοι, το
φορολογικό δεν ξεκαθαρίζει, η ανασφάλεια μεγαλώνει" τονίζει ο κ. Αδάμ.

" Το τελευταίο διάστημα, υπάρχει μια κλιμάκωση της απαίτησης πολλών οίκων για
προπληρωμή παραγγελιών και πλήρη κάλυψη με έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων από τις
ελληνικές επιχειρήσεις, επισημαίνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του εμπορικού
συλλόγου Λάρισας κ. Γιώργος Τσιαπλές, προσθέτοντας πως " δεν είναι καθόλου εύκολο για
μια επιχείρηση που εισάγει να προεξοφλεί εξ ολοκλήρου και μάλιστα τοις μετρητοίς τις
παραγγελίες, που έχει ανάγκη από το εξωτερικό. Η αγορά δυστυχώς έχει παραλύσει και οι
έμποροι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις της λειτουργίας τους,
1 στις 5 εμφανίζεται αδύναμη να καλύψει τις οικονομικές της υποχρεώσεις και πάνω από 2
στις 5 έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία.
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"Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη στην παρούσα χρονική στιγμή να επικεντρωθούν οι
προσπάθειες της Κυβέρνησης στα μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας,
κάποιοι όμως θα πρέπει να ασχοληθούν και με την επιχειρηματική καθημερινότητα.
Θεωρούμε ότι δεν είναι δύσκολο να βελτιωθεί το κλίμα στην αγορά, μια που τα αιτήματα
και οι προτάσεις έχουν πολλές φορές διατυπωθεί από τα Επιμελητήρια της χώρας,
έχουν κοστολογηθεί και μπορούν σχετικά εύκολα να γίνουν πραγματικότητα στο βαθμό
που δεν απαιτούν δημοσιονομική επιβάρυνση. Καλούμε την Κυβέρνηση να διαμορφώσει
-χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση- με την κατάλληλη δέσμη μέτρων το πλαίσιο
λειτουργίας της αγοράς ώστε ο επιχειρηματικός κόσμος να μπορέσει να ανταποκριθεί
και να δημιουργήσει", είναι το μήνυμα που στέλνει ο επιχειρηματικός κόσμος της Λάρισας...

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Στο μεταξύ από χθες τέθηκε σε εφαρμογή το θερινό ωράριο στην αγορά της Λάρισας
(ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ,
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00 – 14:00) ενώ από την ερχόμενη Κυριακή θα εφαρμοστεί το πασχαλινό
ωράριο ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (5/4/2015): 11:00 – 16:00

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ (6/4/2015): 08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μ.ΤΡΙΤΗ (7/4/2015): 08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ (8/4/2015): 08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00
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Μ.ΠΕΜΠΤΗ (9/4/2015): 08:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (10/4/2015): 13:00 – 19:00

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ (11/4/2015): 08:00 – 15:00

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (12/4/2014): ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (13/4/20140: ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (14/4/2014): ΩΣ ΕΙΧΕ

Πηγή; eleftheria.gr
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