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ΒΕΘ: Μειωµένες κατά 12% οι διαγραφές στο α΄ εξάµηνο του έτους
Αχτίδες φωτός αχνοφαίνονται στα στοιχεία του µητρώου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), καθώς στο πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους, µετά από µεγάλο
χρονικό διάστηµα, οι διαγραφές είναι µειωµένες κατά 12% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή
περίοδο. Συγκεκριµένα το πρώτο εξάµηνο του 2013, 928 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, έναντι
1.056 το πρώτο εξάµηνο του 2012.
Στο µεταξύ, τις 387 έφτασαν κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους οι εγγραφές, ενώ ένα χρόνο
νωρίτερα κατά το εξεταζόµενο διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012, 381 επιχειρήσεις ξεκίνησαν
τη λειτουργία τους.
«Η ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά αποτυπώνεται µε τον πιο ηχηρό τρόπο στις
εγγραφές και διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο για πρώτη φορά το
τελευταίο διάστηµα έχουµε ένα λόγο για να αισιοδοξούµε» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι «τα εν λόγω στοιχεία, αν δεν υπάρξει
ουσιαστική προσπάθεια για ανάκαµψη της οικονοµίας µε συντονισµένες ενέργειες, θα είναι
απλά συγκυριακά». «Πρέπει να υλοποιηθεί στρατηγική ανάκαµψης, που θα είναι απαλλαγµένη
από µικροπολιτικές τακτικές, λύσεις ανάγκης και ανελέητη λιτότητα» τονίζει ο πρόεδρος του
ΒΕΘ.
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Στα υψηλότερα επίπεδα από τα µέσα του 2011 βρέθηκε τον Ιούνιο η ελληνική
µεταποίηση
Στα υψηλότερα επίπεδα από τα µέσα του 2011 βρέθηκε τον Ιούνιο η ελληνική µεταποίηση
σύµφωνα µε την µηνιαία έρευνα της Markit που δόθηκε σήµερα ∆ευτέρα στη δηµοσιότητα.
Ο ∆είκτης Υπευθύνων Προµηθειών (PMI) διαµορφώθηκε στις 45,4 µονάδες από τις 45,3
µονάδες τον Μάιο, στην υψηλότερη µέση τιµή τριµήνου από το δεύτερο τρίµηνο του 2011.
Παρόλα ταύτα, ο δείκτης διατηρήθηκε κάτω από το όριο των 50 µονάδων που διαχωρίζει τη
συρρίκνωση από την επέκταση.
Ο κύριος δείκτης PMI ανήλθε στην υψηλότερη τιµή σε διάστηµα δύο ετών τον Ιούνιο, παρά
την ελαφρώς βραδύτερη µείωση τόσο των νέων παραγγελιών όσο και της απασχόλησης στις
µονάδες των κατασκευαστών. Ωστόσο, τα επίπεδα παραγωγής υποχώρησαν µε ταχύτερο ρυθµό
από τον Μάιο.
Νέο αρνητικό ρεκόρ για την ανεργία µε 26,8% το Μάρτιο
Στο 26,8% του ενεργού πληθυσµού αυξήθηκε η ανεργία στην Ελλάδα το Μάρτιο, από 26,7%
τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε τη ∆ευτέρα στη δηµοσιότητα η
Eurostat.
Η χώρα µας συνεχίζει να διατηρεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, (σ.σ.
δεύτερη πίσω από την Ισπανία που έχει 26,9%), ενώ στις ηλικίες έως 25 ετών έχει την
αρνητική πρωτιά µε 59,2% έναντι 56,2% στην Ισπανία.
Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία για το µήνα Μάιο (σ.σ. για την Ελλάδα είναι
διαθέσιµα τα στοιχεία Μαρτίου), η ανεργία στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο επίπεδο - ρεκόρ του
12,1% από 12% τον Απρίλιο, ενώ στο σύνολο της ΕΕ παρέµεινε αµετάβλητη στο 10,9%.
Ανησυχία για νέες παρεµβάσεις στα εργασιακά
Αντιδράσεις και ανησυχία στους εργαζόµενους έχει προκαλέσει γραπτή απάντηση
υπηρεσιακού παράγοντα του υπουργείου Εργασίας, µε την οποία -αναφερόµενος στους
εργαζόµενους στον κλάδο του επισιτισµού- διευκρινίζει ότι µετά τη λήξη µιας κλαδικής
σύµβασης και της µετενέργειάς της η πενθήµερη εργασία µπορεί να µετατραπεί σε εξαήµερη
µε ατοµικές συµβάσεις.
Η άποψη αυτή δεν απηχεί τις θέσεις του υπουργείου διευκρίνισε η γγ του υπουργείου Εργασίας
Αννα Στρατινάκη. Ωστόσο, ανησυχητικά είναι τα µηνύµατα από την τρόικα για τα θέµατα των
απολύσεων και του κατώτατου µισθού.
∆εν υπάρχει χρόνος για µακρές διαπραγµατεύσεις, λέει για την ΕΡΤ ο Π.Καψής
Σαφές µήνυµα ότι δεν υπάρχει χρόνος για µακρές διαπραγµατεύσεις έστειλε στους
εργαζόµενους της ΕΡΤ ο υφυπουργός ∆ηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης Παντελής Καψής, λίγες
ώρες πριν τη νέα συνάντηση που θα έχει µε εκπροσώπους τους.
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«Είναι ευκαιρία οι εργαζόµενοι να πείσουν ότι είναι µέρος της λύσης» δήλωσε, σηµειώνοντας
ότι «αν δεν θέλουν να είναι µέρος της λύσης, θα χάσουν και οι ίδιοι».
Επίθεση στη Ν∆ από τον Γιώργο Παπανδρέου
Σαφείς αιχµές για τη στάση που κράτησε η Ν∆ κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του
αφήνει ο Γιώργος Παπανδρέου, µε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του, µε αφορµή όσα
υποστήριξε για τον Ανδρέα Παπανδρέου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν∆, Μάκης
Βορίδης. Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι «για την καταστροφή του τόπου ευθύνονται οι επιλογές του
ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή».
Σηµειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε µε σφοδρότητα στις δηλώσεις Βορίδη. Ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος επικοινώνησε τηλεφωνικά µε τον πρωθυπουργό το
µεσηµέρι της Κυριακής, προκειµένου να του εκφράσει τη δυσφορία του ΠΑΣΟΚ. Σύµφωνα µε
πληροφορίες του «Βήµατος» ο κ. Βενιζέλος τόνισε στον κ. Σαµαρά ότι τέτοιες κινήσεις
δυναµιτίζουν το κλίµα και υπονοµεύουν την κυβερνητική πορεία.
«Σίγουρα δεν είναι σήµερα η ώρα να ανασκαλεύουµε το παρελθόν. Η ιστορία θα απονείµει
δικαιοσύνη σε όλους. Άλλωστε ο αναµάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω» σχολίασε ο πρώην
πρωθυπουργός και επίτιµος πρόεδρος της Ν∆ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην προσωπική του
σελίδα στο Facebook.
Υπό παρακολούθηση ΕΕ και Ελλάδα από τη NSA
Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα περιλαµβάνονται στους 38 στόχους που παρακολουθούνταν
από την αµερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA), σύµφωνα µε την βρετανική
εφηµερίδα Guardian.
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, η επιχείρηση παρακολούθησης της γαλλικής αντιπροσωπείας
στον ΟΗΕ ονοµάστηκε «Μπλάκφουτ» και αυτή που είχε στόχο την πρεσβεία της Γαλλίας στην
Ουάσιγκτον «Ουάµπας». Η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ουάσιγκτον ήταν στόχος µιας
επιχείρησης µε την κωδική ονοµασία «Μπρινό», ενώ η παρακολούθηση της ελληνικής
αποστολής στον ΟΗΕ έφερε την κωδική ονοµασία «Πάουελ» και η επιχείρηση εναντίον της
ελληνικής
πρεσβείας
την
ονοµασία
«Κλοντάικ».
Προηγήθηκαν οι χθεσινές αποκαλύψεις του γερµανικού περιοδικού Der Spiegel, σύµφωνα µε
το οποίο από την αµερικανική κατασκοπεία δεν φαίνεται να γλύτωσε ούτε η γερµανίδα
καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ. Επικαλούµενο έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του πρώην
συνεργάτη της NSA, Έντουαρντ Σνόουντεν, το Der Spiegel ανέφερε πως το αµερικανικό
πρόγραµµα κατασκοπείας φέρεται να είχε στόχο και τους θεσµούς της Ε.Ε., ενώ η Γερµανία
είναι η ευρωπαϊκή χώρα που παρακολουθείται περισσότερο» από την NSA, µε 500
εκατοµµύρια τηλεφωνικές και ιντερνετικές συνδέσεις να παρακολουθούνται κάθε µήνα.
Στα 918,49 η µέση σύνταξη
Στα 918,49 ευρώ ανέρχεται το µέσο µηνιαίο εισόδηµα από συντάξεις, σύµφωνα µε τα στοιχεία
από το σύστηµα «Ήλιος», που παρουσίασε σήµερα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Ο
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υπουργός παρουσίασε τη δεύτερη έκθεση του Ενιαίου Συστήµατος Ελέγχου και Πληρωµών
Συντάξεων
«Ήλιος»,
για
τις
συντάξεις
του
Ιουλίου.
Από την έκθεση προκύπτει ότι ο αριθµός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.714.191 άτοµα και
ο αριθµός των συντάξεων σε 4.445.973. Η µηνιαία δαπάνη για συντάξεις ανέρχεται σε
2.303.730.739,24 ευρώ και το µέσο µηνιαίο εισόδηµα από συντάξεις διαµορφώνεται στα
918,49 €. Το µέσο µηνιαίο εισόδηµα από συντάξεις στις γυναίκες ανέρχεται στα 762,24 € και
στους
άνδρες
στα
1.058,47
€.
Η περιφέρεια µε τη µεγαλύτερη δαπάνη σε συντάξεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ (σε τιµές 2010),
είναι η Ήπειρος µε ποσοστό 17,4%, ενώ αντίστοιχα η περιφέρεια µε τη µικρότερη δαπάνη σε
συντάξεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ (σε τιµές 2010), είναι το Νότιο Αιγαίο µε 7,7%. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία, ότι συνολικά 529.706 συνταξιούχοι παίρνουν συντάξεις κάτω από 500 ευρώ, ενώ
συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ παίρνουν λίγο περισσότεροι από 44.000 άτοµα.
Η Κροατία έγινε το 28ο µέλος της ΕΕ
Η Κροατία αποτελεί πλέον, από την Κυριακή 30 Ιουνίου, το 28ο µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι σηµαίες της ΕΕ κυµάτιζαν στη κεντρική πλατεία του Ζάγκρεµπ, όπου πλήθος
κόσµου
είχε
συγκεντρωθεί
για
να
γιορτάσει
το
γεγονός.
Εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν επίσης στην πρωτεύουσα µε αφορµή την ένταξη της χώρας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κροατία έγινε µέλος της ΕΕ δύο δεκαετίες αφότου κήρυξε την
ανεξαρτησία
της
από
τη
Γιουγκοσλαβία.
Η χώρα των 4,4 εκατοµµυρίων κατοίκων αποτελεί µία από τις επτά χώρες που συγκροτήθηκαν
µετά την κατάρρευση της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η Σλοβενία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2004, ενώ, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, οι λοιπές πέντε χώρες δεν
πληρούν ακόµα τα κριτήρια.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.

4

5

