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Έρευνα ΒΕΘ: Υπό κατάρρευση η βιοτεχνία ενδυμάτων
Περιττή πολυτέλεια αποτελεί, πλέον, η αγορά ρούχων με αποτέλεσμα ένας στους δύο
Θεσσαλονικείς να προβαίνει στα σχετικά ψώνια μία με δύο φορές το χρόνο. Μάλιστα,
κατά μέσο όρο, το ποσό που επένδυσαν οι Θεσσαλονικείς το 2013 για την αγορά
ενδυμάτων δεν ξεπέρασε τα 250 ευρώ. Την ίδια ώρα που οι καταναλωτές λόγω της
αρνητικής οικονομικής συγκυρίας σφίγγουν… το ζωνάρι, εννέα στους δέκα βιοτέχνες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο του ενδύματος προχωρούν σε μειώσεις τιμών, που αγγίζει
το 30%. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έρευνα που εκπόνησε, για λογαριασμό
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), η εταιρεία δημοσκοπήσεων
Interview. Στην έρευνα με τίτλο «Η πορεία της βιοτεχνίας ενδυμάτων εν μέσω κρίσης»
καταγράφονται η δυναμική, τα προβλήματα, οι προοπτικές του κλάδου της ένδυσης,
καθώς και οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά.
Πιο συγκεκριμένα το 92% των συμμετεχόντων απάντησε ότι έχει επηρεαστεί πολύ/
αρκετά από την οικονομική κρίση και το 8% λίγο /καθόλου. Η φυγή των επιχειρήσεων σε
όμορες χώρες αποτελεί για το 27% των ερωτηθέντων αγκάθι για την ελληνική βιοτεχνία,
ενώ για το 73% τα φτηνά εισαγόμενα ρούχα (από Τουρκία, Κίνα κ.α.) Η υψηλή
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φορολόγηση και η έλλειψη ρευστότητας φιγουράρουν πρώτες στη λίστα των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιοτέχνες.
Αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά καταγράφει η έρευνα. Ενδεικτικό της
κατάστασης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι το 14% απάντησε ότι δεν αγοράζει ούτε
μία φορά το χρόνο ενδύματα, το 51% μία με δύο φορές, ενώ το 35% περισσότερο από
τρεις φορές. Ηχηρή για το μέλλον της βιοτεχνίας, είναι η απάντηση των καταναλωτών
στην ερώτηση «Από πού αγοράζετε συνήθως ρούχα;». Το 38% απαντά από εμπορικό
πολυκατάστημα, το 30% από κατάστημα ρούχων στην περιοχή του, το 24% από
κατάστημα του κέντρου με επώνυμα ρούχα και μόλις το 8% από βιοτεχνία.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του μητρώου του ΒΕΘ το διάστημα από το 2010 έως
και το πρώτο τετράμηνο του 2014, 931 βιοτεχνίες του κλάδου σβήστηκαν από τον
επιχειρηματικό χάρτη της Θεσσαλονίκης, ενώ κατά το εξεταζόμενο διάστημα ξεκίνησαν
τη δραστηριότητα τους μόλις 194 επιχειρήσεις.
Στάσιμη η ανεργία, στο 26,5% τον Φεβρουάριο
Στο 26,5% ανήλθε η ανεργία το Φεβρουάριο, από 26,6% τον Ιανουάριο του 2014. Το
Φεβρουάριο του 2013 η ανεργία ήταν στο 26,7%. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Φεβρουάριο του 2014 ανήλθε
σε 3.609.445 άτομα.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.300.165 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε
σε 3.408.565 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 8.964 άτομα σε σχέση με το
Φεβρουάριο του 2013 (μείωση 0,2%) και κατά 4.054 άτομα σε σχέση με το Ιανουάριο
του 2014 (μείωση 0,1%).
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 14.996 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2013 (μείωση
1,1%) και κατά 7.987 άτομα σε σχέση με το Ιανουάριο του 2014 (μείωση 0,6%). Οι
οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
αυξήθηκαν κατά 25.251 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2013 (αύξηση 0,7%) και
κατά 12.045 άτομα σε σχέση με το Ιανουάριο του 2014 (αύξηση 0,4%).
Ισχνή αύξηση 1,4% των εξαγωγών τον Μάρτιο
Πενταπλάσια ήταν η αύξηση των εισαγωγών , έναντι των εξαγωγών τον Μάρτιο
σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η συνολική αξία των εισαγωγώναφίξεων κατά το μήνα Μάρτιο 2014 ανήλθε στο ποσό των 3,97 δισ. ευρώ, έναντι 3,70 δισ.
ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 7%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Απριλίου 2013 - Μαρτίου
2014 παρουσίασε μείωση 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Απριλίου
2012 - Μαρτίου 2013. Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το μήνα Μάρτιο
2014 ανήλθε στο ποσό των 2,15 δισ. ευρώ, έναντι 2,12 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4%.
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Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Απριλίου 2013 Μαρτίου 2014 παρουσίασε μείωση 2,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο
Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013.
Φόρος περίπου 700 εκατ. ευρώ επιστράφηκε σε επιχειρήσεις το α΄τρίμηνο
Περίπου 700 εκατ. ευρώ είναι ο φόρος που έχει επιστραφεί στις επιχειρήσεις κατά τη
διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2014, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Εσόδων
Χάρη Θεοχάρη. Από την Πάτρα, όπου βρέθηκε με σκοπό να ενημερώσει τα στελέχη των
περιφερειακών οικονομικών υπηρεσιών, για το νέο οργανόγραμμα της γενικής
γραμματείας, διαβεβαίωσε ότι η πορεία εσόδων πάει καλά χωρίς μεγάλες υστερήσεις.
Όπως ανέφερε σχετικά ο Χ. Θεοχάρης, στόχος του νέου οργανογράμματος είναι η
αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των οικονομικών υπηρεσιών, με σκοπό την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την ταχύτερη διεκπεραίωση των
υποθέσεών τους. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, το νέο οργανόγραμμα προβλέπει αλλαγές
στις κεντρικές υπηρεσίες και ίδρυση περιφερειακών, μια από τις οποίες θα λειτουργήσει
στην Πάτρα.
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απλούστευση της αδειοδότησης
Ψηφίστηκε στα άρθρα και τις τροπολογίες του το νομοσχέδιο για την απλούστευση της
αδειοδότησης για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, με τον υπουργό
Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, να διαβεβαιώνει ότι σε οκτώ μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων και των Προεδρικών Διαταγμάτων που
απαιτούνται για την υλοποίησή του.
Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν 12 υπουργικές τροπολογίες και έξι βουλευτικές,
γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση βουλευτών της αντιπολίτευσης -ιδίως του
ΣΥΡΙΖΑ- οι οποίοι έκαναν λόγο για εσπευσμένες προεκλογικές ρυθμίσεις, ενώ ο κ.
Χατζηδάκης απάντησε ότι αφορούν σε επείγοντα θέματα (διεξαγωγή εκλογών, πληρωμή
εργαζομένων, ημερομηνίες που παρέρχονται και απαιτείται παράταση) αλλά και σε
προαπαιτούμενα της τρόικας.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης στην τροπολογία με την οποία αίρονται τα
εμπόδια στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας, όπως την εφάπαξ καταβολή
του τέλους εισφοράς στον ΟΑΕΕ με την εγγραφή στον φορέα. «Πλέον το τέλος θα
εισπράττεται μαζί με τις τρέχουσες εισφορές για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις»
διευκρίνισε.
Ευρωεκλογές: Ψήφος σε λαϊκιστές είναι ψήφος στο κενό, λένε Σουλτς-Γιούνκερ
Κοινό μέτωπο εναντίον των «λαϊκιστικών δυνάμεων» σχηματίζουν οι δύο μεγάλοι
αντίπαλοι για την προεδρία της Κομισιόν, Μάρτιν Σουτλτς και Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ,
λέγοντας σε συνέντευξη που έδωσαν μαζί σε τέσσερις ευρωπαϊκές εφημερίδες πως η
ψήφος σε λαϊκιστικές δυνάμεις είναι ψήφος σε κενές προτάσεις.
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Οι δύο υποψήφιοι που θεωρείται ότι έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να διεκδικήσουν
την ηγεσία της Κομισιόν μετά την ανάδειξη της νέας Ευρωβουλής, έδειξαν τις ομοιότητες
στην αντίληψή τους για το κοινωνικό κράτος, επιμένοντας πως ζητήματα όπως η
υποστήριξη στους ανέργους και τα κοινωνικά επιδόματα πρέπει να είναι στις
αρμοδιότητες των κρατών -με τον κεντροδεξιό Γιούνκερ να σημειώνει ότι σε κάθε χώρα
πρέπει να υπάρχει κατώτατος μισθός, ανάλογος του κατά περίπτωση κόστους ζωής.
Δάνεια του ΔΝΤ ύψους 1,34 δισ. ευρώ εξόφλησε το Δημόσιο στο α΄τρίμηνο
Στην εξόφληση δανείων του ΔΝΤ ύψους 1,34 δισ. ευρώ προχώρησε το Ελληνικό Δημόσιο
στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Στο τέλος Μαρτίου 2014 το συνολικό ύψος των δανείων
που έχει λάβει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ ανερχόταν σε 211,8 δισ. ευρώ,
έναντι 213,152 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. Στο διάστημα Ιανουαρίου –
Μαρτίου 2014 το Ελληνικό Δημόσιο εξόφλησε δάνεια του ΔΝΤ ύψους 1,34 δισ. ευρώ,
αλλά και τόκους για τα δάνεια του επίσημου τομέα ύψους 669 εκατ. ευρώ.
Λόγω αλλαγών στη συναλλαγματική ισοτιμία τα δάνεια του επίσημου τομέα επιβάρυναν
πρόσθετα το Δημόσιο κατά 46 εκατ. ευρώ, ενώ οι αμοιβές και λοιπές δαπάνες αύξησαν τα
έξοδα για την αποπληρωμή τόκων την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 κατά 32
εκατ. ευρώ.
Τα δάνεια του ΔΝΤ έχουν περίοδο χάριτος 39 μηνών μέχρι να ξεκινήσει η αποπληρωμή
τους, η οποία ολοκληρώνεται σε οκτώ ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.
Στον ΟΛΘ στρέφουν το ενδιαφέρον τους οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι
Στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της κρατικής εταιρείας
«Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι», που σχεδίαζε να συμμετάσχει στην ιδιωτικοποίηση του λιμένος
Πειραιώς. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Βλαντιμίρ Γιακούνιν, στο περιθώριο Συνεδρίου των
Οργανισμών Σιδηροδρόμων της μετασοβιετικής Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών,
που
διεξάγεται
στην
Αστανά
του
Καζαχστάν,
δήλωσε:
«Από την άποψη της στρατηγικής μας από κοινού με Έλληνες συναδέλφους μας, το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αποφασίσαμε να μη
διασπαρούμε», προσθέτοντας ότι, ως εκ τούτου, η διοίκηση της «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι»
αναθεωρεί τα σχέδιά της σχετικά με τη συμμετοχή της στην ιδιωτικοποίηση του λιμένος
του Πειραιά. Σημειώνεται ότι ο Β. Γιακούνιν θεωρείται εκ των στενών συνεργατών και
φίλων του Προέδρου Πούτιν και συγκαταλέγεται στις λίστες των προσώπων, που
υπέστησαν κυρώσεις για την Ουκρανία, εκ μέρους της Δύσης.
Τέσσερα προγράμματα για ανέργους από τον ΟΑΕΔ
Tέσσερα νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων, από
τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 35.500 άτομα, θα θέσει σε εφαρμογή τους επόμενους
μήνες ο ΟΑΕΔ. Παράλληλα, ο οργανισμός σχεδιάζει ειδικές δράσεις οι οποίες θα
στοχεύουν στη διευκόλυνση της απασχόλησης των νέων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«Εγγύηση για την Νεολαία» (Youth Guarantee), όπως και νέα προγράμματα κοινωφελούς
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εργασίας.
Ειδικότερα, το Σχέδιο Εγγυήσεων για τη Νεολαία επενδύει στους νέους από 15 έως 24
ετών Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης. Σε ό,τι αφορά τους νέους από 15
έως 19 ετών, ειδικές δράσεις στοχεύουν είτε στην απόκτηση βασικών προσόντων μέσω
της επανένταξης στην εκπαίδευση, είτε στην παροχή κατάλληλων προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν τα
απαραίτητα εφόδια για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας.
Για νέους από 20 έως 24 ετών, ειδικές δράσεις στοχεύουν στην προώθηση στην
απασχόληση, στην απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας και στην παροχή ευκαιριών
για αυτο-απασχόληση. Ειδικές δράσεις, θα στοχεύουν στις ομάδες νέων με ιδιαίτερη
δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα νέοι με αναπηρία, νέοι
μακροχρόνια άνεργοι, αποφυλακισθέντες νέοι κ.ά.
Σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα προγράμματα, ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει επτά προγράμματα
ενίσχυσης της απασχόλησης από τα οποία ωφελούνται 34.600 άνεργοι. Ταυτοχρόνως,
είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή – σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης τεσσάρων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, με τα οποία παρέχεται πλήρης
απασχόληση σε 49.761 ανέργους.
Πρώτη δύναμη η ΔΑΠ στις φοιτητικές εκλογές, μεγάλη η αποχή
Πρώτη δύναμη παραμένει και φέτος η ΔΑΠ στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας.
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που και αυτή την χρονιά έδωσαν ξεχωριστά οι
φοιτητικές παρατάξεις, η ΔΑΠ διατηρεί τις δυνάμεις της, η ΠΑΣΠ εμφανίζει πτώση,
αισθητή άνοδο εμφανίζει η Πανσπουδαστική (ΚΚΕ) και περίπου στα ίδια μένουν οι
παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ (ΑΡ.ΕΝ) και των ΕΑΑΚ (εξωκοινοβουλευτική αριστερά).
Η
συμμετοχή
κυμάνθηκε
περίπου
στο
50%.
Κατά τους εκπροσώπους της ΔΑΠ, τα ποσοστά της παράταξης φέτος ήταν αυξημένα. Σε
60 συλλόγους των ΑΕΙ δίνει 42,1% στα δικά της ψηφοδέλτια, 12,67% στην ΠΑΣΠ,
18,38% στην Πανσπουδαστική, 10,31% στα ΕΑΑΚ και 5,5% στην ΑΡ.ΕΝ. Κατά την
Πανσπουδαστική τα ποσοστά της παράταξης αυξήθηκαν αισθητά, άνοδος που όπως λέει
ο εκπρόσωπος της παράταξης Νίκος Σταματόπουλος, έφτασε το 6,5% στα ΤΕΙ σε σχέση
με πέρυσι και το 5,44% στα ΑΕΙ.
Με τιμώμενη χώρα το Ισραήλ η 11η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Με τιμώμενη χώρα το Ισραήλ, 218 συμμετοχές εκθετών, μεταξύ των οποίων 14 ξένες
χώρες και περισσότερες από 230 προγραμματισμένες εκδηλώσεις εγκαινιάζεται σήμερα
η 11η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘHelexpo.
Η έκθεση διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού –το οποίο ενσωμάτωσε
το ΕΚΕΒΙ- από τη ΔΕΘ-Helexpo, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοπωλών
και τον δήμο Θεσσαλονίκης. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου τελεί υπό την αιγίδα του
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Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Τα
εγκαίνια της θα πραγματοποιήσει αύριο, στις 19:30 στο περίπτερο 15 ο υπουργός
Μακεδονίας Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, ενώ θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 11
Μαΐου. Αναπτύσσεται στα περίπτερα 13 και 15 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Oι 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.
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