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ΒΕΘ: Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός αύξησης των διαγραφών το α΄ τρίμηνο του 2014
Την ώρα που η απροθυμία για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην βιοτεχνική
κοινότητα το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, έναντι του αντίστοιχου περσινού,
φαίνεται να… χτυπά κόκκινο, τα λουκέτα περιορίζονται, γεγονός που αποτυπώνει μία
κάμψη στην καθοδική πορεία της επιχειρηματικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο
πρώτο τρίμηνο του 2014, 477 βιοτεχνίες κατέβασαν ρολά όταν ένα χρόνο πριν, στο
αντίστοιχο διάστημα, άγγιζαν τις 602, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 20,7%.
Αρνητικά όμως είναι τα νέα για τις εγγραφές καθώς κατά τους πρώτους τρεις μήνες του
έτους που διανύουμε έναρξη έκαναν 125 επιχειρήσεις, έναντι 208 την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, παρουσιάζοντας συρρίκνωση κατά 40%. Τα στοιχεία προκύπτουν από το
μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) που καθημερινά γίνεται
αποδέκτης της αιμορραγίας που καταγράφεται στον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι διαγραφές έναντι των εγγραφών είναι σχεδόν τετραπλάσιες.
Μεγάλο ‘ασθενή’ κατά το εξεταζόμενο διάστημα αποτελούν οι ατομικές επιχειρήσεις
καθώς 364 αποχαιρέτησαν την ενεργό δράση και ακολουθούν οι ομόρρυθμες εταιρείες με
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84 διαγραφές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο περσινό διάστημα 471 ατομικές
επιχειρήσεις έπαψαν να λειτουργούν.
«Η αρνητική κατάσταση που επικρατεί στο επιχειρείν, αποτυπώνεται με τον πιο μελανό
τρόπο μέσα από τις εγγραφές και διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης. Ο
αριθμός των λουκέτων στο πρώτο τρίμηνο του 2014 είναι μεγάλος, ωστόσο καταγράφει
μία σημαντική επιβράδυνση, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Το ζήτημα
είναι αν έχουμε φτάσει στον πάτο και ως απόρροια αυτού περιορίζεται και ο αριθμός των
επιχειρήσεων που οδηγούνται σε κλείσιμο» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «οι συνεχείς φοροεπιδρομές και η ανασφάλεια
σπρώχνουν την επιχειρηματικότητα σε δύσβατο δρόμο, με ελάχιστα περιθώρια
επιστροφής». «Θα πρέπει να γίνει κοινός τόπος ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να επανέλθει σε
αναπτυξιακή τροχιά μόνο με στοχευμένες κάθετες παρεμβάσεις και όχι με νέα οριζόντια
μέτρα» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
Πρωταθλήτρια στην ανεργία της ΕΕ η Ελλάδα, στο 27,5% τον Δεκέμβριο
Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η ανεργία στην Ελλάδα, ενώ στις γυναίκες και τους
νέους εμφανίζει σταθερά τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, τον Δεκέμβριο του 2013, η ανεργία ανήλθε στην Ελλάδα στο 27,5%, έναντι
27,6% τον Νοέμβριο. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην ΕΕ.
Στις επιμέρους κατηγορίες το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,5%, στις γυναίκες
31,6% και στους νέους κάτω των 25 ετών 58,3% (169.000 άτομα).Την Ελλάδα ακολουθεί
η Ισπανία (25,6% με βάση στοιχεία του Φεβρουαρίου), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά
παρατηρήθηκαν στην Αυστρία (4,8%), τη Γερμανία (5,1%) και το Λουξεμβούργο (6,1%).
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τρεις χώρες της Ευρωζώνης στις οποίες καταγράφηκε η
μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε 12 μήνες ήταν η Κύπρος (από 14,7% σε 16,7%), η
Ελλάδα (από 26,3% σε 27,5%) και η Ιταλία (από 11,8% σε 13,0%).
Η χώρα με τη μεγαλύτερη υποχώρηση της ανεργίας ήταν η Ουγγαρία (από 11,2% σε
8,3%). Σε ετήσια βάση η ανεργία αυξήθηκε σε 11 κράτη- μέλη, μειώθηκε σε 15 και
παρέμεινε σταθερή στη Ρουμανία και τη Σουηδία.
Προβόπουλος: Οι αγορές ξανανοίγουν για την Ελλάδα
Οι αγορές ξανανοίγουν για την Ελλάδα, εκτιμά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γ.
Προβόπουλος, σε ομιλία του στο σεμινάριο EUROFI 2014, στην Αθήνα στα πλαίσια της
Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.
Ο κ. Προβόπουλος εξέφρασε την παραπάνω άποψη σχολιάζοντας την υπερκάλυψη που
επιτεύχθηκε στις αυξήσεις κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και της Αlpha Bank. Όπως
ανέφερε «οι δύο συστημικές τράπεζες πραγματοποίησαν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου,
ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, πολύ μεγαλύτερου από το απαιτούμενο, και μάλιστα με
σημαντική υπερκάλυψη. Μία από αυτές προέβη επιπλέον σε έκδοση μη καλυμμένων
τραπεζικών ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ διάρκειας τριών ετών. Αυτές είναι οι
πρώτες ενδείξεις ότι οι αγορές αρχίζουν να ξανανοίγουν για την Ελλάδα».
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Καρότο και μαστίγιο θυμίζει η επικαιροποιημένη συμφωνία με την τρόικα
Πλήθος νέων υποχρεώσεων περιλαµβάνει η επικαιροποιηµένη συµφωνία της κυβέρνησης µε
την τρόικα η οποία παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης στο Eurogroup που συνεδριάζει στην
Αθήνα.
Οι εκπρόσωποι της τρόικας Πόουλ Τόµσεν (∆ΝΤ), Ματθίας Μορς (ΕΕ) και Κλάους Μαζούχ
(ΕΚΤ) ενηµέρωσαν τους υπουργούς Οικονοµικών της Ευρωζώνης για τις βασικά σηµεία της
συµφωνίας µε την κυβέρνηση, τα νέα προαπαιτούµενα, τις χρηµατοδοτικές ανάγκες, αλλά και
για την βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους. Μετά την τρόικα, το λόγο έλαβε o Χορστ
Ράιχενµπαχ ο οποίος ενηµέρωσε το Eurogroup για το σκέλος των πρωτοβουλιών της Οµάδας
∆ράσης.
Μετά το τέλος της ενηµέρωσης, κύκλοι του υπουργείου Οικονοµικών τόνιζαν ότι η
παρουσίαση ήταν εξαιρετικά καλή για την Ελλάδα. Κοινοτικές πηγές ανέφεραν ότι το
επικαιροποιηµένο µνηµόνιο στην τελική του µορφή θα δηµοσιοποιηθεί κοντά στο
Πάσχα.Σύµφωνα µε κύκλους του υπουργείου Οικονοµικών η τρόικα έχει διατυπώσει θετικά
σχόλια για την πρόοδο και τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης υπό αντίξοες συνθήκες.
Πάντως, το προσχέδιο του αναθεωρηµένου Μνηµονίου θυµίζει «µαστίγιο και καρότο», καθώς
περιλαµβάνει θετικές αναφορές και προβλέψεις για µια σειρά από ζητήµατα σχετικά µε το
χρέος και τα δηµοσιονοµικά, αλλά την ίδια στιγµή επιβάλει νέα µέτρα σε πολλούς τοµείς.
Στις 49,7 μονάδες υποχώρησε τον Μάρτιο ο δείκτης PMI στην μεταποίηση
Στις 49,7 μονάδες έκλεισε τον Μάρτιο ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης υπευθύνων
προμηθειών για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (PMI) της Markit, τιμή πιο κάτω
από τις 51,3 μονάδες του Φεβρουαρίου και η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί το 2014.
Μολονότι ο κύριος δείκτης υποχώρησε τον Μάρτιο και πάλι κάτω από το σημείο
μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων, υπέδειξε ωστόσο την υψηλότερη τιμή τριμήνου
που έχει καταγραφεί από το τρίτο τρίμηνο του 2008. Τα στοιχεία της έρευνας του
Μαρτίου υπέδειξαν περαιτέρω αύξηση τόσο της παραγωγής όσο και των νέων
παραγγελιών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών, επεκτείνοντας την
τρέχουσα περίοδο συνεχούς αύξησης σε πέντε και τέσσερις μήνες αντίστοιχα.
Τα επίπεδα απασχόλησης στον μεταποιητικό τομέα υποχώρησαν περαιτέρω κατά τη
διάρκεια του Μαρτίου. Ωστόσο, ο καθαρός ρυθμός μείωσης των θέσεων εργασίας ήταν ο
ασθενέστερος που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2009. Ορισμένες εταιρείες
αύξησαν το προσωπικό τους ώστε να ανταπεξέλθουν στην άνοδο των πωλήσεων. Τα
στοιχεία της έρευνας του Μαρτίου υπέδειξαν μείωση των επιπέδων ανεκτέλεστων
εργασιών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών για 69ο συνεχή μήνα.
Απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας κατά του Μεϊμαράκη
Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ
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εναντίον του Προέδρου της Βουλής Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Υπέρ ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ,
Ανεξάρτητοι Έλληνες και Χρυσή Αυγή, ενώ καταψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ. Το ΚΚΕ
δεν συμμετείχε ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν
241 Βουλευτές και υπήρξαν 165 «κατά» και 76 «υπέρ».
Σύμφωνα με τη naftemporiki.gr η συζήτηση ολοκληρώθηκε με εντάσεις και μάλιστα
κάποια στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε από την Ολομέλειας
όταν επί πολύ ώρα ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Δραγασάκης ζήτησε το λόγο επί
προσωπικού για να απαντήσει στην παρατήρηση του Προέδρου της Βουλής Βαγγέλη
Μεϊμαράκη ότι πολλές φορές ενεργεί από τη θέση του προεδρεύοντος ως κομματικό
στέλεχος.
Ο προεδρεύων Γιάννης Τραγάκης αρνήθηκε να του δώσει το λόγο επικαλούμενος ότι δεν
τον ζήτησε από το έδρανό του. Έτσι έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο
Βενιζέλο. Όμως ο Γ. Δραγασάκης επέμεινε να μιλήσει επί προσωπικού. Μετά από αρκετά
λεπτά διαλόγου, και ενώ ο Γ. Τραγάκης πίεζε τον Ε. Βενιζέλο να ξεκινήσει να μιλά, στον
διάλογο συμμετείχε και ο Αλ. Τσίπρας. Τελικά οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν
διαμαρτυρόμενοι και επέστρεψαν όταν τελείωσε την παρέμβασή του ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ.
Πρωτιά στον δήμο Θεσσαλονίκης δίνει στον Μπουτάρη η GPO
Άνετο προβάδισμα του Γιάννη Μπουτάρη για τον δήμο Θεσσαλονίκης καταγράφει
δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega.
O νυν δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης έρχεται πρώτος με 36,3% έναντι 16,9% που
συγκεντρώνει ο Σταύρος Καλαφάτης και ακολουθούν ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης
(ΣΥΡΙΖΑ) με 8,5%, ο Γιάννης Δελλής (ΚΚΕ) με 3,8% και ο Χάρης Παπαγεωργίου (ΑΝ.ΕΛ.)
με 2,4%. Το 4,2% των ερωτηθέντων απαντά «Άλλον υποψήφιο», «Άκυρο /Λευκό/ Αποχή»
επιλέγει το 3,9%, ενώ το 24% δηλώνουν αναποφάσιστοι ή δεν απαντούν.
Ανοιχτά τα φαρμακεία σήμερα
Ανοιχτά είναι σήμερα τα φαρμακεία μετά την χθεσινή απόφαση του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου, (ΠΦΣ) για αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων.
Πάντως οι φαρμακοποιοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους,
προσφεύγοντας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και συντονίζοντας τη δράση τους με άλλους
φορείς.
Εκτός ΟΑΣΑ 77 υπάλληλοι με πλαστά πιστοποιητικά
Εκτός της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες» τίθενται από σήμερα, Τρίτη 1η Απριλίου
2014, οι πρώτοι εργαζόμενοι της εταιρείας οι οποίοι από τους ελέγχους που έγιναν
εντοπίστηκαν να έχουν καταθέσει πλαστά πιστοποιητικά σπουδών προκειμένου να γίνει
η πρόσληψή τους. Πρόκειται για 89 άτομα σε πρώτη φάση, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι
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ακολουθήσουν και άλλοι αφού οι εσωτερικοί έλεγχοι που διενεργούνται είναι
εκτεταμένοι.
Χθες ο ΟΑΣΑ δημοσίευσε στην Διαύγεια τα ονόματα 77 υπαλλήλων που από σήμερα όπως
σημειώνεται, διαγράφονται από τη δύναμη του προσωπικού της εταιρείας. Επιπλέον, ότι
οι υπόλοιποι 12 υπάλληλοι της εταιρείας οι οποίοι εντοπίστηκαν να έχουν παράτυπα
δικαιολογητικά έχουν υποβάλλει οι ίδιοι τις παραιτήσεις τους. Κατά κύριο λόγο το
προσωπικό που υποχρεώνεται σε αποχώρηση από την εταιρεία είναι οδηγοί, ενώ από τις
υπόλοιπες ειδικότητες προέρχεται μικρός αριθμός εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι
κάποιοι από τους εργαζόμενους υποστηρίζουν ότι θα προσφύγουν κατά της απόλυσής
τους καθώς λένε ότι δεν έχουν θέμα με πλαστά πιστοποιητικά σπουδών.
Εντάλματα σύλληψης για το θάνατο του Καρέλι
Εντάλματα σύλληψης αναμένεται να εκδοθούν εντός της ημέρας από τον ανακριτή της
Άμφισσας για το θάνατο του Αλβανού βαρυποινίτη Ιλί Καρέλι στις φυλακές Νιγρίτας
Σερρών, ο οποίος είχε δολοφονήσει τον 46χρονο υπαρχιφύλακα Γιώργο Τσιρώνη. Όπως
μετέδωσε το ΣΚΑΪ, η ΕΛΑΣ έπειτα από έρευνες έχει επιβεβαιωμένα και επιβαρυντικά
στοιχεία, κατά σωφρονιστικών υπάλληλων των φυλάκων Νιγρίτας οι οποίοι φέρονται να
εμπλέκονται σε άγριο ξυλοδαρμό του κρατουμένου αμέσως μετά τη μεταγωγή του στις
φύλακες.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις σωφρονιστικών υπάλληλων, ο Αλβανός κακοποιός
ξυλοκοπήθηκε άγρια από τουλάχιστον 10 άτομα στις φύλακες πριν μπει στο κελί του, με
αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος του. Μάλιστα το αλβανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει
ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν σε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Gazprom: Αυξάνει την τιμή του φυσικού αερίου στην Ουκρανία
Σε αύξηση της τιμής πώλησης του φυσικού αερίου προς την Ουκρανία προχωρά η
Gazprom, διακόπτοντας τη συμφωνημένη έκπτωση που απολάμβανε το Κίεβο πριν
ξεσπάσει η πολιτική κρίση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, σήμερα, 1η Απριλίου,
ανακοινώθηκε πως το δεύτερο τρίμηνο του έτους το φυσικό αέριο θα πωλείται έναντι
385,5 δολ. ανά 1.000 κυβικά μέτρα, τιμή κατά πολύ αυξημένη σε σχέση με το ποσό των
268,5 δολ. που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές τον περασμένο Δεκέμβριο.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού, Αλεξέι Μίλερ δήλωσε ότι το
χρέος της Ουκρανίας για απλήρωτους λογαριασμούς φυσικού αερίου ανέρχεται σε 1,7
δισ. δολάρια. Η απόφαση για αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου έρχεται μετά την
αποπομπή του φιλορώσου προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς και την
προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.
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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.
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