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Πρόσκληση σε ηµερίδα του ΒΕΘ τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) διοργανώνει την ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου, στις
18.30 µµ, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305- 307 τη δεύτερη, κατά σειρά
ηµερίδα, στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου: REGIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
THROUGH THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
(Περιφερειακή Επιχειρηµατική Ανάπτυξη µέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών). Το έργο είναι ενταγµένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013. Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία των απαραίτητων δοµών
για την ενίσχυση και ανάδειξη της επιχειρηµατικότητας στη διασυνοριακή περιοχή. Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης θα παρουσιασθεί η πλατφόρµα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν καθώς και η πλατφόρµα
του Συνηγόρου του Επιχειρηµατία.
Σύµβουλος του Βιοτέχνη: Στη µέγγενη του υψηλού κόστους παγίων το επιχειρείν
Σε υπ΄ αριθµόν ένα εχθρό εξελίσσεται για πέντε στους δέκα βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης, το
υψηλό κόστος παγίων που έχουν να αντιµετωπίσουν (ενοίκιο – ΟΑΕΕ- φόροι) προκειµένου να
συνεχίσουν, απρόσκοπτα, τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Την ίδια ώρα τέσσερις στους
δέκα βιοτέχνες κάνουν λόγο για έλλειψη ρευστότητας, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό εκείνων
που χαρακτηρίζουν ως βασικό αγκάθι για τις επιχειρήσεις τους τη µείωση του κύκλου εργασιών
τους.
Τα εν λόγω στοιχεία συνέλεξε, βάσει ερωτηµατολογίου, η υπηρεσία του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) «Ο Σύµβουλος του Βιοτέχνη» το διάστηµα Φεβρουαρίου –
Οκτωβρίου. Ο «Σύµβουλος του Βιοτέχνη» που αποτελεί µία νεωτεριστική υπηρεσία του ΒΕΘ
ξεκίνησε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου
επισκέφθηκε 2.545 επιχειρήσεις – µέλη του επιµελητηρίου.
Γάγγραινα αποτελεί για το 24,8% των µελών του ΒΕΘ που επισκέφτηκε ο ‘Σύµβουλος του
Βιοτέχνη’ το παραεµπόριο και η λαθρεργασία. Εντονότερο είναι το πρόβληµα στις επιχειρήσεις
που ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών (27,5%) έναντι 22,3% που αφορά στη µεταποίηση.
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Ως βασικότερο πρόβληµα για την επιχείρηση του χαρακτηρίζει το 14% τη δυσκολία είσπραξης
οφειλών, ενώ η αύξηση τιµής των πρώτων υλών ταλαιπωρεί το 6,4% και το ειδικό τέλος ακινήτων
(χαράτσι της ∆ΕΗ) το 4,3%.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην ερώτηση «ποιο είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα της
επιχείρησης σας» οι ερωτώµενοι είχαν τη δυνατότητα να δώσουν δύο απαντήσεις.
‘Ψηφίζουν’ εξωστρέφεια
Με το βλέµµα στραµµένο εκτός συνόρων φαίνεται να είναι οι βιοτέχνες καθώς η εξωστρέφεια,
όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις που δίνουν σε σχετική ερώτηση, αποτελεί την βέλτιστη
λύση εν µέσω της παρατεταµένης ύφεσης που διανύουµε. Ψήφο εµπιστοσύνης στη ∆υτική και
Κεντρική Ευρώπη δίνει το 62,7% παραγκωνίζοντας σε 32,5% την πάλαι ποτέ κραταιά επιλογή της
ΝΑ Ευρώπης. Την Βόρεια Ευρώπη προτιµά για εξαγωγές το 31,7% και έπονται η Ασία µε 17,5%
και η Αµερική µε 11,1%.
Αναφορικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ΒΕΘ το 97% δήλωσε ότι είναι ικανοποιηµένο ενώ
για την παρεχόµενη ενηµέρωση το ποσοστό αγγίζει το 84%.
Στα 8,3 δις. ευρώ οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου
Στα 8,294 δισ. ευρώ διαµορφώθηκαν το Σεπτέµβριο οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ηµοσίου
προς τον ιδιωτικό τοµέα, έναντι 8,075 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, σύµφωνα µε τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονοµικών για την πορεία των µεγεθών της γενικής κυβέρνησης. Συγκεκριµένα, οι
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των υπουργείων ανέρχονταν σε 934 εκατ. ευρώ, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε 756 εκατ. ευρώ, των νοσοκοµείων σε 1,783 δισ. ευρώ, των Οργανισµών
Κοινωνικής Ασφάλισης σε 4,492 δισ. ευρώ και των υπόλοιπων νοµικών προσώπων στα 329 εκατ.
ευρώ.
Αισιόδοξος για συµφωνία εκταµίευσης της δόσης στο Eurogroup ο Όλι Ρεν
Οι δανειστές και η Ελλάδα βρίσκονται σε τροχιά συµφωνίας, προκειµένου το Eurogroup της 12ης
Νοεµβρίου να αποφασίσει την εκταµίευση της δόσης, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν. Ο
Επίτροπος απάντησε σε πληροφορίες που είδαν το φως της δηµοσιότητας περί αβεβαιότητας για
την εκταµίευση της δόσης - ένα σενάριο που επικαλείται έλλειψη συµφωνίας στο χειρισµό του
χρέους της Ελλάδας. «Έως τις 12 Νοεµβρίου πρέπει να υπάρχει κοινή γραµµή για το πως θα
µειωθεί το χρέος και πιστεύω ότι θα είµαστε σε θέση να την έχουµε» δήλωσε ο Όλι Ρεν.
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