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Παρουσίαση της Έρευνας του ΒΕΘ
µε θέµα
«Οι επιπτώσεις των ακάλυπτων επιταγών
στις βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης»
Ερώτηση 5
Θεωρείτε πως το σύστηµα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ µε τον τρόπο που
λειτουργεί είναι δίκαιο;
Όχι δεν είναι δίκαιο 49% ναι είναι δίκαιο 39%
∆Γ/∆Α 12%
Ερώτηση 1
Στην επιχείρηση σας έχετε συναλλαγές µε επιταγές; (είτε ο ίδιος
ως εκδότης, είτε µε επιταγές πελατών)
Ναι 95 %

∆Γ/∆Α
12%

Όχι 5 %

Όχι δεν είναι
δίκαιο
49%

Όχι
5%
Ναι
95%

Ερώτηση 2
Είναι ευρέως γνωστό ότι οι επιταγές είναι µεταχρονολογηµένες.
Ποιο είναι το µεγαλύτερο διάστηµα για το οποίο έχετε εκδώσει ή
έχετε λάβει επιταγή;
Μέσος όρος

8,67 µήνες

Μέση τιµή (συχνότερη αναφορά)

8 µήνες

Ελάχιστο

1 µήνας

Μέγιστο

24 µήνες

Ερώτηση 3
Σας έχει τύχει ακάλυπτη επιταγή;
Ναι 86 % Όχι 14 %
Όχι
14%

Ερώτηση 6
Ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ κατά την άποψη σας, θα πρέπει να γίνει :
Ποσοστό
Πιο ελαστικός ως προς το χρόνο
35,1%
παραµονής σε αυτόν
Πιο αυστηρός (η παραµονή να ξεπεράσει 39,0%
τα 5 χρόνια)
Να παραµείνει ως έχει
14,6%
∆Γ/∆Α
11,2%
Ερώτηση 7
Κατά την άποψη σας, η χρήση µεταχρονολογηµένων επιταγών
είναι:
Ποσοστό
Αναγκαίο «κακό», χωρίς αυτές δεν
38,0%
µπορεί να «περπατήσει» η αγορά
Είναι µια λάθος πρακτική και πρέπει να
62,0%
σταµατήσει. Η αγορά µπορεί και χωρίς
αυτές
Ερώτηση 8
Συµφωνείτε να υπάρχει τραπεζική κάλυψη µέσω υποθήκης
ακινήτων ή δέσµευσης άλλων περιουσιακών στοιχείων για τους
κατόχους µπλοκ επιταγών;
Όχι δεν συµφωνώ 27% Ναι συµφωνώ 71% ∆Γ/∆Α 2%

Ναι
86%

∆Γ/∆Α
2%

Ερώτηση 4
Τι κάνατε µε την ακάλυπτη επιταγή;

Όχι δεν
συµφωνώ
27%

Ποσοστό
Την δώσατε πίσω στο πελάτη και
την αντικαταστήσατε µε µια πιο
µακρινή;
Ξεκινήστε την διαδικασία
σφράγισης της;
∆ώσατε κάποιες ηµέρες
παράταση µέχρι να την
εισπράξετε, κατόπιν συνεννόησης
µε τον πελάτη σας
∆Γ/∆Α

Ναι είναι
δίκαιο
39%

28,1%

Ναι συµφωνώ
71%

Ερώτηση 9
Η επιχείρηση σας είναι :

Μεταποιητική

Μέσος όρος µηνών
µεταχρονολογηµένων επιταγών ανά
κατηγορία επιχείρησης
9 µήνες

Παροχής υπηρεσιών

7 µήνες

Μικτή

8 µήνες

28,2%
40,1%

3,6%
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Επίσκεψη στο
ΒΕΘ
πραγµατοποίησε την
Πέµπτη 29 Οκτωβρίου
ο επικεφαλής
του
Εµπορικού Τµήµατος
της Πρεσβείας
της
Ιαπωνίας στην Αθήνα
Κ. ΕΝΟΜΟΤΟ FUMIIO
και της ειδικής ερευνήτριας
κας MATSUMOTO HISAYO.
Τους υποδέχθηκε ο Β’ Αντιπρόεδρο κ.∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ. Κύριο θέµα της συζήτησης ήταν η ανάπτυξη των
εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά
τις εισαγωγές και εξαγωγές.

Ενηµερωτική
εκδήλωση του Β.Ε.Θ.
στο ∆ήµο Επανοµής.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των
προσπαθειών του για την έγκυρη πληροφόρηση & ενηµέρωση
των
ενδιαφεροµένων,
πραγµατοποίησε
ενηµερωτική
εκδήλωση στο ∆ήµο Επανοµής σε συνεργασία µε τον Σύλλογο
Επαγγελµατοβιοτεχνών ∆ήµου Επανοµής τη Τετάρτη 21
Οκτωβρίου 2009 .
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
παρουσιαστήκαν τα
προγράµµατα επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ που αφορούν την
ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων και έγινε
ενηµέρωση για θέµατα ασφάλισης & εργατικού δικαίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΡΩΣΙΑ
To Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο που περιλαµβάνει γενικά
οικονοµικά στοιχεία της Ρωσίας, και τις διµερείς εµπορικές και
οικονοµικές σχέσεις Ελλάδος Ρωσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα
Τηλ. +74956443270 fax +74956443275.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η βουλγαρική κυβέρνηση κατέθεσε στο κοινοβούλιο προς
έγκριση πακέτο 82 µακροπρόθεσµων µέτρων οικονοµικής
ανάκαµψης και σταθεροποίησης, σύµφωνα µε δηλώσεις του
Υπουργού Οικονοµικών,κ. Simeon Djankov.
Τα µεσοπρόθεσµα µέτρα οικονοµικής ανάκαµψης καλύπτουν
οκτώ βασικούς οικονοµικούς τοµείς, όπως : της σταθερότητας
του Μακροοικονοµικού Συστήµατος, όπου προβλέπεται η
επίτευξη του ισοσκελισµένου κρατικού προϋπολογισµού για το
2009 και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την εισδοχή της
Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ. Στη Σταθερότητα του
∆ηµοσιονοµικού Συστήµατος σχεδιάζεται ο εξορθολογισµός των
δηµοσίων δαπανών, επίσης η διατήρηση του ΦΠΑ στο επίπεδο
του 20% και η εξασφάλιση αµφίδροµης πληροφόρησης µεταξύ
των Τελωνειακών Αρχών και της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων.
Τέλος, προβλέπονται µέτρα για την αναδιάρθρωση και
βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, την τόνωση της
επιχειρηµατικότητας, την ενθάρρυνση της απασχόλησης και της
κοινωνικής πρόνοιας, την ταχεία υλοποίηση έργων υποδοµής,
την ανάπτυξη της οικονοµίας της γνώσης και την τελεσφόρο
διαχείριση των κοινοτικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ. +3592
9447959, 9447790 fax. 003592 9505375
κ. Ιωάννα
Σωτηράκου-Γιάνναρου,e-mail: economy@grembassysofia.org
www.agora.mfa.gr/bulgaria

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο στη BistritaNasaud στη Ρουµανία, µας γνωστοποίησε τη λίστα των
παρακάτω επιχειρήσεων που απευθύνθηκαν στα Γραφεία τους
επιθυµώντας συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις. Για
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το
Επιµελητήριο .Πληροφορίες: Τηλ. 0263/230640 , 210038,
210049, 230400 Fax: 0263 210039 e-mail: office@cciabn.ro
"ROMBAT SA "
Εταιρία παραγωγής µπαταριών για επιβατικά αυτοκίνητα,
εµπορικά οχήµατα, τρακτέρ, φωτισµό βαγονιών και ανυψωτικά
περονοφόρα οχήµατα.
Πληροφορίες: Repede Ioan
Bistrita, Drumul Cetatii,Nr.6
Tel: +40/263/234011 Fax: +40/263/234010
E-mail: rombat@rombatt.ro www.rombatt.ro
"ROMEURO 2000 SRL"
Εταιρία παραγωγής επίπλων.
Πληροφορίες: Sas Teodor
Bistrita, Independentei, Nr. 60, AP40
Tel: +40/263/231853 Fax: +40/263/237109
E-mail: yangbn@clicknet.ro
"SILVANIA INTERNATIONAL SRL "
Εταιρία παραγωγής ξύλινων αντικειµένων – διαφορετικά είδη
και µεγέθη ξυλείας.
Πληροφορίες: Farcas Virginia
Anies, Str. Depozitului, Nr.79
Tel: +40/263/379259 Fax: +40/263/377781
E-mail: office@misgrup.ro www.misgrup.ro

Επίσκεψη πολυπληθούς
αντιπροσωπείας µελών
του Επιµελητηρίου
Προύσας [Τουρκία] στο
ΒΕΘ, µε επικεφαλής τον
Πρόεδρος του
κ.VEHBI VARLIK
[Πέµπτη 29 Οκτωβρίου 2009]

"SOMPLAST SA "
Εταιρία παραγωγής πλαστικών σακουλών και σωλήνων.
Πληροφορίες: Sulea Ovidiu
Nasaud,Str. George Cosbuc, Nr. 147
Tel: +40/263/360941 Fax: +40/263/361584
E-mail: somplast@somplast.ro www.somplast.ro

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της συµµετοχής των Τούρκων
επιχειρηµατιών στην έκθεση PHILOXENIA 2009. Τους
Τούρκους επιχειρηµατίες υποδέχθηκε ο Β’ Αντιπρόεδρος του
Β.Ε.Θ. κ.∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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Ανάλυση Προέλευσης

07/12/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ - ΘΛΙΨΗΣ - ΚΑΜΨΗΣ (ΤΗΛ:
210-3483162)
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