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1.227 βιοτεχνίες κατέβασαν ρολά το εννεάμηνο του 2013
Συνεχίζεται η… αιμορραγία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με την κλειδωνιά του
λουκέτου να ακούγεται κατά μέσο όρο, καθημερινά, σε 4,5 βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους 1.227 βιοτεχνικές
επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, με μεγάλο ‘ασθενή’ τις ατομικές, καθώς κατά το
εξεταζόμενο διάστημα την ενεργό δράση αποχαιρέτησαν 959 εξ αυτών.
Ειδικότερα τους πρώτους εννέα μήνες του 2013, 1.227 επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο,
έναντι 1.406 το περσινό αντίστοιχο διάστημα. Κάνοντας μία αναγωγή στον αριθμό των
βιοτεχνιών που έκλεισαν πέρυσι, 5,2 επιχειρήσεις έβγαιναν καθημερινά εκτός δράσης.
Ωστόσο, και παρά το ζοφερό κλίμα που επικρατεί στην αγορά με τα λουκέτα να
προστίθενται το ένα μετά το άλλο στην μακρά αλυσίδα των επιχειρήσεων που έχουν
παύσει να υφίστανται, οι διαγραφές όπως αυτές προκύπτουν από το μητρώο του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο εννεάμηνο του 2013 είναι
μειωμένες κατά 12,7% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.
501 εγγραφές στο εννεάμηνο του 2013
Οριακά μειωμένες ήταν οι εγγραφές το διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου της
τρέχουσας χρονιάς καθώς έφτασαν τις 501 όταν ένα χρόνο πριν άγγιζαν τις 515.
Δυναμικά παρούσες οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς έναρξη έκαναν 360. «Η ζοφερή
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κατάσταση που επικρατεί στην αγορά αποτυπώνεται με τον πιο ηχηρό τρόπο στις
εγγραφές και διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης. Η υπέρμετρη λιτότητα
οδηγεί τους έλληνες στην απόγνωση και διογκώνει τα προβλήματα στην αγορά εργασίας.
Ωστόσο για πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα έχουμε ένα λόγο για να αισιοδοξούμε,
καθώς η κατάσταση τουλάχιστον στο μητρώο του ΒΕΘ δείχνει να σταθεροποιείται.
Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος. Ο αριθμός των λουκέτων είναι ούτως ή άλλως πολύ
μεγάλος με αποτέλεσμα να αναρωτιέται κανείς αν υπάρχουν περιθώρια και για άλλα»
σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «τα εν
λόγω στοιχεία, αν δεν υπάρξει ουσιαστική προσπάθεια με συντονισμένες ενέργειες, θα
είναι απλά συγκυριακά».
Πτώση της ελληνικής μεταποίησης το Σεπτέμβριο
Στις 47,5 μονάδες υποχώρησε τον Σεπτέμβριο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης
Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) στην Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
εταιρείας ερευνών Markit , ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών
για την Ελλάδα της Markit υποχώρησε στις 47,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 48,7
μονάδες τον Αύγουστο. Είναι η πρώτη φορά που ο κύριος δείκτης καταγράφει πτώση σε
διάστημα έξι μηνών, γεγονός που καταδεικνύει εντονότερη επιδείνωση των
επιχειρησιακών συνθηκών.
Αιτία της επιταχυνόμενης ύφεσης του Σεπτεμβρίου ήταν η επιστροφή στη συρρίκνωση
σε σχέση με τις νέες παραγγελίες. Αντιμετωπίζοντας εξασθενημένες συνθήκες ζήτησης, οι
κατασκευαστές μείωσαν τα επίπεδα παραγωγής τους με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό από
εκείνον που παρατηρήθηκε τον Αύγουστο. Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων
υποχώρησαν επίσης με εντονότερο ρυθμό, καθώς οι εταιρείες επιδίωξαν να περιορίσουν
τις λειτουργίες τους.
Πέντε μέρες για την εκκίνηση μίας εταιρείας στην Ελλάδα
Πέντε μέρες απαιτούνται κατά μέσο όρο για την εκκίνηση μιας νέας εταιρείας στην
Ελλάδας, όπως προκύπτει από την απάντηση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, αρμόδιου για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, Α. Ταγιάνι,
έπειτα από σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο που άσκησε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γ.
Παπανικολάου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, το κόστος για την εκκίνηση μιας νέας εταιρείας
στη χώρα μας ανέρχεται στα 910 ευρώ. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 5,4 ημέρες με
κόστος 372 ευρώ. Σημειώνεται ότι σε αντίστοιχη απάντησή της πριν από δύο χρόνια
(2011), η Κομισιόν διαπίστωνε πως για την έναρξη λειτουργίας μιας εταιρείας στην
Ελλάδα απαιτούνταν 15 ημέρες, ενώ το κόστος της διαδικασίας ανερχόταν στα 1.101
ευρώ.
Προς κατάργηση το φορολογικό πιστοποιητικό εταιριών
Ρύθμιση - ανάσα που θα απελευθερώσει 4.500 ελληνικές επιχειρήσεις από το κόστος
έκδοσης πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης και θα καταστήσει τους ορκωτούς
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ελεγκτές «υπεύθυνους» για το φορολογικό έλεγχο των εταιρειών εξετάζει το υπουργείο
Οικονομικών
σε
συνεννόηση
με
την
τρόικα.
Στόχος είναι η ενσωμάτωση από το 2015 του φορολογικού πιστοποιητικού στις
οικονομικές καταστάσεις που εκδίδουν οι ελεγκτικές εταιρείες, κάτι που αφενός θα
καταστήσει πιο αποτελεσματικό των έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων από τις
φορολογικές αρχές και αφετέρου θα ελαφρύνει τις εταιρείες από την δαπάνη έκδοσης
του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης που σήμερα ανέρχεται από 5.000 ευρώ
έως και 100.000.
Το φορολογικό πιστοποιητικό είναι ουσιαστικά μια έκθεση που συντάσσει ο ορκωτός
ελεγκτής και στην οποία διατυπώνει τη γνώμη του για το εάν τα φορολογικά στοιχεία
της επιχείρησης αντανακλούν την πραγματική της εικόνα.
Άνοιξε ο κύκλος των απολογιών στελεχών της Χρυσής Αυγής
Ενώπιον των ανακριτών βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης τρία στελέχη της Χρυσής
Αυγής, προκειμένου να απολογηθούν. Οι απολογίες των συλληφθέντων βουλευτών
Ηλ.Κασιδιάρη, Γ.Λαγού, Ηλ.Παναγιώταρου και Ν.Μίχου έχουν οριστεί για τις 2:30 το
μεσημέρι. Την Τετάρτη η απολογία του Ν.Μιχαλολιάκου και την Πέμπτη του Χρ.Παππά. Οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι θα αρνηθούν τις κατηγορίες και θα τις
αποδώσουν σε πολιτική δίωξη.
Να σημειωθεί πως οι ανακριτές εξέδωσαν ακόμη εννέα εντάλματα σύλληψης για
κατηγορούμενους οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι.
Στο μεταξύ, διεγράφη από τα μητρώα μελών της Νέας Δημοκρατίας ο δικηγόρος Παύλος
Σαράκης, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία
Κασιδιάρη. Όπως αναφέρεται στη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαράκης
διεγράφη για «αντικομματική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά».
Μίχαλος: Μεγάλες ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα στην Κίνα
Μεγάλες ευκαιρίες διείσδυσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις και προϊόντα προσφέρει η
αγορά της Κίνας, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος
Μίχαλος σε ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίασης μελέτης του Ευρωπαϊκού
Εμπορικού Επιμελητηρίου για την Κίνα. Όπως σημείωσε ο κ. Μίχαλος, κλάδοι όπως αυτοί
των τροφίμων και ποτών, του τουρισμού, των νέων τεχνολογιών και των φαρμάκων,
παρουσιάζουν εξαιρετικές ευκαιρίες για ανάπτυξη συνεργασιών και διείσδυση των
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν
να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες, είναι η καινοτομία, η ποιότητα, αλλά και η σωστή
στρατηγική με βάση τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης αγοράς.
«Μιας αγοράς η οποία, λόγω μεγέθους, διάρθρωσης και κουλτούρας, παρουσιάζει
μεγάλες διαφορές σε σύγκριση με αυτές των ευρωπαϊκών χωρών και η μελέτη του
Ευρωπαϊκού Εμπορικού Επιμελητηρίου αποτελεί ένα βασικό εργαλείο που αξιοποιεί την
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επιτόπια έρευνα και την εμπειρία Ευρωπαίων επιχειρηματιών, για να ενισχύσει τη γνώση
μας σε σχέση με την κινεζική αγορά», είπε.
Αύριο η άσκηση Παρμενίων
Αύριο το πρωί, Τετάρτη, θα ηχήσουν σε όλη την Ελλάδα οι σειρήνες συναγερμού
πολιτικής άμυνας, στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ)
Παρμενίων 2013. Στις 11 το πρωί θα γίνει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης,
για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).
Σημειώνεται ότι η άσκηση Παρμενίων είναι η μεγαλύτερη των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων και πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Η άσκηση που διεξάγεται επί
24ώρου βάσεως ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου.
Στο 12% η ανεργία της ευρωζώνης το Σεπτέμβριο
Σταθεροποιητικά κινείται η ανεργία στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, παρά την
εκτιμήσεις για σταδιακή έξοδο από την κρίση. Σε μέσα επίπεδα η ανεργία στη ζώνη του
ευρώ διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο στο 12%, όταν οι αναλυτές της τοποθετούσαν στο
12,1%. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα άνοδο κατέγραψε το επίπεδο
της ανεργίας τον Σεπτέμβριο στη Γερμανία διαμορφούμενο ως ποσοστό σε 6,9% και σε
απόλυτο αριθμό στους 2,97 εκατ. ανέργους.
Στην Ιταλία το επίπεδο της ανεργίας αναρριχήθηκε στο 12,2% του εργασιακά ενεργού
πληθυσμού τον μήνα Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σχέση με τον Ιούλιο. Σε
ετήσια βάση, η αύξηση του επιπέδου της ανεργίας ήταν 1,5%, σύμφωνα με την ίδια
ανακοίνωση. Σύμφωνα με εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία ο αριθμός των ανέργων
διαμορφώθηκε σε 3,127 εκατομμύρια τον Αύγουστο.
Οι Ρεπουμπλικανοί «το έκαναν στα αλήθεια», λέει ο Ομπάμα
Τρικυμία στην Ουάσινγκτον μετά την οικονομική παράλυση της αμερικανικής
κυβέρνησης εξαιτίας του αδιεξόδου στο Κογκρέσο για τον προϋπολογισμό: Ενώ οι
δημόσιες υπηρεσίες αρχίζουν να κατεβάζουν διακόπτες, οι αλληλοκατηγορίες παίρνουν
φωτιά με τον Μπαράκ Ομπάμα να λέει ότι οι Ρεπουμπλικανοί «το έκαναν στα αλήθεια,
προκάλεσαν το "λουκέτο" αντί να ψηφίσουν έναν αληθινό προϋπολογισμό». Μετά από 17
χρόνια, η Τρίτη είναι η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον ξυπνά σε οικονομική παράλυση
καθώς ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός βρίσκεται στον αέρα και δημόσιες υπηρεσίες
αναγκάζονται αιφνίδια να στείλουν σε υποχρεωτική αργία τους υπαλλήλους τους.
Πραγματικό μήλον της έριδος είναι η μεταρρύθμιση στο σύστημα περίθαλψης του
Ομπάμα, το λεγόμενο Obamacare (και η επίδειξη δύναμης που θέλουν να κάνουν οι
Ρεπουμπλικανοί πριν τη μάχη για το όριο χρέους).Οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή
προσπάθησαν να το μπλοκάρουν, αφαιρώντας του κονδύλια με ρήτρα στο νομοσχέδιο
που θα διασφάλιζε τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού -και έτσι οι
Δημοκρατικοί απέρριψαν το νομοσχέδιο στη Γερουσία.
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Με μήνυμά του στο twitter μετά την εκπνοή της προθεσμίας, ο Μπαράκ Ομπάμα
επέρριψε εξ ολοκλήρου την ευθύνη του αδιεξόδου στους Ρεπουμπλικανούς,
κατηγορώντας τους ουσιαστικά για ανευθυνότητα.

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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