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Πυρά ΒΕΘ κατά ∆ασκαλόπουλου για τις προτάσεις του για αφαίρεση του ΓΕΜΗ από
τα επιµελητήρια
Την έντονη δυσαρέσκεια του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προκάλεσαν
αποσπάσµατα του πρόσφατου υποµνήµατος του ΣΕΒ προς τον υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστή Χατζηδάκη, κατά τα οποία
ζητείται η αφαίρεση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) από τα επιµελητήρια, ενώ
γίνεται και αναφορά στις αρµοδιότητες των επιµελητηρίων σχετικά µε τις αδειοδοτήσεις.
Συγκεκριµένα στο υπόµνηµα του ο ΣΕΒ αναφέρει ότι η «δυνατότητα ενεργοποίησης των
επιµελητηριακών οργανώσεων, εκ παραλλήλου, µε τις λοιπές αδειοδοτούσες αρχές, συνιστά µία
εναλλακτική προσέγγιση, είναι όµως βέβαιο ότι δεν θα αποδώσει τα αναµενόµενα» ενώ για το
ΓΕΜΗ ο ΣΕΒ επισηµαίνει ότι «απαιτείται η µεταφορά της λειτουργίας του στη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου».
«Όσοι κάνουν προτάσεις προς το υπουργείο Ανάπτυξης καλά θα κάνουν να ασχοληθούν µετά του
οίκου τους και να µην κάνουν προσπάθειες προκειµένου να συµβάλλουν στη συρρίκνωση του
επιµελητηριακού θεσµού που σήµερα, εν µέσω της πρωτοφανούς δύσκολης οικονοµικής
συγκυρίας που διανύουµε, µπορεί να συνδράµει ουσιαστικά για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι δεν είναι πρώτη
φορά που ο κ. ∆ασκαλόπουλος ξεπερνά τα εσκαµµένα βάζοντας στο στόχαστρο του τα
επιµελητήρια.
«Είναι άξιο απορίας γιατί ο κ. ∆ασκαλόπουλος επιµένει µετ΄ επιτάσεως στην απαξίωση του
επιµελητηριακού θεσµού, τον οποίο ούτε γνωρίζει, αλλά ούτε και τον αφορά» αναφέρει ο κ.
Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι «τα επιµελητήρια µέσα από τη µακρά πορεία τους έχουν
συµβάλει αποτελεσµατικά για την εξυπηρέτηση της επιχειρηµατικότητας. Ενδεικτικό είναι το
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων τα αρµόδια τµήµατα των
επιµελητηρίων δέχτηκαν πλήθους κόσµου τον οποίο εξυπηρέτησαν µε υψηλή επάρκεια».
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Συρρικνώθηκε και πάλι η ελληνική µεταποίηση τον Σεπτέµβριο
Συρρίκνωση συνέχισε να καταγράφει ο ελληνικός µεταποιητικός κλάδος το Σεπτέµβριο, καθώς η
πτώση των παραγγελιών οδήγησε σε νέα µείωση της παραγωγής, σύµφωνα µε τα στοιχεία
µηνιαίας έρευνας της Markit που δηµοσιεύθηκε τη ∆ευτέρα.
Ο δείκτης υπευθύνων προµηθειών (PMI) σηµείωσε οριακή άνοδο στις 42,2 µονάδες, από 42,1
τον Aύγουστο. Ο δείκτης βρίσκεται για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών κάτω από τις 50
µονάδες, που διαχωρίζουν τη συρρίκνωση από την επέκταση.
Η περαιτέρω επιβράδυνση της ροής νέων εργασιών, που βρίσκονται σε πτωτική τροχιά από τον
Σεπτέµβριο του 2009, οδήγησε σε νέα πτώση της παραγωγής. Η υποχώρηση των πωλήσεων δεν
περιορίστηκε στην εγχώρια αγορά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Αυγούστου, οι νέες παραγγελίες
εξωτερικού µειώθηκαν µε τον υψηλότερο ρυθµό που έχει σηµειωθεί από τις αρχές του 2009.
Από τις ακριβότερες χώρες της ΕΕ η Ελλάδα σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat
Μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς κλάδους παραµένει η
Ελλάδα, παρά την κατακόρυφη µείωση της ζήτησης που προκαλεί η µείωση του διαθέσιµου
εισοδήµατος λόγω των µέτρων του µνηµονίου. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της Eurostat που
δόθηκαν, χθες, στη δηµοσιότητα από το υπουργείο Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τα οποία η Ελλάδα
στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων είναι ακριβότερη από τον κοινοτικό µέσο όρο και σε
δύο από αυτές (γαλακτοκοµικά και ηλεκτρονικό εξοπλισµό) είναι η ακριβότερη χώρα µεταξύ των
27.
Ύφεση για έκτο συνεχόµενο έτος
Ύφεση 3,8% και έλλειµµα 4,2% του ΑΕΠ προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2013,
που κατατέθηκε, χθες, στη Βουλή. Επίσης, εκτιµάται ότι αν εξαιρεθούν οι δαπάνες εξυπηρέτησης
του χρέους, θα διαµορφωθεί -πρωτογενές- πλεόνασµα 1,1% του ΑΕΠ ή 2,2 δισ. ευρώ.
Για εφέτος, οι εκτιµήσεις του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης κάνουν λόγο για ύφεση
6,5%, έλλειµµα 6,6% του ΑΕΠ και πρωτογενές έλλειµµα 1,4% του ΑΕΠ. Λαµβάνοντας υπόψη το
«carry-over» από την υψηλότερη του αναµενοµένου ύφεση το 2012, τα δηµοσιονοµικά µέτρα του
αναθεωρηµένου Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου και αγνοώντας µέτρα και πρωτοβουλίες που
προγραµµατίζει η κυβέρνηση, ο ρυθµός ανάπτυξης προβλέπεται στο -3,8% για το 2013.
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