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ΒΕΘ: Υπ΄ αριθµόν ένα εχθρός για το επιχειρείν το υπουργείο Ανάπτυξης
Την οργή του εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) για την Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου που καταργεί την υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιµελητήρια από 11-1-2015.
«Μετά το βίαιο κούρεµα των αποθεµατικών των επιµελητηρίων, τώρα έρχεται η χαριστική βολή της
κατάργησης της υποχρεωτικότητας εγγραφής στα επιµελητήρια. Αντί να υλοποιούνται αναπτυξιακές
πολιτικές, αντί να καταπολεµούνται τα εκατοντάδες εµπόδια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, οι
δοµές και οι θεσµοί που στηρίζουν
ν παραδοσιακά τις ελληνικές επιχειρήσεις δέχονται µία ανηλεή
επίθεση» τονίζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
«Υπό το βάρος των έντονων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η οικονοµία της χώρας, η κυβέρνηση
αποδέχεται τις πιεστικές και παράλογες απαιτήσεις των δανειστών της. Αντί να ασχολείται µε τα µείζονα
προβλήµατα που ταλανίζουν την αγορά που έχει πέσει σε χειµέρια νάρκη, εξαιτίας της παρατεταµένης
ύφεσης αναλώνεται σε ήσσονος σηµασίας ζητήµατα, προσπαθώντας
προσπαθώντας να αποδείξει ότι παράγει έργο»
αναφέρει ο πρόεδρος ΒΕΘ επισηµαίνοντας ότι το υπουργείο Ανάπτυξης εξελίσσεται σε υπ΄αριθµόν ένα
εχθρό για την επιχειρηµατικότητα.
«Το υπουργείο Ανάπτυξης εσκεµµένα λησµονεί ότι τα επιµελητήρια προσφέρουν µία σειρά
ανταποδοτικών
ταποδοτικών υπηρεσιών, κατά κύριο λόγο, στους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες µε το κόστος εγγραφής
να ανέρχεται, κατά µέσο όρο, σε 50 ευρώ. Επιπλέον τα επιµελητήρια χρηµατοδοτούν πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια όργανα και συγκεκριµένα τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, το ∆ιεθνές
∆ιεθνές Επιµελητήριο καθώς και
όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν τους επιχειρηµατίες. Την ώρα που το
υπουργείο Ανάπτυξης αποφασίζει την κατάργηση των 50 ευρώ για την εγγραφή στα επιµελητήρια,
έρχεται και επιβάλει χαράτσι 1.000 ευρώ, φόρο επιτηδεύµατος. Αυτόν τον τρόπο επιλέγει το υπουργείο
Ανάπτυξης για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων;» αναρωτιέται ο πρόεδρος του
ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι η κατάργηση της υποχρεωτικότητας εγγραφής των επιχειρήσεων στα
επιµελητήρια, χωρίς
ωρίς µάλιστα εναλλακτική πρόταση χρηµατοδότησης θα έχει ως αποτέλεσµα να
δηµιουργηθεί µία χαοτική κατάσταση στους φορείς που εκπροσωπούν το επιχειρείν".
«Είναι ολοφάνερη, πλέον, η επιθυµία φίµωσης τόσο των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών, που αποτελούν
τον βασικότερο
ασικότερο πυλώνα της οικονοµίας, όσο και των φορέων που τους στηρίζουν» καταλήγει ο κ.
Παπαδόπουλος προσθέτοντας ότι ο επιχειρηµατικός κόσµος αναµένει από την κυβέρνηση
άµεσα
απαντήσεις για τους στόχους των παραπάνω βεβιασµένων και ερασιτεχνικών χειρισµών
χειρισµώ της.
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Ξεπέρασαν τους 780.000 οι εγγεγραµµένοι άνεργοι
Σταθερά ανοδική πορεία καταγράφει ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων, σύµφωνα µε
στοιχεία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆). Τον Νοέµβριο ο αριθµός
τους εµφανίζει αύξηση κατά 1,09% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και κατά 9,86% σε ετή
ετήσια
βάση.
Μέσα στο µήνα χάθηκαν 34.138 θέσεις εργασίας, έναντι 50.473 τον Οκτώβριο και 55.855 τον
Νοέµβριο του 2011. Κατόπιν αυτών οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ κατά το
µήνα Νοέµβριο είναι 786.236 άτοµα. Από αυτά 329.946 είναι άνδρες (ποσοσ
(ποσοστό 41,97%) και
456.290
είναι
γυναίκες
(ποσοστό
58,03%).
Στην ηλικιακή οµάδα από 30-54
54 ετών αναλογεί το 64,02% των εγγεγραµµένων ανέργων, στην
ηλικιακή οµάδα κάτω των 30 αναλογεί το 25,84% και στην ηλικιακή οµάδα άνω των 55 ετών
αναλογεί το 10,14%.
Ολοκληρώνεται η εκκαθάριση του προγράµµατος επαναγοράς χρέους
Στην παράδοση οµολόγων του EFSF, εξάµηνης διάρκειας και µηδενικού τοκο
τοκοµεριδίου ύψους
11,289 δισ. ευρώ στους επενδυτές που µετείχαν στο πρόγραµµα επαναγοράς χρέους θα
προχωρήσει σήµερα, η Ελληνική ∆ηµοκρατία στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της συναλλαγής.
Συγκεκριµένα, το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα αποκτήσει οµόλογα ονοµαστικής αξίας 31
31,859 δισ. ευρώ
δίδοντας στους επενδυτές που µετείχαν στο πρόγραµµα επαναγοράς χρέους τίτλους του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας εξάµηνης διάρκειας και µηδενικού
τοκοµεριδίου ύψους 11,289 δισ. ευρώ.
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