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1.770 βιοτεχνίες κατέβασαν ρολά το 2012
Στους µεγάλους χαµένους της οικονοµικής ανοµβρίας που ταλαιπωρεί τη χώρα µας εξελίσσονται οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και δη οι βιοτεχνίες που καθηµερινά προσθέτουν και νέους κρίκους στην
αλυσίδα των λουκέτων.
Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι
είναι ότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους µέχρι και τις 14
∆εκεµβρίου, 1.770 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά συνεχίζοντας την αρνητική πορεία του 2011, οπότε κατά
το αντίστοιχο περσινό διάστηµα 1.894 επιχειρήσεις αποχαιρέτησαν την ενεργό δράση.
Κυριότερος λόγος για την παύση λειτουργίας των επιχειρήσεων το 2012, αποτυπώνει και την εκρηκτική
κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, το γεγονός ότι η πλειονότητα αυτών κρίθηκαν ασύµφορες.
Συγκεκριµένα 1.114 επιχειρήσεις χαρακτηρίστηκαν ασύµφορες όταν ένα χρόνο πριν, κατ
κατά το αντίστοιχο
εξεταζόµενο διάστηµα, 1.139 επιχειρήσεις κατατάχθηκαν στην εν λόγω κατηγορία. Κατά συνέπεια
καταγράφεται µία οριακή µείωση της τάξης του 2,1% µεταξύ των δύο ετών αναφορικά µε τις επιχειρήσεις
που κρίθηκαν ασύµφορες.
Ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός των επιχειρήσεων που κατεβάζουν ρολά αποτυπώνεται στα στοιχεία του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) όπως αυτά προκύπτουν από το µητρώο του
επιµελητηρίου. Εξίσου ζοφερή είναι η κατάσταση και µε τις εγγραφές καθώς το εξεταζόµενο διάστηµ
διάστηµα
του 2012, 684 επιχειρήσεις έκαναν έναρξη, έναντι 751 το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Συγκεκριµένα
καταγράφηκε µείωση κατά 8, 9%.
«Η ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά αποτυπώνεται µε τον πιο ηχηρό τρόπο στις εγγραφές
και διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι «ο ιδιωτικός τοµέας δεν έχει άλλες αντοχές, έχει στραγγίξει. Οι
ανελέητες φοροεπιδροµές επί δικαίων και αδίκων και η πρωτοφανής λιτότητα δεν µπορούν να έχουν
θετικά αποτελέσµατα αντίθετα συνεχίζουµε να βουλιάζουµε σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο». «Περιµένουµε
συνεχώς ως µάννα εξ ουρανού τις δόσεις της τρόικας προκειµένου να πούµε ότι απλά πήραµε µία ανάσα.
∆υστυχώς η ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται µε δανεικά» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος
Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι
αν δεν υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης θα συνεχίσουµε να ζούµε συντροφιά µε την αβεβαιότητα, που είναι
ο χειρότερος σύµβουλος για το επιχειρείν.
Ανοίγουν φτερά για την αγορά της Ρωσίας 15 ελληνικά επιµελητήρια
Πράξη την άποψη ‘η κρίση γεννά ευκαιρίες’ κάνουν δεκαπέντε ελληνικά επιµελητήρια και φορείς, οι
οποίοι σε συνεργασία µε το Ελληνορωσικό Κέντρο Ερµής και τη σύµπραξη ρωσικών επιµελητηρίων και
επιχειρηµατικών φορέων διοργανώνουν το 1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηµατικό Forum Ερµής, που θα
πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 16 και 17 Μαΐου του 2013.
1

Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιείται σήµερα το απόγευµα η 1η επίσηµη συνάντηση των ελληνικών
επιµελητηρίων και φορέων που συµµετέχουν στη συνδιοργάνωση τουforum.
του
Τα ελληνικά επιµελητήρια που υλοποιούν το εγχείρηµαεγχείρηµα τα περισσότερα εδρεύουν στη Βόρεια Ελλάδα είναι: το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΕΕΘ) και τα Επιµελητήρια: Σερρών, Χαλκιδικής, Έβρου, Κοζάνης, Καβάλας, Πιερίας, Τρικάλων,
Γρεβενών, Μαγνησίας, Ροδόπης, ∆ράµας, Κέρκυρας και Ξάνθης. Από την πλευρά της Ρωσίας,
συµµετέχουν το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Ρώσικης Οµοσπονδίας, το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Μόσχας, το Εµπορικό και
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αγίας Πετρούπολης, ο
Σύνδεσµος Βιοµηχάνων και Επιχειρηµατιών Αγίας Πετρούπολης και το EnterpriseEuropeNetwork Αγίας
Πετρούπολης.
Στόχος του forum είναι η προώθηση των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων στη ρωσική αγορά αλλά
και η δραστηριοποίηση Ρώσων επιχειρηµατιών στην ελληνική αγορά. Το µεγαλύτερο µέρος του forum θα
καλυφθεί από Β2Β συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηµατιών. Ήδη για τη συµµετοχή στο
forum έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περί της 150 επιχειρήσεις από τη Ρωσία
Ρωσία και περί τις 200 από την
Ελλάδα. Οι τοµείς ενδιαφέροντος είναι τα: τρόφιµα – ποτά, καλλυντικά-παραφαρµακευτικά,
παραφαρµακευτικά, δοµικά
υλικά, είδη σπιτιού, υπηρεσίες (µεταξύ των οποίων συµβουλευτικές αλλά και µεσιτικές εταιρείες). «Η
σταθερή οικονοµική ανάπτυξη των τελευταίων
ελευταίων ετών και η αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών
δηµιουργούν κίνητρα για τους επενδυτές, που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην ραγδαία αναπτυσσόµενη
αγορά της Ρωσίας. Το κυριότερο, όµως, είναι ότι η Ρωσία είναι µία αγορά φιλικά διακείµενη προς τα
ελληνικά προϊόντα. Ενδεικτικό της θετικής διάθεσης που εκδηλώνουν οι ρώσοι καταναλωτές για τα
ελληνικά προϊόντα είναι ότι σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οι ελληνικές εξαγωγές
προς τη Ρωσία εµφάνισαν το πρώτο εξάµηνο του 2012 άνοδο 34%, ενώ πέρυσι η αύξησ
αύξηση ανήλθε σε 27%»
ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
Το αργότερο την Πέµπτη θα δοθούν τα 16 δισ. ευρώ για την κεφαλαιακή
κεφαλαιακή ενίσχυση των
τραπεζώνΣήµερα,
Σήµερα, ή το αργότερο αύριο ο EFSF θα καταθέσει σε ειδικό λογαριασµό στην Τράπεζα της
Ελλάδος τα 16 δισ. ευρώ,
υρώ, από τα συνολικά 23 δισ. ευρώ της δεύτερης δόσης για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών. Τα οµόλογα του EFSF (οµόλογα που φέρουν ταυτότητα ISIN µε αρχικά EU
EU) θα πιστωθούν
ηλεκτρονικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και από αυτή στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Στ
Σταθερότητας και
εν συνεχεία στους λογαριασµούς των τραπεζών. Με τα 16 δισ. ευρώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων
(CoreTier 1) των τεσσάρων βιώσιµων συστηµικών τραπεζών θα ανακτήσει το ελάχιστο όριο του 9% Αυτό
θα επιστρέψει στις Εθνική Τράπεζα, AlphaBank,
AlphaBank Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς να προχωρήσουν στη
δηµοσιοποίηση των οικονοµικών τους καταστάσεων στις 21 ∆εκεµβρίου.
Αυξήσεις 5-15
15 ευρώ το µήνα στα τιµολόγια της ∆ΕΗ από την 1η ΙανουαρίουΑυξήσεις,
Ιανουαρί Αυξήσεις, από 1ης
Ιανουαρίου, στα τιµολόγια της ∆ΕΗ, οι οποίες θα κυµαίνονται από 10 έως 15 ευρώ, κατά µέσο όρο το
µήνα, προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας Αρθούρος Ζερβός.
Αναπτύσσοντας τα σχέδια της ∆ΕΗ στην Επιτροπή Ακροάσεων της Βουλής, µε αφορµή τον
επαναδιορισµό του στη θέση του προέδρου, ο κ. Ζερβός ανέφερε ότι: από 0-400
400 κιλοβατόρες η αύξηση θα
είναι 5 ευρώ, από 400-800
800 κιλοβατόρες αύξηση 10 ευρώ, από 800-3000
800 3000 κιλοβατόρες, που είναι και η
µέση κατανάλωση, αύξηση 15 ευρώ και για τις 3000 κιλοβατόρες και άνω η αύξηση 20 ευρώ. «Πρέπει
µέσα στο
το επόµενο εξάµηνο να καλύψουµε τη διαφορά που δεν καλύφθηκε επί τρία χρόνια» είπε ο κ.
Ζερβός και πρόσθεσε «έχουµε το χαµηλότερο τιµολόγιο στην Ευρωζώνη µε µεγάλη διαφορά ακόµη και
από την Πορτογαλία και την Ισπανία», ενώ ανέφερε ότι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
οφειλές προς την ∆Ε
∆ΕΗ έχουν
φτάσει τα 1,2 δισ. Ευρώ.
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