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Έρευνα ΒΕΘ: Αχτίδες φωτός στο τούνελ της ύφεσης βλέπουν επιχειρηματίες και
καταναλωτές
Ψαλίδι στις τιμές των προϊόντων τους έβαλαν από την αρχή του έτους οκτώ στους δέκα
βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης με τη μείωση να αγγίζει, κατά μέσο όρο, το 25,5%. Την ίδια
ώρα όπως προκύπτει από έρευνα που εκπόνησε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, τόσο οι
επιχειρηματίες όσο και οι καταναλωτές που συμμετείχαν αρχίζουν να διακρίνουν
αχτίδες… αισιοδοξίας στο βαθύ τούνελ της ύφεσης.
Η έρευνα με θέμα ‘Οικονομική συγκυρία και οι επιπτώσεις της σε ΜμΕ και καταναλωτές
της Θεσσαλονίκης’ διενεργήθηκε 705 ατόμων (405 επιχειρήσεων - μελών του
επιμελητηρίου και 300 καταναλωτών).
Συγκεκριμένα για το επόμενο εξάμηνο το 83% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα
διατηρήσει τους εργαζόμενους του, το 6% ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις και το 11%
σε απολύσεις. Πέντε μήνες νωρίτερα, και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2012, το 5%
των συμμετεχόντων έκανε λόγο για προσλήψεις, το 25% για απολύσεις (υπερδιπλάσιο
ποσοστό από αυτό του Μαΐου του τρέχοντος έτους), ενώ το 70% διατύπωνε την πρόθεσή
του να κρατήσει σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων του.
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Για μείωση του τζίρου τους από την αρχή του έτους κάνουν λόγο επτά στους δέκα
επιχειρηματίες (72%) ενώ καμία μεταβολή διαπίστωσε το 22% και αύξηση το 6%. Το
32% των ερωτηθέντων δηλώνει αισιόδοξο για το μέλλον της επιχείρηση του, όταν τον
Δεκέμβριο του 2012 το ποσοστό ήταν στο 29%.
Την εκτίμηση ότι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και τα
ασφαλιστικά ταμεία σε 48 δόσεις θα εξυπηρετήσει εκφράζει το 61% . Αντίθετη άποψη
έχει το 39%.
Επικριτικό για το ζήτημα των επίορκων δημοσίων υπαλλήλων εμφανίζεται το 86,9%, το
οποίο απαντά ότι η κυβέρνηση δεν προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Το αντίστοιχο
ποσοστό στους καταναλωτές αγγίζει το 94%. Αναφορικά με την πιθανότητα λήψης νέων
μέτρων επτά στους δέκα ερωτηθέντες απαντούν ότι θα χρειαστεί να ληφθούν νέα μέτρα
ούτως ή άλλως, ενώ το 19,5% εκτιμά ότι αν εφαρμοστούν τα εν εξελίξει μέτρα, δεν θα
χρειαστούν νέα.
Για μείωση, κατά μέσο όρο, κατά 39% του οικογενειακού τους εισοδήματος κάνουν λόγο
οι καταναλωτές. Επιδεινούμενος είναι και ο δείκτης της ανεργίας, με το μέσο όρο των
ανέργων να αγγίζει τους 1,8 ανά οικογένεια, όταν τον Δεκέμβριο ήταν 1,2 άτομα ανά
οικογένεια. Τον Ιούνιο του 2012 στην αντίστοιχη ερώτηση οι άνεργοι άγγιζαν τα 1,65
άτομα ανά οικογένεια.
Περισσότερο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα για το μέλλον των
νοικοκυριών τους. Συγκεκριμένα το 11% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η κατάσταση του
νοικοκυριού του θα είναι καλύτερη το επόμενο εξάμηνο όταν την εκτίμηση αυτή
διατύπωνε το Δεκέμβριο του 2012 μόλις το 4%.
Στα 309 δισ. ευρώ το χρέος της χώρας
Άλμα στα 309 δισ. ευρώ πραγματοποίησε το χρέος της Ελλάδας στο τέλος Μαρτίου 2013
σύμφωνα με το επίσημο Δελτίο Δημοσίου Χρέους που έδωσε στη δημοσιότητα, χθες, το
υπουργείο Οικονομικών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από τρία χρόνια, στις 31 Μαρτίου του 2010, λίγο πριν από
την προσφυγή στο Μνημόνιο, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ήταν 310,3 δισ. ευρώ,
πάντα με βάση το επίσημο Δελτίο Δημοσίου Χρέους που ανακοινώνει το υπουργείο
Οικονομικών. Επομένως μετά από τρία χρόνια προσπαθειών η Ελλάδα κατάφερε να
μειώσει το χρέος της σε απόλυτους αριθμούς κατά μόλις… 1 δισ. ευρώ.
Το άσχημα νέα είναι ότι παρά το γεγονός ότι το ύψος του χρέους είναι σχεδόν ίδιο με τα
επίπεδα προ του μνημονίου η κατάρρευση του ελληνικού ΑΕΠ λόγω των μέτρων
λιτότητας κατά περίπου 25% από το 2008 κατέστησε το χρέος (και πάλι) μη βιώσιμο.
Τα μόνα καλά νέα είναι η βελτίωση του προφίλ του χρέους καθώς τα επιτόκια που
πληρώνει η Ελλάδα είναι πλέον χαμηλά ενώ έχει επιμηκυνθεί σημαντικά η περίοδος
αποπληρωμής του.
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Φοροδιαφυγή και ενέργεια στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής
Στην ενέργεια και την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης θα
εστιάσει η Σύνοδος Κορυφής της Τετάρτης, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την
προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.
Πολιτική δέσµευση ώστε να έχει διασφαλίσει η ΕΕ µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 την
αυτόµατη ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων θα ζητήσει στις Βρυξέλλες ο Ζοζέ Μπαρόζο. Οι
εργασίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου αρχίζουν στις 14.00 (ώρα Ελλάδος) µε
προγραµµατισµένη διάρκεια τεσσάρων ωρών.
Σημειώνεται ότι η απώλεια πόρων της ΕΕ από τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη
υπολογίζεται ετησίως στο 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, ποσό διπλάσιο από το συνολικό
δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών-μελών της ΕΕ.
Η Gazprom φέρεται να προχωρά σε δεσµευτική προσφορά για την ∆ΕΠΑ
Στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά µε τον διευθύνοντα
σύµβουλο της Gazprom Αλεξέι Μίλερ βρέθηκε, σύµφωνα µε ανακοίνωση της ρωσικής
εταιρείας, η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στον τοµέα του φυσικού αερίου.
Μάλιστα γνωρίζοντες ανέφεραν ότι η Gazprom θα προχωρήσει στην υποβολή δεσµευτικής
προσφοράς για τη ∆ΕΠΑ, χωρίς να διευκρινίζεται αν υπήρξε συµφωνία ως προς τα αιτήµατα
που έχει θέσει η ρωσική πλευρά για τους όρους του διαγωνισµού.
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
Ρυθμίσεις - ανάσα για χιλιάδες ασφαλισμένους υιοθετεί ο Οργανισμός Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Όπως σημειώνει το Έθνος, σύμφωνα με τις
εγκυκλίους που εκδόθηκαν, δίνεται δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 65 αντί των 67 σε
όσους συμπλήρωναν κανονικά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης την 1η Ιανουαρίου 2013.
Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για μείωση εισφορών των ασφαλισμένων, μέσω της
υπαγωγής σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. Επιπλέον, παρατείνεται υπό
προϋποθέσεις η καταβολή συντάξεων αναπηρίας.
Stop στην οπλοφορία βουλευτών εντός της Βουλής
Στην ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής του Κανονισμού λειτουργίας της Βουλής,
κατέληξε η Διάσκεψη των Προέδρων του Σώματος, με αφορμή τα γεγονότα που
εκτυλίχθηκαν
την
περασμένη
Παρασκευή
στην
Ολομέλεια.
Παράλληλα, με απόφαση του προέδρου της Βουλής, ακυρώνεται πλέον η δυνατότητα
οπλοφορίας των βουλευτών εντός του Κοινοβουλίου. Έτσι, παρότι δεν υπήρξαν μέχρι
στιγμής καταγγελίες για οπλοφορία, η είσοδος των βουλευτών γίνεται πλέον μέσω
μηχανήματος που θα ειδοποιεί σε περίπτωση εισαγωγής όπλου στο κτήριο, κάτι που
ισχύει ήδη για όλους τους υπόλοιπους, εργαζόμενους και επισκέπτες της Βουλής.
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Στο εδώλιο ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ για το iphone
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσει σήμερα ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ
Ιωάννης Παντής για την υπόθεση του iphone, το οποίο φέρεται να δώρισε στην ηθοποιό
Ναταλία Δραγούμη με χρήματα του ΑΠΘ.
Η δικαιοσύνη απέρριψε προσφυγή του, καθιστώντας αμετάκλητη την παραπομπή του σε
δίκη. Ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ είναι αντιμέτωπος με την προβλεπόμενη από το νόμο
διαδικασία να τεθεί σε αργία, καθώς, βάσει του νόμου Μανιτάκη 4093/2012, η
αμετάκλητη παραπομπή σε δίκη δημόσιου υπαλλήλου, ακόμη και για πλημμέλημα, όπως
στην περίπτωση Παντή, οδηγεί σε αυτοδίκαιη αργία.
Στην Ελλάδα η έκτη μεγαλύτερη παραοικονομία της ΕΕ
Στην έκτη θέση της κατάταξης των χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραοικονομία
ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης που
πραγματοποίησε ο ανεξάρτητος βρετανικός φορέας Tax Research LLP για λογαριασμό
της ομάδας των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 27,5% του συνόλου της οικονομικής
δραστηριότητας της χώρας μας ανήκει στο πεδίο της παραοικονομίας, κάτι που έχει ως
αποτέλεσμα να χάνονται ετησίως φόροι ύψους 19, 165 δισ. ευρώ. Το συνολικό
φορολογικό βάρος στην Ελλάδα ανέρχεται στο 30,3% του ΑΕΠ
Τα μεγαλύτερα ποσοστά μαύρης οικονομίας παρουσιάζουν η Βουλγαρία (35,3%), η
Ρουμανία (32,6%), η Εσθονία (31,2%), η Λετονία (29,2%) και η Κύπρος (28%).
Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο
Τα αποκαλυπτήρια μνημείου των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, δωρεά του Εθνικού
Συλλόγου Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του
Δήμου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και τα εγκαίνια του πάρκου της Σλοβακίας,
αποτελούν τις βασικές εναρκτήριες εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, την
Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού του 2013, ως έτος
των δύο Θεσσαλονικέων Αγίων.
Ενημερωτική εκδήλωση για την τουρκική και βουλγαρική αγορά
To Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Γραφείο της
Αναπληρωτού Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής
Συνεργασίας Υπουργείου Εξωτερικών, Μάγδας Καρακόλη, και την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας- Αντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών,
πραγματοποιούν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Ενημέρωση για την τουρκική και
βουλγαρική αγορά». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013 στις
18.30 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου στο ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27,
στον τέταρτο όροφο.
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Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τα
χαρακτηριστικά της τουρκικής και της βουλγαρικής αγοράς, καθώς και για τις
δυνατότητες προώθησης των ελληνικών εξαγωγών στις παραπάνω αγορές. Το θέμα θα
αναπτύξουν ο κ.
Χαράλαμπος Κουναλάκης, γενικός σύμβουλος Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων, στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα και η κα. Θεολογία
Βουg λγαρη γραμματεg ας Ο.Ε.Υ. Β΄, στην Πρεσβειgα της Ελλαg δος στη Σοg φια.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις – μετά το πέρας της εκδήλωσης –θα έχουν τη
δυνατότητα για μεμονωμένες συναντήσεις με τον κ. Κουναλάκη και την κα. Βούλγαρη.
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