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Παρουσίαση της έρευνας του ΒΕΘ µε θέµα
«Επιπτώσεις της διεθνούς οικονοµικής κρίσης
στο εργατικό δυναµικό των ΜΜΕ
του νοµού Θεσσαλονίκης – Προοπτικές απασχόλησης»

Ανάχωµα για την απασχόληση αποδεικνύονται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς το 77,5% αυτών, παρά την δυσµενή οικονοµική
κρίση που διανύουµε, προσανατολίζεται να διατηρήσει το προσωπικό του, το 7,7% να προσλάβει ανθρώπινο δυναµικό ενώ µόλις το
14,4% σκέφτεται να προχωρήσει σε απολύσεις. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα του ΒΕΘ και παρουσιάστηκε στις 6 Μαΐου
2009 σε συνέντευξη Τύπου. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 29 Απριλίου έως 4 Μαΐου, σε ένα δείγµα 705 επιχειρήσεων - µελών του
ΒΕΘ.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το 56% των συµµετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι απασχολεί προσωπικό ενώ το 44% ότι είναι
αυτοαπασχολούµενοι.
Oι επιχειρήσεις προκειµένου να θωρακιστούν και να έχουν τις λιγότερες δυνατές ζηµιές από την οικονοµική κρίση, στη συντριπτική τους
πλειονότητα (55%) απαντούν ότι περιορίζουν τις λειτουργικές τους δαπάνες. ∆ύο στους δέκα επιχειρηµατίες απαντούν ότι προχωρούν
σε περικοπές θέσεων εργασίας ενώ ένας στους δέκα σε µείωση ωρών εργασίας και κατά συνέπεια µισθών. Tο 15% απάντησε ότι
προχωρά σε επαναδιαπραγµάτευση συµφωνιών µε προµηθευτές, το 14% σε αναστολή επενδύσεων, το 8% σε δηµιουργία νέων
προϊόντων και το 17% σε αναζήτηση νέων αγορών.
Στην ερώτηση «τι θα σας έκανε να προσλάβετε προσωπικό» που απευθυνόταν στο σύνολο των συµµετεχόντων στην έρευνα, η
πλειονότητα αυτών, ήτοι το 62,9%, απάντησαν ότι θα προχωρούσαν σε µία τέτοια κίνηση αν είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του τζίρου
και των παραγγελιών της επιχείρησής τους. Το 16, 5% απάντησε ότι θα προσελάµβανε προσωπικό αν υπήρχε επιδότηση
εργασίας/ηµεροµισθίου ενώ 10,9 απάντησαν ότι κίνητρο για προσλήψεις αποτελεί η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Η µείωση του τζίρου οδηγεί σε απολύσεις
Στην ερώτηση, που αφορούσε αποκλειστικά αυτούς που απάντησαν ότι σκέφτονται να προχωρήσουν σε απολύσεις, για το ποιοι είναι οι
λόγοι που θα τους ωθήσουν στην κίνηση αυτή, το 77% απάντησε η πτώση του τζίρου, το 12,8% γιατί οι ασφαλιστικές εισφορές είναι
υψηλές, το 5,1% γιατί είναι υψηλό το ηµεροµίσθιο ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό αυτών που δεν απάντησαν στην ερώτηση.
Η αύξηση του τζίρου αποτελεί το έναυσµα για το 57% των συµµετεχόντων στην έρευνα, οι οποίοι απάντησαν ότι σκέφτονται να
προσλάβουν προσωπικό, ενώ το 48% δήλωσε ότι οι καλές προοπτικές της επιχείρησης τους θα τους ωθούσαν στην ενίσχυση του
αριθµού του προσωπικού. To 14% τόνισε ότι θα προσλάβει προσωπικό προκειµένου να αυξήσει την κερδοφορία της επιχείρησής του
ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό για όσους απάντησαν ότι η χρήση προγράµµατος επιδοτούµενης εργασίας θα ήταν κίνητρο για
προσλήψεις.
Απαραίτητη η δηµιουργία κινήτρων για τις ΜΜΕ
Η επιδότηση και η δηµιουργία κινήτρων από την πολιτεία για όσους επιχειρηµατίες προσλάβουν ή διατηρήσουν τον αριθµό των
εργαζοµένων τους αποτελούν απαραίτητα συστατικά για οκτώ στους δέκα συµµετέχοντες (82%). Σε τραπεζικό δανεισµό κατέφυγαν
τρεις στις δέκα επιχειρήσεις προκειµένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να πληρώσουν τη µισθοδοσία των εργαζοµένων τους.
Χειρότερες ηµέρες για την ελληνική οικονοµία περιµένει στο επόµενο διάστηµα, το 43% των ερωτηθέντων, το 42% κάνει λόγο για
στασιµότητα και µόλις το 12% εµφανίζεται αισιόδοξο για την πορεία της οικονοµίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι περισσότερο
απαισιόδοξες για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας εµφανίζονται οι µεταποιητικές επιχειρήσεις (45,9%), ενώ ελαφρά µειωµένο είναι
το ποσοστό για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών (42,3%) και για τις µικτές (41,9%).
Στην ερώτηση ‘που κατά τη γνώµη σας οφείλεται το ότι ενώ τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά, πολλές φορές οι επιχειρήσεις αναζητούν
προσωπικό και δεν βρίσκουν’ το 40% απάντησε ότι οι εργαζόµενοι έχουν ως προτεραιότητα µία θέση στο δηµόσιο τοµέα, το 21% ότι οι
(υποψήφιοι) εργαζόµενοι δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες , το 18% ότι οι µισθοί στον ιδιωτικό τοµέα είναι χαµηλοί ενώ το 11% ότι σε
µία µικροµεσαία επιχείρηση οι εργαζόµενοι αισθάνονται ανασφαλείς.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Μόναχο και ειδικότερα το
Τµήµα Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων µας απέστειλε
ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις για τη γερµανική αγορά
αγροτικών προϊόντων και κυρίως νωπών φρούτων και
λαχανικών που συνέταξε το Γραφείο τους βασιζόµενο σε
δηµοσιεύµατα ειδικών εντύπων του κλάδου που
εµφανίστηκαν κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Μόναχο και ειδικότερα
µε το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ.
089 55 3646 fax. 089 55 37 84 κ. Χαράλαµπος Κουναλάκης
info@grhandel.de , ecocom-munich@mfa.gr

Το Ελληνο- Αλβανικό Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
µας γνωστοποίησε τα στοιχεία της παρακάτω επιχείρησης που
απευθύνθηκε στα Γραφεία του επιθυµώντας συνεργασία µε
Ελληνικές Επιχειρήσεις :
∆ραστηριότητα της εταιρίας : Κατασκευαστικός Τοµέας
Ζητούµενη συνεργασία : Αναζήτηση υλικών για θερµοκήπιο
επιφάνειας 50.000τ.µ. (greenhouse), τύπος τούνελ ( walk tunnel
type) σκεπασµένο µε πολυαιθυλένιο πλάτους (gap span) 9µ.,
ύψος 3.5µ. και µε σύστηµα ύδρευσης µε ελεύθερη πτώση (drop
derogation).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Ilia Cili, µηχανικός / Freelancer
Τηλ.: 0035 569 2666361 Κινητό: 0035 569 2666361
iliacili@hotmail.com
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
το Ελληνο-Αλβανικό Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
τηλ./fax 00355 4 2262618 , 2253853
κ. Vita Zera
info@gacci.al www.gacci.al

Το Middleeast.gr µας απέστειλε µια ενηµερωτική ηλεκτρονική
έκδοση µε στοιχεία για την οικονοµία της Συρίας. Πιο
συγκεκριµένα, µας απέστειλε το Focus on Syria µε στοιχεία
για επενδυτικές ευκαιρίες στη Συρία.

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών του
Βουλγαρικού δηµοσίου που αφορούν:
1. Ανακατασκευή και εκσυγχρονισµός του δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων που βρίσκονται στην περιοχή του ∆ήµου
Peshtera. (30.06.2009)
2. Εργασίες ανακατασκευής της περιοχής του κέντρου της πόλης του Sevlievo και των γειτονικών περιοχών. (09.06.2009)
3. Οικοδοµικές και κατασκευαστικές εργασίες για νέους υδρευτικούς σωλήνες και αντικατάσταση των παλαιών στην περιοχή του
∆ήµου της Σόφιας. (26.05.2009)
4.Ανακατασκευή των δρόµων των περιοχών “Severen” και “ Iujen” της πόλης του Plovdiv. (26.05.2009)
5. Προµήθεια και εγκατάσταση επίπλων για το “ Κέντρο Μετρητών BNB”. (18.05.2009)
6. ∆ιανοµή οχηµάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, ως ∆ιαχειριστική Αρχή για το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων”. (25.02.2009)
7. ∆ιανοµή εξοπλισµού και επίπλων για τα γραφεία και τα κέντρα πληροφοριών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “ Ανάπτυξη
Ανθρώπινων Πόρων”. (18.05.2009)
8. Υλοποίηση των επικοινωνιακών εργασιών και της δηµοσιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ανάπτυξη Ανθρώπινων
Πόρων”. (20.05.2009)
9. ∆ηµιουργία Αναπτυξιακών Κέντρων για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας στα πανεπιστήµια της Βουλγαρίας.
(21.05.2009)
10. Επιλογή Συµβούλου για την εποπτεία της Αποκατάστασης βασικών συλλεκτών της πόλης Tangovishte, κατασκευή
αποχέτευσης και ανακατασκευή των δικτύων παροχής νερού της περιοχής του Vabel. (01.06.2009)
11. Ανάπτυξη της µεθοδολογίας για την αξιολόγηση της επίδρασης, των προϊόντων και των αποτελεσµάτων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος “ Περιφερειακή Ανάπτυξη” 2007-2013”. Πρόγραµµα BG161PO001/5-01/2008-007 “Σχεδιασµός και ολοκλήρωση των
αξιολογήσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “ Περιφερειακή Ανάπτυξη” 2007-2013. (18.05.2009)
12. ∆ιανοµή ενδυµάτων, ειδικού ρουχισµού και υποδηµάτων. (08.06.2009)
13. Προµήθεια 28 καινούριων SUV οχηµάτων για την Αποκλειστική Αντιπροσωπεία της Επιθεώρησης Γενικής Εργασίας.
(12.06.2009)
14. Τοποθέτηση ενός συστήµατος βιντεοπαρακολούθησης στην περιοχή του Bourgas , το οποίο θα περιλαµβάνει διανοµή
εξοπλισµού για σταυροδρόµια, σχολεία και νηπιαγωγεία, εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών και λειτουργία του συστήµατος.
(28.05.2009)
15. Οργάνωση της εκπαίδευσης των δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “ Περιβάλλον 2007-2013”. ( 05.06.2009)
16. Συντήρηση, διαχείριση, ολοκλήρωση, ανάπτυξη και διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του λογισµικού για τη διαχείριση των
εσόδων του Εθνικού Κυβερνητικού Γραφείου Εσόδων. ( 21.05.2009)
17. Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήµατος Μέτρων για την υλοποίηση, καταχώριση, ενηµέρωση και διαχείριση
των πληροφοριών για την πιστοποίηση των κτιρίων για ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακή εξέταση των υπηρεσιών,
προγράµµατα και σχέδια για ενεργειακή αποδοτικότητα. (12.06.2009)
18. Κατασκευαστικές εργασίες στο δίκτυο καναλιών ακαθάρτων νερών και σωληνώσεων και στον σταθµό εκκαθάρισης
αποβλήτων στην πόλη Kaolinovo, περιοχή Shumen. (12.06.2009)
19. Κατασκευαστικές εργασίες στο νέο πολυλειτουργικό αθλητικό κέντρο στη πόλη της Σόφια. (01.06.2009)
20. Κατασκευαστικές εργασίες για την ανακατασκευή και αποκατάσταση των δηµοτικών δρόµων του δήµου Tundja. (01.06.2009)
21. Εργασίες επισκευής των δηµοτικού δρόµου που συνδέει το χωριό Selcha µε το χωριό Fotinovo από το 0 εώς και το
9χλµ..(08.06.2009)
22. Προµήθεια ερευνητικού επιστηµονικού εξοπλισµού. ( 15.06.2009)
23. Σχεδίασµός, διανοµή, εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρων για κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας στο ∆ήµο της
Σόφια και αποσυναρµολόγηση των παλαιών ανελκυστήρων. ( 17.06.2009)
24. Μελέτη προσχεδίου για την κατασκευή δικτύου σωληνώσεων για τη µεταφορά αερίων υψηλής πίεσης από το χωριό Chiren στις
πόλεις Kozloduy και Oryahovo. (03.06.2009)

2

Αρ.Πρωτ.

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000413

12/05/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ - RAY KAI ENOΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ENERAL ELECTRIC MODEL CT PROSPEED SX POWER
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
(H2015CT04) (ΤΗΛ: 2313-307023)

∆000414

15/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 Η/Υ , 10 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LAZER , 40
ΟΘΟΝΩΝ ΤΥΠΟΥ FT ΚΑΙ 1 SCANER ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΤΗΛ: 2313307190)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

∆000415

19/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VIDEO
ΗΛΕΚΤΡΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΤΗΛ: 2313-307190)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

∆000416

30-06-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
(2413-500860)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

∆000417

03-06-2009 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΕΡ. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ (2310-294761)

∆000418

11/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ, ΖΑΧΑΡΗΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. (ΤΗΛ: ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
210-2620001)

∆000419

29-06-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (mini bus) (ΤΗΛ:
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310-282568)

∆000420

26/06/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 1.100 ltr (ΤΗΛ:
2310-282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000421

21/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΤΗΛ: 210-8947112)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

∆000422

16-06-2009 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΡΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. (ΤΗΛ: 210-4550196)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε.

∆000423

03/06/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΚ/ΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (ΤΗΛ: 2310-777363)

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

∆000424

11/06/2009 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε∆ΙΣΥ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ (Β&apos; ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ (ΤΗΛ: 210-5297119)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000425

03-06-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
(ΤΗΛ: 25310-57551)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τµ. Βιοτεχνικών Θεµάτων του
ΒΕΘ τηλ : 2310241383 & 2310241668
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