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Στενάζει η βιοτεχνία-1.250 λουκέτα από την αρχή του έτους
Στην παρατεταµένη ύφεση βουλιάζει η βιοτεχνία της Θεσσαλονίκης, µε τον ήχο της κλειδωνιάς
του λουκέτου να γίνεται καθηµερινά όλο και πιο ηχηρός. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές
του έτους µέχρι και σήµερα (22 Αυγούστου) 1.250 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, µε τις ατοµικές
επιχειρήσεις να είναι ο αδύναµος κρίκος. Συγκεκριµένα 998 ατοµικές επιχειρήσεις έπαυσαν τη
λειτουργία τους κατά το εξεταζόµενο διάστηµα. Η ζοφερή κατάσταση που αποτελεί συνέχεια του
2011, όποτε κατά το αντίστοιχο διάστηµα (1η Ιανουαρίου έως 22 Αυγούστου) διεγράφησαν από το
µητρώο του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) 1.269 επιχειρήσεις, προοιωνίζει για
µία καθόλα δυσάρεστη συνέχεια έως το τέλος του έτους. Το παζλ της αρνητικής κατάστασης που
επικρατεί στο βιοτεχνικό κόσµο συµπληρώνει το γεγονός ότι κατά την εξεταζόµενη περίοδο 465
επιχειρήσεις ενεγράφησαν στα µητρώα του ΒΕΘ, όταν ένα χρόνο πριν έναρξη έκαναν 522. «Οι
προβλέψεις για το µέλλον το βιοτεχνικού κόσµου της πόλης είναι δυσοίωνες. Ο ιδιωτικός τοµέας
έχει στραγγίξει, δεν έχει άλλες αντοχές. Την τελευταία διετία, ο επιχειρηµατικός κόσµος δίνει
έναν άνισο αγώνα ενάντια στην ύφεση, στην εξοντωτική φορολογία και στην έλλειψη
ρευστότητας» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι η
περιστολή των δαπανών στο δηµόσιο τοµέα δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα αποτελεσµατικά. «Επί
δύο χρόνια υποσχόµαστε µεταρρυθµίσεις, τις οποίες δεν υλοποιούµε. Ακόµη και σήµερα ενώ
βρισκόµαστε µέσα στο γκρεµό, και έχουµε µία ευκαιρία, την ύστατη, για να παραµείνουµε στη
ζώνη του ευρώ, κάποιοι αντιδρούν προκειµένου να µην απολέσουν τα κεκτηµένα τους. Είναι
κατανοητό ότι οι χαµηλόµισθοι και οι χαµηλοσυνταξιούχοι δεν έχουν άλλα να συνεισφέρουν,
αλλά υπάρχουν ακόµη και σήµερα κάποιοι δηµόσιοι υπάλληλοι που απολαµβάνουν παχυλούς
µισθούς και παρόλα αυτά επιµένουν να παραµείνουν στη… θαλπωρή των δικών τους οικονοµικών
δυνατοτήτων αδιαφορώντας για το τι συµβαίνει γύρω τους» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος. «Πρέπει
όλοι να µατώσουµε, όλοι να βάλουµε πλάτη στα δύσκολα, διαφορετικά δεν έχουµε µέλλον. Η
κατάσταση που επικρατεί στον ιδιωτικό τοµέα δεν µπορεί να συνεχιστεί. Υπάρχουν επιχειρήσεις
που ακροβατούν µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, κινδυνεύουν να κλείσουν, γιατί το κράτος τους
χρωστάει και δεν πληρώνει. Την ίδια ώρα το κράτος ζητά από όλους εµάς να είµαστε συνεπείς
απέναντί στις υποχρεώσεις µας» σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι «αυτό που
έχει σήµερα ανάγκη η χώρα µας είναι η συνέπεια και µια πολιτική που θα στοχεύει στην
ανάπτυξη».
1

Σ∆ΟΕ: Πάνω από 55% το ποσοστό παραβατικότητας στις τουριστικές περιοχές
Χιλιάδες παραβάσεις διαπίστωσε το Σ∆ΟΕ κατά τους θερινούς ελέγχους (6/7 - 19/8) σε περιοχές
µε µεγάλη τουριστική κίνηση, µε το µέσο ποσοστό παραβατικότητας να ξεπερνά το 55%.
Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 4.067 έλεγχοι κατά τους οποίους βρέθηκαν συνολικά 2.266
παραβάτες και διαπιστώθηκαν 31.237 παραβάσεις. Το µέσο ποσοστό παραβατικότητας
διαµορφώθηκε στο 55,7%.
Στα σκαριά ρύθµιση για τις εκπρόθεσµες δηλώσεις
Στην επαναφορά της ευνοϊκής ρύθµισης για την υποβολή πάσης φύσεως εκπρόθεσµων
φορολογικών δηλώσεων προχωράει το υπουργείο Οικονοµικών, σε µια προσπάθεια να τονώσει
τα δηµόσια έσοδα, που παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις σε σχέση µε τους στόχους. Όπως
προβλέπει η συγκεκριµένη ρύθµιση, δεν θα επιβληθούν πρόστιµα και προσαυξήσεις σε όσους
φορολογούµενους σπεύσουν το επόµενο διάστηµα να υποβάλλουν εκπροθέσµως κάθε είδους
δηλώσεις (φόρου εισοδήµατος, κληρονοµιών, ΦΠΑ κ.α.). Ακόµη, η ρύθµιση θα αφορά την
υποβολή αρχικών αλλά και τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων. Συγκεκριµένα για την
εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος, εξετάζεται οι περίπου 30.000
φορολογούµενοι που έχασαν την προθεσµία να απαλλαγούν µόνο από το πρόστιµο και να ισχύσει
κανονικά η επιβάρυνση µε τα 500 ευρώ από την απώλεια του αφορολόγητου ορίου.
Στα 13,2 δισ. ευρώ το έλλειµµα του προϋπολογισµού στο επτάµηνο
Στα 13,215 δισ. ευρώ διαµορφώθηκε το έλλειµµα του προϋπολογισµού στο επτάµηνο Ιανουαρίου
- Ιουλίου, ενώ η υστέρηση στα έσοδα ανήλθε στα 2,8 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των παρατάσεων
που δόθηκαν στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και στις µικρότερες εισπράξεις
εξαιτίας της ύφεσης
Στα 13,5 δισ. ευρώ το πακέτο µέτρων για τη διετία 2013-2014
Η Ελλάδα θα λάβει µέτρα «ονοµαστικής αξίας», ύψους 13,5 δισ. ευρώ περίπου, στην επόµενη
διετία, ώστε να αντισταθµίσει τα µειωµένα φορολογικά έσοδα από τις επικείµενες περικοπές στις
συντάξεις και τα επιδόµατα, σύµφωνα µε αξιωµατούχο του υπουργείου Οικονοµικών που
επικαλείται το Reuters.Βάσει του νέου σχεδίου διάσωσης ύψους 130 δισ. ευρώ η Ελλάδα θα
πρέπει να προχωρήσει την επόµενη διετία σε καθαρή εξοικονόµηση 11,5 δισ. ευρώ ή 5,5% του
ΑΕΠ την επόµενη διετία. «Για να έχεις περικοπές µε καθαρή απόδοση 11,5 δισ. ευρώ θα πρέπει
να λάβεις µέτρα ονοµαστικής αξίας 13,5 δισ. ευρώ. Οι (νέες) περικοπές στις συντάξεις θα
µειώσουν επί παραδείγµατι τα φορολογικά έσοδα, αυτό πρέπει να αναπληρωθεί», είπε ο
αξιωµατούχος.
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