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Έρευνα ΒΕΘ: Ένας στους δύο επιχειρηµατίες φοβάται λουκέτο το 2013
Σε οικονοµική ασφυξία βρίσκονται πέντε στις δέκα βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης, που αδυνατούν
να ανταπεξέλθουν στις µηνιαίες ανελαστικές τους δαπάνες, καθώς τα έσοδα τους αντιστοιχούν
περίπου στο ήµισυ των εξόδων τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 45,1% των Θεσσαλονικέων
βιοτεχνών δηλώνει ότι τα έσοδα του ανέρχονται κατά µέσο σε 2.500 ευρώ
ευρώ µηνιαίως, όταν οι
δαπάνες των επιχειρήσεων τους (νοίκι, αγορά πρώτων υλών, µισθοί υπαλλήλων, ασφαλιστικές
εισφορές κ.α.) αγγίζουν κατά µέσο όρο τα 5.585 ευρώ. Η µαύρη τρύπα που δηµιουργείται στο
ισοζύγιο δαπανών –τζίρου
τζίρου φτάνει στα 3.085 ευρώ. Η δυσπραγία που αντιµετωπίζουν οι
επιχειρήσεις έχει οδηγήσει τον δείκτη αυτοαπασχόλησης στο 60%, όταν το Μάιο του 2009 ο
δείκτης ήταν στο 44%.
Τα αποκαλυπτικά στοιχεία που αφορούν στην χειµαζόµενη επιχειρηµατική κοινότητα
προκύπτουν από την έρευνα µε θέµα «Οικονοµική
«Οικονοµική συγκυρία και οι επιπτώσεις της σε ΜµΕ και
καταναλωτές της Θεσσαλονίκης» που εκπόνησε η εταιρεία δηµοσκοπήσεων Interview για
λογαριασµό του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Η έρευνα διενεργήθηκε το
διάστηµα από 4 έως 5 ∆εκεµβρίου σε δείγµα 705
705 ατόµων (400 επιχειρηµατίες – µέλη του ΒΕΘ
και 305 καταναλωτές).
Σύµφωνα µε την έρευνα, η απαισιοδοξία φαίνεται να ακολουθεί επτά στους δέκα ερωτηθέντες
καθώς απάντησαν ότι για το επόµενο εξάµηνο βλέπουν µείωση του τζίρου τους, ενώ δύο στους
δέκα δεν αναµένουν καµία µεταβολή. Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά και στην ερώτηση ‘πόσο
αισιόδοξος είστε για το µέλλον της επιχείρηση σας’ καθώς το 71% απάντησε λίγο / καθόλου και το
29% πολύ / αρκετά. Ενδεικτικό της κατήφειας που επικρατεί στην αγορά είναι ότι το 55%
55 των
ερωτηθέντων βλέπει πιθανότητα λουκέτου, µέσα στην επόµενη χρονιά, κατά µέσο όρο κατά 42%.
Το 45% των συµµετεχόντων επιχειρηµατιών δεν διαβλέπει ενδεχόµενο αναστολής της
λειτουργίας της επιχείρησης του το 2013.
Στο µεταξύ, όπως προκύπτει από την
την έρευνα έξι στους δέκα επιχειρηµατίες αν δεν είχαν την
οικονοµική δυνατότητα θα άφηναν απλήρωτες µία σειρά υποχρεώσεων, µε δηµοφιλέστερη αυτή
του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ). Αναφορικά µε τη δόση που
εξασφάλισε πρόσφατα από την τρόικα
τρόικα η χώρα µας το 64% εκτιµά ότι δεν θα βοηθήσει στην
αλλαγή κλίµατος, ενώ υπέρ της απόλυσης των δηµοσίων υπαλλήλων εµφανίζεται το 61,2% των
ερωτηθέντων
1

Μαχαίρι κατά 38% στα εισοδήµατα των καταναλωτών
Περιορισµένα βλέπουν τα οικογενειακά τους εισοδήµατα οκτώ στους δέκα καταναλωτές µε τη
συρρίκνωση να αγγίζει το 38%, όταν τον Ιούνιο ήταν στο 32%. Σε προπύργιο της ανεργίας θα
µπορούσε να ανακηρυχθεί η Θεσσαλονίκη καθώς έξι στις δέκα οικογένειες έχουν άνεργα µέλη, µε
το µέσο όρο των ανέργων ανά οικογένεια να είναι 1,2. Οι οικογένειες µε έναν άνεργο φτάνουν
στο υψηλό ποσοστό του 67,3%, ενώ ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το ποσοστό των οικογενειών
(23,1%) που έχουν δύο ανέργους. Αρνητικό καταγράφεται το ισοζύγιο µεταξύ δαπανών και
εισοδηµάτων για το 35% των καταναλωτών. Συγκεκριµένα τα έσοδα τους κατά µέσο όρο
µηνιαίως αγγίζουν τα 720 ευρώ µε τις δαπάνες τους να εκτοξεύονται σε 1.190 ευρώ
δηµιουργώντας ένα χάσµα που αγγίζει τα 470 ευρώ. Σε καλύτερη µοίρα βρίσκεται το 65% των
καταναλωτών που δηλώνει κατά µέσο όρο, µηνιαίως, έσοδα 1.360 ευρώ έναντι δαπανών που
αντιστοιχούν σε 760 ευρώ. Στην ερώτηση ποια δαπάνη θα αφήνατε απλήρωτη σε περίπτωση που
δεν επαρκούσαν τα χρήµατα σας το 47,1% απαντά την εφορία.
Μεγάλες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά φέρνει η κατάργηση των φοροαπαλλαγών
Το πράσινο φως άναψε η τρόικα ώστε να προχωρήσει το φορολογικό νοµοσχέδιο, όπως αυτό
αποφασίστηκε τις προηγούµενες ηµέρες µεταξύ εκπροσώπων των κοµµάτων που συµµετέχουν
στην κυβέρνηση και των παραγόντων του υπουργείου Οικονοµικών. Το νοµοσχέδιο, που
ενδέχεται να κατατεθεί και σήµερα, στη Βουλή, προβλέπει µεταξύ άλλων τη µαζική κατάργηση
των φοροαπαλλαγών, φέροντας πρόσθετα βάρη στους φορολογούµενους, ενώ άγνωστη λέξη
γίνεται πλέον η επιστροφή φόρου.
Προτάσεις για αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ κατά 25% το 2013
Στο 25% περίπου αναµένεται να διαµορφωθεί µέχρι τον Ιούλιο του 2013 η µεσοσταθµική αύξηση
των τιµολογίων χαµηλής τάσης, που αφορούν νοικοκυριά και µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
σύµφωνα µε τις προτάσεις που έχει καταθέσει η ∆ΕΗ στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Οι
αυξήσεις, το ύψος των οποίων θα αποφασίσει το ΥΠΕΚΑ, θα εφαρµοσθούν σε τρεις φάσεις, την
1η Ιανουαρίου, την 1η Μαΐου και την 1η Ιουλίου.
Σηµάδια σταθεροποίησης βλέπει για την Ελλάδα ο ΟΟΣΑ
Σε χαµηλά επίπεδα αναµένεται να κινηθεί η ανάπτυξη στην ευρωζώνη, σύµφωνα µε τους δείκτες
του ΟΟΣΑ, µε την Ελλάδα, όµως, να φαίνεται ότι σταθεροποιείται στον δικό της βηµατισµό για
την ανάπτυξη. Οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία, από την πλευρά τους, φαίνεται να
επωφελούνται από µια σχετική επιτάχυνση της οικονοµικής τους δραστηριότητας, σύµφωνα µε
τους δείκτες που δόθηκαν στη δηµοσιότητα τη ∆ευτέρα και ύστερα από τη µηνιαία ενηµέρωση
του
∆εκεµβρίου.
Για την ευρωζώνη στο σύνολό της, αλλά και ειδικότερα για τη Γερµανία και τη Γαλλία συνεχίζουν
να παρουσιάζουν χαµηλή ανάπτυξη, κάτω από τον δείκτη 100, που θεωρείται το κατώτατο όριο
για την τάση της οικονοµικής δραστηριότητας µακροπρόθεσµα. Τον Οκτώβριο ο δείκτης της
ευρωζώνης έφθασε µε πτωτική τάση στο 99,3. Η Γερµανία που είναι 98,7, υποχώρησε κατά 0,1
σε σύγκριση µε αυτόν του Σεπτεµβρίου, το ίδιο και η Γαλλία που κατέβηκε στο 99,4. Στον
συγκριτικό χάρτη των δεικτών, η Ελλάδα µπορεί να έχει την ικανοποίηση ότι οι δείκτες της
ύστερα από µια σχετική πτώση τον Ιούνιο (99,2) κερδίζουν συνεχώς σηµεία, έχοντας φθάσει το
όριο των 100 τον Σεπτέµβριο και ένα ενθαρρυντικό 100,3 τον Οκτώβριο. Σηµεία σταθεροποίησης
της ανάπτυξης δείχνει και η Ιταλία µε τους δείκτες της στο 99, τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο.
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Στα 12,9 δισ. ευρώ υποχώρησε το έλλειµµα του προϋπολογισµού στο 11µηνο
Στα 12,919 δισ. ευρώ υποχώρησε το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού στο 11µηνο
Ιανουαρίου - Νοεµβρίου, ενώ σε πρωτογενή βάση, χωρίς δηλαδή τις δαπάνες εξυπηρέτησης του
χρέους, διαµορφώθηκε σε 1,486 δισ.
σ. ευρώ, σηµαντικά χαµηλότερα από τον επίσηµο στόχο. Ο
στόχος ήταν 15,047 και 3,596 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονοµικών, σηµαντικά βελτιωµένο παρουσιάζεται επίσης τόσο το έλλειµµα του κρατικού
προϋπολογισµού όσο και το πρωτογενές
ωτογενές έλλειµµα και έναντι του 11µήνου του προηγούµενου
έτους
κατά
8,579
και
4,471
δισ.
ευρώ
αντίστοιχα.
Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού είναι µειωµένο κατά 39,9% έναντι της
αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού
κρατικού προϋπολογισµού
ανήλθε σε 45,793 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση κατά 1,5% έναντι του διαστήµατος
Ιανουαρίου-Νοεµβρίου
Νοεµβρίου 2011, αλλά και µείωση έναντι του επικαιροποιηµένου στόχου, κατά 27
εκατ. ευρώ.
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