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ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Το 38% των µισθωτών αναµένει άµεσα µείωση εισοδήµατος
Το 38% των µισθωτών εκτιµά πως θα υποστεί άµεσα νέα µείωση αποδοχών και ως εκ τούτου
καταναλώνει τα εντελώς απαραίτητα.
Ερευνά του Παρατηρητηρίου Οικονοµικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σε
συνεργασία µε την εταιρεία ALCO η οποία πραγµατοποιήθηκε πανελλαδικά σε δείγµα 1.100
µισθωτών καταδεικνύει ότι 3 στους 4 µισθωτούς έχουν χάσει εισόδηµα µέσα στον τελευταίο
χρόνο, 1 στους 3 µισθωτούς δηλώνει νέα µείωση εισοδήµατος µέσα στο τελευταίο τρίµηνο και
4 στους 10 φοβούνται περαιτέρω µείωση των εισοδηµάτων τους στο επόµενο τρίµηνο.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακόµα και για την κάλυψη βασικών αναγκών, 1 στους 2
µισθωτούς χρειάστηκε το τελευταίο τρίµηνο να κάνει ανάληψη από τις καταθέσεις του στην
τράπεζα, ενώ το 22% χρειάστηκε να δανειστεί.
∆ιάψευση Σαββαΐδου για άτυπη παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις
∆ιαψεύδει η γενική γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου πως θα δοθεί άτυπη
παράταση για να υποβληθούν χωρίς πρόστιµα και προσαυξήσεις οι περίπου 100.000
φορολογικές δηλώσεις που έµειναν εκτός του TAXIS και δεν κατατέθηκαν εµπρόθεσµα έως τις
14 Ιουλίου.
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Απαντώντας σε ερώτηση του in.gr η επικεφαλής της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων
ξεκαθάρισε πως «το σύστηµα δεν πρόκειται να µείνει ανοικτό».
Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες εξετάζεται από το υπουργείο Οικονοµικών το ενδεχόµενο
υποβολής των εκπρόθεσµων φορολογικών δηλώσεων, χωρίς ο φορολογούµενος να χάνει το
αφορολόγητο των 2.100 ευρώ, αλλά µε την επιβάρυνση µόνο του προστίµου που προβλέπει η
νοµοθεσία.
WSJ: Μοχλός πιέσεων προς την Ελλάδα η ελάφρυνση του χρέους
«Οι διεθνείς δανειστές της Ελλάδας εξετάζουν το πώς θα συνδέσουν µια ελάφρυνση του
χρέους για την Αθήνα µε τις µεταρρυθµίσεις, σε µια προσπάθεια να συνεχίσουν να ελέγχουν τις
οικονοµικές πολιτικές της χώρας µετά τη λήξη του προγράµµατος διάσωσης» αναφέρεται σε
ανταπόκριση της Wall Street Journal από τις Βρυξέλλες, την Τετάρτη.
Η εφηµερίδα επικαλείται διάφορους αξιωµατούχους που εµπλέκονται στις συζητήσεις και στο
δηµοσίευµα επισηµαίνεται ότι «η ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας -το οποίο υπολογίζεται
στο ογκώδες ποσό των 320 δισ. ευρώ ή περίπου στο 174% του ελληνικού ΑΕΠ- απασχολεί τις
χώρες της Ευρωζώνης, το ∆ΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ από τον Νοέµβριο του
2012».
Οι τράπεζες πιθανώς να µην χρειαστούν νέα κεφάλαια από το ΤΧΣ
Σχεδόν απίθανο θεωρεί ο πρόεδρος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρήστος
Σκλαβούνης, η Ελλάδα να χρειαστεί να διοχετεύσει νέα χρήµατα στις τράπεζες. Ειδικότερα, σε
συνέντευξή του στο Bloomberg στις 15 Ιουλίου, ο επικεφαλής του Ταµείου εξέφρασε την
πεποίθηση ότι οι ελληνικές τράπεζες, αν χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια µετά την
ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών stress test, θα ξαναστηριχθούν από τους επενδυτές.
Νωρίτερα φέτος, µεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίου όπως το Paulson & Co., η Fairfax Financial
Holdings Ltd. και η Fidelity διοχέτευσαν κεφάλαια ύψους 8.3 δισ. ευρώ στις τέσσερις
µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. Οι θεσµικοί επενδυτές µπορεί να κληθούν να συνεισφέρουν
και άλλα κεφάλαια αν χρειαστεί µετά την ολοκλήρωση των τεστ αντοχής της ΕΚΤ τον
Οκτώβριο, σηµείωσε ο ίδιος για να προσθέσει ότι «αναµένεται να τα διαθέσουν αυτά τα
κεφάλαια».
Όπως µεταδίδει το πρακτορείο, το ΤΧΣ είναι έτοιµο να επιστρέψει τα 11,5 δισ. ευρώ που έχουν
αποµείνει από το διεθνές πακέτο στήριξης των 50 δισ. ευρώ που έλαβε. Έλληνες αξιωµατούχοι
έχουν, σύµφωνα µε το Bloomberg, ασκήσει πιέσεις ώστε το κεφάλαιο αυτό να χρησιµοποιηθεί
για να κλείσει το χρηµατοδοτικό κενό, το οποίο σύµφωνα µε το ∆ΝΤ αναµένεται να αγγίξει τα
12,6 δισ. ευρώ το 2015.
ΕΣΕΕ: «Κόκκινα» δάνεια 10,8 δισ. ευρώ έχουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
Νέα ρύθµιση των επιχειρηµατικών οφειλών ζήτησε σήµερα, Πέµπτη η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), επαναφέροντας στο προσκήνιο το θέµα των «κόκκινων»
δανείων, το οποίο βαίνει συνεχώς διογκούµενο. Αναφερόµενη στα τελευταία διαθέσιµα
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας αναφορικά µε τα µη εξυπηρετούµενα εταιρικά δάνεια, η
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ΕΣΕΕ αναφέρει πως προκαλούν «έντονο προβληµατισµό και απόγνωση» τόσο στους
εκπροσώπους της αγοράς όσο και στους υπεύθυνους άσκησης/χάραξης κυβερνητικής
πολιτικής.
Ενδεικτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια του πρώτου τρίµηνου 2014
από τα 116 δισ. ευρώ χορηγηθέντων επιχειρηµατικών δανείων, τα 42 δισ. ευρώ εξ’ αυτών
έχουν χαρακτηριστεί ως µη εξυπηρετούµενα, µε αποτέλεσµα η αναλογία των «κόκκινων»
δανείων επί του συνόλου να διαµορφώνεται στο 36,2%, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση
µε το 2013 (32,0%).
Ακόµη πιο απογοητευτική είναι η εικόνα που προκύπτει για τις χορηγήσεις αξίας 23 δισ. ευρώ
που έχουν λάβει οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις από τα πιστωτικά ιδρύµατα, µε το ποσοστό των
καθυστερούµενων δανείων να ανέρχεται στα 10,8 δισ. ευρώ ή στο 47% επί του συνόλου.
Εντός των στόχων του προϋπολογισµού η κρατική δαπάνη για συντάξεις
Εντός των στόχων του Προϋπολογισµού κινείται η συνταξιοδοτική δαπάνη στο 7µηνο
Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, σύµφωνα µε το πληροφοριακό σύστηµα «Ήλιος» του υπουργείου
Εργασίας.
Η συνταξιοδοτική δαπάνη στο 7µηνο ανήλθε σε 16,13 δισ. ευρώ , ενώ τα στοιχεία του
υπουργείου καταδεικνύουν ότι την επίµαχη περίοδο είχε απορροφηθεί το 57,73% του
προϋπολογισµού των ταµείων, έναντι στόχου
58,33% στον Προϋπολογισµό
2014.Συγκεκριµένα, το πλήθος των συνταξιούχων, από 2.700.000 τον Ιούνιο του 2013, έφθασε
στα 2.656.855 τον Ιούλιο του 2014, το µέσο εισόδηµα από συντάξεις γήρατος, αυξήθηκε από
τα 910 ευρώ τον Ιούνιο του 2013, στα 943,80 ευρώ τον Ιούλιο του 2014 (προ κρατήσεων
φόρου και υγειονοµικής περίθαλψης).
Ξεκίνησε το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ για τους µετρόπληκτους
Ξεκίνησε, χθες, η υποβολή αιτήσεων για συµµετοχή στο πρόγραµµα του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) για τη διατήρηση θέσεων εργασίας µε
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων που, λόγω της θέσης τους, επηρεάζεται η
λειτουργία τους από τα έργα κατασκευής του µετρό στη Θεσ/νίκη.
Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15-09-2014. Το Πρόγραµµα
χρηµατοδοτείται από τα αποθεµατικά του ΕΛΕΚΠ και η µέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει
στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. ∆ικαιούχοι είναι επιχειρήσεις (και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τοµέα) που λειτουργούν κατά την 7η /4/2014 και βρίσκονται µε είσοδο ή και
πρόσοψη µπροστά από τα εργοτάξια του µετρό στη Θεσ/νίκη µε συνέπεια να έχουν υποστεί και
να συνεχίζουν να υφίστανται, λόγω της θέσης τους, αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή
των έργων του µετρό.
Η διάρκεια του συνολικού προγράµµατος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) µήνες. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ στην διεύθυνση
www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του
προγράµµατος.
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Στο 0,5% ο πληθωρισµός ευρωζώνης τον Ιούνιο
Η Eurostat επιβεβαίωσε την αρχική της εκτίµηση για τον πληθωρισµό της ευρωζώνης.
Συγκεκριµένα ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιµών καταναλωτή ενισχύθηκε σε ετήσια βάση τον
Ιούνιο κατά 0,5%, όσο περίµεναν και οι αναλυτές – σύµφωνα µε δηµοσκόπηση του
πρακτορείου Reuters.
Σε µηνιαία βάση ο δείκτης τιµών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,1%. Ο δοµικός πληθωρισµός –
που εξαιρεί τις ευµετάβλητες τιµές των τροφίµων και της ενέργειας – αυξήθηκε κατά 0,1%.
Παλαιστινιακές ρουκέτες στο Ισραήλ εν µέσω της προσωρινής παύση πυρός
Τρεις ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς την ισραηλινή επικράτεια δύο
ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η ανθρωπιστική παύση των εχθροπραξιών για να δοθεί η
δυνατότητα στους κατοίκους της Γάζας να προµηθευτούν τρόφιµα εν µέσω της σύρραξης.
Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι η απάντησή του θα «άµεση, κληρή και αποφασιστική» εάν
δεχτεί επίθεση κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν
έχει προχωρήσει σε στρατιωτική δράση, ούτε και έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση εκ µέρους
της Χαµάς σχετικά µε τη ρίψη των ρουκετών.
Η σύγκρουση έχει στοιχήσει µέχρι στιγµής τη ζωή 227 Παλαιστινίων µε το υψηλότερο τίµηµα
να πληρώνουν οι άµαχοι και τα παιδιά της Γάζας, ενώ το Ισραήλ µετρά έναν νεκρό από το
µπαράζ ρουκετών της Χαµάς.
Στο επόµενο στάδιο περνούν οι κυρώσεις ΕΕ και ΗΠΑ κατά Μόσχας
Ανεβάζουν ταχύτητα οι «28» στις κυρώσεις που επιβάλλουν σε βάρος της Ρωσίας για την
ουκρανική κρίση, σε συντονισµό µε τις ΗΠΑ που προχωρούν στα πιο ισχυρά µέχρι στιγµής
µέτρα σε βάρος ρωσικών εταιρειών και τραπεζών.
Η ΕΕ βάζει στο στόχαστρο πλέον και ρωσικές εταιρείες που έχουν ρόλο στην
αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και προχωρά προς πάγωµα χρηµατοδότησης επενδύσεων,
ενώ η Ουάσινγκτον βάζει στη λίστα τη Rosneft, εταιρείες εξοπλιστικών και τράπεζες.
"Κακόβουλες" χαρακτήρισε τις κυρώσεις ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντµίτρι Μεντβέντεφ
υπογραµµίζοντας ότι δεν θα βοηθήσουν την Ουκρανία και θα τροφοδοτήσουν τα αντιαµερικανικά αισθήµατα στην Ρωσία. Στο Κίεβο, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Αρσένι
Γιατσενιούκ δήλωσε ότι η επιβολή των νέων κυρώσεων των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δείχνουν ότι οι απόπειρες της Μόσχας να διαιρέσει την Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες
απέτυχαν.
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Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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