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ΕΛΣΤΑΤ: Επί τα χείρω αναθεώρηση των στοιχείων για το ΑΕΠ
Σε αρνητική αναθεώρηση των στοιχείων για την ύφεση στο πρώτο και το δεύτερο
τρίμηνο του 2014 προχώρησε σήμερα Δευτέρα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
καθώς μετά την ενσωμάτωση νέων στοιχείων βραχυχρόνιων στατιστικών, αλλά και την
επικαιροποίηση στοιχείων της γενικής κυβέρνησης καταδείχθηκε πως η υποχώρηση του
ΑΕΠ στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους ήταν μεγαλύτερη από την αρχικά εκτιμώμενη.
Έτσι, η αρχική εκτίμηση για ύφεση 0,9% στο πρώτο τρίμηνο του 2014 αναθεωρήθηκε σε
ύφεση 1,1%, ενώ η αρχική εκτίμηση για ύφεση 0,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2014
πλέον αναθεωρήθηκε σε ύφεση 0,3%. Υπό το φως των νέων στοιχείων το ΑΕΠ στο
πρώτο εξάμηνο του 2014 υποχώρησε κατά 0,7% σε μέσα επίπεδα.
Εύσημα της Κομισιόν στην Ελλάδα για τη δημοσιονομική προσαρμογή
Τη μεγάλη δημοσιονομική πρόοδο που έχει καταγράψει από το 2009 μέχρι και σήμερα η
Ελλάδα αναγνωρίζει η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECFIN) σε ειδική αναφορά που έκανε σήμερα Δευτέρα μέσω
της ιστοσελίδας της.
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Η αναφορά αυτή αποκτά πρόσθετο σημειολογικό χαρακτήρα, καθώς διατυπώνεται λίγες
ώρες πριν από την κρίσιμη διαπραγμάτευση των Παρισίων. Σύμφωνα με τη DG ECFIN
από το 2009 η Ελλάδα έχει καταφέρει μια αξιοσημείωτη βελτίωση της δημοσιονομικής
της θέσης, ειδικά όταν αυτή μετριέται σε κυκλικά προσαρμοσμένους όρους.
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Αυξημένες
ασφαλιστικού

μετά

το

2015

οι

ανάγκες

χρηματοδότησης

του

Τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος
αναδεικνύει η ετήσια μελέτη του ΙΝΕ - ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία. Η μελέτη, η
οποία θα παρουσιαστεί την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνει ότι για να πληρωθούν
οι συντάξεις και οι υποχρεώσεις το 2016 θα πρέπει να δοθούν επιπλέον 950 εκατ. ευρώ,
ενώ το 2017 το επιπρόσθετο ποσό θα ανέλθει στα 1,4 δισ. ευρώ και το 2018 στα 2,5 δισ.
ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι περικοπές των συντάξεων, οι μειώσεις του εφάπαξ και
οι ανορθολογικές ενοποιήσεις των Ταμείων σε συνθήκες σημαντικής μείωσης της
κρατικής επιχορήγησης, αύξησης της ανεργίας και του αριθμού των νέων συνταξιούχων,
μείωσαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων από 26 δισ. ευρώ το 2009 σε 4,5
δισ. ευρώ το 2013, με αποτέλεσμα το οριακό έτος εξέλιξης για το ασφαλιστικό, δηλαδή το
έτος κρίσης, να μετατεθεί μόνο κατά δύο χρόνια, από το 2014 στο 2016.
Σύμφωνα με το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ για να επιστρέψει η ελληνική οικονομία σε επίπεδα ανεργίας
του έτους 2009 (9,5%, 450.000 άτομα) και να δημιουργήσει το ένα εκατομμύριο θέσεις
εργασίας που χάθηκαν την περίοδο 2009 - 2013 ακόμη και με το αισιόδοξο σενάριο
ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ 3,5% - 4%, θα χρειαστούν τουλάχιστον 20 χρόνια.
Θετική η πορεία της ελληνικής μεταποίησης τον Αύγουστο
Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών αναρριχήθηκε τον Αύγουστο η
ελληνική μεταποίηση, τροφοδοτούμενη από την αύξηση των νέων παραγγελιών, την ίδια
στιγμή που η μεταποίηση στην ευρωζώνη κατέγραφε κάμψη. Σύμφωνα με την μηναία
έρευνα της Markit ο εποχικά προσαρμοσμένος κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών
(PMI) για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα ανήλθε τον Αύγουστο στις 50,1 μονάδες,
από τις 48 μονάδες μονάδες του Ιουλίου.
Η έρευνα της Markit καταδεικνύει ότι τα επίπεδα παραγωγής των ελληνικών
μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφοδοτήθηκαν τον Αύγουστο από την αύξηση των νέων
παραγγελιών. Αυτή η εξέλιξη δεν είχε αντίκτυπο στην απασχόληση που εξακολούθησε να
υποχωρεί. Τα στοιχεία του Αυγούστου υπέδειξαν μείωση του εργατικού δυναμικού των
εργοστασίων για τρίτο συνεχή μήνα
Βούλτεψη: Ο κόσμος δεν πληρώνει περισσότερα με τον ΕΝΦΙΑ
«Λεφτά δεν υπάρχουν» επισήμανε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη, ενώ
αναφερόμενη στον ΕΝΦΙΑ αρνήθηκε ότι ο κόσμος πληρώνει περισσότερα χρήματα σε
σχέση
με
το
χαράτσι.
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Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, η κ. Βούλτεψη άσκησε κριτική στο οικονομικό πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι προς το παρόν θολώνει τα νερά, μιλά με ασάφειες, δεν λέει
ξεκάθαρα τι σκοπεύει να φορολογήσει, μιλά για «βασικές προγραμματικές
κατευθύνσεις», για «πλέγμα θέσεων», για «βασικούς άξονες», για «βασικές
προτεραιότητες».
79η ΔΕΘ: Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
Διευκρινίσεις για τα εμπορικά καταστήματα που θα λειτουργήσουν τελικά τις δύο
ερχόμενες Κυριακές, στη διάρκεια της 79ης ΔΕΘ δίνει ο Εμπορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, στις 7 και 14 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται να
λειτουργήσουν προαιρετικά όλα τα εμπορικά καταστήματα του Ιστορικού Κέντρου
(χωρίς καμία προϋπόθεση) και αυτά του Δήμου που δεν ανήκουν υπό «οποιαδήποτε
νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων
δικαιόχρησης (franchise)». Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί
έως και τις 6 το απόγευμα.
Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Θεσσαλονίκης
Τα ονόματα των νέων αντιδημάρχων του δήμου Θεσσαλονίκης, με θητεία από 1
Σεπτεμβρίου 2014 έως 28 Φεβρουαρίου του 2017, αναρτήθηκαν πριν από λίγο στη
Διαύγεια
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη:
Αντιδημάρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας ορίζεται ο Αθανάσιος
Παππάς ,Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης ο Χασδάι Καπόν, Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής η Καλυψώ Γούλα, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας η Έλλη
Χρυσίδου, Αντιδήμαρχος Κινητοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών, Νεολαίας και
Αθλητισμού ο Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Εκτός αντιδημαρχιών μένει, όπως είχε ήδη κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες, ο
Ανδρέας Κουράκης. Αναπληρωτής δήμαρχος τοποθετείται ξανά ο αντιδήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας και δεύτερη αναπληρώτρια δήμαρχος η αντιδήμαρχος Καλυψώ
Γούλα.
Επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου
Επιδεινώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα και κυρίως από την Τρίτη ο καιρός με βροχές
και καταιγίδες αρχικά από τα δυτικά της χώρας και στη συνέχεια στα κεντρικά και
βόρεια. Πτώση αναμένεται να παρουσιάσει η θερμοκρασία.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η μεταβολή του καιρού αναμένεται να αρχίσει με βροχές ή
καταιγίδες στο Ιόνιο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξημένες τις απογευματινές ώρες με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά.
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Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς
Κελσίου.
Spiegel: ΗΠΑ και Βρετανία παρακολουθούσαν την Τουρκία
Νέος πονοκέφαλος για την Άγκυρα από τον φάκελο Σνόουντεν: Σύμφωνα με το Spiegel,
δεν ήταν μόνο οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες που είχαν βάλει στο στόχαστρο την
Τουρκία. Η αμερικανική NSA όπως και η βρετανική GCHQ είχαν την Τουρκία ψηλά στις
λίστα των «χωρών στόχων», την ίδια ώρα μάλιστα που συνεργάζονταν με τις τουρκικές
μυστικές
υπηρεσίες
για
παρακολουθήσεις
του
PKK.
Αντιδρά η Άγκυρα, καλώντας τον αμερικανό πρέσβη για εξηγήσεις. Ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών Μπουλέντ Αρίντς ανέφερε ότι εκλήθη ο αμερικανός
επιτετραμμένος, αυτήν την στιγμή ο πιο υψηλόβαθμος διπλωματικός αξιωματούχος των
ΗΠΑ στην Τουρκία. Σύμφωνα με έγγραφα των οποίων γνώση επικαλείται το γερμανικό
περιοδικό, η Τουρκία ήταν στην κουρφαία ομάδα χωρών στόχων για παρακολουθήσεις.
Οι αποκαλύψεις τυγχάνουν, φυσικά, εκτεταμένης αναφοράς στον τουρκικό τύπο.

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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