13 Αυγούστου 2014

Στο 0,2% η ύφεση της οικονομίας στο β' τρίμηνο του 2014
Ύφεση 0,2% σημείωσε η ελληνική οικονομία στο δεύτερο τρίμηνο του 2014, η μικρότερη
από το τρίτο τρίμηνο του 2008, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.
Σημειώνεται ότι η εικόνα του πρώτου τριμήνου του 2014 (Ιανουάριος-Μάρτιος) ήταν
συρρίκνωση -1,1% με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Στην ανακοίνωση
της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρεται ότι τα στοιχεία ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο έχουν αναθεωρηθεί
λόγω της ενσωμάτωσης νέων στοιχείων βραχυχρόνιων στατιστικών (Αναθεώρηση
Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, διαθεσιμότητα δείκτη τιμών Παραγωγού στις
Υπηρεσίες) και επικαιροποίησης στοιχείων γενικής κυβέρνησης.
Στα 2,3 δισ.ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το επτάμηνο
Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ σε επίπεδο κεντρικής
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κυβέρνησης στο επτάμηνο, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας. Ο στόχος βάσει του προγράμματος ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα της
τάξεως των 800 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου
2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,73
δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,92 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και
επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 3,36 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα
διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,282 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος
2,55 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 800
εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 29,53 δισ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 653 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του επικαιροποιημένου
στόχου ΜΠΔΣ 2015-2018. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε
26,248 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 459 εκατ. ευρώ ή 1,8% υψηλότερα έναντι του
επικαιροποιημένου στόχου.
Στην ουρά της ΔΟΥ για φορολογική ενημερότητα εάν υπάρχουν οφειλές
Η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας είναι δυνατή ανεξαρτήτως της ύπαρξης
βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση διευκρινίζει η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Όπως εξηγεί, στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών
το πιστοποιητικό έχει ισχύ ενός μηνός και μπορεί να χορηγηθεί από οποιαδήποτε ΔΟΥ ή
ελεγκτικό κέντρο και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Από τον
Σεπτέμβριο θα χορηγείται και ηλεκτρονικά. Επίσης προαναγγέλλει απόφαση για να
«ξεπαγώσουν» οι επιστροφές φόρων, παρά την εκκρεμότητα του ΕΝΦΙΑ.
Το πρόβλημα προέκυψε με την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που
παρέλαβαν πιστωτικά εκκαθαριστικά για τη χρήση του 2013. Η καταβολή των χρημάτων
που δικαιούνταν οι φορολογούμενοι, μπλόκαρε από τη στιγμή που βεβαιώθηκε ο ΕΝΦΙΑ
καθώς το ισχύον καθεστώς υπαγορεύει στις φορολογικές αρχές να συμψηφίσουν τις
επιστροφές φόρου ακόμη και με μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Τηλεδιάσκεψη του EuroWorking Group για την υποδόση του 1 δισ. ευρώ
Τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup (Euro Working Group) για την
εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ πραγματοποιείται το μεσημέρι (15:00) της
Τετάρτης. Από την ελληνική πλευρά θα συμμετέχει ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Χρήστος Στεφανάδης. Μετά την ψήφιση του
πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, η Ελλάδα έχει εκπληρώσει και τυπικά τη
δεύτερη ομάδα των έξι προαπαιτούμενων (Ιουλίου) και αναμένει την τελευταία
εκταμίευση ύψους 1 δισ. ευρώ που θα συμπληρώσει τη δόση των 8,3 δισ. ευρώ η οποία
εγκρίθηκε
πολιτικά
στο
Eurogroup
της
1ης
Απριλίου
στην
Αθήνα.
Μετά την εκταμίευση αυτής της δόσης, απομένει η εκταμίευση της τελευταίας δόσης από
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την ευρωπαϊκή πλευρά (ύψους 2 δισ. ευρώ) και η επιστροφή από τους ευρωπαίους
εταίρους της χώρας των κερδών που αποκόμισαν από τα ελληνικά ομόλογα, ύψους 2 δισ.
ευρώ. Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών αναμένει τη διπλή δόση ύψους 3,4 δισ.
ευρώ από το ΔΝΤ.
ICAP: Ποιοι επιχειρηματικοί κλάδοι αντέχουν στην κρίση
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών για τις ελληνικές επιχειρήσεις
ήταν σοβαρές. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία του 2013, που καταγράφει μελέτη της ICAP
διαφαίνονται κάποιες ενδείξεις υποχώρησης της επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής
εικόνας των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, παρότι ο συνολικός αριθμός των εταιρειών που
πτώχευσαν το 2013 στη Δυτική Ευρώπη παρουσίασε αύξηση κατά 1%, στην Ελλάδα
παρουσίασε μείωση κατά -5,5%.
Γενικότερα από τις 17 χώρες που συμμετείχαν στη μελέτη, τη μεγαλύτερη μείωση
παρουσίασαν οι πτωχεύσεις στην Ιρλανδία και τη Βρετανία, κατά 19% και 10%
αντίστοιχα. Επίσης, μείωση των πτωχεύσεων σημειώθηκε και στη Γερμανία και στη
Δανία, ενώ αντίθετα αύξηση καταγράφηκε στη Νορβηγία (+20%), στην Ιταλία (+16%),
στην Ισπανία (+15%) και στην Πορτογαλία (8%).
Από τους 87 κλάδους και υποκλάδους της οικονομίας που εξετάστηκαν την περίοδο
2009-2013, αυξητική εξέλιξη εμφάνισαν συνολικά 16 υποκλάδοι της ελληνικής
οικονομίας. Ανάμεσα σε αυτούς με τη μεγαλύτερη αύξηση της πενταετίας είναι όσοι
αφορούν τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ και προμήθεια
Συστημάτων ΑΠΕ) με αυξήσεις άνω του 34% λόγω του ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου, ο
τομέας διαλογής καπνών με αύξηση 12,2%, ο υποκλάδος των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας +7,8% και οι ελεγκτικές εταιρείες +5,8%. Αύξηση παρουσίασαν επίσης συνολικά
10 υποκλάδοι του τομέα παραγωγής τροφίμων και μικρή αύξηση παρουσίασαν τα
τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία (+0,6%).
Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες από την ύφεση υπέστησαν ο κλάδος εμπορίας
αυτοκινήτου (-32%) και οι συναφείς με αυτόν υποκλάδοι (ζάντες -31%, ανταλλακτικά
αυτοκινήτων -13,4%). Απώλειες επίσης υπέστησαν οι συναφείς κλάδοι με την οικοδομική
δραστηριότητα και την κατοικία όπως: τεχνικές εταιρείες (-19,3%), διέλαση αλουμινίου
(-17,4%), κλιματισμός (-15,2%), αλυσίδες ηλεκτρικών συσκευών (-13,4%).
Ισχυρές πιέσεις δέχεται στην ελληνική αγορά η τιμή του ροδάκινου
Εντείνεται η αγωνία των ροδακινοπαραγωγών για τις τιμές, όπου εντός της αγοράς
δέχονται ισχυρές πιέσεις και η πτώση φτάνει ακόμα και το 50%. Όπως αναφέρουν Τα
Νέα της Τετάρτης, εντός της ημέρας λήγει η προθεσμία που είχε δώσει το ΥΠΑΝ προς
όλες τις Περιφέρειες για την αποστολή στοιχείων που αφορά στην παραγωγή ροδακίνων
σε επτά νομούς (Ημαθία, Πέλλα, Κοζάνη, Λάρισα, Φλώρινα, Πιερία και Θεσσαλονίκη).
Τα στοιχεία αφορούν στην παραγωγή, τις ποσότητες επιστροφών και την παραγωγή που
βρίσκεται σε ψυγεία. Ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε επιστολή του
προς τους υπουργούς Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο
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Καρασμάνη τόνιζε ότι η ζημιά από το ρωσικό εμπάργκο στην περιοχή φτάνει τα 12 εκατ.
ευρώ.
Με κινητοποιήσεις απειλούν οι κτηνοτρόφοι για την εξισωτική αποζημίωση
Με κινητοποιήσεις, μέσω συμβολικών αποκλεισμών στα κτήρια των κατά τόπους
Περιφερειών, προειδοποιούν οι κτηνοτρόφοι, με αφετηρία την επόμενη εβδομάδα, αν δεν
καταβληθούν άμεσα οι οφειλές από την εξισωτική αποζημίωση, με βάση τις αιτήσεις που
κατατέθηκαν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).
Παράλληλα, διεκδικούν την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και των πληρωμών για τη
βιολογική κτηνοτροφία.
Τασούλας: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα
«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα», δήλωσε ο υπουργός
Πολιτισμού Κ. Τασούλας, μιλώντας στο Mega για την ανασκαφή στην αρχαία Αμφίπολη,
προσθέτοντας πως «μας μένουν δύο – τρεις εβδομάδες ώστε να μπουν οι αρχαιολόγοι
στο
εσωτερικό
του
τάφου
και
να
βγουν
ασφαλή
συμπεράσματα».
Ερωτηθείς σχετικά με τους λόγους της χθεσινής επίσκεψης του Αντ. Σαμαρά στο σημείο
της ανασκαφής, ο υπουργός Πολιτισμού αρκέστηκε να πει πως «ο Πρωθυπουργός
ενδιαφέρεται για το έργο του υπουργείου Πολιτισμού και ειδικά για αυτή την ανασκαφή
και όταν η ανασκαφική έρευνα έφτασε σε ένα ορατό σημείο θέλησε να επισκεφθεί την
αρχαία Αμφίπολη».
Πραγματογνώμονες για τον τραγικό θάνατο 10χρονου στη Μύκονο
Δύο πραγματογνώμονες, ειδικότητας ναυπηγού και πλοιάρχου, που όρισε η Λιμενική
Αρχή Μυκόνου, πρόκειται να αποφανθούν για τα ακριβή αίτια του θανάτου του
10χρονου, που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια θαλάσσιου παιχνιδιού, στην περιοχή Καλό
Λιβάδι Μυκόνου.
Η σορός του άτυχου παιδιού μεταφέρθηκε στη Σύρο για νεκροψία - νεκροτομή και
σύντομα αναμένονται τα αποτελέσματα της. Επίσης, το σκάφος με στοιχεία «ΤΟΥΙΤΙ»
Τ.Μ. 338 που ενεπλάκη στο θανατηφόρο συμβάν, κατασχέθηκε και φυλάσσεται.
Δωρεάν wi fi σε 16 περιοχές από το δήμο Θεσσαλονίκης
Ο δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε 16 περιοχές της
πόλης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών
ασύρματης δικτύωσης (wi-fi hotspots).
Η υπηρεσία δωρεάν wi-fi παρέχεται ήδη στην πλατεία Αριστοτέλους, τη ΧΑΝΘ, στην
κάτω είσοδο της ΔΕΘ, στο Λευκό Πύργο, στο πάρκο Νέας Ελβετίας, στην πλατεία Μηνά
Πατρικίου, στο Πάρκο Κρήτης, στο γήπεδο ΑΡΗ (οδός Αλκμήνης), στο πάρκο
Παπαναστασίου, στην πλατεία Ρομφέη Β', στην Τούμπα (κολυμβητήριο-Κέντρο
πολιτισμού), στην πλατεία Αίνου, στην πλατεία Π. Συνδίκα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο
4

(Ν. Γερμανού), στην πλατεία Καούδη και στο πάρκο Ανθοκομικής. Οι εργασίες
αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου και αρχικά θα παρέχεται δωρεάν wi-fi
σε περισσότερα από 20 κεντρικά σημεία, στα διοικητικά όρια του δήμου Θεσσαλονίκης.
Απαλλαγή των βιοτεχνιών από τον ΕΝΦΙΑ ζητά και η ΟΒΣΘ
Την απαλλαγή των βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ, όπως ίσχυε
και για το ΕΕΤΗΔΕ με το νόμο 4021/2011 ζητάει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.
«Η επιβολή του ΕΝΦΙΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) και στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις αποτελεί
ακόμη ένα δυσβάσταχτο χαράτσι για το κομμάτι εκείνο της οικονομίας, που αγωνίζεται
να κρατήσει ζωντανή την ελληνική παραγωγή. Με τη συνέχιση της εξοντωτικής
φορολόγησής τους, δεν θα βελτιωθεί ούτε η ανταγωνιστικότητα, αλλά ούτε και η
απασχόληση. Ζητούμε την απαλλαγή των βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την καταβολή
του ΕΝΦΙΑ, όπως ίσχυε και για το ΕΕΤΗΔΕ με το νόμο 4021/2011, καθώς και την
αναπροσαρμογή υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί στην αγορά των ακινήτων (νέες χαμηλότερες αξίες) και τη δανειακή
επιβάρυνση των πολιτών που έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όριά τους», τονίζει η ΟΒΣΘ.
«Απόβαση» Πούτιν και σύσσωμης της κυβέρνησης την Τετάρτη στην Κριμαία
Τη στιγμή που η προσοχή διεθνώς είναι στραμμένη στον κίνδυνο ρωσικής επέμβασης στο
έδαφος της ανατολικής Ουκρανίας με πρόσχημα την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας,
το Κρεμλίνο ανακοινώνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα βρίσκεται την Τετάρτη και την
Πέμπτη στην Κριμαία.
Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Itar-tass μεταδίδει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα
προεδρεύσει την Τετάρτη συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, τα μέλη του
οποίου θα ταξιδέψουν μαζί του στην προσαρτημένη ουκρανική χερσόνησο. Την Πέμπτη ο
Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθεί με βουλευτές κομμάτων που εκπροσωπούνται στη
ρωσική Δούμα.
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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