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Νέα υποχώρηση του οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και Ευρωζώνη το
Σεπτέμβριο
Νέα πτώση κατέγραψε το Σεπτέμβριο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην ευρωζώνη
σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Δευτέρα η Κομισιόν. Δείκτης
Οικονομικού Κλίματος υποχώρησε στις 99,9 μονάδες , έναντι 100,6 μονάδων τον
Αύγουστο και 102,1 τον Ιούλιο.
Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) το Σεπτέμβριο μειώθηκε τόσο στη
ζώνη του ευρώ (κατά 0,7 μονάδες στο 99,9) όσο και στην ΕΕ (κατά 1 μονάδα στις 103,6
μονάδες). Στην Ελλάδα ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχώρησε στις 99,3 μονάδες το
Σεπτέμβριο, από 102 μονάδες τον Αύγουστο.
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Πιλοτικά από 1η Οκτωβρίου η μη καταβολή ΦΠΑ για όσες επιχειρήσεις δεν τον
εισπράττουν
Στήριξη ρευστότητας σε χιλιάδες επιχειρήσεις θα δώσει το νέο σύστημα καταβολής του
ΦΠΑ που αναμένεται να ξεκινήσει, πιλοτικά, από την 1η Οκτωβρίου και θα τεθεί σε
πλήρη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Με το νέο σύστημα, που ψηφίστηκε τον
περασμένο Απρίλιο, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις κάνουν τζίρο έως
500.000 ευρώ θα έχουν την ευχέρεια στις συναλλαγές χονδρικής να μην αποδίδουν τον
ΦΠΑ για όσο διάστημα δεν τον έχουν εισπράξει. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ήδη σε
Βρετανία, Ισπανία, Πορτογαλία και Μάλτα, σε προαιρετική βάση, με όριο τις 500.000
ευρώ, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αυξηθεί έως και στα 2 εκατ. ευρώ.
Σήμερα ο εκδότης του τιμολογίου είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ μέσα στην
προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, ήτοι κάθε μήνα ή τρίμηνο
ανεξάρτητα με το εάν αυτό πληρωθεί έξι μήνες αργότερα. Πιο απλά μια επιχείρηση
σήμερα υποχρεούται να πληρώσει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ στις ανωτέρω ημερομηνίες
ακόμα και αν δεν τον έχει εισπράξει.
«Θνησιγενές» το προσχέδιο Προϋπολογισμού 2015
Τα τελικά στοιχεία για το αναθεωρημένο ΑΕΠ της Ελλάδας για τα έτη 1995-2013 που θα
δημοσιοποιηθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στις 10 Οκτωβρίου θα
πρέπει να περιμένουν κυβέρνηση και τρόικα προκειμένου να οριστικοποιήσουν τα
μεγέθη του Προϋπολογισμού 2015. Αυτό σημαίνει ότι το προσχέδιο Προϋπολογισμού
2015 που θα κατατεθεί στις 6 Οκτωβρίου στη Βουλή θα αναθεωρηθεί ως προς τα μεγέθη
που βασίζονται στο ΑΕΠ.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα κοινοποιήσει την Τρίτη στην Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία (Eurostat) τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναθεώρηση των ετήσιων
εθνικών λογαριασμών βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (European
System of Accounts -ESA 2010).
Σε λειτουργία το Taxisnet
Κανονικά λειτουργεί από το πρωί της Δευτέρας το Taxisnet. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του υπουργείου Οικονομικών δεν ήταν διαθέσιμες λόγω προγραμματισμένων εργασιών
προληπτικής
συντήρησης.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στο Taxis
παρατηρείται υψηλό φορτίο τις ώρες 9:00 - 15:00 και 17:00 - 20:00 λόγω της
ταυτόχρονης λήξης των ημερομηνιών υποβολής του ΦΠΑ, πληρωμής της 2ης δόσης της
φορολογίας εισοδήματος και πληρωμής της 1ης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Με δεδομένο ότι όλοι
οι διαθέσιμοι υπολογιστικοί πόροι έχουν ήδη διατεθεί για τις συγκεκριμένες ανάγκες,
παρακαλούνται οι φορολογούμενοι να χρησιμοποιούν το Τaxis για την εκτύπωση των
εκκαθαριστικών φορολογίας εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ τις ώρες μη αιχμής και κατά
προτίμηση μετά τις 22:00.
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Στα επίπεδα του Νοεμβρίου 2012 η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου
Στα επίπεδα του Νοεμβρίου 2012 επέστρεψε τη Δευτέρα η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, με
τους αναλυτές να εκτιμούν πλέον πως μεσοπρόθεσμα θα υποχωρήσει χαμηλότερα και
του 1,2000. Συγκεκριμένα, η ισοτιμία ευρώ δολαρίου στις ασιατικές αγορές βρέθηκε στο
1,2660. Αν και στηρίξεις υπάρχουν στο ψυχολογικό όριο των 1,2600 και 1,2560,
παράγοντες της αγοράς συναλλάγματος θεωρούν πως μια πτωτική συνέχεια για το ευρώ
θα ανοίξει το δρόμο για τη διαμόρφωση της ισοτιμίας στο 1,2500.
Συναντήσεις Μηταράκη στις ΗΠΑ με επενδυτές
Για τις ΗΠΑ αναχώρησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης όπου σήμερα,
Δευτέρα, και αύριο, Τρίτη, θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στο «Concordia 2014 Annual
Summit». Στο «Concordia Summit» θα μετέχουν μεταξύ άλλων ο αμερικανός
γερουσιαστής Τζον Μακέιν, υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις προεδρικές
εκλογές του 2008, αλλά και ο πρώην πρόεδρος του Μεξικού Φελίπε Καλδερόν.
Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους επενδυτές και
εκπροσώπους διεθνών οίκων. Συγκεκριμένα, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους
των Monarch Alternative Capital LP, Eaglevale Partners LP, Anchorage Capital Group, LLC
(Συνιδιοκτήτης WIND), Blackstone Group, Perry Capital, Carlyle Group, Falcon Edge
Capital και York Capital.
ΓΣΕΕ: Κατέθεσε συλλογική προσφυγή στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Συλλογική προσφυγή στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο
Στρασβούργο για την παραβίαση, την τελευταία τετραετία, μεγάλου αριθμού κοινωνικών
δικαιωμάτων των Ελλήνων εργαζομένων που κατοχυρώνει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός
Χάρτης κατέθεσε τη Δευτέρα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
Η προσφυγή κατατίθεται σε μια περίοδο που η τρόικα πιέζει για αυξημένες αλλαγές στο
εργασιακό πεδίο και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Η Συνομοσπονδία καταγγέλλει την
πλήρη απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων, τη βίαιη μείωση των αποδοχών και την
κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα.
Βορίδης: Το ενδεχόμενο εκλογών είναι στο μυαλό όλων μας
«Όσο το τοπίο δεν ξεκαθαρίζεται, στο μυαλό όλων μας υπάρχει το ενδεχόμενο των
εκλογών», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης στο Mega, αναφερόμενος στην
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, «όποιος έχει πολιτικό
ενδιαφέρον για την Ελλάδα και επιχειρηματικό και οικονομικό, το ενδεχόμενο των
εκλογών δεν μπορεί να το αποκλείσει». Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όσο δεν υπάρχει
συμφωνία στο πρόσωπο, ούτε ο απαραίτητος αριθμός των 180 βουλευτών «αυτό το
ζήτημα παραμένει ανοιχτό» και «υπό αυτήν την έννοια οι εκλογές είναι μία παράμετρος
που λαμβάνεται υπ' όψιν».
Ο υπουργός Υγείας κλήθηκε να πει τη γνώμη του και για το αν έχει προεκλογικό άρωμα η
διάσταση απόψεων του Αργύρη Ντινόπουλου και του Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα
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του επανελέγχου των μονιμοποιήσεων στους ΟΤΑ. Όπως είπε, αν δεν πρόκειται για «μία
πραγματική πολιτική διαφωνία», αλλά στην πραγματικότητα «είναι ενταγμένη σε μία
οιονεί προεκλογική εκστρατεία, είναι πολύ κακό». Πάντως, τόνισε ότι πρέπει να
ξεκαθαρίσει με ποιον τρόπο έχουν γίνει οι προσλήψεις, υπενθύμισε ότι η διαδικασία
αφορά ψηφισμένο νόμο και κατέληξε λέγοντας: «Εγώ είμαι με τη νομιμότητα
ΣτΕ: Συνταγματική η περικοπή του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων
Συνταγματική κρίθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η περικοπή του εφάπαξ των δημοσίων
υπαλλήλων, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Ειδικότερα, σε
κεκλεισμένων των θυρών διάσκεψη του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου,
αποφασίστηκε, κατά πληροφορίες, ότι πρέπει να απορριφθεί αίτηση ακύρωσης που είχε
υποβάλει συνταξιούχος εκπαιδευτικός κατά της απόφασης του Ταμείου Προνοίας
Δημοσίων Υπαλλήλων, βάσει της οποίας της είχε χορηγηθεί μειωμένο εφάπαξ λόγω
νομοθετικών περικοπών που έλαβαν χώρα μετά την συνταξιοδότηση της και καθώς
περίμενε την καταβολή του εφάπαξ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σύμβουλοι επικρατείας δέχθηκαν, κατά πλειοψηφία, ότι με
τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την μείωση του εφάπαξ δεν παραβιάστηκαν οι
συνταγματικές διατάξεις που αφορούν την ισότητα, την αναλογικότητα, την κοινωνική
ασφάλιση και την προστατευόμενη εμπιστοσύνη του διοικούμενου προς την Πολιτεία.
Σε πτωτικούς ρυθμούς η εγχώρια αγορά ένδυσης και υπόδησης
Κάμψη παρουσίασε, για έκτη συνεχή χρονιά, το 2013, η εγχώρια αγορά παραγωγής
ενδυμάτων και υποδημάτων, επιδεικνύοντας όμως επιβράδυνση έναντι του
προηγούμενου έτους. Ωστόσο, το πρώτο επτάμηνο του 2014 προκύπτει νέα επιδείνωση
του ρυθμού κάμψης, σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat.
Συγκεκριμένα, η παραγωγική δραστηριότητα του τομέα της ένδυσης το τελευταίο έτος
υποχώρησε περαιτέρω κατά 6,1% - έναντι πτώσης 11,2% το 2012 - ενώ τους πρώτους
επτά μήνες του 2014 σημείωσε νέα κάμψη της τάξης του 9,3% σε ετήσια βάση.
Συνολικά, σε σχέση με το 2008, η παραγωγή έχει υποχωρήσει κατά 60,5%, λόγω της
συνεχούς συρρίκνωσης των προηγούμενων χρόνων. Ίδια εικόνα παρατηρείται και στον
τομέα του υποδήματος, με τη συνολική κάμψη της τελευταίας πενταετίας να
διαμορφώνεται σε 65%.
Επιχειρηματική αποστολή στην Αυστραλία διοργανώνει η ΔΕΘ-Helexpo
Επιχειρηματική αποστολή στην Αυστραλία διοργανώνει από τις 18 έως τις 25 Νοεμβρίου
η ΔΕΘ-Helexpo, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της εξωστρέφειας των
ελληνικών επιχειρήσεων και των στρατηγικών κλάδων της εθνικής μας οικονομίας. Μετά
την επιχειρηματική της εξόρμηση στη μακρινή χώρα το Νοέμβριο του 2012 και με
δεδομένη τη σύσφιξη των δεσμών που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια με τη μεγάλη
αυτή αγορά, η ΔΕΘ-Helexpo θα δώσει για δεύτερη φορά τη δυνατότητα στις ελληνικές
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επιχειρήσεις να διερευνήσουν πεδία συνεργασιών και εξωστρεφούς ανάπτυξης επί
αυστραλιανού
εδάφους.
Η επιχειρηματική αποστολή πραγματοποιείται με την αφορμή της συμπλήρωσης 30
χρόνων αδελφοποίησης της Θεσσαλονίκης με τη Μελβούρνη, ενώ κατά τη διάρκειά της οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις του 30ου
Φεστιβάλ Αδελφοποίησης των δύο πόλεων. Οι σταθμοί της επιχειρηματικής αποστολής
θα είναι δύο: η Μελβούρνη και το Σύδνεϋ. Πέραν των επιχειρήσεων, που αναμένεται να
είναι αντιπροσωπευτικές μιας σειράς από σημαντικούς κλάδους, όπως τα τρόφιμα-ποτά,
ο τουρισμός, η δόμηση, τα μάρμαρα κτλ., στην επιχειρηματική αποστολή θα
συμμετάσχουν επίσης φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια και σύνδεσμοι.
Κατέληξε ο φίλαθλος του Εθνικού
Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο φίλαθλος του Εθνικού, που είχε τραυματιστεί
στα μέσα Σεπτεμβρίου στα επεισόδια κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ηρόδοτος - Εθνικός,
στο Ηράκλειο.
Ο 47χρονος άφησε το πρωί την τελευταία του πνοή στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο,
στην ΜΕΘ του οποίου νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταστολή λόγω
σοβαρών εγκεφαλικών κακώσεων. Για το περιστατικό έχουν προφυλακιστεί τρεις
οπαδοί του Ηρόδοτου και ένας ακόμη έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Έλαμψε και φέτος η Χρυσανέμη
Ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε τη
βραδιά της Χρυσανέμης 2014. Στο χαιρετισμό, που απηύθυνε ο πρόεδρος του
Συλλόγου Πέτρος Καλπακίδης, προς τους παρευρισκόμενους, τόνισε ότι η Χρυσανέμη
είναι το πεδίο που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη και φίλους του Συλλόγου να
καταθέσουν και να ανταλλάξουν απόψεις, αντιλήψεις και θέσεις, ώστε να ανανεώνεται το
όραμα του Συλλόγου.
Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Καλπακίδης η σκέψη μας πρέπει να καθοδηγείται
από το όραμα αυτό και όχι από τις καθημερινές εξελίξεις. Στους πρώτους ρόλους της
βραδιάς πολλά μέλη και φίλοι του Συλλόγου, που λάμπρυναν με την παρουσία τους τη
βραδιαw της Χρυσανεw μης. Την εκδηw λωση τιwμησαν με την παρουσιwα τους ο βουλευτηw ς Β΄
Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, ο επίτιμος πρόξενος του Μεγάλου Δουκάτου του
Λουξεμβούργου Ιωάννης Βεργίνης, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παπαδόπουλος, η πρόεδρος της Συντεχνίας Χρυσοχόων
Θεσσαλονίκης Ελένη Τεζαψίδου και ο πρόεδρος του Σωματείου Ωρολογοποιών
Θεσσαλονίκης Αντώνιος Τρύφων.
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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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