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 Σεκαληηθή πηψζε 15 ζέζεσλ ζεκείσζε ε Διιάδα απφ πέξζη ζηε δηεζλή 

θαηάηαμε «Διεπζεξία ζηελ Οηθνλνκία» γηα ην 2011, ππνρσξψληαο θαηά 2,4 

κνλάδεο ζηηο 60,3 βάζεη ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ ακεξηθαληθνχ ηλζηηηνχηνπ 

Heritage Foundation θαη ηεο Wall Street Journal. Τν Ιλζηηηνχην ρξεζηκνπνηεί 

δέθα θξηηήξηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε, ηα νπνία αμηνινγνχλ ηελ επίδνζε 

θάζε ρψξαο φζνλ αθνξά ην άλνηγκα ζην εκπφξην, ην κέγεζνο ηνπ θξάηνπο, ηε 

δεκνζηνλνκηθή επξσζηία, ηηο ξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε δηαθζνξά, ηε 

λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, θαζψο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηνπ 

ρξεκαηηζηεξηαθνχ θιάδνπ.       

 Σηελ Διιάδα, ε έθζεζε ζεσξεί φηη ην γεληθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην είλαη 

αλεπαξθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ 

εθηεηακέλε γξαθεηνθξαηία, ραξαθηεξίδνληαο ηνλ δηνγθσκέλν δεκφζην ηνκέα 

σο ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Αλλαγέρ ζηα κίνηηπα ηος Αναπηςξιακού Νόμος.  

 Αχμεζε ζηα πνζνζηά εληζρχζεσλ ή θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ έσο ην 

60% ηνπ εληζρπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ, παξάζπξν γηα επελδχζεηο θαη ζε 

κηθξέο επηρεηξήζεηο κε ειάρηζην φξην επέλδπζεο ηηο 100.000 θαη επλντθφηεξνπο 

φξνπο, πξνηάζεηο κε πξνυπνινγηζκφ πάλσ απφ 50 εθαη. επξψ πξνβιέπεη, 

κεηαμχ άιισλ, ζσξεία ηξνπνινγηψλ πνπ θαηέζεζε ρζεο ζηε Βνπιή ην ππνπξ-

γείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Με ππνπξγηθή απφθαζε, ζα θαζνξηζηνχλ ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην λέν αλαπηπμηα-

θφ.     

 ΙΟΒΔ: Πηώζη ηηρ καηαναλωηικήρ εμπιζηοζύνηρ ζηην Δλλάδα.  

 Πεξαηηέξσ ππνρψξεζε ζεκείσζε ν Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο ηνπ 

ΙΟΒΔ ην Γεθέκβξην θαη δηακνξθψζεθε ζηηο 65,6 κνλάδεο απφ 67,3 κνλάδεο 

πνπ ήηαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. «Η γεληθεπκέλε δπζαξέζθεηα γηα ηελ πνξεία 

ηεο νηθνλνκίαο δηαηεξείηαη, αλ θαη θαίλεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο λα επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο. Έηζη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, ε δηαδη-

θαζία πξνζαξκνγήο ζηα λέα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ απηή επηθέξεη, αιιά  



Σελίδα 2 

θπξίσο ν θφβνο γηα ηελ εμάπισζε ηεο αλεξγίαο νδεγεί ζε εμαηξεηηθά δπζκελείο 

πξνβιέςεηο ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο», ππνγξακκίδεη ζηελ έθζεζή ηνπ ην ΙΟ-

ΒΔ. Ταπηφρξνλα, ζεκεηψλεη, δελ έρεη πεξηνξηζηεί ε αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάγθε γηα επηπξφζζεηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ελψ δελ θαίλε-

ηαη λα δεκηνπξγείηαη αθφκα ε πεπνίζεζε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ 

κέηξσλ κπνξεί λα επηηξέςεη ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο εληφο ηνπ 

2011. 

 Καζαξή κείσζε θαηά 3.606 ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

θαηαγξάθεθε ζηε Γπηηθή Διιάδα ην ελδεθάκελν Ιαλνπαξίνπ - Ννεκβξίνπ 2010, 

ελψ κφλν ηνλ Ννέκβξην νη ζπλνιηθέο ζέζεηο εξγαζίαο κεηψζεθαλ θαηά 1.120. 

 Σπγθεθξηκέλα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 ζεκεηψζεθαλ 4.065 απνιχζεηο, 

ιήμεηο ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφιηο 2.945 πξνζιήςεηο. ΄Eηζη, ην ηζνδχγην ησλ 

ξνψλ απαζρφιεζεο ήηαλ αξλεηηθφ, κε θαζαξή κεηαβνιή 1.120 ιηγφηεξεο ζέζε-

ηο εξγαζίαο, ελψ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα (Οθηψβξην) είρε παξαηεξεζεί ζεηηθή 

κεηαβνιή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά 333 ζέζεηο. 

Μείωζη ηων θέζεων απαζσόληζηρ ζηον ιδιωηικό ηομέα καηαγπάθηκε 

ζηη Γςηική Δλλάδα ηο ενδεκάμηνο Ιανοςαπίος - Νοεμβπίος 2010. 

Νέα επιδείνωζη για  ηο επισειπημαηικό κλίμα.  

 Νέα επηδείλσζε εκθάληζε ηνλ Γεθέκβξην ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα κε ηε 

βηνκεραλία θαη ηηο θαηαζθεπέο λα ηξνθνδνηνχλ ηελ πηψζε ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε 

ελψ ζην ιηαλεκπφξην θαη ηηο ππεξεζίεο ππήξμε κηθξή βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο. 

΄Δληνλε εμάιινπ, ήηαλ ε ππνρψξεζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο ε νπνία 

άγγημε λέν ηζηνξηθφ ρακειφ.        

 Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηνπ ΙΟΒΔ ν δείθηεο νηθν-

λνκηθνχ θιίκαηνο ηνλ Γεθέκβξην δηακνξθψζεθε ζηηο 65,6 κνλάδεο απφ 67,3 ηνλ 

Ννέκβξην, κε ηελ εηθφλα ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο λα είλαη κηθηή. 

Σηε βηνκεραλία ν δείθηεο ππνρψξεζε, ελψ ζηηο ππεξεζίεο θαη ην ιηαληθφ εκπφ-

ξην ην θιίκα βειηηψζεθε. Σηηο θαηαζθεπέο απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεκεηψζεθε 

έληνλε πηψζε, κε ηνλ ζρεηηθφ δείθηε λα δηακνξθψλεηαη ζε ηζηνξηθά ρακειά επί-

πεδα, ελψ θαη ε θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε αγγίδεη λέν ηζηνξηθά ρακειφ ξεθφξ.  



Σελίδα 3 

 Σε άκεζε εθαξκνγή αλακέλεηαη λα ηεζεί ην κέηξν ηεο απνζχλδεζεο ηνπ 

ρξφλνπ ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ. 

 Τν ζρεηηθφ λνκνζρέδην ζα θαηαηεζεί εληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ πξνο ςήθηζε 

ζηε Βνπιή θαη ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ην επλντθφ γηα ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο κέη-

ξν ζα ηζρχζεη απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ. Δηδηθφηεξα: 

 -Το ςποςπγείο Οικονομικών θα επιτπέπει σε επισειπήσειρ την ςποβολή τηρ 

δήισζεο ΦΠΑ ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ.  

 -Ο υόπορ είτε θα πποκαταβάλλεται σε ένα ποσοστό 30% και θα εξουλείται 

ζε ηξεηο δφζεηο είηε ζα εμνθιείηαη ζε δφζεηο ρσξίο πξνθαηαβνιή.  

 Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζα ππάξμεη θαη δηαβνχιεπζε κε ηελ ηξφηθα. 

Πάλησο, νη εθπξφζσπνη ηνπ ΓΝΤ, ηεο ΔΚΤ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δελ 

είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηηο εηζπξάμεηο απφ ηνλ ΦΠΑ θαη ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

πξνζπάζεηα λα πεηζζνχλ πσο ην κέηξν ζα θέξεη πεξηζζφηεξα έζνδα ζηα θξαηηθά 

ηακεία. 

Η γεληθεπκέλε δπζαξέζθεηα γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο δηαηεξήζεθε, αλ θαη 

θαίλεηαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο λα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο. 

Τον Μάπηιο θα ξεκινήζει η καηαβολή ηος ΦΠΑ ζε δόζειρ. 

Πληθωπιζμόρ : Σηο 5,2% ηο Γεκέμβπιο.  

 Σην 5,2% έθιεηζε ηειηθά ν πιεζσξηζκφο ην Γεθέκβξην, έλαληη 4,8% ην Νν-

έκβξην, ελψ ν κέζνο πιεζσξηζκφο γηα ην 2010 δηακνξθψζεθε ζην 4,7% έλαληη 

1,2% ην 2009.          

 Η άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ην Γεθέκβξην νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλνδν 

ησλ ηηκψλ ζηα ιαραληθά, ζηελ άλνδν ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ζηελ άλνδν ηεο 

ηηκήο ηεο βελδίλεο, θαζψο θαη ζηελ έληαζε ηεο θαηαλάισζεο ηελ πεξίνδν ησλ  

ενξηψλ πνπ επεξέαζε κία ζεηξά απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο.  


