
ΔΣΔΔ: Πάλω από 25% ε πηώζε ηνπ ηδίξνπ ζηηο ζεξηλέο εθπηώζεηο   

 Kαζίδεζε ζεκείσζε ε θίλεζε ζηελ αγνξά ηελ πεξίνδν ησλ εθ-

πηώζεσλ, παξνπζηάδνληαο πηώζε θαηά πεξίπνπ 25%, ελώ ζε νξηζκέ-

λεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο ε πηώζε ησλ πσιήζεσλ άγγημε κέρξη θαη ην 

65%.           

 ρνιηάδνληαο ηελ εηθόλα ηεο αγνξάο, ν πξόεδξνο ηεο Δζληθήο π-

λνκνζπνλδίαο Διιεληθνύ Δκπνξίνπ θ. Β. Κνξθίδεο παξαδέρηεθε όηη νη 

εθπηώζεηο δελ έθεξαλ θόζκν ζηα θαηαζηήκαηα, αλ θαη- όπσο είπε- ην 

πξώην δεθαπελζήκεξν ε αγνξά θηλήζεθε θαιύηεξα από πέξπζη κηαο θαη 

θέηνο ε πηώζε ζε απηό ην δηάζηεκα ήηαλ 10% - 12%, ελώ πέξπζη ην 

ίδην δηάζηεκα ε πηώζε έθηαλε ζην 14% - 15%.  

Δηζεγκέλεο : Οδεγήζεθαλ ζε δεκηέο άλω ηνπ 1 Γηο. επξώ 

 Η νηθνλνκηθή θξίζε απνηππώλεηαη κε ηνλ ρεηξόηεξν ηξόπν ζηα 

κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα θέξδε ησλ νπνίσλ, πέξα από ηελ πίεζε 

πνπ αζθεί ην απμεκέλν θόζηνο, επηβαξύλζεθαλ ζεκαληηθά θαη από ηελ 

έθηαθηε εηζθνξά. Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία 265 εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηώλ, ηα νπνία ζπγθέληξσζε ε ΠΗΓΑΟ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ 

ΑΔΠΔΤ, ην ζπλνιηθό απνηέιεζκα ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ δεκηνγόλν 

ζηα 1,38 δηζ. επξώ, όηαλ πέξπζη ην ίδην δηάζηεκα ηα θέξδε είραλ δηα-

κνξθσζεί ζηα 3,09 δηζ. επξώ.       

 Γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ησλ πεξηνδηθώλ δεκνζηεύζεσλ ην 

πιήζνο ησλ εηαηξεηώλ κε αξλεηηθό ηειηθό απνηέιεζκα είλαη κεγαιύηεξν 

από εθείλν ησλ θεξδνθόξσλ ζε κία ζρέζε 54/46, ήηνη 121 ήηαλ θεξδν-

θόξεο θαη 144 δεκηνγόλεο. Όζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηνπ θύθινπ εξγαζη-

ώλ ζπλνιηθά, απηή ήηαλ αλνδηθή θαηά 4,6%, ζηα 38,45 δηζ. επξώ, ελώ 

ζεκαληηθή ήηαλ ε ππνρώξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο θαηά 

15,1%.       
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Σελίδα 2 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ : Απμήζεθαλ ηα έζνδα από ηνλ ΦΠΑ                 

ηνλ Αύγνπζην  

 Αύμεζε 10,8% παξνπζίαζαλ ηα έζνδα από ηνλ ΦΠΑ ηνλ Αύγνπζην, 

θάηη πνπ απνδίδεηαη ζην ζαθάξη ηνπ ΓΟΔ ζηα λεζηά ηνπο θαινθαηξηλνύο 

κήλεο. Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζηε 

αληνξίλε ε αύμεζε ήηαλ 65,96%, ζηελ Κάιπκλν 35,44%, ζηε Μήιν 

37,8%, ζηε Μύθνλν 26,6%, ζηε Νάμν 42,76%, ζηελ Πάξν 24,6%, ζηε Σήλν 

25% ζηνπο Παμνύο 51,89% θαη ζηε Λεπθάδα 47,2%. 

ΓΣΔΒΔΔ: 1 ζηηο 5 επηρεηξήζεηο είλαη πηζαλό λα                                 

θιείζνπλ ην επόκελν δηάζηεκα  

Μία ζηηο 5 επηρεηξήζεηο (πνζνζηό 20,9%) ζεσξείηαη πνιύ πηζαλό λα 

πξνρσξήζεη ζε θιείζηκν ην επόκελν δηάζηεκα. Απηό ππνινγίδεηαη ζε 

175.000 ινπθέηα κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 ζύκθσλα κε ζηνηρεία έξεπλαο 

ηνπ ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ γηα ηελ πνξεία ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ, ελώ κε έλα κεηξηνπαζέο ζελάξην, ππνινγίδεηαη 

όηη ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο λα ραζνύλ πάλσ από 300.000 ζέζεηο 

απαζρόιεζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 (εξγνδόηεο, απηναπαζρνινύκελνη, 

κηζζσηνί). 

 Κξηηηθή ζην λέν Αλαπηπμηαθό λόκν από ΣΔΒ θαη ΓΣΔΒΔΔ 

Αηρκή ηνπ δόξαηνο γηα πξνζέιθπζε επελδύζεσλ πξέπεη λα είλαη ε 

ζηξνθή ζε λέεο κνξθέο επελδπηηθώλ θηλήηξσλ, όπσο νη θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο. επηζεκαίλεη, κεηαμύ ησλ άιισλ, ν ΔΒ ζηηο παξαηεξήζεηο γηα 

ην αλαπηπμηαθό λνκνζρέδην.        

 Όπσο ηνλίδεηαη, νη επελδύζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

ζηεξίμνπλ κία ηέηνηα αλαηξνπή δελ κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από έλαλ 

απιό λόκν πνπ δηαρεηξίδεηαη επηδνηήζεηο - ηδηαίηεξα όηαλ έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη απηή αθξηβώο ε ρνξήγεζε επηδνηήζεσλ. Δμάιινπ 

“επελδπηηθό λόκν θαη όρη αλαπηπμηαθό” ραξαθηεξίδεη ε ΓΔΒΔΔ ην ζρεηηθό 

ζρέδην λόκνπ.     



Σελίδα 3 

Από ηελ 1ε επηεκβξίνπ όζνη δελ κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα 

ρξέε ηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο ζα κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ζηηο 

ηξάπεδεο γηα εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό, ζύκθσλα κε ην λόκν πνπ 

ςεθίζηεθε πξόζθαηα γηα ηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά. Από ηηο αξρέο ηνπ 

2011 ζα ελεξγνπνηεζεί ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα 

Δηξελνδηθεία ζα θξίλνπλ αλ ν ελδηαθεξόκελνο βξίζθεηαη ή όρη ζε αδπλακία 

πιεξσκήο θαη ζα πξνρσξνύλ ζε ξύζκηζε ρξεώλ. Δθόζνv, δειαδή, δελ 

επηηεπρζεί ζπκβηβαζκόο, ηόηε ηνλ ιόγν ζα έρνπλ ηα Δηξελνδηθεία.   

 Δθηηκάηαη όηη ζπλνιηθά πεξί ηηο 150.000 δαλεηνιήπηεο ζα ζειήζνπλ 

λα εληαρζνύλ ζην λόκν. Τπελζπκίδεηαη όηη δπλαηόηεηα έληαμεο ζην λόκν 

έρνπλ όινη νη ηδηώηεο θαη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, πιελ ησλ εκπόξσλ. 

Νένο Αλαπηπμηαθόο Νόκνο 

 ηνλ λέν Αλαπηπμηαθό Νόκν πνπ ηέζεθε ζε δηαβνύιεπζε έσο 23 

Απγνύζηνπ ην πνζνζηό ελίζρπζεο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 50% ηεο 

επελδπηηθήο πξόηαζεο από 60% πνπ ίζρπε. Γεκηνπξγείηαη Μεηξών 

αμηνινγεηώλ, εηδηθή νκάδα αμηνιόγεζεο έξγσλ αμίαο άλσ ησλ 3 εθ. € ζε 

εηδηθέο πεξηθέξεηεο θαη ύκβνπιν Παξαθνινύζεζεο Δθαξκνγήο θαη 

Αμηνιόγεζεο ηνπ Νόκνπ. 

Από ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ νη αηηήζεηο ζηηο ηξάπεδεο γηα ηνπο 

ππεξρξεωκέλνπο 

 Πξνγξάκκαηα ΤΔΜΠΜΔ 

 Σα 2 λέα πξνγξάκκαηα ΣΔΜΠΜΔ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή 3 κήλεο 

θαη κόλν 193 επηρεηξήζεηο δαλεηδνηήζεθαλ. Από ην πξόγξακκα ΣΔΜΠΜΔ 

β’ θάζεο ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα δαλεηνδνηήζεθαλ 19.500 επηρεηξήζεηο. 


