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Σαμείο Επισειπημαηικόηηηαρ: Ρεςζηό 460 εκαη. εςπώ ζηιρ ΜμΕ 

 Υπεγξάθε ε απόθαζε γηα ηελ ζύζηαζε ηνπ Τακείνπ Δπηρεηξεκα-

ηηθόηεηαο ην νπνίν θαη αλακέλεηαη λα δώζεη κε ηελ κνξθή δαλείσλ θνλ-

δύιηα ύςνπο 460 εθαη. επξώ ηνπ ΔΣΠΑ. 

 Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζρεηηθή ΚΥΑ πνπ ππεγξάθε ρζεο ην Τα-

κείν Φαξηνθπιαθίνπ (Κεθαιαίνπ) κε ηελ επσλπκία "Τακείνπ Δπηρεηξεκα-

ηηθόηεηαο" ζα ιεηηνπξγεί σο ρσξηζηή ινγηζηηθά ρξεκαηνδνηηθή κνλάδα 

ζην πιαίζην ηνπ Τακείνπ Δγγπνδνζίαο Μηθξώλ θαη Πνιύ Μηθξώλ Δπηρεη-

ξήζεσλ (ΤΔΜΠΜΔ ΑΔ) ην νπνίν ζα απνηειεί εθ εμήο ηελ «νκπξέια» γηα 

ηελ πινπνίεζε όισλ ησλ παξόκνησλ πξσηνβνπιηώλ.    

 Όπσο αλαθέξεηαη, ην Τακείν δύλαηαη λα επελδύεη ζε πεξηζζόηε-

ξα από έλα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, όπσο ηακεία επηρεηξε-

καηηθώλ θεθαιαίσλ, ηακεία εγγπήζεσλ θαη ηακεία δαλεηνδνηήζεσλ θαη 

γηα ηε ζύζηαζε ηνπ ζα θαηαβιεζνύλ από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δ-

πελδύζεσλ. 

 Υπνρώξεζε ε Διιάδα ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε ζε ό,ηη αθνξά ην 

επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα «Doing Business» 

ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο, ε Διιάδα βξέζεθε ζηελ 109ε ζέζε κεηαμύ 

183 θξαηώλ, από ηελ 97ε πέξπζη.      

 Σε ό,ηη αθνξά ηελ έλαξμε επηρείξεζεο θαηαηάζζεηαη ζηελ 149ε 

ζέζε, θαζώο γηα ηελ ίδξπζε κίαο ΔΠΔ απαηηνύληαη 15 δηαθνξεηηθέο δηα-

δηθαζίεο θαη 19 εκέξεο, ελώ ην θόζηνο έρεη εθηηλαρζεί ζην 22,3% ηνπ θα-

ηά θεθαιήλ ΑΔΠ από 10,9% πέξπζη. 
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 Σην 1,2% ππνρώξεζε ην Σεπηέκβξην, από ην 1,4% πξνεγνύκελνπ κήλα, ν 

εηήζηνο ξπζκόο αλόδνπ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ηξαπεδώλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, 

κε ηηο ρνξεγήζεηο ζε ζηεγαζηηθά θαη λνηθνθπξηά λα θαηαγξάθνπλ αξλεηηθή θαζαξή 

ξνή.            

 Ακεηάβιεηνο ζην επίπεδν ηνπ Απγνύζηνπ παξέκεηλε όκσο ν ξπζκόο επέθ-

ηαζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ελώ επηηαρύλζεθε γηα ρνξεγήζεηο ζε ειεύζεξνπο ε-

παγγεικαηίεο, αγξόηεο θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ δεκνζηεύηεθαλ πξόζθαηα, ε θαζαξή ξνή ρξεκαηνδό-

ηεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ην Σεπηέκβξην έθζαζε ηα 1,1 δηζ. επξώ, κε απνηέ-

ιεζκα ν εηήζηνο ξπζκόο πηζησηηθήο επέθηαζεο λα παξακείλεη ζην επίπεδν ηνπ 

Απγνύζηνπ (2,2%). 

Απίθανη η πηώσεςζη ηηρ Ελλάδαρ εκηιμά η Moody's 

 Γελ θηλδπλεύεη από θξαηηθέο ρξενθνπίεο ε Δπξσδώλε, ησλ πην αδύλακσλ 

ρσξώλ (Διιάδαο, Ιξιαλδίαο θαη Πνξηνγαιίαο), εθηηκά ε Moody's. Ο δηεζλήο νίθνο 

αμηνιόγεζεο ζεκεηώλεη πσο παξά ην αξλεηηθό θιίκα γηα ηα νκόινγα ησλ πεξηθε-

ξεηαθώλ ρσξώλ ηεο Δπξσδώλεο ζηηο αγνξέο, νη νηθνλνκίεο απηέο δελ έρνπλ ράζεη 

ηε δπλαηόηεηα λα ζπγθεληξώλνπλ θεθάιαηα.      

 Αθόκε θαη νη κηθξόηεξνη ηεο Δπξσδώλεο, ζεκεηώλεη ε Moody's, έρνπλ εγρώ-

ξηνπο πηζησηηθνύο κεραληζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζε λα αγνξάζνπλ θξαηηθό 

ρξένο -ζεκεηώλνληαο πσο «αθόκε θαη ε Διιάδα» ζηξέθεηαη ζηηο αγνξέο γηα βξα-

ρππξόζεζκν δαλεηζκό.           

 Σην κεηαμύ άλνδν ζεκεηώλνπλ θαη ζήκεξα ηα επηηόθηα ησλ θξαηηθώλ νκνιό-

γσλ ηεο Διιάδαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ζηνλ απόερν ηεο απόθαζεο 

ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ, ηελ πεξαζκέλε Παξαζθεπή, λα δεκηνπξγεζεί Μόλη-

κνο Μεραληζκόο Αληηκεηώπηζεο Κξίζεσλ πνπ ζα πξνβιέπεη κία δηαδηθαζία αλαδη-

άξζξσζεο θξαηηθνύ ρξένπο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Τν spread ηνπ 

10εηνύο νκνιόγνπ αλαθνξάο ηνπ ειιεληθνύ Γεκνζίνπ, δηεπξύλζεθε, αξγά ην βξά-

δπ ηεο Γεπηέξαο, ζηηο 865 κνλάδεο βάζεο, γηα λα ππνρσξήζεη, λσξίο ζήκεξα, ζην 

επίπεδν ησλ 840 κνλάδσλ. 

Πιζηωηική επέκηαζη: ςνεσίζηηκε και ηο επηέμβπιο η επιβπάδςνζη ηηρ  
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 Μείσζε 57,8% ζεκείσζε ε αγνξά απηνθηλήηνπ ηνλ Οθηώβξην, ελώ κε βά-

ζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ζρεδόλ 13.000 ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ ήδε ραζεί ζην ρώ-

ξν ηνπ απηνθηλήηνπ, από ηελ αξρή ηεο θξίζεο ην 2008, όπσο αλαθέξεηαη ζε ζρε-

ηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Σπλδέζκνπ Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζώπσλ Απηνθηλήησλ. 

 Δηδηθόηεξα, ε αγνξά απηνθηλήηνπ, ηνλ πεξαζκέλν κήλα, πεξηνξίζηεθε ζηηο 

7.807 ηαμηλνκήζεηο, θαηαγξάθνληαο πηώζε 57,8% σο πξνο ην κέζν όξν ησλ αλ-

ηίζηνηρσλ κελώλ ηεο πεξηόδνπ 2004-2009 (18.493 ηαμηλνκήζεηο) ή 33,4% σο 

πξνο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2009.  Από ηηο αξρέο ηνπ ρξόλνπ, ε αγνξά έρεη θζάζεη 

ηηο 131.038 ηαμηλνκήζεηο, παξνπζηάδνληαο θάκςε 44,5% σο πξνο ην κέζν όξν 

ησλ δεθάκελσλ ησλ εηώλ 2004-2009 ή 32% σο πξνο ην δεθάκελν ηνπ 2009. 

ΙΟΒΕ: Ελαθπά βεληίωζη ηος οικονομικού κλίμαηορ  

 Μηθξή βειηίσζε παξνπζίαζε ν Γείθηεο Οηθνλνκηθνύ Κιίκαηνο ζηελ Διιά-

δα ηνλ Οθηώβξην, αλεξρόκελνο ζηηο 67,3 κνλάδεο, όπσο πξνθύπηεη από ηε κε-

ληαία Έξεπλα Οηθνλνκηθήο Σπγθπξίαο ηνπ ΙΟΒΔ. Από ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο, ζηε Βηνκεραλία ζηηο Υπεξεζίεο θαη ζην Ληαληθό Δκπόξην ε βειηίσζε 

είλαη κηθξή, ελώ ζηηο Καηαζθεπέο ε άλνδνο ησλ πξνζδνθηώλ είλαη αξθεηά ζεκαλ-

ηηθή.            

 Αληίζεηα κε ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο όκσο, ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

ε εηθόλα επηδεηλώλεηαη, θαζώο ε θαηαλαισηηθή εκπηζηνζύλε ζεκεηώλεη λέν ρακε-

ιό ξεθόξ. Οη θαηαλαισηέο είλαη απνγνεηεπκέλνη από ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, 

ππάξρεη δηάρπηε αλαζθάιεηα ηόζν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο νηθνλνκηθή θαηάζηα-

ζε, όζν θαη ηε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο, κε απνηέιεζκα ηελ 

αθόκα πην ζπγθξαηεκέλε ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηηο δαπάλεο ηνπο. 

Μείωζη 57,8% ζημείωζε η αγοπά αςηοκινήηος ηον Οκηώβπιο 


