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 Μείσζε 21,3% θαηέγξαςαλ ζην δσδεθάκελν Οθησβξίνπ 2009- 

Σεπηεκβξίνπ 2010 νη εηζαγσγέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηελ Διιάδα, 

θαηαδεηθλύνληαο ηελ απνδπλάκσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο. Σύκ-

θσλα κε ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγώλ 

ηνλ Σεπηέκβξην  αλήιζε ζε 3,25 δηζ. επξώ, έλαληη 4,65 δηζ. επξώ θαηά 

ηνλ ίδην κήλα ηνπ έηνπο 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε 30,1%. Η ζπλνιη-

θή αμία ησλ εηζαγσγώλ - αθίμεσλ θαηά ην δσδεθάκελν Οθησβξίνπ 2009 

- Σεπτεμβρίου 2010 παρουσίασε μείωση 21,3%. 

 Σην κεηαμύ, κείσζε 7,1% παξνπζίαζε ν Γεληθόο Γείθηεο Βηνκερα-

ληθήο Παξαγσγήο ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ 2010, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αλ-

ηίζηνηρν Γείθηε ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2009, έλαληη κείσζεο 9,1% πνπ ζεκεη-

ώζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζύγθξηζε ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008. 

 Γώδεθα ζέζεηο έπεζε ε Διιάδα ζηελ Παγθόζκηα θαηάηαμε ησλ 

πην θηιηθώλ ρσξώλ ζηε θηινμελία ηνπ επηρεηξείλ θαη ησλ επελδύζεσλ ην 

2011. (δείθηεο ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο - Doing Business 2011).  

 Σε ζύλνιν 183 ρσξώλ θαηέρνπκε ηελ 109
ε
 ζέζε, ελώ ην 2010 ηελ 

97
ε
. Σηελ Διιάδα απαηηνύληαη 15 δηαδηθαζίεο γηα λα αξρίζεη κηα επηρεί-

ξεζε, κε Μέζν ΄Οξν ησλ ρσξώλ ΟΑΣΑ 5,6. Αιιά θαη 19 εκέξεο κε Μέ-

ζν ΄Οξν ζηηο ρώξεο  ΟΑΣΑ ηηο 13,8 εκέξεο θαη θόζηνο ζηελ Διιάδα 

20,7% ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ έλαληη 5,3% ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζηηο ρώ-

ξεο ΟΑΣΑ. Σε απάληεζε ησλ πάλσ ην ΥΠ.ΑΑ εμέδσζε αλαθνίλσζε, κε 

ηελ νπνία ζεκαηνδνηεί ηελ αιιαγή πνξείαο, ηνλίδνληαο όηη ε δπζκελήο 

θαηάηαμε καο, ζύληνκα ζα απνηειέζεη παξειζόλ.  

Λιγόηεπο θιλική η Ελλάδα ζηη θιλοξενία ηος επισειπείν 



Σελίδα 2 

Εξαίπεζη για εγγπαθή ζηον ΟΑΕΕ για ηιρ μικπέρ                                                   

ξενοδοσειακέρ μονάδερ μέσπι δέκα δυμαηίυν  

 Σε εμαίξεζε ησλ ηδηνθηεηώλ κηθξώλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο έσο δέθα δσκάηηα από ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζηνλ Οξγα-

ληζκό Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ ζα πξνρσξήζεη ην Yπνπξγείν Δξ-

γαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε λνκνζεηηθή δηάηαμε πνπ ζα θαηαηεζεί ζηηο 

αξρέο ηνπ 2011. Η ξύζκηζε απηή αθνξά πεξίπνπ 1.500 μελνδόρνπο. 

 Σηε δέζκεπζε πξνέβε ν αξκόδηνο αλαπιεξσηήο ππνπξγόο Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γηώξγνο Κνπηξνπκάλεο πξνο ηνλ πξόεδξν ηνπ Ξελνδνρεη-

αθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο Γηώξγν Τζαθίξε, ζην πιαίζην ζπλάληεζεο εξγαζίαο 

πξηλ από ιίγεο εκέξεο ζην ππνπξγείν. 

 Νέα πξνβιήκαηα αλαθύπηνπλ κε ηελ πεξαίσζε θαη εηδηθόηεξα κε ηελ εθθα-

ζάξηζε ηνπ θόξνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζ-

ηεκάησλ «πάγσζε», ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηελ απνζηνιή 185.000 ζεκεησκά-

ησλ κέρξη λα επαλεμεηαζηεί ν ππνινγηζκόο ησλ πνζώλ, θαζώο ππάξρνπλ ακθηβν-

ιίεο γηα ην εάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζσζηά θνξνινγηθά ζηνηρεία. 

 Νέα πποβλήμαηα με ηην πεπαίυζη  

Σε ηποσιά ύθεζηρ κινείηαι η μεηαποίηζη 

 Σηαζεξά ζε ηξνρηά ύθεζεο θηλείηαη ε παξαγσγή ηεο κεηαπνίεζεο. Σύκθσ-

λα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο ε παξαγσγή ησλ κεηαπνηεηη-

θώλ βηνκεραληώλ κεηώζεθε θαηά 8,3% ηνλ Σεπηέκβξην εθέηνο ζε ζρέζε κε ηνλ αλ-

ηίζηνηρν κήλα ηνπ 2009.         

 Σε κέζα επίπεδα ζην 9κελν Ιαλνπαξίνπ - Σεπηεκβξίνπ εθέηνο ε παξαγσγή 

ηεο κεηαπνίεζεο εκθαλίδεη πηώζε θαηά 5,3% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 

2009. 



Σελίδα 3 

Βιομησανική παπαγυγή: κάμτη 7,1% ηο Σεπηέμβπιο   

 Μείσζε 7,1% παξνπζίαζε ν Γεληθόο Γείθηεο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο 

ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ 2010, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν Γείθηε ηνπ Σεπηεκ-

βξίνπ 2009, έλαληη κείσζεο 9,1% πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζύγθξηζε 

ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008.        

 Η κείσζε ηνπ Γεληθνύ Γείθηε θαηά 7,1% νθείιεηαη ζηηο παξαθάησ κεηαβν-

ιέο ησλ δεηθηώλ ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ βηνκεραλίαο, δειαδή: α. Σηε κείσζε ηνπ 

Γείθηε Παξαγσγήο Οξπρείσλ- Λαηνκείσλ θαηά 22,3%. β. Σηε κείσζε ηνπ Γείθηε 

Παξαγσγήο Μεηαπνηεηηθώλ Βηνκεραληώλ θαηά 8,3%. γ. Σηε κείσζε ηνπ Γείθηε 

Παξαγσγήο Ηιεθηξηζκνύ θαηά 0,3%. δ. Σηελ αύμεζε ηνπ Γείθηε Παξνρήο Νεξνύ 

θαηά 3,5%. 

 Σην 12,2% από 9%  απμήζεθε ην πνζνζηό αλεξγίαο ηνλ Αύγνπζην 2010 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2009. Όπσο αλαθέξεηαη ζε αλαθνίλσζε 

ηεο ΔΛΣΤΑΤ, ην πνζνζηό αλεξγίαο ηνλ Ινύιην ήηαλ 12%.   

 Τν ζύλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ θαηά ηνλ Αύγνπζην 2010 εθηηκάηαη όηη 

αλήιζε ζε 4.398.890 άηνκα.  

ΕΛΣΤΑΤ: Σηο 12,2% η ανεπγία ηον Αύγοςζηο 

 Η ζπληζηά απεηιή πξώηνπ κεγέζνπο γηα ηνλ ξπζκό αλάπηπμεο ηεο ρώξαο. 

Με ηελ πξνζζήθε θαη ηεο δεκόζηαο νηθνδνκήο ην νθηάκελν (Ιαλ.-Απγ. 2010) ζε 

ζρέζε κε νθηάκελν 2009 ε ζπλνιηθή νηθνδ. δξαζηεξηόηεηα εκθαλίδεη ζην ζύλνιν 

ηεο ρώξαο 

κείσζε ζε αξηζκό                   

νηθνδ. αδεηώλ -10,4% 

ζε επηθάλεηα -21,2% 

ζε όγθν -26,0% 

Πεπαιηέπυ ςποσώπηζη ηηρ οικοδομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ  


