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Μείσζε 9,4% θαηέγξαςε ν θύθινο εξγαζηώλ ζηελ ειιεληθή βηνκε-

ραλία ηνλ Σεπηέκβξην εθέηνο, θπξίσο ιόγσ ηεο ύθεζεο ζηελ νηθνλνκία. 

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ), ν γε-

ληθόο δείθηεο θύθινπ εξγαζηώλ ζηε βηνκεραλία (ζύλνιν εγρώξηαο θαη 

εμσηεξηθήο αγνξάο) παξνπζίαζε κείσζε θαηά 9,4% ηνλ Σεπηέκβξην εθέ-

ηνο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2009, έλαληη 

κείσζεο 24,4% πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζύγθξηζε ηνπ 2009 

πξνο ην 2008. 

 Με βάζε εηδηθή δηάηαμε ηνπ κλεκνλίνπ ε Διιάδα πξέπεη λα δηαθό-

ςεη ζηαδηαθά ηηο de minimis ρξεκαηνδνηήζεηο (πνπ δίλνληαη δίρσο πξνε-

γνύκελε έγθξηζε ηεο Δ.Δ θαη κπνξνύλ λα ηηο εθκεηαιιεπζνύλ όιεο νη ε-

πηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη). 

 Καηαξγνύληαη δει. θιαδηθέο επηδνηήζεηο π.ρ. ηνπξηζκνύ, εκπνξί-

νπ, κεηαπνίεζεο θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ επηδνηήζεηο ζηνρεπκέλεο 

εηδηθνύ ζθνπνύ κεηά από έγθξηζε ηεο Commission π.ρ. θαηλνηνκίαο, ε-

μσζηξέθεηαο, λέσλ ηερλνινγηώλ. Αλνηθηό θαη ην ελδερόκελν κεγάιεο πε-

ξηθνπήο θνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ κεηά ην 2013. 

Σηαδιακή διακοπή ηων de minimis τρημαηοδοηήζεων  

 Παξαηείλεηαη έσο ηηο 29 Ννεκβξίνπ ε πξνζεζκία γηα ηελ απνδνρή 

από ηνπο θνξνινγνύκελνπο ηεο πεξαίσζεο ησλ εθθξεκώλ θνξνινγηθώλ 

ππνζέζεσλ. Έσο ζήκεξα έρνπλ εηζπξαρζεί κέζσ ηεο πεξαίσζεο πνζά 

άλσ ησλ 300 εθαη. επξώ. Η πξνζεζκία έιεγε ρζεο γηα ηα εθθαζαξηζηηθά 

ηεο πεξαίσζεο ρσξίο ιάζε, ελώ γηα ηα εθθαζαξηζηηθά κε ιάζε πνπ δηνξ-

ζώλνληαη από ηηο Δθνξίεο, ε πξνζεζκία ήηαλ ε 24ε Ννεκβξίνπ. Σπλνιη-

θά ζηάιζεθαλ 1,4 εθαη. ζεκεηώκαηα πεξαίσζεο, ελώ γηα ηερληθνύο ιόγν-

πο άιια 250.000 ζεκεηώκαηα ζα εθδνζνύλ κε επζύλε ησλ αξκόδησλ 

ΓΟΥ. 

Παράηαζη έως ηις 29 Νοεμβρίοσ για ηην αποδοτή ηης περαίωζης 
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Σε ένεζη ρεσζηόηηηας 2,5 διζ. εσρώ ζηην αγορά ζηοτεύει ηο                                 

Ταμείο Επιτειρημαηικόηηηας 

 Σηε δηνρέηεπζε ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά ζπλνιηθνύ ύςνπο 2,5 δηζ. επξώ ηα 

επόκελα δύν ρξόληα ζηνρεύεη ην Διιεληθό Τακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπ-

ηπμεο (ΔΤΔΑΝ), πνπ απνηειεί κεηεμέιημε ηνπ ΤΔΜΠΜΔ κε ζπλέλσζε άιισλ ρξε-

καηνδνηηθώλ νξγαληζκώλ γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο δαλεηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Η ζρεηηθή εγγπεηηθή ηνπ Γεκνζίνπ ζα ππνγξαθεί ηελ επόκελε εβδνκάδα 

γηα ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδύζεσλ, κε ζηόρν ηελ ζηήξημε 

25.000 επηρεηξήζεσλ. Παξνπζηάδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤΔΑΝ, 

ν ππνπξγόο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο Μ.Φξπζνρντδεο 

αλέθεξε πσο ην ΔΤΔΑΝ είλαη ρξεκαηνδνηηθό ίδξπκα πνπ παξεκβαίλεη ζηελ νηθν-

λνκία θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα παξέρνληαο ελέζεηο ξεπζηόηεηαο ζεκαλ-

ηηθνύ ύςνπο κε ζηόρν ηε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Σύκθσλα κε ηνλ Σύλδεζκν Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζώπσλ Απη/ησλ από ηηο 

αξρέο ηνπ 2008 σο ηηο αξρέο ηνπ 2010, νη απώιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο ζσξεπηηθά 

αλέξρνληαη ζε 12723 (ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΤΑΤ).      

 Σύκθσλα δε κε ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ ΙΟΒΔ κόλν από θαηαβνιή επηδν-

κάησλ αλεξγίαο θαη ηε κε θαηαβνιή εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ ην θόζηνο από ηελ  

απώιεηα 15.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ θιάδν απη/ηνπ (έσο ηα ηέιε ηνπ 2010) ζα 

αλέιζεη ζε 270 εθ. €. 

Έρεσνα για ηην παραοικονομία   

 Έξεπλα ηεο Visa Europe γηα ηελ  παξανηθνλνκία ζεκεηώλεη όηη ν Μέζνο Δπ-

ξσπατθόο όξνο παξανηθνλνκίαο ζηελ Δ.Δ 27 είλαη 20% επί ηνπ ΑΔΠ ήηνη 2,1 ηξηο 

επξώ. 

 Οη ρώξεο ηεο Γπη. Δπξώπεο θηλνύληαη ζε πνζνζηό θάησ ηνπ 10% ηνπ ΑΔΠ, 

ελώ νη ρώξεο ηεο Αλ. Δπξώπεο δείρλνπλ όηη ε παξανηθνλνκία ηνπο αλζεί. Σηε Βν-

πιγαξία αληηζηνηρεί ζην 33% ηνπ ΑΔΠ, ζηελ Τνπξθία αληηζηνηρεί ζην 29% ηνπ Α-

ΔΠ, ζηελ Διιάδα αληηζηνηρεί ζην 25% ηνπ ΑΔΠ (59 δηο €). 

Απώλειες θέζεων εργαζίας ζηον κλάδο ηοσ ασηοκινήηοσ 
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Κορύθωζη ηης ύθεζης ζηο 2011, με πλήγμα ζε εργαζία                                    

και επενδύζεις, προβλέπει η ΕΤΕ 

 Τνλ επόκελν ρξόλν βιέπεη θνξύθσζε ηεο ύθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκί-

αο ε Δζληθή Τξάπεδα, κε ζεκαληηθή ππνρώξεζε ησλ επελδύζεσλ θαη ζπλνιηθό 

πιήγκα ηεο ηάμεο ηνπ 7% ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ ηξηεηία 2009-2011.  

 Η Δζληθή εθηηκά πσο ε ύθεζε ζα θηάζεη ην 4,9% ζην ηξέρνλ ηξίκελν θαη 

ην 5,1% ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2011, πξνβιέπνληαο πσο ηνλ επόκελν ρξόλν ν 

δπλεηηθόο ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζα κεησζεί ζε 1,3% από 

ην κέζν όξν 3% ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο.      

 Δπηπιένλ, ε ΔΤΔ εθηηκά πσο νη επελδύζεηο ζα κεησζνύλ θαηά 6,5 κνλάδεο 

(σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ) πξηλ ε ειιεληθή νηθνλνκία αλαθάκςεη δεηιά θαηά 0,1% 

ζην ηέινο ηνπ 2011 ελώ ε αλεξγία ζα θηάζεη ζην δελίζ ηεο ζηα κέζα ηνπ 2012, 

αγγίδνληαο ην 15%. Κεληξηθήο ζεκαζίαο είλαη ε επαλαθνξά ηνπ δπλεηηθνύ ξπζ-

κνύ αλάπηπμεο ζην 2,5%, ππνζηεξίδεη ε κειέηε ηεο ΔΤΔ. 

Στέδιο Νόμοσ ηοσ ΥΠ.ΔΙΚ,. αθορά ηην επιηάτσνζη εκδίκαζης                                  

μεγάλων θορολογικών σποθέζεων 

 Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην ΣΓΟΔ λα παξαπέκπεη ζην απηόθσξν, όζνπο 

εληνπίδνληαη ζε ππνζέζεηο κεγάιεο θνξνδηαθπγήο. Σπγθξνηείηαη νηθνλνκηθή αζ-

ηπλνκία. Σην πιαίζην ησλ γεληθόηεξσλ αιιαγώλ κειεηάηαη παξάιιεια ν απζηε-

ξόο έιεγρνο εθνξηαθώλ θαη ηεισλεηαθώλ ππαιιήισλ (κε αλαβάζκηζε ηνπ Τκήκα-

ηνο Δζσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ). 

 Σήκεξα νη θνξνινγηθέο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ θζάλνπλ ηα 32 δηο €, νη 

θνξνινγηθέο δίθεο ηηο 150.000 θαη ν ρξόλνο εθδίθαζεο ηα 7-10 ρξόληα κέρξη λα 

εθδηθαζηνύλ. 


