
Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

                                                                                                    Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010     

Η Μεηεξέλιξη ηος ΤΕΜΠΜΕ ζε αημομησανή                                       

αναπηςξιακών ππωηοβοςλιών.  

  ην Πεδίν δξάζεο ηνπ λένπ ΔΣΔΑΝ πξνβιέπεηαη: 

- Παροτή εγγσήζεων, ανηεγγσήζεων σπέρ επιτειρήζεων με 

έκθαζε ηηο ΜΜΔ 

- Σσνεπένδσζη ποζών, ποσ διατειρίζεηαι η εηαιρεία, ζε μέζα τρη-

καηννηθνλνκηθήο ηερληθήο (όπσο Σακεία δαλεηνδνηήζεσλ ησλ επηρεηξή-

ζεσλ είηε απηά είλαη απηνηειή Ν.Π., είηε ηκήκαηα Σξαπεδώλ  - Σακεία 

Δγγπήζεσλ – Σακεία Δπηρεηξεκαηηθνύ Κεθαιαίνπ – Σακεία ηήξημεο 

Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

- Σσνεπένδσζη ποζών ποσ διατειρίζεηαι ζε άλλα επενδσηικά ηαμε-

ία, ζρήκαηα παξαρώξεζεο, ή ΓΙΣ ή άιια εηαηξηθά ζρήκαηα πνπ επελ-

δύνπλ γηα ηελ βηώζηκε, θηιηθή αλάπηπμε αζηηθώλ ή άιισλ πεξηνρώλ γηα 

δξαζηεξηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ή ΑΠΔ θιπ. 

- Να αποηελέζει εργαλείο προώθηζης και τρημαηοδόηηζης για ε-

παλεθθίλεζε ΓΙΣ  

- Ερεσνηηικό έργο (μελέηες, έρεσνα αγοράς, επιτειρημαη. ζτέδια). 

- Με ρόλο και ζηη λειηοσργία ηων ηαμείων Jeremie, Jessica. 

 Σα κέηξα πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ηεο δεκν-

ζηνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο είλαη 

«απνιύησο αλαγθαία αιιά όρη επαξθή», επηζεκαίλεη ην Ίδξπκα Οηθνλν-

κηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ, ζηελ ηξηκεληαία έθζεζή ηνπ γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία.         

 Σν ΙΟΒΔ, εθηηκά όηη ε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο είλαη κεγαιύηε-

ξε ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010 θαη επηζεκαίλεη όηη ε ύθεζε ζην ζύ-

λνιν ηνπ 2010 ζα αλέιζεη ζην 4,2%. Γηα ηελ αλεξγία πξνβιέπεη όηη ζα 

δηακνξθσζεί ζην 12,2% (γηα ην ζύλνιν ηνπ έηνπο), ελώ ππνινγίδεη όηη 

ην ηειεπηαίν ηξίκελν πξνζέγγηζε ην 13%.  

ΙΟΒΕ: Ανάγκη για ππόζθεηα μέηπα ζηην οικονομία.  



 Υποσώπηζε ηο εμποπικό έλλειμμα 

 Καηαηέζεθε ζηε Βνπιή ην λνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηθεξεη-

αθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο γηα ηε ύζηαζε Δζληθνύ Σακεί-

νπ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο.      

 Η ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζα αξρίζεη ζηελ αξκόδηα επηηξνπή 

ηεο Βνπιήο ζηηο 3 Ιαλνπαξίνπ.  Με ην λνκνζρέδην ηδξύεηαη ην ΔΣΔΑΝ, 

κε ηε κνξθή αλώλπκεο εηαηξείαο, κε ζηόρν λα ιεηηνπξγήζεη σο 

«θαηαιύηεο» ζηε ξνή θεθαιαίσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, αλαβαζκίδνληαο 

θαη ζπκπιεξώλνληαο ην πθηζηάκελν ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα, δηνρε-

ηεύνληαο κέζσ αλαθπθινύκελσλ δαλείσλ, εγγπήζεσλ θαη αληεγγπήζε-

σλ, ζπλεπελδύζεσλ θαη ζπκκεηνρώλ, ζπλνιηθνύο πόξνπο άλσ ησλ 2,5 

δηζ επξώ γηα ηελ επόκελε δηεηία.       

 Ο ρξεκαηνδνηηθόο κεραληζκόο ν νπνίνο ζα πξνθύςεη από ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ ΣΔΜΠΜΔ, ηνπ νπνίνπ ζα απνηειεί ηε κεηεμέιημε (ην 

ζύλνιν ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ΣΔΜΠΜΔ, ύςνπο άλσ ηνπ 1,7 δηζ επξώ, ζα 

απνηειέζεη ην αξρηθό θεθάιαην ηνπ ΔΣΔΑΝ). 

 ην δεθάκελν Ιαλνπαξίνπ - Οθησβξίνπ, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίν-

π ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ κεηώζεθε θαηά 552 εθαη. επξώ ή 2,8% ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ζύκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Η κείσζε, ζε 

εηήζηα βάζε, άξρηζε λα θαηαγξάθεηαη από ηνλ Ινύιην. πγθεθξηκέλα, ε-

λώ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010 ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ είρε εκθαλίζεη αύμεζε θαηά 0,4%, ηνλ Ινύιην κεηώζεθε θα-

ηά 11,6%, ηνλ Αύγνπζην θαηά 44,5% θαη ηνλ επηέκβξην θαηά 11,4%.  

Kαηαηέθηκε ζηη Βοςλή ηο νομοζσέδιο για ηο                                          

Ταμείο Επισειπημαηικόηηηαρ 



Σελίδα 3 

Νέο νομοζσέδιο ανηιμεηώπιζηρ ηηρ θοποδιαθςγήρ  

 Ο ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ παξνπζίαζε ην λνκνζ-

ρέδην αληηκεηώπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ πεξηιακβάλεη κέηξα γηα ηελ θαηα-

πνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο δηαθζνξάο θαη γηα άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηε 

ζπιινγή θόξσλ.          

 πγθεθξηκέλα, ην ζρέδην λόκνπ, πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή από ηνλ Ιαλνπ-

άξην, πεξηιακβάλεη δείθηεο απόδνζεο γηα όινπο ηνπο εθνξηαθνύο, πνηλέο-

εμπξέο πνπ ζα θζάλνπλ κέρξη ηελ απόιπζε γηα ηνπο επίνξθνπο ππαιιήινπο, 

αιιά θαη δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία γηα ηελ εκπέδσζε θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο.  

Τον Ιανοςάπιο οι αλλαγέρ με ηο νέο θοπολογικό Σ/Ν.  

 Μεηώλεηαη ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο αδηαλέκεησλ θεξδώλ ΑΔ θαη ΔΠΔ 

από 24% → 20%.  

 Αλαδηαξζξώλνληαη νη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΟΙΚ κέζσ ηνπ θνξν-

ινγηθνύ Καιιηθξάηε. (θαηαξγνύληαη 85 Γ.Ο.Τ. θαη ηδξύνληαη Πεξηθεξεηαθά Κέλ-

ηξα Δίζπξαμεο Δζόδσλ). 

 Πξνσζείηαη βειηίσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο από ην ΤΠ.ΓΙΚ. 

 Γεκηνπξγείηαη ν λένο ζεζκόο ηεο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ, γηα θνξν-

ινγηθέο δηαθνξέο, απνζπκθνξνύληαη ηα δηθαζηήξηα θαη επηηαρύλεηαη ε επίιπζε 

δηαθνξώλ. 

 Απζηεξνπνηνύληαη νη πνηλέο θνξνδηαθπγήο.        

 Αμηνπνηνύληαη πιεξνθνξίεο από ην εμσηεξηθό ζην πιαίζην ζπκβάζεσλ 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ. 



Ακπιβόηεπη γίνεηαι η αςηοπεπαίωζη. 

Εμποπικό έλλειμμα: μείωζη καηά 38,6% ηον Οκηώβπιο 

 Από ην Μάξηην ηνπ 2011, νη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο θαη νη 

ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ ζα ππαρζνύλ ζηε δηαδηθαζία απηνπεξαίσ-

ζεο, πξέπεη λα εκθαλίζνπλ πςειόηεξα θέξδε ζηε θνξνινγηθή ηνπο δή-

ισζε, δειαδή λα πιεξώζνπλ πεξηζζόηεξν θόξν.    

 Σν ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, κε ηνλ ηειεπηαίν θνξνινγηθό λόκν 

(άξ. 79 ηνπ λ.3842/2010) θαζηέξσζε πην απζηεξό ζύζηεκα απηνπεξαί-

σζεο. Κάπνηνη θνξνινγνύκελνη ζα θιεζνύλ λα θαηαβάιινπλ ππεξδηπ-

ιάζηνπο θόξνπο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ πξνθεηκέλνπ λα θιείζνπλ ηηο π-

πνζέζεηο ηνπο θαη λα θξαηήζνπλ καθξηά από ηελ έδξα ηνπο ην θνξνιν-

γηθό έιεγρν.          

 Ο απηνέιεγρνο είλαη αθξηβόηεξνο θπξίσο γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο 

πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιεο δαπάλεο αθνύ ηνπο αλεβάδεη θαηαθόξπθα ηα 

ειάρηζηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ ζα πξέπεη λα δειώζνπλ.   

 Με ην λέν ζύζηεκα ην νπνίν εθαξκόδεηαη από ηε ρξήζε ηνπ 

2010, ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαη ηα θαζαξά θέξδε θάζε επηρείξεζεο ή 

επαγγεικαηία ζα επαλαπξνζδηνξίδνληαη κε ηεθκαξηό ηξόπν.  

 Νέα ζεκαληηθή κείσζε, θαηά 38,6%, ζεκείσζε ην έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ηεο ρώξαο ηνλ Οθηώβξην εθέηνο, κε απνηέιεζκα 

ζην ηέινο ηνπ 10κήλνπ ην εκπνξηθό έιιεηκκα λα έρεη πεξηνξηζζεί θαηά 

34,2%.          

 Η εμέιημε απηή είλαη απόξξνηα ηεο αύμεζεο ησλ εμαγσγώλ πξντ-

όλησλ θαη ππεξεζηώλ θαη ηεο ζπλερηδόκελεο, ιόγσ ύθεζεο θαη πεξην-

ξηζκνύ ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο, ησλ εηζαγσγώλ.    

 ηα 1.438,3 εθαη. επξώ δηακνξθώζεθε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξη-

θνύ ηζνδπγίνπ ηνλ Οθηώβξην έλαληη 2.341,5 εθαη. επξώ ηνλ ίδην κήλα ηνπ 

2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε 38,6%, ζύκθσλα κε ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. 


