
Μείσζε 30,7% ζην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ                     

ην επηάκελν ηνπ 2010 

Μείσζε 30,7% ζεκείσζε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ 

ηεο ρώξαο ην επηάκελν ηνπ 2010, σο απνηέιεζκα ηεο κηθξήο αύμεζεο 

ησλ εμαγσγώλ θαη ηεο ζπλερηδόκελεο ζπξξίθλσζεο ησλ εηζαγσγώλ πνπ 

πξνθαιείηαη από ηελ πηώζε ηεο θαηαλάισζεο.    

 Δηδηθόηεξα, από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή αλαθνηλώζεθε όηη 

ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγώλ - αθίμεσλ ην ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλνπα-

ξίνπ-Ινπιίνπ 2010 αλήιζε ζην πνζό ησλ 21.112,9 εθαη. επξώ, έλαληη 

26.416,0 εθαη. επξώ ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε 

20,1% ελώ ε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγώλ-απνζηνιώλ ην ρξνληθό δηάζ-

ηεκα Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2010 αλήιζε ζην πνζό ησλ 8.693,2 εθαη. επ-

ξώ, έλαληη 8.492,1 εθαη. επξώ ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2009, παξνπζηάδνλ-

ηαο αύμεζε 2,4%. 
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Επηδεηλώζεθε ην νηθνλνκηθό θιίκα ηνλ επηέκβξην 

Πηώζε θαηέγξαςε ν Γείθηεο Οηθνλνκηθνύ Κιίκαηνο ηνλ επηέκ-

βξην. Γηακνξθώζεθε ζηηο 66,6 κνλάδεο, έλαληη 67.9 κνλάδσλ ηνλ Αύγν-

πζην. ύκθσλα κε ηελ έξεπλα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ δηελεξγεί ην 

Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Μειεηώλ (ΙΟΒΔ) ην νηθνλνκηθό 

θιίκα παξέκεηλε ηνλ επηέκβξην εμαηξεηηθά δπζκελέο ζηηο θαηαζθεπέο 

θαη ζην ιηαληθό εκπόξην, ελώ ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα θηλήζεθε θαη ε 

θαηαλαισηηθή εκπηζηνζύλε. Σν θιίκα βειηηώζεθε ζηηο ππεξεζίεο θαη 

ζηαζεξνπνηήζεθε ζηε βηνκεραλία.      

 Οη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο παξακέλνπλ επνκέλσο, κε κηθξέο 

δηαθπκάλζεηο, ζε πνιύ ρακειά επίπεδα ηνπο ηειεπηαίνπο επηά κήλεο, κε 

ην ιηαληθό εκπόξην, ηηο θαηαζθεπέο, αιιά θαη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ θαηα-

λαισηώλ από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο λα έρνπλ ππνζηεί ην ηζρπξόηεξν 

πιήγκα από ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 



Σελίδα 2 

Δπηβξάδπλζε ζην 4,6% ζεκείσζε ηνλ Αύγνπζην ν ξπζκόο αύμεζεο 

ησλ ηηκώλ παξαγσγνύ, ιόγσ ηνπ ρακειόηεξνπ θόζηνπο γηα ελεξγεηαθά 

πξντόληα, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ζήκεξα ε Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή. ε κεληαία βάζε, ν πιεζσξηζκόο ρνλδξηθήο απμήζεθε 

θαηά 0,3% έλαληη κείσζεο 1,1% ηνλ πξνεγνύκελν κήλα.  Σνλ Ινύιην, ν δε-

ίθηεο είρε ζεκεηώζεη αύμεζε 6,1% θαη ηνλ Ινύλην 6,5%. 

Αλεξγία : Απμάλνληαη νη απνιύζεηο – κεηώλνληαη νη πξνζιήςεηο  

Βεβαηόηεηα γηα “εθηόμεπζε ηεο αλεξγίαο” θη έθαλε ιόγν γηα κεγάιεο 

επηπηώζεηο ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηε θηώρεηα ζηελ παηδηθή 

ειηθία εμέθξαζε. ε ππνπξγόο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Λ. 

Καηζέιε. Βάζεη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηνπ ΟΑΔΓ, ράζεθαλ ζρεδόλ 

65.000 ζέζεηο εξγαζίαο, έλαληη 52.660 πξνζιήςεσλ.    

 Οη απνιύζεηο ηνλ Αύγνπζην απμήζεθαλ θαηά 10,31% ζε ζρέζε κε 

ηνλ αληίζηνηρν πεξπζηλό κήλα, θζάλνληαο ηηο 39.410. Πεξίπνπ ην 50% ησλ 

απνιύζεσλ αθνξνύζαλ εξγαδόκελνπο πνπ είραλ ζύκβαζε νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ εξγαζίαο. πλνιηθά νη άλεξγνη αλήιζαλ ζηηο 569.222. 

Αύμεζε 4,6% ζηνλ πιεζσξηζκό ρνλδξηθήο ηνλ Αύγνπζην 

ηαδηαθή επηζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ζηελ αλάπηπμε ην 2011 ,                  

βιέπεη ν Λ.Παπαδήκνο 

 Η ειιεληθή νηθνλνκία ζα επηζηξέςεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο ελ-

ηόο ηνπ 2011, εθηηκά ν πξώελ αληηπξόεδξνο ηεο ΔΚΣ, θ. Λ.Παπαδήκνο, ν 

νπνίνο ηαπηόρξνλα απνθιείεη θαηεγνξεκαηηθά ην ελδερόκελν αλαδηάξζξσ-

ζεο ηνπ ρξένπο. «Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επόκελνπ έηνπο, αλακέλνπκε κία 

ζηαδηαθή επηζηξνθή ζε ζεηηθνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο», είπε ν θ. Παπαδή-

κνο, ζε ζπλέληεπμή ηνπ, ζηηο Βξπμέιιεο. «Η αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνύ 

ρξένπο δελ εμεηάδεηαη σο επηινγή. Γελ είλαη επηινγή γηα νπνηαδήπνηε ρώ-

ξα ηεο επξσδώλεο», πξνζέζεζε. 



Σελίδα 3 

Παξάλνκεο θξαηηθέο εληζρύζεηο ππό κνξθή θνξναπαιιαγώλ 

ΕΛΕΣΡΟΠΕ: Πξνώζεζε ησλ εμαγσγώλ                                                            

ησλ  ειιεληθώλ ηξνθίκσλ - πνηώλ 

 Ο ύλδεζκνο Διιήλσλ Δηζαγσγέσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ ηνπ Δμσηε-

ξηθνύ (.ΔΛ.Δ.ΣΡΟ.Π.Δ.), πξόζθαηα απέθηεζε ηελ έδξα ηνπ ζηε Θεζζαινλί-

θε, ζηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΒΔ).  

 Η ζηξαηεγηθή απηή ζπλεξγαζία έγηλε κε θύξην ζηόρν ηελ ελίζρπζε θαη 

πξνώζεζε ησλ εμαγσγώλ ησλ ειιεληθώλ ηξνθίκσλ - πνηώλ αιιά θαη ηελ α-

κεζόηεξε θαη θαιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εμαγσγέσλ θαη ησλ εηζαγσγέ-

σλ. Ήδε, κε ηελ επθαηξία ηεο πξώηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιί-

νπ ηνπ .ΔΛ.Δ.ΣΡΟ.Π.Δ. ζηα γξαθεία ηνπ ΔΒΔ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώ-

ηε ζπλάληεζή ηνπ κε επηρεηξήζεηο-Μέιε ηνπ ΔΒΔ κε ζθνπό ηε γλσξηκία, ηελ 

αληαιιαγή απόςεσλ, ησλ πξνβιεκαηηζκώλ, ηνλ πξνζδηνξηζκό πξνγξακκά-

ησλ θαη δξάζεσλ, ηόζν βξαρππξόζεζκσλ όζν θαη καθξνπξόζεζκσλ. 

 Kύξηνο ζηόρνο ηεο ζπλάληεζεο απηήο ήηαλ ε άκεζε επηθνηλσλία επηρε-

ηξεκαηηώλ από ηηο δύν πιεπξέο νη νπνίνη έρνπλ θαιή γλώζε ηεο αγνξάο ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη, ελώ πεπνίζεζε ησλ δύν θνξέσλ είλαη όηη ε ζπι-

ινγηθή πξνζπάζεηα κπνξεί λα δώζεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ παξαγσ-

γή, ηε δηαθίλεζε, ηελ πξνώζεζε αιιά θαη ηελ απόθηεζε ηαπηόηεηαο ησλ ει-

ιεληθώλ πξντόλησλ.         

 Σέινο, θνηλή δηαπίζησζε ήηαλ όηη νη ηειηθνί απνδέθηεο ησλ πξντόλησλ, 

θαη εηδηθόηεξα ηα ειιεληθά εζηηαηόξηα ηνπ εμσηεξηθνύ, έρνπλ ζεκαληηθέο ειιεί-

ςεηο γλώζεσλ νηλνγαζηξνλνκίαο.  

 Σν Δπξσπατθό Γηθαζηήξην εηζήγαγε πξνο εθδίθαζε πξνζθπγή ηεο Δπ-

ξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά ηεο Διιάδνο γηα θξαηηθέο εληζρύζεηο πνπ δόζεθαλ 

ππό κνξθή θνξναπαιιαγώλ ζην πιαίζην ηνπ Ν. 3220/28/1/2004. 

 Θεσξείηαη πηζαλόλ λα θιεζνύλ νη επηρεηξήζεηο λα επηζηξέςνπλ ελίζρπ-

ζε ύςνπο 200 εθ. €. (Οη επηρεηξήζεηο αθαηξνύζαλ κέρξη 35% ησλ απαιιαζ-

ζνκέλσλ, θόξνπ, εζόδσλ ηνπο, κε ηελ ππνρξέσζε κέζα ζε κηα ηξηεηία λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ επελδπηηθέο δαπάλεο). 

 Σν θαζεζηώο δελ είρε θνηλνπνηεζεί ζηηο Βξπμέιιεο θαη ήηαλ αζπκβί-

βαζην κε ηνπο θαλόλεο ηεο Δ.Δ. ππνζηεξίδεη ε Δπηηξνπή. 


