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Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής  Επικαιρότητας 12 2011.  

Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας 

Antenna Enterprise Europe Network - Hellas.  
 

 

ΘΔΜΑΣΑ  ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ 

 

 

 Σηα 41,5 Διρ. Εςπώ ηα ανείζππακηα σπέη. 

Πνιιαπιαζηάζηεθαλ κέζα ζε 8 ρξφληα ηα αλείζπξαθηα ρξέε. Απφ 11,5 δηζ. επξψ 

πνπ ήηαλ ζηα ηέιε ηνπ 2003 εθηηλάρζεθαλ ζην χςνο – ξεθφξ ησλ 41,5 δηζ. επξψ 

θέηνο. Τελ αδπλακία ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ λα           εηζπξάμεη θφξνπο 

θαη ηέιε πνπ έρνπλ βεβαησζεί θαη θαηαινγηζηεί ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, 

επηβεβαηψλεη ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, ζηελ ρζεζηλή έθζεζε ηνπ Αλψηαηνπ 

Γηθαζηεξίνπ γηα ηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2010. 

 

  Μαύπερ» πποβλέτειρ από ηον ΟΟΣΑ για ηην Ελληνική οικονομία. 
 Ιδηαίηεξα δπζνίσλεο είλαη νη πξνβιέςεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο                    

Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ) γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.                             

Σπγθεθξηκέλα, ζηελ ηειεπηαία έθζεζή ηνπ πνπ δφζεθε  ζηε δεκνζηφηεηα, ν  δηεζλήο 

νξγαληζκφο εθηηκά φηη ε χθεζε ζα δηακνξθσζεί θέηνο ζην 6,1%, έλαληη 5,5% πνπ 

αλακέλεη ε θπβέξλεζε θαη νη δηεζλείο δαλεηζηέο ηεο ρψξαο. Τν 2012 ην ειιεληθφ 

ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη ζα ζπξξηθλσζεί θαηά 3%, ελψ ε επηζηξνθή ζε «αλαηκηθή 

αλάπηπμε» - κφιηο 0,5% - ζα γίλεη ην 2013. Δμαηξνπκέλνπ ηνπ νθέινπο απφ ην 

ζρέδην αληαιιαγήο νκνιφγσλ, ην ιεγφκελν PSI, ν ΟΟΣΑ εθηηκά φηη ην έιιεηκκα ηνπ 



πξνυπνινγηζκνχ ζα ππνρσξήζεη απφ 9% ηνπ ΑΔΠ θέηνο ζε 7% ην 2012 θαη 5,3% 

ην 2013.  

 

 

Αύξηζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ηηρ Ε.Ε. ζηη ζςγσπημαηοδόηηζη          

έπγυν ηος ΕΣΠΑ. 

Οινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ θαλνληζκνχ 1083/2006 γηα 

ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δ.Δ. ζηε ζπγρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηνπ ΔΣΠΑ ζηελ 

Διιάδα θαη ζε άιιεο πέληε ρψξεο κέιε, απφ 85% ζε 95%, (δειαδή, ην Διιεληθφ 

Γεκφζην ζα ρξεκαηνδνηεί κφλν ην 5%), κε  αλαδξνκηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε 

δεκνζίεπκα ηεο «Δμπξέο». 

Παξάιιεια, βξίζθεηαη ζε εμέιημε πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε 

δηάζεζε απφ ηα αλαπνξξφθεηα θνλδχιηα ηνπ ειιεληθνχ ΔΣΠΑ 2                           

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ξεπζηφηεηα ησλ                    

επηρεηξήζεσλ θαη ε  πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ. 

  

 

Τον Μάπηιο η εξόθληζη ηος ζςνόλος ηυν ληξιππόθεζμυν οθειλών, 6,5 διζ. 

εςπώ, ππορ ηον ιδιυηικό ηομέα  

Σηελ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, 6,5 δηζ. επξψ, πξνο ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ηνλ πξνζερή Μάξηην, πξνγξακκαηίδεη λα πξνρσξήζεη ην ππνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, αλ φια εμειηρζνχλ νκαιά κε ηελ ππφζεζε ηεο      αληαιιαγήο 

νκνιφγσλ (PSI). Η λέα δαλεηαθή ζχκβαζε, γηα ηελ νπνία νη       δηαπξαγκαηεχζεηο 

ζα γίλνπλ ζε πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ε θξίζε ρξένπο ζηελ 

Δπξσδψλε, πξνβιέπεη άκεζα, ζηηο αξρέο ηνπ 2012, ηελ εθηακίεπζε 30 δηζ. επξψ, 

γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ          ηξαπεδψλ, 30 δηζ. επξψ, γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο θαη 20 δηζ. επξψ γηα ηελ θάιπςε ειιεηκκάησλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

  

  

Νέο πακέηο αλλαγών για ηιρ ΑΠΕ. 

Μείσζε θαηά πεξίπνπ 10% ησλ εγγπεκέλσλ ηηκψλ αγνξάο ηεο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, αιιά θαη εηδηθφ κπφλνπο γηα ηα               

θσηνβνιηατθά πάξθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ επξσπατθά πάλει, αλακέλεηαη λα 

πεξηιακβάλεη ην παθέην ησλ αιιαγψλ ζην ηέινο ΑΠΔ πνπ ζρεδηάδεη ν                   

ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ θαη νη            

νπνίεο ζα αλαθνηλσζνχλ πεξί ηα κέζα Γεθεκβξίνπ καδί κε ηα λέα απμεκέλα  

ηηκνιφγηα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 



 

Πποβόποςλορ : Εκποή καηαθέζευν 13-14 Διρ. Εςπώ                                          

ηο δίμηνο Σεπηεμβπίος- Οκηυβπίος. 

Τα 13-14 δηζ. επξψ άγγημε ε εθξνή ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ην δίκελν                  

Σεπηεκβξίνπ-Οθησβξίνπ, φπσο αλέθεξε ν δηνηθεηήο ηεο ΤηΔ, κηιψληαο ζηελ 

Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ ηεο Βνπιήο. Σχκθσλα κε ηνλ ίδην, ε εθξνή θαηαζέζεσλ 

ζπλερίζηεθε θαη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ. Αλαθεξφκελνο ζηα αίηηα 

επηδείλσζεο ηεο χθεζεο ν θ. Πξνβφπνπινο ππέδεημε ηελ έιιεηςε                          

απνθαζηζηηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ζε                 

ζπλδπαζκφ κε ηελ κε πεξηθνπή πξσηνγελψλ δαπαλψλ ζε κφληκε βάζε.                       

Πξφηεηλε επίζεο γηα ην 2012 ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο ηαρχηεξεο                       

αλάθακςεο κε έκθαζε ζηε κείσζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ θαη δεκηνπξγίαο 

πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ κε ξπζκνχο αθφκα πςειφηεξνπο απφ ηνπο                 

πξνβιεπφκελνπο. 

  

  

JEREMIE : Εςνοφκά μικποδανεία για ηηρ ΜΜΕ. 

Ξεθίλεζε ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε επλντθψλ κηθξνδαλείσλ, έσο 

25.000 επξψ, ζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε φιε ηελ               

ειιεληθή επηθξάηεηα απφ ην JEREMIE, κέζσ ηεο Alpha Bank. Καηαιεθηηθή                

εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο πξνο ηελ ηξάπεδα έρεη νξηζζεί ε 31/8/2012,             

εθηφο εάλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαληιεζεί λσξίηεξα. 

  

   

 Μικπή ανάκαμτη ζηον δείκηη οικονομικού κλίμαηορ.  

Μηθξή αλάθακςε θαηέγξαςε ηνλ Ννέκβξην ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζηελ 

Διιάδα πνπ απμήζεθε ζηηο 68,6 απφ 67,5 κνλάδεο ηνλ Οθηψβξην                        

(εηδηθά ζηε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην) ηελ ψξα πνπ ν αληίζηνηρνο δείθηεο            

ζηελ επξσδψλε εκθάληζε λέα επηδείλσζε. 

  

 

  

  ΤΤΕ: Σηο 2,2% ο πςθμόρ πιζηυηικήρ επέκηαζηρ. 

Ακεηάβιεηνο ζην 2,2% παξέκεηλε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ν εηήζηνο ξπζκφο 

κεηαβνιήο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εγρψξηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,               

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σπλνιηθά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, 

ε θαζαξή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ εγρψξην ηδησηηθφ ηνκέα ήηαλ αξλεηηθή 

θαηά 510 εθαη. επξψ. Δηδηθφηεξα, ε θαζαξή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ήηαλ ζεηηθή 225 εθαη. επξψ (Οθηψβξηνο 2010: 



αξλεηηθή θαζαξή ξνή 364 εθαη. επξψ) θαη ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο δηακνξθψζεθε ζε -0,4% απφ -0,9% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. 

  
  

   Λιανεμπόπιο : Μειώθηκε καηά 6,5% ο όγκορ ηο Σεπηέμβπιο. 

Πηψζε 6,5% εκθάληζε ν Γείθηεο Όγθνπ ζην Ληαληθφ Δκπφξην, κε ηα θαχζηκα, ζε 

εηήζηα βάζε ην Σεπηέκβξην ηνπ 2011, έλαληη κείσζεο 10,5% πνπ                     

ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2010 πξνο ην 2009. Χσξίο ηα 

θαχζηκα, ν Γείθηεο Όγθνπ ππνρψξεζε θαηά 5,2%, έλαληη κείσζεο 11,6%  πνπ 

ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2010 πξνο ην 2009.  Ο Γείθηεο 

Κχθινπ Δξγαζηψλ, κε ηα θαχζηκα, ζεκείσζε κείσζε 3,7% ζε  ζχγθξηζε κε ην δείθηε 

ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2010, έλαληη κείσζεο 4,5% πνπ   ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε 

ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2010 πξνο ην 2009. Χσξίο ηα θαχζηκα, κεηψζεθε θαηά 4,1%, 

έλαληη κείσζεο 8,6% πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ έηνπο 2010 

πξνο ην 2009.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΡΗΙΜΔ ΤΝΓΔΔΙ 

 

Ιζηοζελίδα ηος Πανεςπωπαϊκού Γικηύος «Enterprise Europe Network» 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network  

 

Ιζηοζελίδα ηος Δλληνικού Γικηύος «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΓ Δπισειπήζεων και Βιομησανίαρ  

http://ec.europa.eu/enterprise/  

  

Δκηελεζηικόρ Οπγανιζμόρ για ηην Ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην Καινοηομία (EACI) 

http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm  

  

Δςπωπαϊκή πύλη για ηιρ ΜΜΔ  

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/  

  

Δπιηποπή ηων Πεπιθεπειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Δςπωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Δπιηποπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Γοκιμαζηική ομάδα εςπωπαϊκών επισειπήζεων 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp 

 

Ψηθιακή Βιβλιοθήκη Δπιζηήμηρ & Σεσνολογίαρ ηος Δ.Κ.Σ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΔΠΑΝ ΙΙ: Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ 

www.infosoc.gr 

 

ΠΔΠ Γσηικής Δλλάδας, Πελοποννήζος και Ιονίων Νήζων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γπαμμαηεία Δπενδύζεων και Ανάπηςξηρ 

www.ependyseis.gr 

 

Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://ec.europa.eu/enterprise/
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/
http://eesc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp
http://www.ekt.gr/diglib
http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.infosoc.gr/
http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.epimetol.gr/
http://www.etakcci.gr/


  

 

 

 

Δπικεθαλής
: Κα Χπςζάθη Άννα 

ύμβοσλος 
Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 
Γεδομένων: 

Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Γημόζιες 
τέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Οικονομικά
:  Κορ Αγγέληρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26510 22590 

Σατσδρομικ
ή 
Γιεύθσνζη: 

Δςπωπαϊκό Κένηπο "enterprise europe", ANTENNA Δπιμεληηήπιο 
Αιηωλοακαπνανίαρ  Παπαζηπάηος 53 & μύπνηρ 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκηρονικ
ές 
Γιεσθύνζει
ς: 

grombol@epimetol.gr  

Ιζηοζελίδα: 

http://www.enterprise-hellas.gr/ 

http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&global
id=23900&articleid=7135  
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