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Οι απόψεις στην παρούσα έκθεση είναι  

των συγγραφέων και όχι απαραίτητα του ΣΕΒ. 

Ο ΣΕΒ δεν φέρει καμία ευθύνη για  

την ακρίβεια ή την πληρότητα των 

πληροφοριών που περιλαμβάνει η έκθεση. 

 

 
 

 

Η οικονομία χρειάζεται μια φιλοαναπτυξιακή πολιτική με 
κεντρική στόχευση την αύξηση των επενδύσεων, της 
παραγωγικότητας και της απασχόλησης 

 

Στις 2 Μαΐου 2019 ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε την 

εκταμίευση προς την Ελλάδα ποσού ύψους €973 εκατ., σύμφωνα με την απόφαση του 

Eurogroup της 5ης Απριλίου 2019. Από το ποσό αυτό, τα €644 εκατ. αφορούν κέρδη 

που επέφεραν στις κεντρικές τράπεζες τα ελληνικά ομόλογα, ενώ τα υπόλοιπα €329 

εκατ. αφορούν επιστροφή τόκων από την αναστολή αύξησης του επιτοκίου σε δάνεια 

της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2019, στο οποίο 

προβλέπεται δημοσιονομικός χώρος (πέραν του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% 

του ΑΕΠ) ύψους περίπου €5,5 δισ. συνολικά την περίοδο 2019-2022 (0,6% του ΑΕΠ 

το 2019, 0,4% το 2020, 0,6% το 2021 και 1,1% το 2021). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

ενδεικτική κατανομή του δημοσιονομικού χώρου που προκύπτει από τα 

υπερπλεονάσματα, η οποία αναμένεται να εξειδικευτεί με την κατάθεση του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 εντός του Μαΐου 

2019.  

Στο πλαίσιο αυτό, στις 7 Μαΐου 2019 ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό σειρά 

μέτρων σε συνέχεια των υπερπλεονασμάτων. Αναλυτικά τα μέτρα περιλαμβάνουν: 

Α. Μέτρα άμεσης εφαρμογής εντός του 2019: 

1. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από 24% στο 13%. 

2. Μετάταξη των τροφίμων από τον συντελεστή ΦΠΑ 24% στον συντελεστή 13%. 

Το μέτρο αυτό μαζί με το 1ο κοστολογούνται σε €260 εκατ. 

3. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο ρεύμα και το φυσικό αέριο από 13% σε 6%. 

4. Καταβολή 13ης σύνταξης ύψους από 100% της σύνταξης (για συντάξεις έως 

€500) έως 30% της σύνταξης (για συντάξεις άνω των €1.000). Το μέτρο αυτό 

κοστολογείται σε €800 εκατ. 

Β. Μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2020: 

1. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως €20.000 και 

μείωση των συντελεστών για εισοδήματα άνω των €20.000. 

2. Αύξηση του συντελεστή της απόσβεσης των επενδύσεων σε 150%. 
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Η χρηματοδότηση των 

πρωτογενών 

πλεονασμάτων ύψους 

3,5% του ΑΕΠ -και των 

όποιων 

υπερπλεονασμάτων- 

μέσω της 

υπερφορολόγησης δεν 

είναι βιώσιμη και εμποδίζει 

την οικονομία να εισέλθει 

σε μία τροχιά υψηλότερων 

ρυθμών ανάπτυξης. 

Ιδιαίτερα όταν 

περικόπτονται δαπάνες 

από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, 

αλλά και λειτουργικές 

δαπάνες από 

νευραλγικούς τομείς του 

κράτους, όπως η υγεία και 

η παιδεία, οδηγώντας σε 

υποβάθμιση των 

υποδομών και της 

ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

3. Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών με ποσοστό 80% για προσλήψεις 

νέων έως 25 ετών και με ποσοστό 25% και για προσλήψεις νέων έως 29 ετών. 

4. Επαναφορά της έκπτωσης των τόκων στεγαστικών δανείων από το 

φορολογητέο εισόδημα. 

5. Μείωση του μεσαίου συντελεστή ΦΠΑ από 13% σε 11%. 

6. Μείωση του φόρου εισοδήματος μόνιμων κατοίκων νησιών με πληθυσμό έως 

3.100 κατοίκους. 

7. Μείωση του ΕΝΦΙΑ σε νησιά με πληθυσμό έως 1.000 κατοίκους. 

8. Μείωση του κόστους για το πετρέλαιο θέρμανσης στις ορεινές περιοχές. 

9. Μείωση του συντελεστή φόρου των συνεταιρισμών αγροτών σε 10% και  

έκπτωση 10% στο φορολογητέο εισόδημα των συνεταιρισμένων αγροτών. 

Το κόστος των παραπάνω μέτρων ανέρχεται σε €1,1 δισ. για το 2019 και σε €1,3 δισ. 

για το 2020, περιλαμβανομένης της επίπτωσης των μόνιμων μέτρων του 2019. Εκτός 

από τα παραπάνω μέτρα, η κυβέρνηση δεσμεύεται και για την ακύρωση της μείωσης 

του αφορολόγητου από την 1/1/2020, το κόστος της οποίας εκτιμάται σε περίπου €2 

δισ. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία του Προγράμματος Σταθερότητας 2019, 

σύμφωνα με τα οποία ο δημοσιονομικός χώρος για το 2020 προβλέπεται να 

διαμορφωθεί σε 0,4% του ΑΕΠ, (€800 εκατ). Με βάση τα στοιχεία αυτά, το συνολικό 

υπερπλεόνασμα των €5,5 δισ. για την περίοδο 2019 – 2022 μπορεί να μην επαρκέσει 

για την κάλυψη του κόστους των μέτρων που εξαγγέλθηκαν. Έτσι, η κυβέρνηση 

δέσμευσε σε Ειδικό Λογαριασμό (Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός) το ποσό 

των €5,5 δισ., από το συνολικό απόθεμα ρευστότητας των €31 δισ., και ειδικότερα από 

τα €11,5 της υπεραπόδοσης των προηγούμενων ετών, ως εγγύηση έναντι των 

δανειστών για την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. Θεωρητικά 

αυτό δίνει τη δυνατότητα για σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής με πρωτογενή 

πλεονάσματα χαμηλότερα του 3,5% για τα έτη 2020, 2021 και 2022 κατά 1%, δηλαδή 

2,5%, υπό την αίρεση της έγκρισης από το Eurogroup. 

Για τον ΣΕΒ: 

- Η χρηματοδότηση των πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% του ΑΕΠ -και 

των όποιων υπερπλεονασμάτων- μέσω της υπερφορολόγησης δεν είναι 

βιώσιμη και εμποδίζει την οικονομία να εισέλθει σε μία τροχιά υψηλότερων 

ρυθμών ανάπτυξης. Ιδιαίτερα όταν περικόπτονται δαπάνες από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και λειτουργικές δαπάνες από 

νευραλγικούς τομείς του κράτους, όπως η υγεία και η παιδεία, οδηγώντας σε 

υποβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

- Η μέχρι τώρα ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει βασιστεί στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αντίθετα, η παραγωγικότητα 

παραμένει στάσιμη από το 2016 και η τάση βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας, με βάση την πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική 

ισοτιμία, έχει αντιστραφεί από το 2017. Συνεπώς, είναι αβέβαιο το κατά πόσο 

η άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών θα μπορέσει να 

τροφοδοτεί την ανάκαμψη. 

- Φιλοαναπτυξιακά μέτρα, όπως η αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων των 

επενδύσεων και η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, αναμένεται να 

τονώσουν την επενδυτική δραστηριότητα και την απασχόληση και κρίνονται 

θετικά. Θα πρέπει ωστόσο να ενταχθούν σε μια συνολική οικονομική πολιτική 

που στοχεύει στην κάλυψη της αποεπένδυσης που συντελέστηκε κατά την 

περίοδο της κρίσης. 

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω μέτρα, προωθούνται και αλλαγές στην αγορά εργασίας, 

όπως η προτεινόμενη ρύθμιση που αναφέρεται στον «βάσιμο λόγο» για την 

εγκυρότητα της καταγγελίας σύμβασης εργασίας και την αναστολή προθεσμιών για την 

άσκηση αγωγής, που αποτελεί αντικίνητρο για νέες προσλήψεις, αφού δημιουργεί 

πρόσθετα βάρη στις επιχειρήσεις (αναλυτικά η θέση του ΣΕΒ για το θέμα εδώ). 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-stability-programme-greece_en.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/49064/SEV_periferiakoi_ypomnima_ns_Y-Ergasias_8_5_2019.pdf
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Φιλοαναπτυξιακά μέτρα, 

όπως η αύξηση του 

συντελεστή αποσβέσεων 

των επενδύσεων και η 

επιδότηση των 

ασφαλιστικών εισφορών, 

αναμένεται να τονώσουν 

την επενδυτική 

δραστηριότητα και την 

απασχόληση και κρίνονται 

θετικά. Θα πρέπει ωστόσο 

να ενταχθούν σε μια 

συνολική οικονομική 

πολιτική που στοχεύει 

στην κάλυψη της 

αποεπένδυσης που 

συντελέστηκε κατά την 

περίοδο της κρίσης. 

 

 

 

 

 

 

 

Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις Εαρινές Οικονομικές 

Προβλέψεις 2019, σύμφωνα με τις οποίες ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα θα 

διαμορφωθεί σε +2,2% το 2019 και το 2020 (αντί +2,2% το 2019 και +2,3% το 2020 με 

βάση τις προηγούμενες προβλέψεις της), αναφέροντας ως αδύναμο σημείο την 

υποτονική επενδυτική δραστηριότητα. Η τελευταία αφορά τόσο στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων όσο και στις ιδιωτικές επενδύσεις. Πάντως, η Επιτροπή 

προβλέπει ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων το 2020, κάνοντας ωστόσο λόγο για 

πιθανή απώλεια ανταγωνιστικότητας, λόγω της ανόδου του κόστους εργασίας μετά 

από την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού. Με βάση αυτές τις υποθέσεις οι 

συνολικές επενδύσεις σε πάγια προβλέπεται να αυξηθούν κατά +10,1% το 2019 και 

κατά 10,8% το 2020. Παράλληλα, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά (+4,7% το 2019 και +4,2% το 2020), 

αυξάνοντας περαιτέρω το μερίδιό τους στις παγκόσμιες εξαγωγές. Και αυτό, παρά την 

επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και την υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με τις 

εμπορικές πολιτικές, ιδίως μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Αναφορικά με τα 

δημοσιονομικά μεγέθη, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι στόχοι για το 2019 και το 2020 θα 

επιτευχθούν, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους που σχετίζονται με 

δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να ανατρέψουν προηγούμενες μεταρρυθμίσεις 

και να προκαλέσουν δημοσιονομικές υποχρεώσεις. 

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη τη μη 

μείωση του αφορολόγητου, αναθεωρώντας την πρόβλεψη για το πρωτογενές 

πλεόνασμα σε 4% για το 2019 και 3,6% το 2020 (αντί 4,1% και 4% αντίστοιχα κατά τις 

προηγούμενες εκτιμήσεις της). Δεν λαμβάνουν ωστόσο υπόψη το Πρόγραμμα 

Σταθερότητας 2019, ούτε τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, τόσο 

οι στόχοι του Προγράμματος Σταθερότητας, όσο και τα νέα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης της μείωσης του αφορολόγητου, αναμένεται να 

συζητηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας και να επικυρωθούν 

κατά τη διαδικασία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Στρατηγικής 2020 – 2023. 

Κατά τ’ άλλα, στους βραχυχρόνιους δείκτες εξακολουθούν να καταγράφονται μικτές 

τάσεις. Από τις θετικές εξελίξεις, ξεχωρίζει η δυναμική της βιομηχανικής παραγωγής 

και των εξαγωγών αγαθών, η οποία αναμένεται να συνεχισθεί το επόμενο διάστημα, 

δεδομένης της συνεχιζόμενης βελτίωσης των επιχειρηματικών προσδοκιών στη 

μεταποίηση. Αντίθετα, από τις αρνητικές εξελίξεις, η σημαντική πτώση των λιανικών 

πωλήσεων το πρώτο δίμηνο του 2019 προκαλεί προβληματισμό για την πορεία της 

ιδιωτικής κατανάλωσης και του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του έτους.  

Πιο αναλυτικά: 

- Ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε μικρή κάμψη τον Απρίλιο 

του 2019 και διαμορφώθηκε στις 100,3 μονάδες, από 101,3 τον προηγούμενο 

μήνα και 102,6 μονάδες τον Απρίλιο του 2018. Η πτώση αυτή οφείλεται στην 

επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών κυρίως στο λιανικό εμπόριο και 

λιγότερο στις υπηρεσίες και τις κατασκευές. Αντίθετα, στη βιομηχανία το 

κλίμα βελτιώθηκε, καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίζονται αισιόδοξες για την 

πορεία της παραγωγής, των πωλήσεων και των εξαγωγών τους επόμενους 

μήνες. 

- Η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνέχισε να κινείται ανοδικά τον Απρίλιο 

του 2019, με τον σχετικό δείκτη να σταθεροποιείται κοντά στο επίπεδο των -30 

μονάδων από τις αρχές του έτους, αρκετά υψηλότερα από το επίπεδο που 

βρισκόταν το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (στις -30,9 μονάδες τον Απρίλιο 

του 2019 από -31,6 τον προηγούμενο μήνα και -48,5 τον Απρίλιο του 2018). Η 

συνεχής άνοδος της εμπιστοσύνης των νοικοκυρών, ιδίως από το 2ο  τρίμηνο 

του 2018, οφείλεται στη βελτίωση των εκτιμήσεών του αναφορικά με την 

οικονομική τους κατάσταση και τη γενικότερη κατάσταση της χώρας, ενώ το 

τελευταίο διάστημα ακολουθεί ανάλογη πορεία με αυτή που καταγράφεται 

συνήθως σε προεκλογικές περιόδους. Η αισιοδοξία των νοικοκυριών 

αποτυπώνεται επίσης στη μικρή αύξηση των ποσοστών αυτών που 

σκοπεύουν να προβούν σε περισσότερες σημαντικές αγορές το επόμενο 

τρίμηνο (αυτοκίνητο, οικιακό εξοπλισμό, ανακαίνιση κατοικίας κλπ). Αντίθετα, 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2018-economic-forecast-expansion-continue-amid-new-risks_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2018-economic-forecast-expansion-continue-amid-new-risks_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-stability-programme-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-stability-programme-greece_en.pdf
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Ταυτόχρονα με τα μέτρα 

που εξαγγέλθηκαν, 

προωθούνται και αλλαγές 

στην αγορά εργασίας, 

όπως η προτεινόμενη 

ρύθμιση που αναφέρεται 

στον «βάσιμο λόγο» για 

την εγκυρότητα της 

καταγγελίας σύμβασης 

εργασίας, και την 

αναστολή προθεσμιών για 

την άσκηση αγωγής, που 

αποτελεί αντικίνητρο για 

νέες προσλήψεις, αφού 

δημιουργεί πρόσθετα 

βάρη στις επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η τάση βελτίωσης της πρόθεσης για αποταμίευση ανακόπηκε τον Απρίλιο του 

2019, καθώς το ποσοστό των νοικοκυριών που εκτιμούν ότι θα περιορίσουν 

τις αποταμιεύσεις τους ανήλθε σε 87,3%, από 83,4% τον προηγούμενο μήνα 

και 87,9% τον Απρίλιο του 2018. 

- Η βελτίωση των προσδοκιών στη βιομηχανία αποτυπώνεται επίσης και στη 

σημαντική άνοδο του Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) στη 

μεταποίηση, ο οποίος τον Απρίλιο του 2019 ανήλθε στις 56,6 μονάδες, 

παραμένοντας για 23ο συνεχόμενο μήνα πάνω από το όριο των 50 μονάδων 

(όριο μηδενικής μεταβολής). Η βελτίωση προήλθε κυρίως από την άνοδο της 

παραγωγής και των νέων παραγγελιών, τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και 

για εξαγωγές, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης και 

τη μείωση των αποθεμάτων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

δείκτη, οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις διέθεσαν τα προϊόντα τους σε 

αυξημένες τιμές, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι καθιερώνονται σε ξένες 

αγορές και αποκτούν σταθερούς πελάτες. Σημειώνεται ότι το επίπεδο των 56,6 

μονάδων που καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2019 είναι το υψηλότερο από τον 

Ιούνιο του 2000. 

- Η παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών συνέχισε να κινείται 

ανοδικά τον Μάρτιο του 2019 (+2,6%) επιδεικνύοντας αξιοσημείωτες 

αντοχές παρά τις αρνητικές τάσεις που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο. 

Στο 1ο τρίμηνο του 2019 καταγράφεται αύξηση +4,2%, επιπλέον αύξησης 

+1,8% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα κυρίως της 

ανόδου της παραγωγής στου κλάδους τροφίμων (+2,6%), φαρμάκων 

(+31,7%), χημικών (+3,6%), ηλεκτρονικών προϊόντων (+19,6%) και καπνού 

(+56,5%). Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2019 ο γενικός δείκτης βιομηχανικής 

παραγωγής σημείωσε κάμψη -2,7%, κυρίως λόγω της μείωσης της 

παραγωγής ηλεκτρισμού (-13,8%) και πετρελαιοειδών (-11,4%). Ωστόσο, 

συνολικά στο 1ο τρίμηνο του έτους ο γενικός δείκτης εμφανίζει άνοδο +1,4%.   

- Ανάλογη δυναμική παρουσιάζουν και οι εξαγωγές αγαθών πλην 

καυσίμων και πλοίων, οι οποίες, παρά την υποχώρηση του Μαρτίου (-2,2% 

σε αξία και -3,5% σε όγκο), κατά το 1ο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά +4% 

σε αξία και κατά +3,6% σε όγκο, επιπλέον αύξησης +14% και +12,8% 

αντίστοιχα κατά το 1ο τρίμηνο του 2018, με οδηγό κυρίως τα βιομηχανικά 

προϊόντα (+8,9%) και τα ποτά και τον καπνό (+29,4%).  

- Η ανοδική τάση που κατέγραψε το 2018 ο όγκος λιανικών πωλήσεων 

πλην καυσίμων ανακόπηκε τον Ιανουάριο του 2019 (-3,4%) και 

υποχώρησε περαιτέρω τον Φεβρουάριο (-4,2%). Συνολικά, κατά το διάστημα 

Ιαν – Φεβ 2019 ο όγκος λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων εμφανίζει πτώση 

-3,8%, έναντι αύξησης 0,4% το αντίστοιχο διάστημα το 2018. Στις 

περισσότερες κατηγορίες καταστημάτων καταγράφηκαν μειώσεις στο 2μηνο 

του 2019, ιδίως στα πολυκαταστήματα (-12,9%), την ένδυση (-8,9%) και τα 

μεγάλα καταστήματα τροφίμων (-3,7%). Αντίθετα, στα καταστήματα οικιακού 

εξοπλισμού και βιβλίων / προϊόντων τεχνολογίας ο όγκος πωλήσεων συνέχισε 

να κινείται έντονα ανοδικά (+2,9% και +12,8% αντίστοιχα). Η πτώση του όγκου 

λιανικών πωλήσεων στο δίμηνο του 2019, συνδέεται με την υποχώρηση των 

προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο και προκαλεί προβληματισμό για την πορεία 

της ιδιωτικής κατανάλωσης και του ΑΕΠ κατά το 1ο τρίμηνο του έτους. 

Ωστόσο, η τάση αυτή αναμένεται να αντιστραφεί το επόμενο διάστημα, καθώς 

η αύξηση του κατώτατου μισθού και οι πρόσθετες παροχές και φορολογικές 

αλλαγές που εξαγγέλθηκαν αναμένεται να τονώσουν τη ζήτηση, ενώ η έναρξη 

της τουριστικής περιόδου θα αυξήσει την κίνηση στα καταστήματα λιανικών 

πωλήσεων. 

- Η ανάκαμψη στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας 

παρουσιάζει κόπωση τους πρώτους δύο μήνες του 2019 (-17,5% στο δίμηνο 

του 2019, έναντι αύξησης +5,8% το αντίστοιχο δίμηνο του 2018). Πάντως, 

σημειώνεται ότι ο κλάδος της οικοδομής παρουσίασε αξιοσημείωτες επιδόσεις 

το 2018 (+21,3% με βάση τον όγκο των νέων αδειών), κυρίως λόγω της 
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Εκείνο που χρειάζεται η 

Ελλάδα, τώρα όσο ποτέ, 

είναι η χάραξη μιας 

φιλοαναπτυξιακής 

πολιτικής με κεντρική 

στόχευση την αύξηση των 

επενδύσεων, της 

παραγωγικότητας και της 

απασχόλησης, σε 

συνδυασμό με τη μείωση 

των δημοσιονομικών 

κινδύνων, ώστε να 

μπορέσει η οικονομία να 

ακολουθήσει έναν σταθερό 

βηματισμό δυναμικής 

ανάπτυξης. 

 

 

ανόδου του τουρισμού και της διάδοσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης 

κατοικιών μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών. 

- Οι τουριστικές εισπράξεις και οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά +41,1% και +7% 

αντίστοιχα κατά το διάστημα Ιαν – Φεβ 2019, ενισχύοντας τις θετικές 

προσδοκίες για τις επιδόσεις του τουρισμού το 2019. Ταυτόχρονα, οι 

εισπράξεις από μεταφορές αυξήθηκαν κατά +10% και από λοιπές 

υπηρεσίες κατά +10,8% συμβάλλοντας στην άνοδο του πλεονάσματος στο 

ισοζύγιο υπηρεσιών κατά €254 εκατ. 

- Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 18,5% τον Φεβρουάριο του 2019, 

από 18,6% τον προηγούμενο μήνα και 20,6% τον Φεβρουάριο του 2018. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, τον Μάρτιο του 2019 ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία μειώθηκε κατά 

-21,2 χιλ. σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά παραμένει 

μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (928,1 χιλ. τον 

Μάρτιο του 2019 έναντι 885,8 χιλ. τον Μάρτιο του 2018). Παράλληλα, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, το 1ο τρίμηνο του 2019 οι καθαρές νέες 

θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 48,9 χιλ. (έναντι 55,6 χιλ. το 1ο τρίμηνο του 2018), 

εκ των οποίων 15,3 χιλ. στον τουρισμό (έναντι 20,6 χιλ. το 1ο τρίμηνο του 

2018). Η χαμηλότερη αυτή επίδοση μπορεί να αποδοθεί στο ότι το 2018 οι 

προσλήψεις στον τουρισμό έγιναν νωρίτερα λόγω των ιδιαίτερα θετικών 

προσδοκιών, ενώ φέτος, που οι προσδοκίες είναι πιο συγκρατημένες, ο 

μεγάλος όγκος εποχιακών προσλήψεων αναμένεται να ακολουθήσει τους 

επόμενους μήνες. Σε κάθε περίπτωση, το ισοζύγιο καθαρών νέων θέσεων 

εργασίας του 1ου τριμήνου του 2019 αποτελεί τη 2η καλύτερη επίδοση πρώτου 

τριμήνου από το 2001. Ωστόσο, το μερίδιο των προσλήψεων πλήρους 

απασχόλησης υποχώρησε το 1ο τρίμηνο του 2019 σε 46% από 49,8% το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, ενώ δεν είναι ακόμα διαθέσιμα στοιχεία για την 

αξιολόγηση της επίπτωσης που μπορεί να έχει στην απασχόληση η πρόσφατη 

αύξηση του κατώτατου μισθού. 

- Ο ρυθμός χρηματοδότησης των επιχειρήσεων παρέμεινε σε θετικό 

έδαφος για 4ο συνεχόμενο μήνα τον Μάρτιο του 2019 (+1,6%), γεγονός το 

οποίο αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για τη βελτίωση της ρευστότητας το 

επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών 

αυξήθηκαν κατά €519 εκατ. τον Μάρτιο του 2019, με το υπόλοιπό τους να 

ανέρχεται σε €110,3 δισ., έναντι €110 δισ. στο τέλος του 2018 και €104,3 δισ. 

τον Μάρτιο του 2018. Η σταθερή άνοδος των καταθέσεων (+€10,3 δισ. από 

τον Ιούλιο του 2015, όταν επιβλήθηκαν τα capital controls) καταδεικνύει την 

πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, ενώ μέρος 

αυτής οφείλεται στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των 

νοικοκυρών (+2,7% σε τρέχουσες τιμές το 2018) και τη βελτίωση του 

ποσοστού αποταμίευσης (ακαθάριστη αποταμίευση προς ακαθάριστο 

διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών), το οποίο ωστόσο παραμένει αρνητικό (-

5,9% το 2018 από -7,2% το 2017).     

Οι παραπάνω εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε μία περίοδο που οι πηγές αβεβαιότητας σε 

παγκόσμιο επίπεδο αυξάνονται και οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας και στην 

Ευρώπη δημιουργούν μικτές τάσεις στην οικονομία. Το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών και 

των αυτοδιοικητικών εκλογών βραχυπρόθεσμα ενδέχεται να επηρεάσει το οικονομικό 

κλίμα, όμως εκείνο που χρειάζεται η Ελλάδα, τώρα όσο ποτέ, είναι η χάραξη μιας 

φιλοαναπτυξιακής πολιτικής με κεντρική στόχευση την αύξηση των επενδύσεων, της 

παραγωγικότητας και της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τη μείωση των δημοσιονομικών 

κινδύνων, ώστε να μπορέσει η οικονομία της να ακολουθήσει έναν σταθερό βηματισμό 

δυναμικής ανάπτυξης. 
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Βασικοί οικονομικοί δείκτες  
 

Οικονομικό κλίμα 2016 2017 2018 2019 

M.O. M.O. Μ.Ο. Φεβ Μαρ Απρ 

 Οικονομικό κλίμα 91,8 96,6 102,1 101,3 101,3 100,3 

 Καταναλωτική εμπιστοσύνη -62,9 -58,9 -44,0 -33,3 -31,6 -30,9 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης 72% 67% 55% 45% 44% 42% 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας 79% 74% 59% 48% 45% 46% 

 % που προβλέπει αύξηση της ανεργίας 77% 68% 50% 45% 45% 45% 

 % που θεωρεί απίθανο να αποταμιεύσει  90% 91% 87% 84% 83% 87% 
 

Απασχόληση, Ανεργία, Τιμές, Παραγωγικότητα, Ανταγωνιστικότητα 
2017 2018 2019 Περίοδος 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή περιόδου, εποχ. προσαρμοσμένα στοιχεία)  +54.600 -5.200 -10.000 Ιαν – Φεβ 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή μήνα, εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) +52.100 -24.000 -600 Φεβ 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή περιόδου) +7.713 +5.885 -7.308 Ιαν – Μαρ 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή μήνα) -17.929 -12.916 -21.244 Μαρ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή περιόδου) +33.638 +55.580 +48.880 Ιαν – Μαρ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή μήνα) +38.517 +55.494 +43.373 Μαρ 

 Ποσοστό ανεργίας (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 22,5% 20,6% 18,5% Φεβ 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 22,3% 20,4% 18,6% Ιαν – Φεβ  

 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (%Δ) 1,6% 0,0% 1,0% Απρ 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (%Δ) 1,5% -0,1% 0,8% Ιαν – Απρ 

 Παραγωγικότητα ανά ώρα (2010 = 100) 93,2 93,4 … Δ’ 3μηνο 

 Μέσος δείκτης περιόδου  92,8 93,0 … Ιαν – Δεκ 

 Ανταγωνιστικότητα (πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, 2010 = 100)* 81,6 83,3 82,2 Α’ 3μηνο 

 Μέσος δείκτης περιόδου  82,4 83,4 … Ιαν – Δεκ 
 

ΑΕΠ 
(με εποχική διόρθωση, σταθερές τιμές, ετήσια μεταβολή) 

2017 2018 
2018 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ΑΕΠ  1,5% 1,9% 2,5% 1,5% 2,1% 1,6% 

 Εγχώρια ζήτηση 1,6% 0,4% -2,9% -0,3% 3,7% 0,9% 

 Ιδιωτική κατανάλωση 0,9% 1,1% 0,5% 1,3% 1,1% 1,1% 

 Δημόσια κατανάλωση -0,4% -2,5% -0,3% -3,9% -4,5% -1,4% 

 Επενδύσεις (περιλ. της μεταβολής αποθεμάτων) 10,0% 1,8% -22,7% -2,8% 41,0% 4,1% 

 Επενδύσεις σε πάγια 9,1% -12,2% -8,4% 19,2% -23,0% -27,2% 

 Κατοικίες -5,5% 17,2% 11,1% 5,6% 21,3% 32,3% 

 Λοιπές κατασκευές (πλην κατοικιών) 1,2% -22,9% 8,8% 42,1% -58,8% -36,5% 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός (περιλ. οπλικά συστήματα) 6,2% 15,9% 22,1% 21,1% 19,7% 5,3% 

 Μεταφορές (περιλ. οπλικά συστήματα) 50,9% -43,5% -55,6% -44,7% 150,2% -72,5% 

 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 6,8% 8,7% 8,1% 9,2% 7,1% 10,6% 

 Εξαγωγές αγαθών 5,7% 8,4% 10,9% 6,9% 7,6% 8,2% 

 Εξαγωγές υπηρεσιών 8,0% 9,0% 4,7% 12,3% 7,4% 12,8% 

   Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 7,1% 4,2% -7,5% 2,8% 15,6% 2,0% 

 Εισαγωγές αγαθών 6,7% 2,0% -11,3% 0,0% 15,5% 0,2% 

 Εισαγωγές υπηρεσιών 9,0% 14,4% 11,8% 16,0% 16,7% 13,1% 
 

Βασικοί βραχυχρόνιοι δείκτες 
(ετήσια μεταβολή) 

2017 
(σύνολο έτους) 

2018 
(σύνολο έτους) 

2019 Περίοδος 2019 Περίοδος 

 Βιομηχανική παραγωγή 4,5% 1,1% 1,4% Ιαν – Μαρ -2,7% Μαρ 

 Μεταποίηση (χωρίς πετρελαιοειδή) 3,7% 2,0% 4,2% Ιαν – Μαρ 2,6% Μαρ 

 Παραγωγή στις κατασκευές -14,6% 0,8% … … … … 

 Κτίρια  -10,2% 17,7% … … … … 

 Υποδομές -18,0% -13,1% … … … … 

 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (όγκος σε μ3) 19,4% 21,3% -17,5% Ιαν – Φεβ -25,2% Φεβ 

 Λιανικές πωλήσεις (όγκος) 1,2% 1,5% -3,2% Ιαν – Φεβ -3,3% Φεβ 

 Χωρίς καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 1,3% 1,7% -3,8% Ιαν - Φεβ -4,2% Φεβ 

 Άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων 20,8% 22,6% 8,1% Ιαν – Απρ 20,4% Απρ 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 7,2% 10,5% 4,0% Ιαν – Μαρ -2,2% Μαρ 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία σε σταθερές τιμές*** 3,7% 9,1% 3,6% Ιαν – Μαρ -3,5% Μαρ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 7,8% 8,4% 5,2% Ιαν – Μαρ 0,6% Μαρ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία σε σταθερές τιμές*** 7,9% 8,7% 4,7% Ιαν – Μαρ 0,5% Μαρ 

 Τουρισμός – εισπράξεις 10,8% 10,1% 41,1% Ιαν - Φεβ 29,6% Φεβ 

 Μεταφορές – εισπράξεις 16,9% 14,9% 10,0% Ιαν - Φεβ 8,4% Φεβ 

 Λοιπές υπηρεσίες** – εισπράξεις 13,8% -2,5% 10,8% Ιαν – Φεβ 14,6% Φεβ 

 Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (ταξιδιώτες, εκτός κρουαζιέρας)  9,7% 10,8% 7,0% Ιαν - Φεβ 4,0% Φεβ 
* με βάση το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, μεταξύ 37 εμπορικών εταίρων, πτώση = βελτίωση ανταγωνιστικότητας 
** περιλαμβάνονται δραστηριότητες κατασκευαστικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, εξαγωγές λογισμικού, τεχνολογίας κλπ 
*** εκτίμηση ΣΕΒ  
Πηγή: ΙΟΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ, Υπ. Απασχόλησης, DG ECFIN, ΕΕ 
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Οικονομικό κλίμα 
 

  

ΑΕΠ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2018, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Απρ. 2019) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2018, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Απρ. 2019) 

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Απρ. 2019) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Απρ. 2019) 

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (PMI) ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

(Markit, Απρ. 2019) 

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Τράπεζα της Ελλάδος, Μαρ. 2019) 
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Απασχόληση, τιμές, αμοιβές 
 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

(ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2019) 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(ΕΡΓΑΝΗ, Μαρ. 2019) 

  

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

(% μεταβολή με αντίστοιχο μήνα προηγ. έτους, ΕΦΚΑ, Νοε.. 2018) 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Απρ. 2019) 

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2019, Bloomberg, 10 Μαΐου 2019) 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ – ΚΟΣΤΟΥΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ (Eurostat, Α’ 3μηνο 2019) 
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Βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες 
 

  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2019) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Απρ. 2019) 
  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

(% μεταβολή με αντίστοιχο μήνα προηγ. έτους, ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2018) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

(% μεταβολή ανά κατηγορία καταστημάτων, ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2019) 

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Δ’ 3μηνο 2018, ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2019) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2018) 
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Εξαγωγές, τουρισμός 
 

 

Ομάδες προϊόντων Ιαν - Μαρ  
%Δ 

(€ εκατ.) 2018 2019 

Αγροτικά προϊόντα 1.532,4 1.391,0 -9,2% 

   Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 1.115,4 1.093,9 -1,9% 

   Ποτά – καπνός 139,5 180,5 29,4% 

   Λάδια και λίπη ζωικά ή φυτικά 277,4 116,6 -58,0% 

Πρώτες ύλες 340,0 413,3 21,5% 

Καύσιμα 2.478,8 2.404,6 -3,0% 

Βιομηχανικά προϊόντα 3.370,7 3.671,7 8,9% 

   Χημικά 835,1 984,2 17,9% 

   Βιομηχανικά είδη κατά Α’ ύλη 1.264,6 1.270,6 0,5% 

   Μηχανήματα  724,8 730,7 0,8% 

   Διάφορα βιομηχανικά είδη 546,3 686,2 25,6% 

Άλλα 145,8 113,5 -22,1% 

Σύνολο 7.867,7 7.994,1 1,6% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 5.388,9 5.589,5 3,7% 

    

Πρόσθετη ανάλυση: Ιαν - Δεκ 
%Δ 

 2017 2018 

Μεταποιημένα προϊόντα 16.668,4 18.620,5 11,7% 

   εκ των οποίων: τρόφιμα/ποτά 3.237,5 3.546,9 9,6% 

Πρώτες ύλες & ακατέργαστα 3.229,2 3.316,7 2,7% 

   εκ των οποίων: αγροτικά 1.916,2 1.955,1 2,0% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 19.897,6 21.937,2 10,3% 

Καύσιμα 8.979,8 11.480,7 27,9% 

Σύνολο 28.877,4 33.417,9 15,7% 

    

ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2019) 

 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  

(ΤτΕ, Φεβ. 2019) 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Μαρ. 2019) 

  

  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

(ΤτΕ, Φεβ. 2019, Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων: COSCO, Φεβ. 2019) 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

(ΣΕΤΕ, Μαρ. 2019) 

  



 

 

 
Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 

 
*      21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 
Πηγή: ICAP, Hellastat, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ 

 
 

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να επισκεφθεί, 
να ζήσει και να επενδύσει.  Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, 
κοινωνικά υπεύθυνη και οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προτάσσει την 
ισχυρή ανάπτυξη ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής. 
Θέλουμε μια Ελλάδα δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής 
περιφέρειας, με στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό 
και οικονομικό περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την 
καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις 
ποιοτικές υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.    

 

 

 

 

 

 

Αποστολή  

Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό 
της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και 
ανταγωνιστική οικονομία, ως ανεξάρτητος και υπεύθυνος 
εκπρόσωπος της ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα της 
Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα κέντρα 
αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας.

 

 

 

 
 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.facebook.com/SEVfacts/

