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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. 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:  

 

(ποσά σε € εκατ., με ενσωματωμένες τις προτιθέμενες 
δημοσιονομικές παρεμβάσεις) 

2019 
Εκτίμηση 

2020 
Πρόβλεψη 

Ισοζύγιο τακτικού προϋπολογισμού  430 -273 

Καθαρά έσοδα  50.582 50.029 

Δαπάνες  50.152 50.302 

Ισοζύγιο προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων  -2.426 -2.650 

Έσοδα  3.724 4.100 

Δαπάνες  6.150 6.750 

Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού  -1.996 -2.923 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης 2.481 1.946 

Ενοποιημένοι Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης  5.665 5.232 

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γεν. Κυβέρνησης κατά ESA 8.146 7.178 

Προσαρμογές ενισχυμένης εποπτείας  -1.151  -151  

Μεταφορά εσόδων από ANFA και SMP  -936  -251  

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων  -357  -39  

Δαπάνες μεταναστευτικών ροών μη αντικριζόμενες  142  138  

Πρωτογενές αποτέλεσμα κατά Ενισχυμένη Εποπτεία 6.996 7.026 

% του ΑΕΠ 3,68% 3,56% 

Στόχος ενισχυμένης εποπτείας 6.650 6.906 

% του ΑΕΠ 3,5% 3,5% 

Υπερπλεόνασμα 346 120 

ΑΕΠ  190.004 197.315 
 

Φοροελαφρύνσεις με πάταξη φοροδιαφυγής και 
νοικοκύρεμα δαπανών… 

 

Στη σημερινή συγκυρία, η ελληνική οικονομία ενισχύεται με την εφαρμογή ενός νέου 

μείγματος οικονομικής πολιτικής, με αντιστροφή της υπερφορολόγησης και τη δημιουργία 

ενός πιο φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, εν μέσω αυξημένης εμπιστοσύνης στις 

προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό και τις 

διεθνείς αγορές. Παρ’ όλα αυτά, οι φοροελαφρύνσεις και η άρση γραφειοκρατικών 

εμποδίων για ιδιωτικές επενδύσεις, αν και αναγκαίες, δεν είναι και από μόνες τους ικανές 

συνθήκες για την απογείωση της ελληνικής οικονομίας. Στο  Προσχέδιο του 

Προϋπολογισμού του 2020 λείπουν οι κομβικές αλλαγές που θα προσέδιδαν ισχυρή 

αναπτυξιακή διάσταση. Το φορολογικό σύστημα παραμένει δέσμιο παρεμβάσεων στήριξης 

των στρωμάτων με χαμηλότερα εισοδήματα (φόρος εισοδήματος και περιουσίας), χωρίς 

μετρήσιμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική επέκταση της φορολογικής βάσης και τη 

μείωση του μη μισθολογικού κόστους των βαριά φορολογούμενων στελεχών των 

ελληνικών επιχειρήσεων που φεύγουν στο εξωτερικό. Παράλληλα, στο σκέλος των 

καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου συνεχίζεται η αυξητική τάση, παρά τις 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις για επισκόπηση δαπανών και προϋπολογισμό επιδόσεων και 

ελέγχου δαπανών, με στόχο ένα πιο αποτελεσματικό και λιγότερο δαπανηρό κράτος. 

Ταυτόχρονα, ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων παραμένει υποβαθμισμένος ως 

αναπτυξιακό εργαλείο. 

Ειδικότερα, στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2020 προβλέπεται το πρωτογενές 

πλεόνασμα, σε όρους ενισχυμένης εποπτείας, να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ το 2020 

από 3,7% το 2019. Εν προκειμένω, έχουν αποφασισθεί φοροελαφρύνσεις (κυρίως η 

μείωση του εταιρικού συντελεστή από 28% σε 24% και η εισαγωγή συντελεστή 9% στα 

εισοδήματα μέχρι €10.000 στα φυσικά πρόσωπα), καθώς και μέτρα αύξησης κοινωνικών 

δαπανών συνολικού ύψους €1,2 δισ., που προτείνεται να υπερκαλυφθούν (αφήνοντας και 

κάποιο απόθεμα ασφαλείας) με μέτρα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, όπως 

προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και αύξηση της εισπραξιμότητας των εσόδων 

από ακίνητη περιουσία, και εξορθολογισμό των δαπανών, περιλαμβανομένης της 

μετατόπισης επενδυτικών δαπανών στα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα. Οι 
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Ο προϋπολογισμός 

βασίζεται σε σχετικά 

στέρεες μακροοικονομικές 

υποθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, 

οι εκτιμήσεις των 

παρεμβάσεων βελτίωσης 

του δημοσιονομικού 

αποτελέσματος, αν και 

προς τη σωστή 

κατεύθυνση, είναι μάλλον 

επισφαλείς, και 

ενδεχομένως θα πρέπει να 

ενισχυθούν με 

συγκεκριμένα μέτρα, 

εφόσον δεν αποδώσουν οι 

παρεμβάσεις για την 

πάταξη της φοροδιαφυγής 

ή σημειωθούν αποκλίσεις 

εάν η οικονομική 

δραστηριότητα είναι 

κατώτερη της 

αναμενόμενης, λόγω της 

διεθνούς συγκυρίας. 

 

 

 

 

 

επιπτώσεις των μέτρων αυτών δεν ταυτοποιούνται κατά συγκεκριμένη πηγή, αυξάνοντας 

έτσι τον κίνδυνο αποκλίσεων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Σημειώνεται ότι συνολικά για τα έσοδα του φόρου προστιθέμενης αξίας, του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης, των φόρων στην ακίνητη περιουσία και του φόρου εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων, προβλέπεται το 2020 αύξηση της συνολικής φορολογικής 

επιβάρυνσης κατά €111 εκατ. σε σχέση με το 2019, που εν μέρει δικαιολογείται από τον 

υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Επίσης, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τίθεται 

στόχος €6,75 δισ., όσο και ο στόχος που είχε τεθεί για το 2019, και που ήδη υποεκτελείται, 

με τις δαπάνες να ανέρχονται σε €6,15 δισ. Προβλέπεται, επίσης, υπερπλεόνασμα (πέραν 

του στόχου των 3,5 π.μ. του ΑΕΠ του πρωτογενούς πλεονάσματος) €346 εκατ. για το 2019 

και €120 εκατ. για το 2020, προς διάθεση, σε παροχές και φοροελαφρύνσεις, αν και σε 

πολύ χαμηλότερο επίπεδο από το €1,5 δισ. που καταγράφτηκε το 2018. Τέλος, οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης ανέρχονταν τον Ιούλιο του 2019 σε €1,6 

δισ. και οι επιστροφές φόρων που είναι σε εκκρεμότητα σε €0,7 δισ., χωρίς να γίνεται 

αναφορά στο ύψος των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ούτε και σε κάποιο 

χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου.  

Επίσης, δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα οι κλίμακες του φόρου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, αν και τα μεγέθη του προϋπολογισμού προβλέπουν μια μείωση κατά €46 εκατ. 

των σχετικών εσόδων. Στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταγράφουν 

σχετικά μεγαλύτερες ελαφρύνσεις στα χαμηλότερα εισοδήματα των μισθωτών και 

συνταξιούχων απ’ ό,τι στους άνω των €20.000 (στελέχη επιχειρήσεων), και πολύ 

μεγαλύτερες ελαφρύνσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες απ’ ό,τι στους μισθωτούς. Εάν 

όντως έτσι έχουν οι κλίμακες, τότε οι αλλαγές στη φορολογία των φυσικών προσώπων είναι 

προς τη λάθος κατεύθυνση, καθώς περιορίζουν την αναπτυξιακή διάσταση των 

παρεμβάσεων στη φορολογία: Πρώτον, δεν δίνονται κίνητρα στα πιο παραγωγικά στελέχη 

από τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους (πέραν της γενικής μείωσης των 

ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 π.μ. από τον Ιούλιο του 2020), και δεύτερον, τίθενται 

αντικίνητρα στην αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού υπέρ της μισθωτής εργασίας, 

που συνδέεται με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης παγκοσμίως. Τέλος, εάν η μείωση του 

αφορολογήτου περιορίζεται, όπως καταγράφεται σε δημοσιεύματα του τύπου, σε ποσά 

κάτω των €1.000 ανά προστατευόμενο τέκνο, τότε τα μέτρα προστασίας της οικογένειας 

είναι κατώτερα των περιστάσεων.  

 

Δ01: Βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας  
(Υπ. Οικονομικών, Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2020, Οκτ. 2019) 

(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές) 2018 2019 2020 

ΑΕΠ  1,9  2,0  2,8  

Ιδιωτική κατανάλωση  1,1  0,6  1,8  

Δημόσια κατανάλωση  -2,5  1,6  0,6  

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου  -12,2  8,8  13,4  

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών  8,7  4,9  5,1  

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών  4,2  4,1  5,2  

Αποπληθωριστής ΑΕΠ  0,6  0,9  1,0  

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  0,8  0,6  0,7  

Απασχόληση (Σε εθνικολογιστική βάση) 1,7  2,0  1,8  

Ποσοστό ανεργίας (Σε εθνικολογιστική βάση) 17,8  15,9  14,0  

Ποσοστό ανεργίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού)  19,3  17,4  15,6  

 

Συμπερασματικά, ο προϋπολογισμός βασίζεται σε σχετικά στέρεες μακροοικονομικές 

υποθέσεις (2,8% αύξηση του ΑΕΠ και 1,8% αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, καθώς και 

κοντά σε 15% αύξηση των επενδύσεων, Δ01). Παρ’ όλα αυτά, οι εκτιμήσεις των 

παρεμβάσεων βελτίωσης του δημοσιονομικού αποτελέσματος, αν και προς τη σωστή 

κατεύθυνση, είναι μάλλον επισφαλείς, και ενδεχομένως θα πρέπει να ενισχυθούν με 

συγκεκριμένα μέτρα, εφόσον δεν αποδώσουν οι παρεμβάσεις για την πάταξη της 

φοροδιαφυγής ή σημειωθούν αποκλίσεις εάν η οικονομική δραστηριότητα είναι κατώτερη 

της αναμενόμενης, λόγω της διεθνούς συγκυρίας. 

https://www.minfin.gr/documents/20182/9976964/ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ_ΚΡΑΤΙΚΟΥ+ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ+2020.pdf/78d4170d-ee4c-4d8f-af2f-3302a3e136cc
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Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη 

αποτελεί η νέα έξοδος της 

Ελλάδας στις αγορές την 

08/10/2019, με την 

επανέκδοση 10ετούς 

ομολόγου του ελληνικού 

δημοσίου, η οποία σε 

συνδυασμό με την 

άντληση ρευστότητας 

μέσω εντόκων γραμματίων 

τρίμηνης διάρκειας με 

αρνητικό επιτόκιο, 

επισφραγίζει την 

αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης των 

επενδυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, πάντως, αποτελεί η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές την 

08/10/2019, με την επανέκδοση 10ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου, από την οποία 

αντλήθηκε ποσό ύψους €1,5 δισ. με ιστορικά χαμηλή απόδοση στο 1,5%. Επιπρόσθετα, 

κατά την τελευταία δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, η Ελλάδα 

κατάφερε να αντλήσει €487,5 εκατ. με αρνητικό επιτόκιο -0,02%, γεγονός το οποίο 

επισφραγίζει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.  

Από την άλλη πλευρά, στις 27/9/19, μετά από επαφές με την ελληνική κυβέρνηση, το ΔΝΤ 

έδωσε στη δημοσιότητα τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της αποστολής στελεχών του 

στην Αθήνα. Το ΔΝΤ θεωρεί ότι η ανατροπή, σε κάποιο βαθμό, μέτρων και 

μεταρρυθμίσεων μετά την έξοδο από το Πρόγραμμα επηρεάζει αρνητικά τις αναπτυξιακές 

προοπτικές της οικονομίας. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 

2019 και το 2020 θα παραμείνει καθηλωμένος γύρω στο 2%. Η βιωσιμότητα του χρέους 

δεν διασφαλίζεται στη μακροχρόνια περίοδο καθώς ο ρυθμός δυνητικής ανάπτυξης της 

οικονομίας παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (0,9%) και απαιτεί φιλόδοξα μέτρα 

πολιτικής για να αυξηθεί. Η τραπεζική χρηματοδότηση της οικονομίας, καθώς και οι 

συναλλακτικές συνήθειες έγκαιρης πληρωμής οφειλών πρέπει να αποκατασταθούν κατά 

προτεραιότητα. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία όλων των μερών ώστε να υιοθετηθούν 

στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα κάτω των 3,5 π.μ. του ΑΕΠ από το 2020 και μετά, και 

έτσι να καλυφθούν οι ανάγκες σε επενδύσεις και κοινωνικές δαπάνες. Ο διαρθρωτικός 

μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας παραμένει ζητούμενο παρά τις αξιέπαινες 

προσπάθειες της νέας κυβέρνησης για χαλάρωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, για 

ιδιωτικοποιήσεις και για ψηφιοποίηση της οικονομίας. Και, τέλος, η απελευθέρωση της 

αγοράς εργασίας παραμένει ημιτελής. Απαιτείται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 

μείωση του μη μισθολογικού κόστους, τη σύνδεση των κατώτατων μισθών με την 

παραγωγικότητα, την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και την άρση των 

εμποδίων στη συμμετοχή γυναικών στο εργατικό δυναμικό. 

Αναφορικά με τις εξελίξεις στους βραχυχρόνιους δείκτες, αξίζει να σημειωθεί η περαιτέρω 

βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Σεπτέμβριο του 2019, με τον δείκτη 

οικονομικού κλίματος να παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον 

Δεκέμβριο του 2007, καθώς επίσης και η συνέχιση της ανοδικής πορείας των εξαγωγών και 

της μεταποιητικής παραγωγής, αν και με εξασθενημένο ρυθμό. Παράλληλα, ο τουρισμός 

επιδεικνύει αξιοσημείωτες επιδόσεις και το 2019, συμβάλλοντας στη σταδιακή μείωση της 

ανεργίας.  

Πιο αναλυτικά: 

- Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 στις 

107,2 μονάδες, από 108,4 μονάδες τον προηγούμενο μήνα και 100,6 μονάδες τον 

Σεπτέμβριο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στη μικρή άνοδο των 

προσδοκιών στη βιομηχανία, παρά τις πτωτικές τάσεις στην Ευρώπη και διεθνώς, 

και στη σημαντική ενίσχυση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο, για 4ο συνεχόμενο 

μήνα, και αφετέρου στην υποχώρηση των προσδοκιών στις υπηρεσίες και τις 

κατασκευές. Η βελτίωση του κλίματος στη βιομηχανία προέρχεται κυρίως από 

την άνοδο των θετικών εκτιμήσεων για την πορεία της παραγωγής το επόμενο 

τρίμηνο, ενώ οριακή βελτίωση παρουσίασαν και οι προβλέψεις τους για τις νέες 

παραγγελίες, τόσο από την εγχώρια αγορά, όσο και για εξαγωγές. Παράλληλα, η 

άνοδος των προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο ήταν αποτέλεσμα κυρίως των 

θετικών εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις και την εξέλιξή τους το επόμενο 

τρίμηνο. Αντίθετα, το κλίμα στις υπηρεσίες υποχώρησε ελαφρά, ως 

αποτέλεσμα κυρίως των μετριοπαθέστερων εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση, 

ενώ ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.  

- Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βελτιώθηκε στις -6,8 μονάδες τον 

Σεπτέμβριο του 2019, από -8,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα και -42,7 μονάδες 

τον Σεπτέμβριο του 2018. Η τιμή του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του 

Σεπτεμβρίου 2019 είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 

2000, όταν βρισκόταν στις -6 μονάδες. Η αισιοδοξία των νοικοκυριών 

αποτυπώνεται σε όλους τους επιμέρους δείκτες, ιδίως στις εκτιμήσεις τους για την 
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Ο διαρθρωτικός 

μετασχηματισμός της 

ελληνικής οικονομίας 

παραμένει ζητούμενο 

παρά τις αξιέπαινες 

προσπάθειες της νέας 

κυβέρνησης για χαλάρωση 

του ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος, για 

ιδιωτικοποιήσεις και για 

ψηφιοποίηση της 

οικονομίας.  

 

 

εξέλιξη της γενικής κατάστασης της χώρας, ενώ στους περισσότερους δείκτες δεν 

παρατηρούνται αξιόλογες μεταβολές σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019. 

- Οι προσδοκίες στη μεταποίηση με βάση τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών 

(PMI) διατηρήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019 σε θετικό έδαφος. Ειδικότερα, ο 

δείκτης διαμορφώθηκε στις 53,6 μονάδες από 54,9 μονάδες τον προηγούμενο 

μήνα, με τις εκτιμήσεις για την παραγωγή και τις νέες παραγγελίες να παραμένουν 

ιδιαίτερα θετικές. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης επιβραδύνθηκε, 

λόγω της μείωσης των αδιεκπεραίωτων εργασιών. Πάντως, η ελληνική μεταποίηση 

επιδεικνύει προς το παρόν αντοχές, την ώρα που στις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρώπης παρατηρούνται αντίθετες τάσεις.  

- Η παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών επανήλθε σε θετικό 

έδαφος τον Αύγουστο του 2019, έπειτα από οριακή κάμψη τον Ιούλιο του 2019 

μετά από 10 συνεχόμενους μήνες θετικής μεταβολής. Ειδικότερα, η παραγωγή στη 

μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά +0,5% τον Αύγουστο του 2019 

(έναντι μείωσης -2% τον Αύγουστο του 2018) και κατά +3,4% συνολικά το 

διάστημα Ιαν – Αυγ 2019 (επιπλέον αύξησης +2,5% το αντίστοιχο διάστημα το 

2018. Η εικόνα είναι μικτή στους βασικότερους κλάδους, με την παραγωγή καπνού 

(+30,8%), φαρμάκων (+26,7%), και ηλεκτρονικών προϊόντων (+27,1%) να 

παρουσιάζει αξιοσημείωτη άνοδο, ενώ αντίθετα πτώση καταγράφεται στην 

παραγωγή ειδών ένδυσης (-6,1%), κλωστοϋφαντουργικών υλών (-3,3%), χαρτιού 

(-4,6%), μη μεταλλικών ορυκτών (-4,9%), βασικών μετάλλων (-1,6%), μεταλλικών 

προϊόντων (-1,6%), αυτοκινήτων (-5,6%), λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-6,6%) 

και επίπλων (-1,2%). 

- Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές αγαθών συνέχισαν να κινούνται ανοδικά τον 

Αύγουστο του 2019, παρά τις εντάσεις στο διεθνές εμπόριο. Ειδικότερα, οι 

εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν κατά +3,3% τον Αύγουστο 

του 2019 (+3,9% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 

-3,4% (-3,8 σε σταθερές τιμές). Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019 οι 

εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία εμφανίζουν άνοδο +5,1% (+5,3 σε 

σταθερές τιμές). Από τις κυριότερες ομάδες αγαθών, μεγάλες αυξήσεις εξαγωγών 

σημειώθηκαν στα βιομηχανικά προϊόντα (+16,5%) ιδίως τα διάφορα βιομηχανικά 

είδη (+26,3%) και τα χημικά (+16,5%). Σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης οι 

εξαγωγές πρώτων υλών (+10,4%), ενώ αντίθετα σημαντική πτώση σημείωσαν οι 

εξαγωγές λαδιού (-46,2%) και καυσίμων (-3,4%). Ωστόσο, οι εισαγωγές αγαθών 

χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό σε αξία (+5,6%), 

διογκώνοντας το εμπορικό έλλειμμα χωρίς καύσιμα και πλοία κατά €673 εκατ. (στα 

€11,3 δισ. από €10,6 δισ. το διάστημα Ιαν – Αυγ 2018).  

- Ο τουρισμός συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτες επιδόσεις το 2019, με τις 

εισπράξεις να εμφανίζουν άνοδο +13,6% κατά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2019. Η 

αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μέσης 

δαπάνης ανά ταξίδι (+13,1%), καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν μόνο κατά +0,6%.  

- Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 16,9% τον 

Ιούλιο του 2019, έναντι 17,1% τον προηγούμενο μήνα και 19,1% τον Ιούλιο του 

2018. Παράλληλα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που αναζητούν εργασία μειώθηκαν 

κατά 5,2 χιλ. τον Αύγουστο του 2019, έναντι αύξησης 13,6 χιλ. τον Αύγουστο του 

2018. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018, ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

ανέργων που αναζητούν εργασία είναι μειωμένος κατά 47,4 χιλ., κυρίως λόγω των 

θετικών επιδόσεων του τουρισμού.  

- Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 

+2,92% τον Αύγουστο του 2019, παραμένοντας για 9ο συνεχόμενο μήνα σε θετικό 

έδαφος. Ταυτόχρονα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €1,46 

δισ., εμφανίζοντας θετική ροή από τον Φεβρουάριο του 2019. Το υπόλοιπο των 

καταθέσεων των νοικοκυριών ανήλθε σε €114,3 δισ. τον Αύγουστο του 2019, 

έναντι €110 δισ. τον Δεκέμβριο του 2018 και €107,2 δισ. τον Αύγουστο του 2018.     

- Ο όγκος λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων σημείωσε πτώση -3,5% τον 

Ιούλιο του 2019 παρά τις θετικές προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο, δημιουργώντας 
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προβληματισμό για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης το 3ο τρίμηνο του 2019. 

Η πτώση του συνολικού δείκτη είναι αποτέλεσμα της μείωσης που καταγράφηκε 

στα πολυκαταστήματα (-20%), στα καταστήματα τροφίμων, ποτών και καπνού (-

14,3%) και στα καταστήματα φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών (-8%). 

Πάντως, η άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο, 

αποτελεί ενδεχομένως ένδειξη αντιστροφής της πτωτικής τάσης που έχει 

διαμορφωθεί από τις αρχές του 2019. Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2019 

ο όγκος λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων εμφανίζει μείωση -1,6% (έναντι 

ανόδου +1,9% κατά το αντίστοιχο διάστημα το 2018), με τη μεγαλύτερη 

υποχώρηση να καταγράφεται στα πολυκαταστήματα (-16,6%, έναντι αύξησης 

+2,1% το αντίστοιχο διάστημα το 2018) και στα εξειδικευμένα καταστήματα 

τροφίμων, ποτών και καπνού (-5,7%, επιπλέον μείωσης -6,2% το αντίστοιχο 

διάστημα του 2018).  
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Βασικοί οικονομικοί δείκτες  
 

Οικονομικό κλίμα 2016 2017 2018 2019 

M.O. M.O. Μ.Ο. Ιουλ Αυγ Σεπ 

 Οικονομικό κλίμα 91,8 96,6 102,1 105,3 108,4 107,2 

 Καταναλωτική εμπιστοσύνη -62,9 -58,9 -44,0 -20,2 -8,2 -6,8 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης 72% 67% 55% 32% 16% 19% 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας 79% 74% 59% 29% 16% 16% 

 % που προβλέπει αύξηση της ανεργίας 77% 68% 50% 35% 22% 23% 

 % που θεωρεί απίθανο να αποταμιεύσει  90% 91% 87% 81% 76% 79% 
 

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

 Απασχολούμενοι (μεταβολή περιόδου, εποχ. προσαρμοσμένα στοιχεία)  +121.600 +97.200 +66.700 Ιαν – Ιουλ 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή μήνα, εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) +6.800 +2.200 -10.100 Ιουλ 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή περιόδου) -82.978 -38.400 -47.360 Ιαν – Αυγ 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή μήνα) -2.975 +13.627 -5.221 Αυγ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή περιόδου) +248.743 +281.813 +284.886 Ιαν – Αυγ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή μήνα) -14.402 -7.748 +3.111 Αυγ 

 Ποσοστό ανεργίας (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 21,0% 19,1% 16,9% Ιουλ 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 21,9% 19,8% 17,7% Ιαν – Ιουλ  

 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (%Δ) 1,0% 1,1% -0,1% Σεπ 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (%Δ) 1,2% 0,5% 0,3% Ιαν – Σεπ 

 Παραγωγικότητα (ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας, 2010 = 100) 92,4 92,6 92,9 B’ 3μηνο 

 Μέσος δείκτης περιόδου  92,6 93,2 93,0 Ιαν – Ιουν 

 Ανταγωνιστικότητα (πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, 2010 = 100)* 81,7 83,2 82,6 Β’ 3μηνο 

 Μέσος δείκτης περιόδου  81,6 83,2 82,6 Ιαν – Ιουν 
 

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

2017 2018 
2019 

Q1 Q2 Ιαν - Ιουν 

 ΑΕΠ  1,5% 1,9% 1,1% 1,9% 1,5% 

 Εγχώρια ζήτηση 1,6% 0,4% 1,7% 0,7% 1,2% 

 Ιδιωτική κατανάλωση 0,9% 1,1% 0,5% -0,7% -0,1% 

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

 Επενδύσεις (περιλ. της μεταβολής αποθεμάτων) 10,0% 1,8% 14,5% 1,1% 7,6% 

 Επενδύσεις σε πάγια 9,1% -12,2% 8,3% -5,8% 0,7% 

 Κατοικίες -5,5% 17,2% 6,7% 19,5% 13,1% 

 Λοιπές κατασκευές (πλην κατοικιών) 1,2% -22,9% -2,5% -45,5% -26,9% 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός (περιλ. οπλικά συστήματα) 6,2% 15,9% 3,3% 3,0% 3,1% 

 Μεταφορές (περιλ. οπλικά συστήματα) 50,9% -43,5% 20,3% 73,6% 43,6% 

 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 6,8% 8,7% 4,3% 5,4% 4,8% 

 Εξαγωγές αγαθών 5,7% 8,4% -0,4% 4,0% 1,8% 

 Εξαγωγές υπηρεσιών 8,0% 9,0% 9,1% 6,9% 8,0% 

 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 7,1% 4,2% 9,8% 3,7% 6,7% 

 Εισαγωγές αγαθών 6,7% 2,0% 10,1% 3,9% 6,9% 

 Εισαγωγές υπηρεσιών 9,0% 14,4% 6,3% 2,8% 4,5% 
 

Βασικοί βραχυχρόνιοι δείκτες 
(ετήσια μεταβολή) 

2017 
(σύνολο έτους) 

2018 
(σύνολο έτους) 

2019 Περίοδος 2019 Περίοδος 

 Βιομηχανική παραγωγή 3,9% 1,6% 0,7% Ιαν – ΙΑυγ -0,6% Αυγ 

 Μεταποίηση (χωρίς πετρελαιοειδή) 2,6% 2,6% 3,4% Ιαν – Αυγ 0,5% Αυγ 

 Παραγωγή στις κατασκευές -14,6% 0,8% -11,9% Ιαν – Ιουν -5,8% Β’ 3μηνο 

 Κτίρια  -10,2% 17,7% -12,0% Ιαν – Ιουν  -9,3% Β’ 3μηνο 

 Υποδομές -17,9% -13,1% -11,7% Ιαν – Ιουν  -1,7% Β’ 3μηνο 

 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (όγκος σε μ3) 19,4% 21,3% -1,4% Ιαν – Ιουλ 21,7% Ιουλ 

 Λιανικές πωλήσεις (όγκος) 1,2% 1,5% -1,0% Ιαν – Ιουν -3,0% Ιουλ 

 Χωρίς καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 1,3% 1,7% -1,6% Ιαν – Ιουν -3,5% Ιουλ 

 Άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων 20,8% 22,6% 12,9% Ιαν – Σεπ 22,9% Σεπ 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 7,2% 10,5% 5,1% Ιαν – Αυγ 3,3% Αυγ 

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

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 7,8% 8,4% 5,6% Ιαν – Αυγ -3,4% Αυγ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία σε σταθερές τιμές*** 7,9% 8,7% 2,4% Ιαν – Αυγ -2,8% Αυγ 

 Τουρισμός – εισπράξεις 10,8% 10,1% 13,6% Ιαν – Ιουλ 11,1% Ιουλ 

 Μεταφορές – εισπράξεις 16,9% 14,9% 6,9% Ιαν – Ιουλ 5,0% Ιουλ 

 Λοιπές υπηρεσίες** – εισπράξεις 13,8% -2,5% 0,4% Ιαν – Ιουλ -0,9% Ιουλ 

 Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (ταξιδιώτες, εκτός κρουαζιέρας)  9,7% 10,8% 0,6% Ιαν – Ιουλ 2,4% Ιουλ 
* 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, Β’ 3μηνο 2019, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Σεπ. 2019) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Β’ 3μηνο 2019, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Σεπ. 2019) 

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Σεπ. 2019) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Σεπ. 2019) 

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (PMI) ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

(Markit, Σεπ. 2019) 

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Τράπεζα της Ελλάδος, Αυγ 2019) 
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Απασχόληση, τιμές, αμοιβές 
 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

(ΕΛΣΤΑΤ, Ιουλ. 2019) 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(ΕΡΓΑΝΗ, Αυγ. 2019) 

  

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

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

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Σεπ. 2019) 

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΕΛΣΤΑΤ, Ιουλ. 2019, Bloomberg, 11 Οκτ. 2019) 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ – ΚΟΣΤΟΥΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

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

  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Αυγ. 2019) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Αυγ. 2019) 
  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

(% μεταβολή με αντίστοιχο μήνα προηγ. έτους, ΕΛΣΤΑΤ, Β’ 3μηνο 2019) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

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

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Β’ 3μηνο 2019, ΕΛΣΤΑΤ, Ιουλ. 2019) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Β’ 3μηνο 2019) 
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Ομάδες προϊόντων Ιαν - Αυγ  
%Δ 

(€ εκατ.) 2018 2019 

Αγροτικά προϊόντα 4.071,9 3.904,3 -4,1% 

   Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 3.109,9 3.142,3 1,0% 

   Ποτά – καπνός 468,9 496,7 5,9% 

   Λάδια και λίπη ζωικά ή φυτικά 493,1 265,3 -46,2% 

Πρώτες ύλες 827,0 913,3 10,4% 

Καύσιμα 7.523,0 7.270,7 -3,4% 

Βιομηχανικά προϊόντα 9.187,7 9.990,3 8,7% 

   Χημικά 2.271,2 2.646,1 16,5% 

   Βιομηχανικά είδη κατά Α’ ύλη 3.498,3 3.450,4 -1,4% 

   Μηχανήματα  1.955,1 2.045,5 4,6% 

   Διάφορα βιομηχανικά είδη 1.463,1 1.848,3 26,3% 

Άλλα 384,7 333,1 -13,4% 

Σύνολο 21.994,3 22.411,7 1,9% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 14.471,3 15.141,0 4,6% 

    

Πρόσθετη ανάλυση: Ιαν – Ιουλ 
%Δ 

 2018 2019 

Μεταποιημένα προϊόντα 23.712,0 23.982,8 1,1% 

   εκ των οποίων: τρόφιμα/ποτά 2.165,6 1.977,5 -8,7% 

Πρώτες ύλες & ακατέργαστα 1.941,5 2.015,3 3,8% 

   εκ των οποίων: αγροτικά 1.161,9 1.177,4 1,3% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 25.653,5 25.998,1 1,3% 

Καύσιμα 6.280,1 6.168,8 -1,8% 

Σύνολο 31.933,6 32.166,9 0,7% 

    

ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Αυγ. 2019) 

 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  

(ΤτΕ, Ιουλ. 2019) 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Αυγ. 2019) 

  

  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

(ΤτΕ, Ιουλ. 2019, Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων: COSCO, Αυγ. 2019) 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

(ΣΕΤΕ, Αυγ. 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/

