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Επισκόπηση 

 Η απασχόληση στον δημόσιο τομέα σε απόλυτα μεγέθη έχει μειωθεί εντυπωσιακά από 1 εκατ. περίπου εργαζόμενους το 2009 σε 770 χιλ. σήμερα, 
επιστρέφοντας grosso modo στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 2000. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό μέχρι το 2009 
και την προσαρμογή της οικονομίας που επακολούθησε. Βεβαίως, η δημοσιονομική επίπτωση του νοικοκυρέματος στον δημόσιο τομέα ήταν πολύ 
μικρότερη, λόγω της επιπρόσθετης επιβάρυνσης του προϋπολογισμού με το συνταξιοδοτικό κόστος της αποχώρησης των εργαζομένων από το δημόσιο, 
σε αντίθεση με τους άνω του 1 εκατ. ιδιωτικούς υπαλλήλους που είναι στην ανεργία. Στο σύνολοτης απασχόλησης  είναι αξιοσημείωτο ότι το μερίδιο του 
δημόσιου τομέα έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο στο 21% τα τελευταία 15 χρόνια. Κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, Μνημόνια σκίζονται και 
ξαναγράφονται, αποκρατικοποιήσεις προωθούνται και ανατρέπονται, πολιτικά κόμματα μεγαλουργούν και ταπεινώνονται. Το σχετικό μέγεθος, όμως, 
του δημόσιου τομέα παραμένει  αμετάβλητο. Εν έτει 2016, από τα 770 χιλιάδες άτομα που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 111 χιλ. 
απασχολούνται σε οικονομικές δραστηριότητες, που κατά κανόνα επιτελούνται από ιδιωτικές επιχειρήσεις! Επίσης, 320 χιλ. απασχολούνται στους 
τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, έναντι  191 χιλ. των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα στους κλάδους αυτούς. Τα μεγέθη αυτά συνηγορούν 
στην άποψη ότι τα περιθώρια αποκρατικοποίησης είναι ακόμη μεγάλα, κυρίως μέσω εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα ή και 
απόσυρσης δημοσίου, από οικονομικές δραστηριότητες, όπου δεν εξυπηρετούνται λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή σκοπιμότητας. Και εδώ βρίσκεται 
μέρος της παθογένειας της ελληνικής οικονομίας, καθώς ανθρώπινοι πόροι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα, χαμηλής παραγωγικότητας, δημόσιο 
τομέα, που απαιτεί τη συνεχή αφαίμαξη εισοδημάτων από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, μέσω της φορολογίας, για τη λειτουργία του. Το 
αποτέλεσμα είναι η αντίστοιχη καθήλωση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας σε ένα παραγωγικό μοντέλο κλάδων χαμηλής, κατά κανόνα, 
προστιθέμενης αξίας και τεχνολογικής πολυπλοκότητας, καθώς ένα μεγάλο μέρος του λειτουργικού πλεονάσματος του ιδιωτικού τομέα, αντί να 
επενδύεται, καταναλώνεται στην πληρωμή μισθών σε δημόσιους υπαλλήλους. Ο δημόσιος τομέας έχει ουσιαστικό ρόλο να παίξει στην παιδεία, στην 
υγεία, στην κοινωνική προστασία, στη δικαιοσύνη, στην άμυνα, κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων/αποκρατικοποιήσεων, όπως 
και η ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα μέσω βελτίωσης της αποδοτικότητας με συνακόλουθη μείωση της ακραίας φορολογικής επιβάρυνσης των 
συνεπών φορολογουμένων, αποτελεί προτεραιότητα. Αντ’ αυτού, όμως, παρά την ήδη επιχειρούμενη προς την σωστή κατεύθυνση νομοθετική 
πρωτοβουλία, διαιωνίζονται λανθασμένες πρακτικές στη λειτουργία του δημοσίου (προσλήψεις, επιλογή προσώπων, διαγωνισμοί, κ.λπ). Προωθούνται, 
παράλληλα, ταμειακού τύπου μεταρρυθμίσεις για το ασφαλιστικό σύστημα. Εν προκειμένω, η συνεπαγόμενη φορολογική επιβάρυνση απειλεί να 
εξοντώσει κάθε τι  ζωντανό στην ιδιωτική οικονομία, προκειμένου να διατηρηθούν τα προνόμια σε ένα αναξιόπιστο ασφαλιστικό σύστημα που 
ενθαρρύνει την αδήλωτη εργασία, επιβραβεύει τους μπαταχτσήδες και αδικεί όσους δούλεψαν μια ζωή, έζησαν μετρημένα, πλήρωναν τις (υψηλές) 
εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία τους, και νόμιζαν ότι έβαλαν λεφτά στην άκρη.  

 Η επιλογή των αποκρατικοποιήσεων που θα προωθηθούν, κατά προτεραιότητα, δεν πρέπει να γίνεται με εισπρακτικό κριτήριο, αλλά με γνώμονα τη 
δυνητική επίπτωση που μπορεί να έχει η αποκρατικοποίηση μαζί με την εδραίωση της αποτελεσματικής διαχείρισης και ανταγωνιστικής λειτουργίας της 
αγοράς στην απασχόληση. Υπάρχει σημαντικός αριθμός ώριμων αποκρατικοποιήσεων που έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν πολλά στην αύξηση 
της απασχόλησης αλλά και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τη χώρα. Η ολοκλήρωση χθες της διαδικασίας για την 
παραχώρηση του 67% του ΟΛΠ στην Cosco σε τιμή €22 ανά μετοχή (premium 57% σε σχέση με την χθεσινή τιμή κλεισίματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών) 
είναι μία καλή αρχή. 

 Κι όμως (δεν) γυρίζει…..  
Μερίδιο δημόσιου τομέα στην απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας (ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα εργατικού δυναμικού, Β’ 3μηνο 2015) 
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Η απασχόληση στο δημόσιο κατά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας 
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η απασχόληση στον δημόσιο τομέα 
της οικονομίας έχει παραμείνει ποσοστιαία σταθερή στο 21% του 
συνόλου της απασχόλησης (Διάγραμμα 1), αν και κατά κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας καταγράφονται σημαντικές διακυμάνσεις 
(Διάγραμμα 2). Εν γένει, υπάρχει μία μικρή επέκταση της 
απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας, με την εξαίρεση της εκπαίδευσης και 
των ορυχείων/λατομείων, όπου η συμμετοχή του δημόσιου τομέα 
είναι σήμερα μεγαλύτερη απ’ ότι ήταν το 2000! Προφανώς, στην 
εκπαίδευση η εξέλιξη αυτή εξηγείται από τεράστιο κύμα προσλήψεων 
στον δημόσιο τομέα, ιδίως τη δεκαετία του 2000, παρά την 
μετατόπιση μαθητών από τη δημόσια στην ιδιωτική εκπαίδευση. 
Ενδεχομένως,  η ιδιωτική εκπαίδευση, διαθέτοντας οικονομικά και 
τεχνολογικά πιο αποτελεσματική λειτουργία, έχει τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιείται με λιγότερο προσωπικό. Παρομοίως, στην 
περίπτωση των ορυχείων/λατομείων, η μεγαλύτερη συμμετοχή της 
απασχόλησης στον δημόσιο τομέα μάλλον αντανακλά είτε προσλήψεις 
από ΔΕΗ, Λάρκο κ.λπ., είτε μείωση προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα. 
Οι τομείς που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μετατόπιση απασχόλησης 
από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα μεταξύ 2000 και 2015 
(Διάγραμμα πρώτης σελίδας) είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου και νερού (λόγω δραστηριοποίησης αρκετών 
ιδιωτικών εταιρειών στους κλάδους αυτούς), τα απόβλητα (εταιρείες 
ανακύκλωσης, κ.α.), η υγεία (νέα ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά 
κέντρα, κ.λ.π.), οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές (ιδιωτικοποίηση 
πολλών κρατικών τραπεζών δι’ απορροφήσεως από ιδιωτικές 
τράπεζες), η ενημέρωση και επικοινωνία (δραστηριοποίηση πολλών 
ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδων κ.λπ., καθώς και λόγω 
ανακατατάξεων στο προσωπικό της ΕΡΤ), οι τέχνες, διασκέδαση και 
ψυχαγωγία (λόγω ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ), και τέλος, οι 
μεταφορές και αποθήκευση (λόγω της COSCO). 
Το θέμα του κλαδικού καταμερισμού της απασχόλησης και ιδίως της 
απασχόλησης από δημόσιους φορείς, σε κλάδους όπου το μεγαλύτερο 
μέρος της σχετικής οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται από τον  
ιδιωτικό τομέα (Διάγραμμα 3, 4 και 5), χρήζει επιμελούς εξέτασης 
καθώς άπτεται της σκοπιμότητας ή μη της ανάμιξης του κράτους στην 
οικονομική δραστηριότητα και των στρεβλώσεων που προκαλούνται 
από την παρέμβαση αυτή. Πέραν της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι 
φυσικό, το 100% της δραστηριότητας παρέχεται από τον δημόσιο 
τομέα, σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση, ο ιδιωτικός τομέας 
έχει υψηλή συμμετοχή (49,5% και 28,9% αντιστοίχως). Στην 
εκπαίδευση απασχολούνται (2015) 298 χιλ. εργαζόμενοι, εκ των 
οποίων 212 χιλ. στον δημόσιο και 86 χιλ. στον ιδιωτικό τομέα (λόγος 
δημόσιου/ιδιωτικού 2,5:1), ενώ στην υγεία και κοινωνική μέριμνα 
απασχολούνται 213 χιλ. εργαζόμενοι, εκ των οποίων 108 χιλ. στον 
δημόσιο και 105 χιλ. στον ιδιωτικό τομέα (λόγος δημόσιου/ιδιωτικού 
1:1). Το 2009 οι λόγοι αυτοί ήσαν 2,7:1 και 1,7:1 αντιστοίχως, που 
σημαίνει ότι ο τομέας της υγείας «ιδιωτικοποιείται» πολύ ταχύτερα 
από τον τομέα της εκπαίδευσης και μάλιστα είναι από τους λίγους 
κλάδους όπου, στο ιδιωτικό τμήμα του, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση 
της απασχόλησης μεταξύ 2009 και 2015, αν και στο σύνολο του 
κλάδου υπήρξε πτώση. Αντίστοιχα, η μεγάλη μείωση της απασχόλησης 
στον δημόσιο τομέα της εκπαίδευσης αλλά και της υγείας, προφανώς 
αντανακλούν τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις λόγω Μνημονίων, ή και 
επαναδραστηριοποίηση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, όταν 
κατέστη σαφές ότι η συνταξιοδότηση ήταν μάλλον λανθασμένη 
επιλογή καθώς η μεγάλη μείωση των συντάξεων δεν άφηνε μεγάλα 
περιθώρια για έξοδο από την αγορά εργασίας. 
Στους κλάδους αυτούς, είναι δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη 
δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να 
παρέχονται κατά κανόνα με αποτελεσματικότερο τρόπο και σε 
υψηλότερη ποιότητα. Στη διαδικασία βελτιστοποίησης του 
αποτελέσματος μπορεί να ενθαρρυνθεί ο δημόσιος τομέας να 
ανταγωνισθεί, επί ίσοις όροις, τον ιδιωτικό τομέα σε όλα τα στρώματα 
της πελατείας και όχι να περιορίζεται στην εξυπηρέτηση των 
αναξιοπαθούντων. Μία δυναμική ανταγωνιστική συνύπαρξη του 
ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα θα δράσει προς την επίτευξη 
μεγαλύτερου κοινωνικού οφέλους και ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να 

Διάγραμμα 1: Ποσοστά απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα 
2000 – 2015 (Β’ 3μηνο έτους) 
(ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα εργατικού δυναμικού, Β’ 3μηνο 2015) 

 
 
 
Διάγραμμα 2: Απασχόληση κατά νομικό καθεστώς 
επιχείρησης/φορέα στον Δημόσιο Τομέα (χιλ. άτομα) 
(ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα εργατικού δυναμικού, Β’ 3μηνο 2015) 

 
 

 
Διάγραμμα 3: Διάρθρωση απασχόλησης σε Δημόσιους 
Φορείς κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (2015, Β’ 
3μηνο) 
(ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα εργατικού δυναμικού, Β’ 3μηνο 2015) 
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παρεμποδίζεται λόγω  συνδικαλιστικών και άλλων ιδιότυπων 
εμποδίων. 
Ένα άλλο στοιχείο που χρήζει σχολιασμού είναι οι σχετικές μεταβολές 
απασχόλησης στους κλάδους κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός-φυσικό 
αέριο και νερό-απόβλητα). Και στους δύο κλάδους, είχαμε μεγάλη 
μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τμήμα τους μεταξύ 2009-2015, 
λόγω εξορθολογισμού των ΔΕΚΟ στην πρώτη περίπτωση και των ΟΤΑ 
στην άλλη, με την εφαρμογή των Μνημονίων. Στο ιδιωτικό τμήμα της 
δραστηριότητας όμως, υπήρξε στασιμότητα στην απασχόληση στον 
ηλεκτρισμό-φυσικό αέριο αλλά πολύ μεγάλη αύξηση στην 
απασχόληση στο νερό-απόβλητα, που μάλλον πρέπει να ερμηνευθεί 
ως το αποτέλεσμα εντονότερης ιδιωτικοποίησης του κλάδου αυτού και 
κυρίως στη διαχείριση αποβλήτων αφού και στο νερό δεν έχει υπάρξει 
μεγάλη ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα μέχρι σήμερα. 
Πέραν αυτών, σε κλάδους όπου ο ιδιωτικός τομέας παρέχει, κατά 
κανόνα, το μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης, τίθεται ξεκάθαρα 
θέμα απόσυρσης του δημόσιου τομέα. Υπάρχουν σήμερα ακόμη 111 
χιλιάδες απασχολούμενοι (έχοντας μειωθεί από 190 χιλιάδες το 2009) 
δημοσίων φορέων σε κλάδους όπου η απασχόληση σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις υπερβαίνει το 50% του συνόλου. Από τους 111 χιλιάδες 
υπαλλήλους, που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου, που 
δραστηριοποιούνται σε κατ’ εξοχήν κλάδους του ιδιωτικού τομέα, 32 
χιλ. απασχολούνται μέσω ΝΠΔΔ στον κλάδο μεταφοράς και 
αποθήκευσης (λιμάνια, αεροδρόμια, τελωνεία) και 19 χιλ. σε τράπεζες 
και ασφαλιστικές εταιρείες (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Τράπεζα της Ελλάδος, κ.α.). Υπάρχουν, όμως, ακόμη και 8,7 χιλ. 
εργαζόμενοι στον κλάδο ενημέρωσης και επικοινωνίας, 7,4 χιλ. σε 
τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, 7,7 χιλ. σε επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, 5,6 χιλ στην μεταποίηση, 
4,2 χιλ. στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 1,7 χιλ. σε ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, κ.ο.κ.  
Με τις αυτονόητες εξαιρέσεις, οι περισσότερες από τις ανωτέρω 
δραστηριότητες έχουν μάλλον υψηλή προτεραιότητα να 
ιδιωτικοποιηθούν. Είναι αναγκαίο να μεθοδευτούν λύσεις ώστε να 
αποσυρθεί ο δημόσιος τομέας από τις δραστηριότητες αυτές, καθώς οι 
περισσότερες δεν είναι δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος ή 
σκοπιμότητας, που θα απαιτούσαν την ανάμιξη του κράτους. Οι 
απασχολούμενοι σ΄αυτές καλό θα ήταν να αξιοποιηθούν εκεί που 
υπάρχουν κενά στον στενότερο δημόσιο τομέα και όχι να 
ανταγωνίζονται  ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκτός και αν αυτό γίνεται επί 
ίσοις όροις. Ιδίως, στον κλάδο ενημέρωσης και επικοινωνίας, πρέπει 
να εκλείψει η προνομιακή απασχόληση σε δημόσιες επιχειρήσεις υπό 
κρατικό έλεγχο, όπως τοπικοί σταθμοί και μέσα ενημέρωσης, κρατικές 
βιομηχανίες κ.ά..  
 

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις 
Εκτέλεση προϋπολογισμού: Η διαμόρφωση του πρωτογενούς 
αποτελέσματος της κεντρικής κυβέρνησης στο 12μηνο 2015 στα €2,27 
δις. (αντί €1,87 δις το 2014 και €4,34 δις στο 11μηνο 2015 και €1,17 
δις., μετά την αφαίρεση εκτάκτων εσόδων, σύμφωνα με τον Πίνακα 1) 
σηματοδοτεί την πολύ καλή πορεία των εσόδων τον Δεκέμβριο, την 
επίτευξη του στόχου για δαπάνες του ΠΔΕ με τη σημαντική αύξηση 
των τιμολογίσεων τον Δεκέμβριο και την προσέγγιση των περυσινών 
επιπέδων πρωτογενών δαπανών. Αναλυτικά, σε ότι αφορά τα καθαρά 
έσοδα του Δεκεμβρίου μετά την αφαίρεση των αυξημένων, κατά €40 
εκατ. σε σχέση με το 2014, επιστροφών μηνός Δεκεμβρίου -αν και στο 
12μηνο είναι μειωμένες κατά €449 εκάτ- ανήλθαν στα επίπεδα του 
2013, ξεπερνώντας σημαντικά, μετά την αφαίρεση των εσόδων από 
αποκρατικοποιήσεις και ANFA, SMP & ΤΧΣ, τα προσαρμοσμένα ως 
ανωτέρω έσοδα του Δεκεμβρίου 2014, κατά €641 εκάτ. (Διάγραμμα 6). 
Αντίστοιχα οι πρωτογενείς δαπάνες του Δεκεμβρίου ανήλθαν σε €5,4 
δις. έναντι €4,9 δις τον Δεκέμβριο 2014, αντικατοπτρίζοντας την 
αξιοποίηση της καλής πορείας των εσόδων για την κάλυψη δαπανών, 
που είχαν αναβληθεί τους προηγούμενους μήνες. Αντίστοιχα, η 
δαπάνη €2,7 δις για επενδύσεις τον Δεκέμβριο 2015 διαμόρφωσε την 
ετήσια δαπάνη του ΠΔΕ σε €6,4 (αντί €6,6 δις. το 2014). Αυτό συνέβη 
καθώς η  εξομάλυνση των τακτικών εσόδων τους τελευταίους μήνες 
επέτρεψε, με μια αποδεκτή μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος 
σε σχέση με τα υψηλά των προηγούμενων μηνών, τη σημαντική 
αύξηση των δαπανών για επενδύσεις το Δεκέμβριο. Πρέπει να 

Διάγραμμα 4: Απασχόληση σε Δημόσιους Φορείς κατά κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας (Β’ 3μηνο έτους) 
(ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα εργατικού δυναμικού, Β’ 3μηνο 2015) 

 
 
Διάγραμμα 5: Απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα κατά κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας και νομικό καθεστώς  
(ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα εργατικού δυναμικού, Β’ 3μηνο 2015) 

Κυρίως δημόσιοι φορείς* 

 

Κυρίως ιδιωτικές επιχειρήσεις** 

 
* άνω του 50% της απασχόλησης παρέχεται από δημόσιους φορείς 
** άνω του 50% της απασχόλησης παρέχεται από ιδιωτικούς φορείς  

 
 

2015 (β’ 3μηνο) % 
δημοσίου  

Σύνολο 
απασχ. 

Μεταφορά & 
αποθήκευση 

18,6% 31,6 

   Τράπεζες & 
ασφαλιστικές 

22,0% 19,2 

   
Άλλες υπηρεσίες 16,9% 13,0 

   Ενημέρωση & 
επικοινωνία 

11,7% 8,7 

   Επαγγ/κές, 
επιστ/κές & 
τεχνικές  δραστ. 

3,6% 7,7 

   Τέχνες, διασκέδαση 
& ψυχαγωγία 

17,6% 7,4 

   
Μεταποίηση 1,7% 5,6 

   Χονδρικό & 
λιανικό  εμπόριο 

0,6% 4,2 

   
Ορυχεία & λατομεία 40,1% 3,8 

   Διοικ. & υποστ. 
δραστ. 

4,1% 3,5 

   Ξενοδοχεία & 
εστιατόρια 

0,5% 1,7 

   
Κατασκευές 1,1% 1,7 

   Γεωργία, δασοκομία 
& αλιεία 

0,3% 1,3 

   

Σύνολο 4,0% 110,6 

 

2015 (β’ 3μηνο) % 
δημοσίου  

Σύνολο 
απασχ. 

Δημόσια Διοίκηση 100,0% 304,9 

   
Δημόσιοι Φορείς* 63,4% 354,1 

   
Εκπαίδευση 71,1% 211,9 

   
Υγεία 50,5% 107,5 

   
Ηλ. ρεύμα & νερό 72,5% 34,7 
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σημειωθεί τέλος ότι, σε αντίθεση με το 2014 το 2015, δεν υπήρξαν 
πληρωμές για τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (€1,15 
δις το 2014) ενώ αισθητά αυξημένες είναι και οι πληρωμές των 
τραπεζών για τα διάφορα προγράμματα στήριξης που διαχρονικά 
έχουν λάβει.  
Κύκλος εργασιών στη Βιομηχανία: Συνεχίζεται και τον Νοέμβριο η 
πτώση του κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία (Διάγραμμα 7), με τον 
γενικό δείκτη να καταγράφει υποχώρηση -10%, έναντι μείωσης -0,6% 
που σημειώθηκε τον ίδιο μήνα πέρυσι. Η υποχώρηση αυτή όμως είναι 
λιγότερο έντονη, σε σύγκριση με την υποχώρηση των προηγούμενων 
μηνών, καθώς ενδεικτικά τον Οκτώβριο η υποχώρηση ανήλθε σε -
18,9%. Η υποχώρηση του γενικού δείκτη οφείλεται κυρίως στη μείωση 
των πωλήσεων του κλάδου πετρελαιοειδών (-21,5% από -36,7% τον 
Οκτώβριο) , καθώς επίσης και στον κλάδο των ορυχείων (-14%). Για τον 
λόγο αυτό είναι πολύ ηπιότερη η υποχώρηση στη μεταποίηση, 
εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (-1,4%, από -2,3% τον 
προηγούμενο μήνα). Συνολικά κατά το διάστημα Ιαν – Νοε 2015, 
καταγράφεται πτώση -10,7% στον γενικό δείκτη η οποία οφείλεται 
κυρίως στην υποχώρηση των τιμών καυσίμων, ενώ στη μεταποίηση, 
χωρίς τα καύσιμα, σημειώνεται άνοδος +1,8%, ως αποτέλεσμα της 
μεγάλης ανόδου κατά το πρώτο 6μηνο του έτους. Ειδικότερα για τα 
στοιχεία Νοεμβρίου, μεγάλη πτώση παρουσιάζουν σε σχέση με το 
Νοέμβριο 2014 οι πωλήσεις σε μηχανοκίνητα οχήματα (-23,7%), στην 
ένδυση (-14,5%),  τα βασικά μέταλλα (-11,8%) και την επισκευή και 
εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-9,9%). Ο κλάδος των 
τροφίμων και ποτών σημείωσε μικρότερη υποχώρηση (-1,6% και -1,8% 
αντίστοιχα), ενώ αντίθετα άνοδο σημείωσαν οι πωλήσεις στους 
κλάδους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (14,8%), κλωστοϋφαντουργικών 
υλών (+11,9%), χημικών προϊόντων (+8,7%), δερμάτων-ένδυσης 
(+8,3%), καπνού (+3,5%) και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+37,3%). 
Αξιοσημείωτη, σε σχέση με τον Οκτώβριο, είναι η σταδιακή 
απορρόφηση των αυξητικών τάσεων σε καπνά, ποτά και τρόφιμα που 
οφείλεται στις αυξήσεις φόρων τους προηγούμενους μήνες. Μεγάλη 
ήταν η άνοδος στις πωλήσεις των κλάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(+70,2%) και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+114,7%).  
Δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου: Μείωση -1,3% σημείωσε η 
δύναμη και -2,3% (Διάγραμμα 8) η χωρητικότητα του ελληνικού 
εμπορικού στόλου (αριθμός πλοίων με ελληνική σημαία 
χωρητικότητας 100 ΚΟΧ και πάνω) τον Νοέμβριο του 2015 σε σύγκριση 
με τον ίδιο μήνα πέρυσι, έναντι μείωσης -2,3% και αύξησης +1,6% 
αντίστοιχα πέρυσι. Είναι η πρώτη υποχώρηση από τότε που ξεκίνησε η 
εκστρατία προσέλκυσης ελληνόκτητων πλοίων στην Ελληνική σημαία, 
στα μέσα της δεκαετίας του 2000, παρ΄ ότι ο ρυθμός μείωσης 
παραμένει συγκρατημένος και σχετικά σταθερός –ενδεικτικά η μείωση 
της δύναμης τον Οκτώβριο ήταν -1,7% και της χωριστικότητας -2,1%. Η 
χωρητικότητα των ελληνικών εμπορικών πλοίων παρουσιάζει όμως 
υποχώρηση για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, διατηρώντας την ανησυχία 
για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στον τομέα της ναυτιλίας από την 
επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και τη συζήτηση περί ριζικής αλλαγής 
του τρόπου φορολόγησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα. 
Τιμές: Η αποκλιμάκωση των αποπληθωριστικών πιέσεων, τους 
τελευταίους μήνες του 2015, είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της 
πτώσης των τιμών στο -1,7% στο σύνολο του έτους, ενώ ο 
πληθωρισμός, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, 
διαμορφώθηκε στο -1,1%, κυρίως ως αποτέλεσμα της πτώσης των 
τιμών πετρελαίου. Ο πυρήνας του πληθωρισμού (δείκτης τιμών χωρίς 
τα ενεργειακά αγαθά και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα) παρουσίασε 
μείωση -1,3% συνολικά κατά το 2015, παρουσιάζοντας επίσης 
επιβραδυνόμενο ρυθμό μείωσης, κυρίως λόγω των αυξήσεων τιμών 
που παρατηρήθηκαν στην κατηγορία των υπηρεσιών αλλά και των 
ειδών διατροφής. Σημειώνεται ότι η επιβράδυνση του 
αποπληθωρισμού από τον Αύγουτσο του 2015 και μετά οφείλεται 
κατά μεγάλο μέρος στην μετάταξη ενός μεγάλου αριθμού ειδών 
διατροφής καθώς και υπηρεσιών εστίασης από το μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ (13%) στον κανονικό συντελεστή (23%), όπως επίσης 
η μετάταξη των υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία από συντελεστή 
ΦΠΑ 6,5% στο 13%. Έτσι, ο εναρμονισμένος δείκτης καταναλωτή, με 
σταθερούς φόρους, παρουσιάζει μεγαλύτερη υποχώρηση (-1,5% 
έναντι -1,1% συμπεριλαμβανομένων των φόρων), υπογραμμίζοντας 

Πίνακας 1: Εκτέλεση προϋπολογισμού κεντρικής κυβέρνησης 
(Υπ.Οικ. Δεκ. 2015)  

(*)  έχουν αφαιρεθεί €555 εκατ. από έκτακτα έσοδα που κατέβαλε το ΤΧΣ 
τον Απρίλιο 2015, €254 εκατ. από αποκρατικοποιήσεις το 2015 και 
αντίστοιχα   €384 εκατ. το 2014 καθώς και έσοδα €580 εκατ. το 2014 από 
ANFA, SMP και αντίστοιχα €291 εκατ. το 2015. Τα έσοδα 
αποκρατικοποιήσεων έχουν αφαιρεθεί και από τον στόχο. 
Συνυπολογίζονται τα αυξημένα έσοδα από πληρωμές των τραπεζών για τα 
προγράμματα στήριξης τους. 

Διάγραμμα 6: Καθαρά έσοδα, μετά επιστροφών και χωρίς έσοδα 
αποκρατικοποιήσεων, ΤΧΣ και ANFA&SMP, κεντρικής 
κυβέρνησης (Υπ.Οικ. Δεκ. 2015) 

 

Διάγραμμα 7: Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία 
(ΕΛΣΤΑΤ, Νοε. 2015) 

 

Διάγραμμα 8: Χωρητικότητα ελληνικού εμπορικού στόλου 
(ετήσια % μεταβολή) 
(ΕΛΣΤΑΤ, Νοε. 2015) 
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την ανθεκτικότητα των αποπληθωριστικών πιέσεων.  
Την ίδια ώρα, η πτώση των τιμών πετρελαίου επηρεάζει έντονα τις 
τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία (Διάγραμμα 9), οι οποίες συνεχίζουν 
να καταγράφουν έντονη υποχώρηση και τον Νοέμβριο (-8,8%), η οποία 
οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών από χώρες εκτός Ευρωζώνης 
(-15,9%) και λιγότερο από την μεταβολή των τιμών εισαγωγών από τις 
χώρες της Ευρωζώνης (-0,4%). Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Νοε 
2015, οι τιμές εισαγωγών παρουσιάζουν πτώση -10,9%. 
Παράλληλα, η υποχώρηση των τιμών ενεργειακών αγαθών, όπως και 
των τιμών πρώτων υλών, συμβάλλουν στη βελτίωση των όρων 
εμπορίου στη γεωργία και την κτηνοτροφία, η οποία αντικατοπτρίζεται 
στη συνεχιζόμενη, για 27ο μήνα, μείωση των τιμών εισροών τον 
Νοέμβριο του 2015 (-2,1% και -2,2% ο μέσος δείκτης Ιαν – Νοε 2015, 
Διάγραμμα 10), την ώρα που οι τιμές εκροών (αγροτικών προϊόντων) 
αυξάνονται, για 11ο συνεχόμενο μήνα (+2,0% και +5,4% ο μέσος 
δείκτης Ιαν – Νοε 2015). 
Οικοδομική δραστηριότητα: Υποχώρηση, για 5ο συνεχόμενο μήνα, 
παρουσιάζει η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Οκτώβριο του 
2015 (-37,9%), αντιστρέφοντας τη θετική πορεία των πρώτων μηνών 
του έτους που σημειώθηκε κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Συνολικά 
το διάστημα Ιαν – Οκτ 2015 η μεταβολή είναι αρνητική κατά -6,4%. 
 

Αποκρατικοποιήσεις + απελευθέρωση αγορών = αύξηση 
απασχόλησης 
Αν και οι αποκρατικοποιήσεις είχαν ξεκινήσει επί Adenauer στη 
Γερμανία στη δεκαετία του 60, μια αποφασιστική κίνηση με ιδεολογικό 
υπόβαθρο έγινε πρώτη φορά στην Αγγλία μετά το 1979, όπως 
καταγράφει σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ. Τότε, ενάντια στις 
καθιερωμένες πρακτικές και κάμπτοντας μεγάλες αντιδράσεις, 
ξεκίνησε μια τάση απόσυρσης του κράτους από την παροχή πολλών 
αγαθών και υπηρεσιών, περιορίζοντας τη συμβολή των Αγγλικών ΔΕΚΟ 
από άνω του 10% του ΑΕΠ το 1979 σε ουσιαστικά μηδέν το 1997. Με 
δεδομένη την εμπειρία του Αγγλικού πειράματος με τις 
αποκρατικοποιήσεις, η οποία καταγράφηκε όχι μόνο μέσω της 
αύξησης της αποδοτικότητάς τους αλλά και μέσω της γενικότερης 
οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης για δεκαετίες, η 
πρακτική αυτή υιοθετήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τις 
περισσότερες χώρες. Καθώς πολλές από τις, προς αποκρατικοποίηση, 
επιχειρήσεις ήταν κρατικά μονοπώλια σε αγορές δικτύων, η τάση 
απόσυρσης του κράτους από την ιδιοκτησία συνοδεύτηκε και ως μια 
τάση απελευθέρωσης των αντίστοιχων αγορών, κάτι που στην 
περίπτωση της Ευρώπης έγινε και σαν μέρος της υλοποίησης της 
Ενιαίας Αγοράς και που, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ, 
συνδέεται και με την ικανότητα προσέλκυσης άμεσων ξένων 
επενδύσεων που έχουν ισχυρό και θετικό αποτύπωμα στον 
παραγωγικό ιστό μιας χώρας. Η τάση αυτή προχώρησε ταχύτερα σε 
κάποιες και λιγότερο σε άλλες χώρες –με την Ελλάδα να είναι ουραγός 
ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ (Διάγραμμα 11) –χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι οι «κλειστές αγορές» και οι κρατικές επιχειρήσεις δεν 
εξακολουθούν να έχουν μεγάλο ρόλο σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα 
υπήρξε ένα πρώτο κύμα αποκρατικοποιήσεων την περίοδο 1990-93, 
όταν πάνω από 100 εταιρείας ιδιοκτησίας του δημοσίου 
αποκρατικοποιήθηκαν –ορισμένες εκ των οποίων εμβληματικές όπως 
η ΑΓΕΤ και τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Την περίοδο αυτή έχουμε και μια 
ταχεία απόσυρση του κράτους από την ιδιοκτησία τραπεζών αλλά και 
την προκήρυξη σημαντικών έργων υποδομής με συμβάσεις 
παραχώρησης, η ολοκλήρωση των οποίων μάλιστα αποτέλεσε 
έμβλημα ανάπτυξης τις επόμενες δεκαετίες. Αντίθετα, η 
προγραμματισμένη εισαγωγή ιδιωτών σε αγορές δικτύων, όπως στις 
τηλεπικοινωνίες και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, 
περιορίστηκε μόνο στη δημιουργία μιας νέας αγοράς, την αγορά 
κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι ισχυρές αντιδράσεις σε πολλά πολιτικά 
και κοινωνικά επίπεδα πέτυχαν να επιβληθούν της μεταρρυθμιστικής 
προσπάθειας. Ακολούθησε μια μακρά περίοδος κατά την οποία, με 
εξαίρεση την αποκρατικοποίηση της ΕΤΒΑ, προκρίθηκαν οι 
μετοχοποιήσεις κατά την οποία ιδιώτες αγοράζουν μειοψηφικά 
μερίδια και ο έλεγχος επιχειρήσεων δικτύων και ΔΕΚΟ παρέμεινε στο 

Διάγραμμα 9: Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία και τιμές 
πετρελαίου (ΕΛΣΤΑΤ, Νοε. 2015, FT, Δεκ. 2015) 

 

Διάγραμμα 10: Δείκτης τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – 
κτηνοτροφία (ΕΛΣΤΑΤ, Νοε. 2015) 

 

Διάγραμμα 11: Ρύθμιση αγορών δικτύων (επικοινωνίες, 
μεταφορές, ενέργεια) (ΟΟΣΑ, 2013)  

 
Πίνακας 2: Αποκρατικοποιήσεις, συμβάσεις παραχώρησης και 
μετοχοποιήσεις (ΤΑΙΠΕΔ, ειδησιογραφία)  

 

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/1929649.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-negative-effect-of-regulatory-divergence-on-foreign-direct-investment_5jrqgvg0dw27-en
http://www.oecd.org/eco/reform/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm#indicators
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κράτος. Από το 2004 επανέρχονται οι αποκρατικοποιήσεις στο 
προσκήνιο με περιπτώσεις όπως της Γενικής και Εμπορικής Τράπεζας 
αλλά και την πώληση της Ολυμπιακής και τη σύμβαση εκχώρησης στην 
Cosco της προβλήτας ΙΙ στο λιμάνι του Πειραιά (Πίνακας 2). Παράλληλα 
όμως συνεχίστηκε και η πρακτική των μετοχοποιήσεων. Με την έναρξη 
του μνημονίου το 2010 συμφωνήθηκε η εκπόνηση ενός προγράμματος 
αποκρατικοποιήσεων το οποίο, στην αρχική του έκδοση, είχε ως 
φιλόδοξο στόχο την άντληση €50 δις., όπως αποτύπωνε το 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2011-2015,, αποτίμηση που όμως 
σταδιακά έφθινε καθώς η απροθυμία προώθησης του προγράμματος 
και η κρίση αποθάρρυναν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Παρά την 
υποχώρηση των αποτιμήσεων όμως, κρίσιμες υποδομές και δίκτυα 
που δεν είχαν απελευθερωθεί και αποκρατικοποιηθεί στο διάστημα 
που μεσολάβησε από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έως την 
υπογραφή του πρώτου μνημονίου, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων. Έκτοτε, αν και με αργό ρυθμό, οι σχετικές 
διαδικασίες έχουν σταδιακά ωριμάσει σε αρκετές εκ των περιπτώσεων 
αυτών (Πίνακας 3). Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες 
τόσο για τους δυνητικούς αγοραστές, όσο και για τη χώρα, καθώς ένας 
αντίστοιχος συνδυασμός αποκρατικοποιήσεων και ουσιαστικής 
απελευθέρωσης κρίσιμων αγορών δικτύων δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. 
Οι ευκαιρίες για τη χώρα δεν έγκεινται τόσο στο άμεσο ταμειακό 
όφελος, καθώς η αποθάρρυνση των επενδυτών αναπόφευκτα πιέζει 
τις τιμές, αλλά κυρίως στο ότι τα, προς αποκρατικοποίηση, 
περιουσιακά στοιχεία καλύπτουν μια σειρά κρίσιμων δικτύων και 
υποδομών που μπορεί να συνεισφέρουν, με εκρηκτικό τρόπο, στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. Η εμπειρία 
από την Προβλήτα ΙΙ στο λιμάνι του Πειραιά (Δελτίο 2/7/2015) αλλά 
και η διεθνής εμπειρία, δείχνουν το τι είναι εφικτό. Μάλιστα, η 
αποκρατικοποίηση δικτύων και κρίσιμων υποδομών στον βαθμό που 
συνοδεύεται από την ουσιαστική απελευθέρωση των αντίστοιχων 
αγορών, έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει τη χώρα σε μια πορεία 
ανάπτυξης που στο τέλος θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη δημιουργία  
1,5 -2  εκατ. θέσεων εργασίας, μεταξύ των οποίων κυρίως γυναικών 
και νέων (Δελτίο 14/1/2016). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Διαγράμματος 12 η μετατόπιση του επιπέδου ρύθμισης αγορών 
δικτύων στην Ελλάδα καθώς και τα ποσοστά απασχόλησης πληθυσμού 
που καταγράφονται στον μέσο όρο των χωρών μελών της ΕΕ, που είναι 
και μέλη του ΟΟΣΑ, είναι συμβατή με αύξηση της απασχόλησης κατά 
1,4 εκατ. εκ των οποίων 1 εκατ. γυναίκες, ενώ η προσέγγιση των 
χωρών με την καλύτερη επίδοση μπορεί να εξασφαλίσει έως και 2 
εκατ. νέες θέσεις εργασίας. Φυσικά αυτή η απλή αναγωγή πρέπει να 
γίνει με την επιφύλαξη της απαραίτητης θεσμικής ενδυνάμωσης για 
την υποστήριξη των εξελίξεων αυτών καθώς και με την απαραίτητη 
προσαρμογή για την επίπτωση της κρίσης στην απασχόληση. Δεν είναι 
όμως τυχαίο ότι σχετικές μελέτες του ΟΟΣΑ συμπεραίνουν ότι η 
Ελλάδα, που παραμένει αυστηρά ρυθμισμένη παρά τη μεγάλη πρόοδο 
των τελευταίων ετών, είναι από τις χώρες της ΕΕ που έχουν τα 
περισσότερα να κερδίσουν από την υιοθέτηση ανταγωνιστικών 
συνθηκών σε αγορές δικτύων, στις οποίες δραστηριοποιούνται προς 
αποκρατικοποίηση επιχειρήσεις ενώ δεν πρέπει να υποτιμηθεί ότι η 
συνέπεια στην προώθηση των αποκρατικοποιήσεων είναι το πλέον 
ορατό εργαλείο ανάκτησης εμπιστοσύνης έναντι των αγορών, 
επενδυτών και εταίρων. Η ταχεία προώθηση του προγράμματος 
αποκρατικοποιήσεων ειδικά σε εκείνες τις περιπτώσεις που αφορούν 
υπηρεσίες και υποδομές που υποστηρίζουν την παραγωγική οικονομία 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα προκειμένου να επιτευχθεί 
δραστική μείωση της ανεργίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
Σχετικά, τα πρόσφατα βήματα προς την ολοκλήρωση των 
αποκρατικοποιήσεων των περιφερειακών αεροδρομίων αλλά και του 
ΟΛΠ αποδεικνύουν την θέληση της Ελλάδας να καρπωθεί αυτά τα 
οφέλη. Ένα θέμα που χρειάζεται ειδικό χειρισμό είναι το θέμα των 
χαμηλών προσδοκώμενων τιμών, αποτέλεσμα της αποθάρρυνσης των 
επενδυτών από τη διαχρονική αναξιοπιστία του κράτους. Η ανάκτηση 
εμπιστοσύνης στις πρώτες αποκρατικοποιήσεις και η χρήση ειδικών 
όρων στις συμβάσεις μπορεί όμως να ξεπεράσει σύντομα το εμπόδιο 
αυτό.  

Πίνακας 3: Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων προς 
αποκρατικοποίηση (ΤΑΙΠΕΔ, ειδησιογραφία)  

 
 

Διάγραμμα 12 Ρύθμιση αγορών δικτύων (επικοινωνίες, 
μεταφορές, ενέργεια) και ποσοστό απασχόλησης πληθυσμού 
άνω των 15 ετών 
(ΟΟΣΑ, Eurostat 2013)  

 
 

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/48777/weekly_2_7_2015.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/49059/weekly_14_1_2016.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-macroeconomic-impact-of-policies-on-labour-market-outcomes-in-oecd-countries_5jrqc6t8ktjf-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-2013-update-of-the-oecd-s-database-on-product-market-regulation_5js3f5d3n2vl-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-2013-update-of-the-oecd-s-database-on-product-market-regulation_5js3f5d3n2vl-en
http://www.oecd.org/eco/reform/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm#indicators
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..Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ.. 
  

Ενεργητικό    Ίδια κεφάλαια    Πωλήσεις    Προ φόρων κέρδη     
€ 435 δισ.  

72% συνόλου* 
€ 58 δισ.  

44% συνόλου* 
€ 77 δισ.  

46% συνόλου* 
€ 2,4 δισ. ** 

44% κερδών*** 

Εργαζόμενοι Μισθοί   Ασφαλ. εισφορές    Φόρος επί κερδών    
220.000 € 4,6 δισ.  € 2 δισ.  € 1,6 δισ.  

 

* Άθροισμα δημοσιευμένων ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ 
** Άθροισμα κερδών και ζημιών όλων των επιχειρήσεων 
*** Φορολογητέα κέρδη κερδοφόρων επιχειρήσεων 

 

 
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. 

 

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 
 

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 
Τ: 211 5006 000 
F: 210 3222 929 
Ε: info@sev.org.gr  
www.sev.org.gr  

SEV Hellenic Federation of Enterprises 
168, Avenue de Cortenbergh 
B-1000 Bruxelles 
T: +32 (02) 231 00 53 
F: +32 (02) 732 35 70 
E: main@sevbxl.be  

 

mailto:info@sev.org.gr
http://www.sev.org.gr/
mailto:main@sevbxl.be

