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Φοροελαφρύνσεις και φιλοεπενδυτικό περιβάλλον για ισχυρότερες 
προοπτικές ανάπτυξης!  
ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ   

o Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 7/9/2019 εντάσσεται σε ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάταξης της ελληνικής 
οικονομίας. Μετά από μια μακρά περίοδο όπου η προσαρμογή βασίστηκε στην υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και της εργασίας, κυρίως 
λόγω της πλημμελούς υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και της άγονης προσπάθειας να δοθεί ώθηση στην οικονομία μέσω 
αναδιανεμητικών πολιτικών, η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση επιχειρεί να οδηγήσει την οικονομία σε μια βιώσιμη ανάκαμψη. Δίνεται πλέον έμφαση 
στις φοροελαφρύνσεις και στην αναμόρφωση του πλαισίου επιχειρηματικής λειτουργίας, ώστε να αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και η 
παραγωγικότητα στην οικονομία. Απομένει όμως να αξιολογηθούν τεχνικά τα αναμενόμενα πολύ-νομοσχέδια που υλοποιούν τις εξαγγελίες 
αυτές. Καταλυτικός ήταν ο παράγοντας της αξιοπιστίας που από την πρώτη στιγμή κέρδισε η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση, καθώς φάνηκε να 
ενδιαφέρεται να εφαρμόσει σχέδιο και υποδομές αποτελεσματικής διακυβέρνησης, όπως αναγνωρίσθηκε και στις αγορές με τη ραγδαία πτώση 
των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων. Αλλά και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων έχουν ήδη επανέλθει σε προ κρίσης επίπεδα, ενώ η 
καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα 2000 όταν η χώρα μπήκε στην Ευρωζώνη! Τα πρόσφατα στοιχεία συγκυρίας του α’ 
εξαμήνου του 2019 αποκαλύπτουν, όμως, μια οικονομία που έχει αρχίσει να επιβραδύνεται. Έτσι, τα μέτρα που εξήγγειλε στη Θεσσαλονίκη ο 
Πρωθυπουργός έρχονται την κατάλληλη στιγμή να τονώσουν σε πρώτη φάση το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τα κέρδη των 
επιχειρήσεων, και να προσπαθήσουν να ανατρέψουν την παρατηρούμενη στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης και την επενδυτική άπνοια 
που καταγράφεται στο α’ εξάμηνο του 2019. Ακόμα μεγαλύτερη εστίαση θα πρέπει να δοθεί σε παραγωγικές επενδύσεις σε εξωστρεφείς 
δραστηριότητες. Παράλληλα, αύξηση της ανταγωνιστικότητας μπορούν να φέρουν οι διαρθρωτικές αλλαγές και το φιλοεπενδυτικό κλίμα που 
διαμορφώνεται. Η κυβέρνηση καλείται να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη, ενισχύοντας τις προοπτικές των διεθνώς εμπορεύσιμων 
κλάδων της ελληνικής οικονομίας και αναστρέφοντας την αρνητική συμβολή των καθαρών εξαγωγών, όπως καταγράφεται στα στοιχεία του ΑΕΠ 
του α’ εξαμήνου του 2019. Με την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος αλλά και με μεγαλύτερη εστίαση σε μεταποιητικές δραστηριότητες, 
οι αγορές προσδοκούν ότι η οικονομία θα αναπτύξει υψηλές ταχύτητες και θα ξεφύγει από τη στασιμότητα του 1,5% με ρυθμούς αύξησης του 
ΑΕΠ άνω του 3% από το 2020 και μετά. Απαιτούνται, βεβαίως, και πρόσθετα μέτρα για μια ισχυρή ανάπτυξη με εξωστρέφεια, 
περιλαμβανομένων και εξειδικευμένων μέτρων για την ελληνική μεταποίηση και δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε κάθε 
περίπτωση, όμως, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο προσανατολισμός της Ελλάδας σε μια παραγωγική οικονομία με εστίαση σε 
δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και το μίγμα της οικονομικής πολιτικής που διαμορφώνεται σταδιακά, πρέπει να οδηγεί σε μια πιο 
εύρωστη και ανθετική οικονομία. Η κυβέρνηση, λοιπόν, καλείται να συνεχίσει εντατικά τις διαρθρωτικές αλλαγές που δημιουργούν εισοδήματα και 
πλούτο, διότι μόνο έτσι διασφαλίζεται η αύξηση των δημοσίων εσόδων που επιτρέπει τις φοροελαφρύνσεις. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας 
θέλει τομές και ρήξεις. Ας το τολμήσουμε! 

o Στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2007 ανήλθε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο του 2019 (108,4 
μονάδες), υψηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη στην Ευρωζώνη (103,1). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη βελτίωση της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με τα νοικοκυριά να εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα, ιδίως αναφορικά με τις εκτιμήσεις τους για την οικονομική 
τους κατάσταση και τη γενικότερη κατάσταση της χώρας το επόμενο διάστημα. Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα έπειτα από μία σχετική 
επιβράδυνση της ανόδου της παραγωγής στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών (-0,3% τον Ιούλιο του 2019 και +3,6% το διάστημα Ιαν – Ιουλ 
2019) και των εξαγωγών αγαθών πλην καυσίμων και πλοίων (+5,1% το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2019, έναντι +12,6% το αντίστοιχο διάστημα το 
2018), καθώς και του όγκου λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων (-1,2% το 1ο εξάμηνο του 2019, έναντι +1,9% το 1ο εξάμηνο του 2018). Οι 
τάσεις αποδυνάμωσης των δεικτών συγκυρίας αναμένεται να αντιστραφούν το επόμενο διάστημα δεδομένης της βελτίωσης των επιχειρηματικών 
προσδοκιών, ιδίως στο  λιανικό εμπόριο. Την ίδια ώρα το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 17%, ενώ ο δείκτης τιμών κινείται σε οριακά αρνητικό 
έδαφος (-0,2% τον Αύγουστο του 2019), αντανακλώντας την αποδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης.  

  

Οικονομικό κλίμα και 
καταναλωτική 
εμπιστοσύνη, 2000 – 
2019 (Αυγ) 
(EE - DG ECFIN, Αυγ. 
2019) 

 

Την Ρωμιοσύνη μην την κλαις… 
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Εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και 

οικονομική συγκυρία  
 

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για 

αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και τόνωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων, μέσω μείωσης της υπερφορολόγησης 

και στοχευμένων διαρθρωτικών αλλαγών, συμπίπτουν 

χρονικά με μια επιβράδυνση της οικονομικής 

δραστηριότητας, όπως αποτυπώνεται στα πρόσφατα 

στοιχεία για το ΑΕΠ του α’ εξαμήνου του 2019, που 

είναι αποκαλυπτικά και των διαρθρωτικών 

ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, 

η εφαρμογή του προγράμματος της νέας 

διακυβέρνησης αναμένεται να αντιστρέψει τη δυσμενή 

οικονομική συγκυρία, και να στηρίξει μια πορεία 

οικονομικής ανάταξης, ώστε να ξεφύγει η χώρα από 

τις παθογένειες που κρατούν τον ρυθμό αύξησης του 

ΑΕΠ, και κατ’ επέκταση την ευημερία του πληθυσμού, 

σε χαμηλά επίπεδα. 

Συγκεκριμένα, στο α’ εξάμηνο του έτους, η ιδιωτική 

κατανάλωση εμφανίζει στασιμότητα (-0,1%), που 

αντικατοπτρίζεται στη μείωση του όγκου λιανικών 

πωλήσεων κατά -0,7% την ίδια περίοδο, και, κυρίως 

στη μείωση του όγκου του κύκλου εργασιών στον 

τομέα παροχής υπηρεσιών (-2,6% το α’ τρίμηνο του 

2019), καθώς και στη μείωση του κύκλου εργασιών σε 

αξία στην εστίαση (-0,9% το α’ εξάμηνο του 2019, 

έναντι +9,8% το α’ εξάμηνο του 2018) και την 

επιβράδυνση της αύξησης του κύκλου εργασιών σε 

αξία στα ξενοδοχεία (+6,3% το α’ εξάμηνο του 2019, 

έναντι +11,3% το α’ εξάμηνο του 2018). Αυτές οι 

εξελίξεις μπορεί εν μέρει να οφείλονται σε μια κόπωση 

των νοικοκυριών λόγω της υπερφορολόγησης και της 

υψηλής ανεργίας, δεν είναι όμως δυνατόν να 

αποδοθούν στους λόγους αυτούς καθ’ ολοκληρίαν.  

Σημειώνεται ότι οι λιανικές πωλήσεις μειώνονται και 

στη διατροφή –κυρίως στα μικρότερα καταστήματα 

τροφίμων-ποτών-καπνού (-3,1%) και όχι τόσο στα 

supermarket (-0,4%)- και στα λοιπά καταστήματα πλην 

των πρατηρίων καυσίμων (-1,6%). Στην τελευταία 

κατηγορία, είναι εντυπωσιακή αφενός η πτώση του 

κύκλου εργασιών στα πολυκαταστήματα (-16%), στα 

φαρμακεία (-4,8%) και στα καταστήματα ένδυσης-

υπόδησης (-1,6%) και αφετέρου η αύξηση στα 

καταστήματα επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού 

εξοπλισμού (+4,5%) και στα καταστήματα βιβλίων, 

χαρτικών και ειδών δώρων (+12,2%), στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται και τα καταστήματα πωλήσεων 

κινητών τηλεφώνων, προσωπικών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, κ.ο.κ.  

 

 

Η εφαρμογή του προγράμματος της νέας 

διακυβέρνησης αναμένεται να αντιστρέψει 

τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, και να 

στηρίξει μια πορεία οικονομικής ανάταξης, 

ώστε να ξεφύγει η χώρα από τις 

παθογένειες που κρατούν τον ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ, και κατ’ επέκταση την 

ευημερία του πληθυσμού, σε χαμηλά 

επίπεδα. 

 

 

 

Οι εξελίξεις αυτές δεν δικαιολογούνται δεδομένης της 

αύξησης της απασχόλησης (σε ώρες) μισθωτών και 

αυτοαπασχολούμενων κατά +1,8% και της αύξησης 

των μισθών (ανά ώρα) κατά +1,2% την ίδια περίοδο. 

Θα μπορούσε, βεβαίως, να έχει αυξηθεί η 

αποταμίευση των νοικοκυριών μέσω αναβολής 

καταναλωτικών δαπανών, κυρίως σε 

πολυκαταστήματα, λόγω προσδοκίας μείωσης του 

ΦΠΑ και άλλων φόρων (πχ. ΕΝΦΙΑ), και 

συνακόλουθης αύξησης του διαθεσίμου εισοδήματος, 

μετά τις εκλογές, ή και λόγω αποπληρωμής χρεών 

(αρνητική αποταμίευση). Θα μπορούσε, όμως, να έχει 

αυξηθεί και η φοροδιαφυγή την προεκλογική περίοδο 

όπου υπάρχει χαλαρότητα του φοροεισπρακτικού 

μηχανισμού, πχ. από μικρά καταστήματα, αλλά, 
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κυρίως, από ελεύθερους επαγγελματίες παροχής 

υπηρεσιών, καθώς και στην εστίαση/ ξενοδοχεία όπου 

η φοροδιαφυγή είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. 

Ταυτόχρονα παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση της 

δημόσιας κατανάλωσης κατά 5,3% το β’ τρίμηνο του 

2019, που σχετίζεται με την προεκλογική περίοδο. 

Σημειώνεται ότι η δημόσια κατανάλωση στο α’ εξάμηνο 

του 2019 συμβάλλει στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 

κατά 0,4 π.μ., και χωρίς την οποία η αύξηση του ΑΕΠ 

θα ήταν κοντά στο 1% (Δ01).  

Εάν έτσι έχει η κατάσταση, τότε κάτι τέτοιο σημαίνει ότι 

η στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης είναι 

μάλλον προσωρινού χαρακτήρα και θα αναστραφεί τα 

επόμενα τρίμηνα, οδηγώντας σε υψηλότερους 

ρυθμούς ανάπτυξης. Αντιθέτως, η αύξηση της 

δημόσιας κατανάλωσης μπορεί ενδεχομένως να 

διατηρηθεί και στο β’ εξάμηνο του έτους, στο βαθμό 

που πολλές προεκλογικές παροχές είχαν μόνιμο 

χαρακτήρα.  

 

 

Η στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης 

είναι μάλλον προσωρινού χαρακτήρα και 

θα αναστραφεί τα επόμενα τρίμηνα, 

οδηγώντας σε υψηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης. Αντιθέτως, η αύξηση της 

δημόσιας κατανάλωσης μπορεί 

ενδεχομένως να διατηρηθεί και στο β’ 

εξάμηνο του έτους, στο βαθμό που πολλές 

προεκλογικές παροχές είχαν μόνιμο 

χαρακτήρα. 

 

 

  

Δ01: ΑΕΠ και συνιστώσες, ετήσια ποσοστιαία μεταβολή και συμβολή στη μεταβολή του ΑΕΠ 
(ΕΛΣΤΑΤ, Β’ 3μηνο 2019) 

(% μεταβολή, τιμές 2010, με εποχική διόρθωση) 2017 2018 
Ιαν - Ιουν 

2018 
Ιαν - Ιουν 

2019 

ΑΕΠ 1,5% 1,9% 2,1% 1,5% 

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

Συμβολή 0,6% 0,8% 0,7% 0,0% 

Δημόοσια κατανάλωση -0,4% -2,5% -2,1% 1,9% 

Συμβολή -0,1% -0,5% -0,5% 0,4% 

Επενδύσεις (περιλ. μεταβολής αποθεμάτων) 10,0% 1,8% -13,8% 7,6% 

Συμβολή 1,3% 0,4% -1,8% 1,8% 

Επενδύσεις σε πάγια 9,1% -12,2% 4,3% 0,7% 

Συμβολή 1,1% -1,6% 0,5% 0,1% 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 6,8% 8,7% 8,9% 4,8% 

Συμβολή 2,1% 2,8% 2,8% 1,6% 

Εξαγωγές αγαθών 5,7% 8,4% 9,4% 1,8% 

Συμβολή 1,0% 1,5% 1,6% 0,3% 

Εξαγωγές υπηρεσιών 8,0% 9,0% 8,4% 9,0% 

Συμβολή 1,1% 1,3% 1,0% 1,1% 

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

Συμβολή -2,3% -1,4% 0,9% -2,3% 

Εισαγωγές αγαθών 6,7% 2,0% -5,7% 4,2% 

Συμβολή -1,8% -0,6% 1,8% -1,2% 

Εισαγωγές υπηρεσιών 9,0% 14,4% 14,2% 4,6% 

Συμβολή -0,5% -0,8% -0,8% -0,3% 
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Πέραν, όμως, των εξελίξεων στην καταναλωτική 

δαπάνη, προβληματίζει, επίσης, και η επενδυτική 

άπνοια που παρατηρείται στο α’ εξάμηνο του 2019. Οι 

επενδύσεις (περιλαμβανόμενης της μεταβολής των 

αποθεμάτων) αυξήθηκαν κατά 7,6%, ενώ οι 

επενδύσεις σε πάγια μόλις κατά 0,7%, με τη συμβολή 

τους στην αύξηση του ΑΕΠ κατά +1,5% να 

διαμορφώνεται σε 1,8 π.μ. και 0,1 π.μ. αντιστοίχως. 

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλη η αύξηση του ΑΕΠ 

οφείλεται στην αύξηση των αποθεμάτων, δεδομένης 

της μηδενικής συμβολής της ιδιωτικής κατανάλωσης 

και της αρνητικής συμβολής των καθαρών εξαγωγών 

(βλ. κατωτέρω). Σημειώνεται ότι η αύξηση των 

αποθεμάτων σχετίζεται είτε με προσδοκίες για αύξηση 

της εγχώριας κατανάλωσης στα επόμενα τρίμηνα, είτε 

με συσσώρευση ημιτελών έργων στις κατασκευές που 

στο μέλλον θα εμφανισθούν ως επενδύσεις σε πάγια. 

Προβληματίζει, όμως, η χαμηλή πτήση των 

επενδύσεων σε πάγια, και ιδίως των επιχειρηματικών 

επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό (+3,1% 

έναντι +21,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2018) και 

εξοπλισμό τεχνολογιών και πληροφορικής και 

επικοινωνιών (+1,1% έναντι +21,3% την αντίστοιχη 

περίοδο του 2018). Σημειώνεται, επίσης, ότι οι 

επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό επηρεάζονται 

από μεταβολές στις εισαγωγές πλοίων που 

παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις. Τα στοιχεία για 

εισαγωγές πλοίων έχουν ήδη αναθεωρηθεί σημαντικά 

προς τα κάτω (βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ 

εδώ) και αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά 

πτωτικά τις εισαγωγές και τις επενδύσεις της χώρας, 

χωρίς να επηρεάζεται το ΑΕΠ, όταν αναθεωρηθούν και 

τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών. Επίσης, οι 

λοιπές κατασκευές επηρεάζονται κυρίως από την 

πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων υποδομής, 

και ως εκ τούτου παρουσιάζουν επίσης μεγάλες 

διακυμάνσεις. Πάντως, οι επενδύσεις σε κατοικίες 

εμφανίζουν ικανοποιητική αύξηση (+13,1% έναντι 

+8,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2018), συμβατή με 

την σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας. Σε κάθε 

περίπτωση, χωρίς μεταφορές και κατασκευές πλην 

κατοικιών, οι επενδύσεις σε πάγια αυξήθηκαν κατά 

+11,3% το α’ εξάμηνο του 2019 έναντι +23,6% την 

αντίστοιχη περίοδο του 2018 (Δ02).  

Η εικόνα που αναδύεται από την εξασθένιση των 

επενδύσεων, κυρίως λόγω της παρατεταμένης 

υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων, σε σχέση με την 

Δ02: Ανάλυση επενδύσεων 
(ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί Q2 2019 και Eurostat) 

(ποσά σε € εκατ., τιμές 2010, με εποχική διόρθωση) 2017 2018 
Ιαν - Ιουν 

2018 
Ιαν - Ιουν 

2019 

Σύνολο επενδύσεων (περιλ. μεταβολής αποθεμάτων) 22.449,5 22.846,6 10.789,3 11.605,3 

% μεταβολή 10,0% 1,8% -13,8 7,6 

Σύνολο επενδύσεων σε πάγια 24.255,9 21.291,4 11.095,0 11.169,4 

% μεταβολή 9,1% -12,2% 4,3% 0,7% 

Κατοικίες 1.171,7 1.373,3 646,8 731,5 

% μεταβολή -5,5% 17,2% 8,4% 13,1% 

Λοιπές κατασκευές 9.445,9 7.286,6 4.162,3 3.041,8 

% μεταβολή 1,2% -22,9% 21,6% -26,9% 

Αγροτικά προϊόντα 98,6 102,3 40,5 39,4 

% μεταβολή 19,3% 3,8% 3,4% -2,9% 

Μεταφορικός εξοπλισμός 4.618,1 2.609,3 1.271,4 1.825,9 

% μεταβολή 50,9% -43,5% -51,6% 43,6% 

Εξοπλισμός ΤΠΕ 1.401,3 1.636,9 798,2 806,9 

% μεταβολή 6,6% 16,8% 21,3% 1,1% 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 4.437,7 5.144,8 2.535,6 2.615,2 

% μεταβολή 6,2% 15,9% 21,9% 3,1% 

Λοιπά προϊόντα 3.018,6 3.017,0 1.509,7 1.501,1 

% μεταβολή -1,0% -0,1% 0,0% -0,6% 

Σύνολο χωρίς μεταφορές και κατασκευές πλην κατοικιών 10.191,9 11.395,4 5.661,3 6.301,7 

% μεταβολή 3,5% 11,8% 23,6% 11,3% 

 

http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=371583&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
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οικονομική πολιτική που σχεδιάζεται, απαιτεί την 

ενίσχυση των επιχειρηματικών κερδών, την τόνωση 

της αγοράς κατοικίας, και την επαναδραστηριοποίηση 

του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, και κυρίως 

για μεγάλα έργα υποδομής. Και πολλά από τα μέτρα 

που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, όντως σκοπεύουν προς 

αυτή την κατεύθυνση. Παραμένει, πάντως, ζητούμενο 

η σύνθεση των επενδύσεων, καθώς δεν έγινε μνεία 

πιο εξειδικευμένων μέτρων στήριξης των επενδύσεων 

στη βιομηχανία, που είναι κομβικής σημασίας για τον 

παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής 

οικονομίας.  

 

 

Ήδη, το υπό διαμόρφωση καλό επενδυτικό 

κλίμα ενισχύεται και από την απεμπλοκή 

των μεγάλων τουριστικών έργων, και των 

επενδύσεων στο Ελληνικό, στη Μακεδονία 

της Eldorado Gold, και στον Πειραιά της 

Cosco, που καθυστερούσαν, ενώ ήδη 

έχουν ανακοινωθεί επενδύσεις στον κλάδο 

των φαρμάκων και της έρευνας και 

τεχνολογίας. 

 

 

 

Το τελευταίο αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στοιχεία 

των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας. Στο α’ 

εξάμηνο του 2019, η συμβολή του εξωτερικού τομέα 

είναι αρνητική, κυρίως λόγω αποκλιμάκωσης του 

ρυθμού αύξησης των εξαγωγών αγαθών (+1,8% από 

+9,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2018) και ενίσχυσης 

του ρυθμού αύξησης των εισαγωγών αγαθών (+4,2% 

από -5,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2018), με τη 

συμβολή του τουρισμού να παραμένει σχεδόν 

αμετάβλητη. Οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν μερικώς 

την αρνητική επίδραση των παγκόσμιων 

γεωπολιτικών/ εμπορικών ανταγωνισμών στην 

ελληνική οικονομία. οφείλονται, όμως, και στη σχετική 

άπνοια της εγχώριας επενδυτικής δραστηριότητας. 

Πιστοποιούν, ταυτόχρονα, τον ελλειμματικό χαρακτήρα 

της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, με το 

ζητούμενο από άποψη οικονομικής πολιτικής να 

παραμένει η απαιτούμενη ώθηση στους διεθνώς 

εμπορεύσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια 

σειρά άμεσων φοροελαφρύνσεων (Δ03) που αφορούν 

στο φόρο εισοδήματος και των φυσικών προσώπων 

και των επιχειρήσεων, αλλά και προανήγγειλε 

περαιτέρω φοροελαφρύνσεις με ορίζοντα τα επόμενα 

χρόνια μέχρι το 2023. Η μείωση της φορολογίας των 

επιχειρηματικών κερδών από το 28% στο 24% και της 

φορολογίας μερισμάτων από 10% σε 5%, που θα 

προκύψουν το 2019, καθώς και η περαιτέρω μείωση 

του εταιρικού φόρου τα επόμενα χρόνια προς το 20%, 

είναι μέτρα που θα τονώσουν το επενδυτικό 

ενδιαφέρον. Τα μέτρα αυτά σηματοδοτούν ότι η 

ελληνική οικονομία γίνεται πιο ανταγωνιστική και πιο 

ελκυστική, και για εγχώριους αλλά και για ξένους 

επενδυτές, στην άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Βεβαίως, όπως έχει επισημανθεί και 

στο παρελθόν, μέτρα στήριξης των επενδύσεων μετά 

και όχι πριν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, 

ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Στο 

πλαίσιο αυτό, η αναφορά του Πρωθυπουργού ότι 

καθιερώνονται οι υπεραποσβέσεις με το επικείμενο 

φορολογικό νομοσχέδιο για την εμπροσθοβαρή 

στήριξη των επενδύσεων, ικανοποιεί και το ανωτέρω 

κριτήριο. 

Στην ίδια κατεύθυνση προέλκυσης επενδύσεων 

εντάσσονται και μέτρα για να γίνει η χώρα έδρα 

μεγάλων πολυεθνικών, καθώς αποσαφηνίζεται η 

έννοια της φορολογικής κατοικίας. Ήδη, το υπό 

διαμόρφωση καλό επενδυτικό κλίμα ενισχύεται και 

από την απεμπλοκή των μεγάλων τουριστικών έργων, 

και των επενδύσεων στο Ελληνικό, στη Μακεδονία της 

Eldorado Gold, και στον Πειραιά της Cosco, που 

καθυστερούσαν, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί 
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Δ03: Εξαγγελίες Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
(Γραφείο Πρωθυπουργού, Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο 
της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 7 Σεπ. 2019) 

Φορολογία Επενδύσεις 

- Μείωση ΕΝΦΙΑ που πληρώθηκε το 2019 κατά 22%. 

- Βελτίωση του συστήματος των 120 δόσεων για ασφαλιστικές 
και φορολογικές οφειλές με χαμηλότερο επιτόκιο. 

- Μείωση γραφειοκρατίας στην προστασία της πρώτης κατοικίας. 

- Διατήρηση του αφορολόγητου σε €8.636 και μείωση του 
συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι €10.000 σε 9% από 
22% για τα εισοδήματα του 2020. 

- Φορολόγηση νέων αγροτικών σχημάτων με συντελεστή 10%. 

- Προώθηση νομοθεσίας για αγροτικούς συνεταιρισμούς. 

- Μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών 
προσώπων σε 24% από 28% για εισοδήματα 2019 (με 
προοπτική να μειωθεί περεταίρω σε 20%). 

- Μείωση του φόρου στα μερίσματα για εισοδήματα 2019 σε 5% 
από 10%. 

- Αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. 

- Έκπτωση 40% σε δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση και 
την ανακαίνιση κτιρίων. 

- Αναστολή φόρου υπεραξίας των ακινήτων.  

- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς 
αλληλεγγύης μέχρι το 2023. 

- Καταβολή εντός του 2020 επιδόματος €2.000 για κάθε παιδί 
που γεννιέται με εξαίρεση όσους ανήκουν σε πολύ υψηλή 
εισοδηματική κατηγορία. 

- Μετάπτωση στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% των 
βρεφικών ειδών, παιδικών καθισμάτων, κλπ. 

- Παροχή πρόσθετου αφορολόγητου €1.000 για κάθε παιδί και 
μηνιαία ενίσχυση €180 για θέση σε παιδικό σταθμό. 

- Διατήρηση του έκτακτου επιδόματος των συνταξιούχων που 
καταβλήθηκε για το 2019 προεκλογικά και καταβολή του στο 
τέλος του 2020.  

- Ψήφιση νέου φορολογικού νόμου που θα περιλαμβάνει 
απλούστευση του φορολογικού κώδικα, ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και συγκέντρωση των διάσπαρτων 
επενδυτικών κινήτρων, αποσαφήνιση της έννοιας της 
φορολογικής κατοικίας, ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης με κίνητρα σε επιχειρήσεις που θα ενισχύουν τους 
εργαζόμενους με παροχές σε είδος και καθιέρωση των 
υπεραποσβέσεων. 

 

- Δημοσίευση κομβικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για 
την επένδυση στο Ελληνικό και έναρξη έργων στις αρχές του 
2020. Συνολική αξία της επένδυσης, €8 δισ. με περισσότερες 
από 10 χιλ. θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και 75 χιλ. 
θέσεις με την ολοκλήρωση. 

- Υπογραφή εκκρεμών αποφάσεων για την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση της επένδυσης της Eldorado Gold στις Σκουριές 
και διερεύνηση της δυνατότητας νέας επένδυσης στην Θράκη 
ύψους άνω του €1 δισ. με 1.900 θέσεις εργασίας κατά την 
κατασκευή και 1.000 θέσεις με την ολοκλήρωση. 

- Επέκταση της επένδυσης της Cosco σε προβλήτες 
κρουαζιέρας, νέες υποδομές και ξενοδοχεία, ύψους €800 εκατ. 
με 2.500 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και 3.000 θέσεις 
με την ολοκλήρωση. 

- Δημιουργία από την PFIZER του πρώτου από τα 6 διεθνή 
κέντρα ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και 
ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, με 200 νέες θέσεις εργασίας. 

- Υλοποίηση νέων επενδύσεων ύψους €460 εκατ. μέσα στην 
επόμενη τριετία από 17 φαρμακοβιομηχανίες σε έρευνα και 
ανάπτυξη, κλινικές μελέτες, εκσυγχρονισμό παραγωγικών 
εγκαταστάσεων και αναβάθμιση διαδικασιών.  

- Δυνατότητα συμψηφισμού (έως 50 εκατομμύρια ευρώ για το 
2019) μέρος των επενδύσεων του κλάδου παραγωγής 
φαρμάκων με τις υποχρεώσεις τους έναντι του ελληνικού 
Δημοσίου για το clawback.  

- Ολοκλήρωση διαγωνισμών για τις επενδύσεις στον τομέα των 
αμυντικών βιομηχανιών. 

- Ολοκλήρωση των διαγωνισμών για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά 
και των διαπραγματεύσεων για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. 

- Δρομολόγηση επενδύσεων στον Τουρισμό (Κασσιόπη, 
Αφάντου και Ελούντα).  

- Καθιέρωση ευνοϊκότερων όρων για την προσέλκυση 
στρατηγικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
απλοποίησης των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων κατά τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και της διευκόλυνσης της εγκατάστασης 
επιχειρηματικών πάρκων. 

- Ίδρυση Μητρώου Υποδομών για την ενημέρωση και την 
προσέλκυση επενδύσεων. 

- Δρομολόγηση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, ο οποίος θα 
αποτυπώνει όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με 
οποιοδήποτε οικόπεδο (καθοριστικές χρήσεις, συντελεστές 
δόμησης, ιδιοκτησίες κλπ). 

- Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τις συμπράξεις μεταξύ 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.  

- Μεταφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών των Γραμματειών με 
αντικείμενο τις εξαγωγές, την εξωστρέφεια και την οικονομική 
διπλωματία. 

- Επιτάχυνση της αδειοδότησης συστημάτων κεραιών στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών για τη μετάβαση στην εποχή του 
5G. 

- Υλοποίηση ενιαίου σχεδίου για τη μείωση των κόκκινων 
δανείων, με νέο σύστημα εγγυήσεων κατά το Ιταλικό πρότυπο 
και με βελτίωση της πτωχευτικής διαδικασίας. 

 

https://primeminister.gr/2019/09/07/22186
https://primeminister.gr/2019/09/07/22186
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Δ03: Εξαγγελίες Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (συνέχεια) 
(Γραφείο Πρωθυπουργού, Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο 
της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 7 Σεπ. 2019) 

 

Εργασιακά Ψηφιακός μετασχηματισμός 

- Κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης.  

- Σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους 
μισθωτούς πλήρους απασχόλησης κατά πέντε μονάδες, 
από την 1η Ιουλίου του 2020 έως και το 2023 (μείωση κατά 
1 μία μονάδα μέχρι το τέλος του 2020).  

- Άμεση θέσπιση της προσαύξησης στην αμοιβή των μερικώς 
απασχολούμενων κατά 10% την ώρα για υπερωριακή 
απασχόληση, με στόχο την ενθάρρυνση της μόνιμης 
απασχόλησης. 

- Αναβάθμιση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο θα 
απεικονίζει όλες τις μονάδες εργασίας στη χώρα, με στόχο 
τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας και κάθε παράβασης της 
εργατικής νομοθεσίας. 

- Ίδρυση Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων για τους συνεπείς 
εργοδότες. 

- Εκσυγχρονισμός του συνδικαλιστικού νόμου. 

- Προσαρμογή του συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων στα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

- Εξαίρεση από τις κλαδικές συμβάσεις των επιχειρήσεων 
υπό διάσωση ή αναδιάρθρωση, με στόχο τη διάσωση 
θέσεων εργασίας. 

- Καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας εργαζομένου με στόχο 
την κατάργηση της γραφειοκρατίας στη δήλωση των 
υπερωριών (σε πρώτη φάση πιλοτικά στις μεγάλες 
επιχειρήσεις). 

- Έκδοση του 34% των νέων συντάξεων ηλεκτρονικά μέχρι 
τον Ιούνιο του 2020 και του 90% μέχρι τον Ιούνιο του 2021, 
χωρίς τη φυσική παρουσία του ασφαλισμένου.  

- Εφαρμογή του νέου συστήματος επικουρικής ασφάλισης για 
τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από την 1η 
Ιανουαρίου του 2021. 

- Ανάπτυξη εθνικού πλαισίου κατά της γραφειοκρατίας, με 
εργαλείο την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και θεσμοθέτηση 
του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, με αποστολή τη 
συνεχή αποτύπωση των διοικητικών βαρών που 
προκύπτουν από νόμους και αποφάσεις της Διοίκησης για 
επιχειρήσεις, πολίτες και υπαλλήλους.  

- Απλούστευση εντός του 2020 του πλαισίου που αφορά 
στοχευμένες πολιτικές (διάγνωση για την ειδική αγωγή, 
διεκπεραίωση υποθέσεων στα προξενεία).  

- Ψηφιοποίηση της ενδοδιοικητικής συνεργασίας.  

- Προκήρυξη διαγωνισμού πριν το τέλος του 2019 για τις νέες 
ταυτότητες, οι οποίες θα ενσωματώνουν εξελιγμένη 
υποδομή, με ψηφιακές υπογραφές, επιτρέποντας την 
«απομακρυσμένη ταυτοποίηση». 

- Διάθεση της ηλεκτρονικής πύλης GOV.GR (κεντρική 
γέφυρα αλληλεπίδρασης του πολίτη με το κράτος) τους 
πρώτους μήνες του 2020 σε πιλοτική μορφή.  

- Παρουσίαση στις αρχές του 2020 της εθνικής στρατηγικής 
για τα δίκτυα 5G με δημοπράτηση και του σχετικού 
φάσματος μέχρι το τέλος του 2020. 

 

https://primeminister.gr/2019/09/07/22186
https://primeminister.gr/2019/09/07/22186
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της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 7 Σεπ. 2019) 

 

Παιδεία, Υγεία, Ασφάλεια, Δημόσια Διοίκηση Ενέργεια, περιβάλλον 

- Κατάργηση του Πανεπιστημιακού ασύλου.  

- Ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων στα δημόσια 
Πανεπιστήμια. 

- Απελευθέρωση της χρηματοδότησης των ερευνητικών 
προγραμμάτων από την γραφειοκρατία, με αλλαγή του 
ρυθμιστικού πλαισίου για τους ερευνητικούς λογαριασμούς 
των ΕΛΚΕ.  

- Πλήρης αναθεώρηση του πλαισίου για την τεχνική 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, με τον ΟΑΕΔ στο 
επίκεντρο και σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις.  

- Εξορθολογισμός των προμηθειών υγείας και ενιαία διοίκηση 
στα νοσοκομεία. 

- Ανάπτυξη της τηλεϊατρικής. 

- Προώθηση του συστήματος ψηφιακών ιατρικών φακέλων.  

- Ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού.  

- Πλήρης αξιοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

- Προσλήψεις 2.000 νοσηλευτών και 2.000 νέων γενικών 
ιατρών Πρωτοβάθμιας Υγείας.  

- Άμεση πρόσληψη 1.500 νέων αστυνομικών μέχρι το τέλος 
του 2019. 

- Ανασύσταση των ομάδων «ΔΙΑΣ» και «ΔΕΛΤΑ». 

- Ανανέωση του στόλου των περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ. μέσα 
στο 2020. 

- Εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για την 
αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών των δημόσιων 
φορέων. 

- Άμεση ενεργοποίηση του κλάδου των επιτελικών στελεχών 
της Δημόσιας Διοίκησης. 

- Κατάρτιση των δημόσιων υπαλλήλων μέσω του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

- Παρουσίαση μέχρι το τέλος του 2019 της Εθνικής Πολιτικής 
για την Ενέργεια και το Κλίμα έως το 2030 και την 
Μακροπρόθεσμη Στρατηγική έως το 2050. 

- Έγκριση νέου Ηλιοθερμικού Έργου Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με τεχνολογία Ρευστού Άλατος στην Κρήτη, το 
οποίο αποτελεί «πράσινη» επένδυση ύψους €250 εκατ. και 
θα καλύψει σχεδόν το 10% των αναγκών της Κρήτης. 

- Υλοποίηση του πλάνου διάσωσης της ΔΕΗ, με ταχύτερη 
απεξάρτηση από το λιγνίτη, αδρανοποιώντας παλιές 
μονάδες που δεν είναι πια οικονομικά βιώσιμες. 

- Δρομολόγηση των διασυνδέσεων της ηπειρωτικής Ελλάδας 
με τις Κυκλάδες και την Κρήτη και των Δωδεκανήσων με την 
Κρήτη. 

- Επιτάχυνση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των 
επενδύσεων, με τη θέσπιση νέων ρυθμιστικών όρων, με 
στόχο τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων που αφορούν 23 
επενδυτικά σχέδια. 

- Εκπόνηση εντός του 2020 του Εθνικού Σχεδίου για την 
Ηλεκτροκίνηση με ειδική πρόνοια για τη χωροθέτηση των 
σταθμών για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Η αρχή θα 
γίνει από τον στόλο των αστικών λεωφορείων της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης, μεγάλο μέρος των οποίων θα είναι 
ηλεκτροκίνητα. 

- Αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων, ξεκινώντας από την Αττική, με 
έμφαση στην πρόληψη και την ανακύκλωση, ιδίως των 
οργανικών αποβλήτων, και με νέες επενδύσεις σύγχρονης 
διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης σε συνεργασία με 
τον ιδιωτικό τομέα.  

- Απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης από το 2021. 
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Δ03: Εξαγγελίες Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης (συνέχεια) 
(Γραφείο Πρωθυπουργού, Ομιλία του Πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους παραγωγικούς φορείς στο 
πλαίσιο της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 7 Σεπ. 
2019) 

Μέτρα ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα 

- Δημιουργία και διεθνής πιστοποίηση ενός συλλογικού 
σήματος για τα μακεδονικά προϊόντα. 

- Ανάπτυξη αποθηκευτικών, ψυχόμενων χώρων στη 
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης για την τόνωση του 
τομέα των αγροτικών μεταφορών. 

- Υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης ύψους €300 εκατ. και ολοκλήρωση της 
σύνδεσής του με το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και των 
σιδηροδρόμων. 

- Ολοκλήρωση των κάθετων συνδέσεων της Εγνατίας Οδού. 
Εντός 18 μηνών δημοπράτηση του δρόμου Δράμας-
Αμφίπολης-Εγνατίας και έναρξη μελετών για τον δρόμο 
Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.  

- Αναβάθμιση της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, με την 
κατασκευή υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου, με 
σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και σε συνεννόηση 
και με την Περιφέρεια.  

- Προκήρυξη στις αρχές του 2020 διεθνούς αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ. 

- Έκδοση νομοθετικών πράξεων για την παραχώρηση 760 
στρεμμάτων του Δημοσίου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη 
Καινοτομίας, με στόχο τη φιλοξενία της πρωτοβουλίας 
«Thess/Intec», ένα νέο πάρκο καινοτομίας, που θα 
χρηματοδοτηθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία. 

- Καθιέρωση Ελεύθερης Ζώνης στη δυτική πλευρά της 
Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για επιχειρήσεις με εξαγωγικό 
προσανατολισμό. Οι επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν 
θα απαλλάσσονται από δασμούς και Φ.Π.Α.  

- Οργάνωση της βιομηχανικής ζώνης στο Καλοχώρι. 
Σύσταση, εντός του 2020, Ειδικής Εταιρείας Ανάπτυξης που 
θα αναλάβει τη μετατροπή της περιοχής σε επιχειρηματικό 
πάρκο, κατά το πρότυπο αυτού που γίνεται στα Οινόφυτα. 

- Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος (24 χιλ. τ.μ.) του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά και χρήση του ως 
χώρο πολιτισμού και Ιστορίας, φιλοξενώντας τρία μουσεία.  

- Ανακατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ. 

- Λειτουργία του Μετρό τον Απρίλιο του 2023, το οποίο θα 
περιλαμβάνει και τον σταθμό Βενιζέλου, με απόσπαση και 
επανατοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων. 

- Κυκλοφορία, εντός του 2019, 102 επιπλέον λεωφορείων 
ΟΑΣΘ και ανάθεση στα ΚΤΕΛ περιαστικών και 
υπεραστικών διαδρομές, ώστε ο ΟΑΣΘ να καλύπτει 
επαρκέστερα την μητροπολιτική ζώνη (150 με 200 
λεωφορεία θα μπουν αμέσως στην εξυπηρέτηση της 
πόλης).   

 

επενδύσεις στον κλάδο των φαρμάκων και της 

έρευνας και τεχνολογίας. Τέλος, εκσυγχρονίζονται 

όλες οι δομές που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις όπως 

τα επιχειρηματικά πάρκα, η χωροθέτηση της γης, οι 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η 

προώθηση των εξαγωγών, η τραπεζική 

χρηματοδότηση μέσω της ταχείας αντιμετώπισης εντός 

τριετίας των κόκκινων δανείων, κ.ο.κ. 

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι αναμφίβολα 

προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν, όμως, και 

τομείς όπου η αγορά περιμένει περισσότερα στο 

μέλλον. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να 

εξοφληθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση τα χρέη του 

δημοσίου προς την παραγωγική οικονομία και να 

επεκταθεί η περικοπή της επιβάρυνσης από τον 

ΕΝΦΙΑ, πέραν των φυσικών προσώπων, και στα 

νομικά πρόσωπα. Πρέπει, επίσης, να εξετασθούν τα 

περιθώρια κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου 

στον ΕΝΦΙΑ, καθώς λειτουργεί αποτρεπτικά στην 

ανάπτυξη του κλάδου της διαχείρισης ακινήτων. Ο 

συμπληρωματικός φόρος στον ΕΝΦΙΑ δεν συνάδει με 

τις λοιπές ρυθμίσεις για την ανάκαμψη της 

κτηματαγοράς που ήδη ανακοινώθηκαν, όπως η 

τριετής αναστολή επιβολής ΦΠΑ νεόδμητων 

οικοδομών και του φόρου υπεραξίας ακινήτων στις 

μεταβιβάσεις, και η έκπτωση φόρου 40% για δαπάνες 

αναβάθμισης κτιρίων.  

Στον τομέα της φορολόγησης των φυσικών 

προσώπων, με τη μείωση του φορολογικού 

συντελεστή για τις πρώτες €10.000 από 22% σε 9% 

και τη διατήρηση του αφορολόγητου στις €8.636, 

δρομολογείται σημαντική φοροελάφρυνση στα χαμηλά 

εισοδήματα. Το διαθέσιμο εισόδημα των πιο χαμηλών 

εισοδηματικών στρωμάτων ενισχύεται, επίσης, και με 

την αύξηση του αφορολογήτου κατά €1000 ανά παιδί, 

με την εφ’ άπαξ καταβολή €2000 για κάθε παιδί που 

γεννιέται, καθώς και μέσω στήριξης της δαπάνης 

οικογενειών με παιδιά (μειωμένος ΦΠΑ στα βρεφικά 

είδη, επίδομα για βρεφονηπιακούς σταθμούς, κλπ.). 

Σημαντική είναι, επίσης, η φοροελάφρυνση των 

ελεύθερων επαγγελματιών που φορολογούνταν με 

22% από το πρώτο Ευρώ. Ταυτόχρονα, ενισχύεται το 

διαθέσιμο εισόδημα και των μεσαίων στρωμάτων, που 

εξακολουθούν, όμως, να πλήττονται από την υψηλή 
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υπερφορολόγηση που ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό, η 

αναφορά του Πρωθυπουργού σε σταδιακή μείωση των 

ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες 

αρχής γενομένης από το 2020 και μέχρι το 2023, 

καθώς και η σταδιακή κατάργηση από το 2021 και 

μέχρι το 2023 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και 

του τέλους επιτηδεύματος, είναι μέτρα προς την 

επιθυμητή κατεύθυνση καθώς μειώνεται περαιτέρω η 

υπερφορολόγηση της εργασίας και αμβλύνονται τα 

κίνητρα για έξοδο από την ελληνική αγορά εργασίας 

στα πιο παραγωγικά στελέχη.  

 

 

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη 

Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί μια φιλόδοξη 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού των 

κοινωνικών και οικονομικών δομών της 

χώρας και ισότιμης συμμετοχής της στην 

ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, ως μιας 

δυτικής κοινωνίας υψηλής θεσμικής 

συγκρότησης. Πρόκειται για μια 

ισορροπημένη κοινωνικά και 

αποτελεσματική οικονομικά προσπάθεια 

ανάταξης της Ελλάδας, που είναι πλέον 

αναγκαία και για γεωπολιτικούς λόγους 

δεδομένων των διεθνών πολιτικών 

συσχετισμών στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

 

Κομβική σημασία έχουν και οι ανακοινώσεις του 

Πρωθυπουργού για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και 

ευέλικτης αγοράς εργασίας, κυρίως με την εξαίρεση 

από την εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων 

εργασίας των επιχειρήσεων υπό διάσωση ή και 

αναδιάρθρωση. Ταυτόχρονα, με την αναβάθμιση της 

ΕΡΓΑΝΗ και την απεικόνιση όλων των επιχειρήσεων 

της χώρας θα διευκολυνθεί ο έλεγχος της αδήλωτης 

εργασίας και των παραβιάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας, προς όφελος των συνεπών επιχειρήσεων 

που πλήττονται λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού.  

Επίσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας 

προωθείται με στοχευμένες πολιτικές, που θα 

καλύψουν όλες τις διαστάσεις της λειτουργίας του 

κράτους στην εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, 

με άμεσο αποτέλεσμα την κατάργηση των 

γραφειοκρατικών εμποδίων. Προτεραιότητα, επίσης, 

δίνεται στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας, της 

Ασφάλειας, της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής, 

των Υποδομών, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της 

Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

κ.ο.κ., έτσι ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες συνθήκες 

επιτάχυνσης της ιδιωτικής οικονομικής 

δραστηριότητας.   

Πέραν, όμως, των επιμέρους παρεμβάσεων, η ομιλία 

του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί μια 

φιλόδοξη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των 

κοινωνικών και οικονομικών δομών της χώρας και 

ισότιμης συμμετοχής της στην ανταγωνιστική 

παγκόσμια αγορά, ως μιας δυτικής κοινωνίας υψηλής 

θεσμικής συγκρότησης. Πρόκειται για μια 

ισορροπημένη κοινωνικά και αποτελεσματική 

οικονομικά προσπάθεια ανάταξης της Ελλάδας, που 

είναι πλέον αναγκαία και για γεωπολιτικούς λόγους 

δεδομένων των διεθνών πολιτικών συσχετισμών στην 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Η Ελλάδα έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. Οι 

μέχρι τώρα ενδείξεις από το πρόγραμμα της νέας 

διακυβέρνησης και την υλοποίησή του είναι ισχυρές ότι 

οι δυνατότητες αυτές μπορούν να γίνουν 

πραγματικότητα. Και αυτό θα συμβεί εάν ενταθούν οι 

προσπάθειες και τα επόμενα χρόνια για τον 

μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, και ιδίως 

όσον αφορά στην αναγέννηση της ελληνικής 

βιομηχανίας και τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων των 

εργαζομένων, συμβατών με τις επερχόμενες 

τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες για μεγαλύτερη 

εξωστρέφεια του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. 

Θα πρέπει πάντως να γίνει κατανοητό ότι οι βαθιές 

διαρθρωτικές αλλαγές έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα και 
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απαιτούν ρήξεις με τις παγιωμένες παθογένειες στην 

ελληνική κοινωνία. Η επιτυχία του κυβερνητικού έργου 

θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Γεγονός, πάντως, 

παραμένει ότι η απόσταση που μας χωρίζει από τις 

αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι μεγάλη. Και για 

αυτό απαιτείται ανάλογη κινητοποίηση όλων των 

κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων της χώρας. 

 

 

Η Ελλάδα έχει τεράστιες αναπτυξιακές 

δυνατότητες. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις από 

το πρόγραμμα της νέας διακυβέρνησης και 

την υλοποίησή του είναι ισχυρές ότι οι 

δυνατότητες αυτές μπορούν να γίνουν 

πραγματικότητα. Και αυτό θα συμβεί εάν 

ενταθούν οι προσπάθειες και τα επόμενα 

χρόνια για τον μετασχηματισμό της 

ελληνικής οικονομίας, και ιδίως όσον 

αφορά στην αναγέννηση της ελληνικής 

βιομηχανίας και τη δημιουργία νέων 

δεξιοτήτων των εργαζομένων, συμβατών 

με τις επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις 

και τις ανάγκες για μεγαλύτερη 

εξωστρέφεια του παραγωγικού δυναμικού 

της χώρας. 
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Οικονομικές εξελίξεις 

 

Οικονομικό κλίμα: Σημαντική άνοδο σημείωσε ο 

δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο και τον 

Αύγουστο του 2019, φτάνοντας στο υψηλότερο 

επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 

2007 και υψηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη στην 

Ευρωζώνη (Δ04). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη 

μεγάλη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με 

τα νοικοκυριά να εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα, σε 

σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, ιδίως 

αναφορικά με τις εκτιμήσεις τους για την οικονομική 

τους κατάσταση και τη γενικότερη κατάσταση της 

χώρας το επόμενο διάστημα.  

Αναλυτικότερα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος 

ανήλθε τον Αύγουστο του 2019 στις 108,4 μονάδες 

από 105,3 και 101 μονάδες τον Ιούλιο και τον Ιούνιο 

του ίδιου έτους αντίστοιχα και 104,7 μονάδες τον 

Αύγουστο του 2018, παρουσιάζοντας βελτίωση για 5ο 

συνεχόμενο μήνα. Αντίστοιχα, ο δείκτης 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε τον 

Αύγουστο του 2019 στις -8,2 μονάδες από -20 

μονάδες τον προηγούμενο μήνα και -45 μονάδες τον 

Αύγουστο του 2018. Σημειώνεται ότι η τιμή του δείκτη 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Αυγούστου 2019 

είναι η καλύτερη που έχει καταγραφεί από τον 

Σεπτέμβριο του 2000, όταν βρισκόταν στις -6 μονάδες 

(Διάγραμμα 1ης σελίδας). Η αισιοδοξία των 

νοικοκυριών αποτυπώνεται σε όλους τους επιμέρους 

δείκτες, ιδίως στις εκτιμήσεις τους για την εξέλιξη της 

οικονομικής τους κατάστασης και της γενικότερης 

κατάστασης της χώρας, με τα ποσοστά αυτών που 

αναμένουν επιδείνωση να μειώνονται τον Αύγουστο 

του 2019 σε 16,2% και 16% αντίστοιχα, από 32,1% και 

29,3% αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα και 56,6% 

και 61,7% αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2018 (Δ05).  

Παράλληλα, το ποσοστό των νοικοκυριών που 

εκτιμούν ότι θα προβούν σε λιγότερες σημαντικές 

αγορές (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ) 

διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2019 σε 43,6% από 

45,7% τον προηγούμενο μήνα και 62,3% τον 

Αύγουστο του 2018, ενώ το ποσοστό των νοικοκυριών 

που θεωρούν απίθανο να αποταμιεύσουν το επόμενο 

12μηνο μειώθηκε σε 76,3% από 81% τον 

προηγούμενο μήνα και 86,5% τον Αύγουστο του 2018 

(Δ06). Τέλος, το ποσοστό των νοικοκυριών που 

προβλέπουν ότι η ανεργία θα αυξηθεί διαμορφώθηκε 

σε 21,8% από 35,3% τον προηγούμενο μήνα και 

53,2% τον Αύγουστο του 2018. Η αισιοδοξία των 

νοικοκυριών αποτυπώνεται και στις τριμηνιαίες 

ερωτήσεις της έρευνας, με τα ποσοστά αυτών που 

εκτιμούν ότι θα προβούν σε λιγότερες δαπάνες για 

αγορά αυτοκινήτου, αγορά νέας κατοικίας και βελτίωση 

κατοικίας να ακολουθούν πτωτική πορεία (Δ07). 

 
Δ04: Οικονομικό κλίμα και καταναλωτική εμπιστοσύνη: 
Ελλάδα και Ευρωζώνη (EE - DG ECFIN, Αυγ. 2019) 

 
 

Δ05: Εκτιμήσεις νοικοκυριών για την εξέλιξη της 
οικονομικής τους κατάστασης και τη γενικότερη 
κατάσταση της χώρας (EE - DG ECFIN, Αυγ. 2019) 
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Δ06: Πρόθεση νοικοκυριών για πραγματοποίηση 
σημαντικών αγορών και για αποταμίευση 
(EE - DG ECFIN, Αυγ. 2019) 

 
 
Δ07: Πρόθεση νοικοκυριών για αγορά αυτοκινήτου και 
αγορά ή βελτίωση κατοικίας 
(EE - DG ECFIN, Αυγ. 2019) 

 

 

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι προσδοκίες στη 

βιομηχανία παρουσίασαν ελαφρά κάμψη, με το 

ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων να 

διαμορφώνεται σε +0,6 μονάδες από +1,7 μονάδες τον 

προηγούμενο μήνα και +6,3 μονάδες τον Αύγουστο 

του 2018, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των 

εκτιμήσεων για την πορεία των παραγγελιών, τόσο 

από την εγχώρια αγορά όσο και για εξαγωγές, το 

επόμενο τρίμηνο. Μικρή πτώση παρουσίασαν επίσης 

και οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της παραγωγής, οι 

οποίες όμως εξακολουθούν να βρίσκονται σε θετικό 

έδαφος, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις 

+26 μονάδες από +27 μονάδες τον προηγούμενο μήνα  

Δ08: Επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία 
(EE - DG ECFIN, Αυγ. 2019) 

 

 
 
Δ09: Επιχειρηματικές προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο 
(EE - DG ECFIN, Αυγ. 2019) 

 

 

 

και +29 μονάδες τον Αύγουστο του 2018. Αντίθετα, οι 

προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν οριακά 

(+1 μονάδα από +0,5 τον προηγούμενο μήνα και +11 

τον Αύγουστο του 2018, Δ08).  

Στο λιανικό εμπόριο, οι επιχειρηματικές προσδοκίες 

ενισχύθηκαν σημαντικά τον Αύγουστο του 2019 για 3ο 

συνεχόμενο μήνα, ως αποτέλεσμα κυρίως των θετικών 

εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις και την εξέλιξή 

τους το επόμενο τρίμηνο (Δ09). Αυτό ενισχύει και τις 

προοπτικές για την ανάκαμψη των λιανικών 

πωλήσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία 

παρουσίασε αποδυνάμωση το 2ο τρίμηνο του 2019 (-

0,7% σε ετήσια βάση).  
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Δ10: Επιχειρηματικές προσδοκίες στις υπηρεσίες 
(EE - DG ECFIN, Αυγ. 2019) 

 
 

Δ11: Επιχειρηματικές προσδοκίες στις κατασκευές 
(EE - DG ECFIN, Αυγ. 2019) 

 

 

Ανάλογη περίπου εικόνα παρουσίασε το κλίμα και στις 

υπηρεσίες, όπου οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για 

την τρέχουσα ζήτηση και την εξέλιξή της το επόμενο 

τρίμηνο, καθώς και οι προβλέψεις τους για την πορεία 

της απασχόλησης βελτιώθηκαν σημαντικά τον Ιούλιο 

και τον Αύγουστο του 2019, με τα αντίστοιχα ισοζύγια 

να διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα 

κατά τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου 

έτους (Δ10).  

Τέλος, στις κατασκευές, οι επιχειρηματικές 

προσδοκίες επιδεινώθηκαν με τα ισοζύγια για την 

εξέλιξη του προγράμματος εργασιών και την πορεία 

της απασχόλησης το επόμενο τρίμηνο να παραμένουν 

σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (Δ11).      

Δ12: Δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση πλην 
πετρελαιοειδών (ΕΛΣΤΑΤ, Ιουλ. 2019)  

 

 

Σημειώνεται ότι στην κατάρτιση του δείκτη οικονομικού 

κλίματος η βιομηχανία συμβάλλει κατά 40%, οι 

υπηρεσίες κατά 30%, η καταναλωτική εμπιστοσύνη 

κατά 20% και οι κατασκευές και το λιανικό εμπόριο 

κατά 5%. 
 

Βιομηχανική παραγωγή: Οριακή κάμψη σημείωσε η 

παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών τον 

Ιούλιο του 2019 (-0,3%) έπειτα από 10 συνεχόμενους 

μήνες θετικής μεταβολής και έναντι αύξησης +6,1% 

τον Ιούλιο του 2018 (Δ12). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 

κυρίως στη μείωση της παραγωγής στους κλάδους 

τροφίμων (-7,6% έναντι +11,1% τον Ιούλιο του 2018) 

και μη μεταλλικών ορυκτών (-10,6% έναντι αύξησης 

+2,8% τον Ιούλιο του 2018). 

Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2019 η 

παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών 

εμφανίζει άνοδο +3,6%, επιπλέον αύξησης +3% το 

αντίστοιχο διάστημα το 2018, με τους περισσότερους 

κλάδους να καταγράφουν θετικές μεταβολές (Δ13), 

ιδίως τα φάρμακα (+25%, επιπλέον αύξησης +17,8% 

το αντίστοιχο διάστημα το 2018) και οι Η/Υ και τα 

ηλεκτρονικά προϊόντα (+28,7%, επιπλέον αύξησης 

+10,3% το αντίστοιχο διάστημα το 2018).  
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Εξαγωγές: Ανάκαμψη παρουσίασαν οι εξαγωγές 

αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία τον Ιούλιο του 2019 

καταγράφοντας αύξηση +9,3% σε αξία και +10,2% σε 

όγκο, έπειτα από την πτώση του Ιουνίου (-4,9% σε 

αξία και -3,4% σε όγκο). Ανάλογη πορεία 

ακολούθησαν και οι αντίστοιχες εισαγωγές, οι οποίες 

αυξήθηκαν κατά +6,2% σε αξία και +6,8% σε όγκο 

(Δ14).  

Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2019 οι 

εξαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία ανήλθαν σε €13,5 

δισ., παρουσιάζοντας άνοδο +5,1%, επιπλέον 

αύξησης +12,6% κατά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2018. 

Ωστόσο, οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά το ίδιο 

διάστημα αυξήθηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό (+6,5%), 

συμβάλλοντας στη διόγκωση του εμπορικού 

ελλείμματος κατά €781 εκατ. (έλλειμμα -€10,1 δισ. το 

διάστημα Ιαν – Ιουλ 2019, έναντι -€9,3 δισ. το 

αντίστοιχο διάστημα το 2018).  

Η άνοδος των εξαγωγών κατά το διάστημα Ιαν – Ιουλ 

2019 οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εξαγωγών 

βιομηχανικών προϊόντων (+8,4%), ιδίως των χημικών 

(+16,7%) και των διαφόρων βιομηχανικών ειδών 

(+25,3%), ενώ αντίθετα σημαντική πτώση κατέγραψαν 

οι εξαγωγές λαδιού (-47,7%, Δ15).  

 
 

 

 

 

 

Δ14: Μεταβολή όγκου εξαγωγών και εισαγωγών χωρίς 
καύσιμα και πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, Ιουλ. 2019)  

 
 
Δ15: Εξαγωγές κατά ομάδα προϊόντων 
(ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat, Ιουλ. 2019)  

 Ιαν – Ιουλ 
%Δ 

€ εκατ. 2017 2018 

Αγροτικά προϊόντα 3.624,6 3.508,8 -3,2% 

   Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 2.743,2 2.818,0 2,7% 

   Ποτά – καπνός 418,5 448,6 7,2% 

   Λάδια και λίπη ζωικά ή φυτικά 462,9 242,2 -47,7% 

Πρώτες ύλες 746,2 847,3 13,6% 

Καύσιμα 6.464,7 6.449,3 -0,2% 

Βιομηχανικά προϊόντα 8.240,6 8.933,3 8,4% 

   Χημικά 2.053,5 2.397,4 16,7% 

   Βιομηχανικά είδη κατά Α’ ύλη 3.128,1 3.112,8 -0,5% 

   Μηχανήματα  1.774,4 1.813,1 2,2% 

   Διάφορα βιομηχανικά είδη 1.284,7 1.610,0 25,3% 

Άλλα 350,0 268,1 -23,4% 

Σύνολο 19.426,0 20.006,8 3,0% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 12.961,3 13.557,5 4,6% 

  

Δ13: Δείκτες 
βιομηχανικής 
παραγωγής σε 
βασικούς κλάδους 
(ΕΛΣΤΑΤ, Ιουλ. 2019) 
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Λιανικές πωλήσεις: Άνοδο +1,9% σε ετήσια βάση 

σημείωσε ο όγκος λιανικών πωλήσεων πλην 

καυσίμων τον Ιούνιο του 2019, εμφανίζοντας 

ανάκαμψη έπειτα από πτώση -2,5% τους δύο 

προηγούμενους μήνες. Συνολικά κατά το 1ο εξάμηνο 

του 2019, ο όγκος λιανικών πωλήσεων πλην 

καυσίμων εμφανίζει πτώση -1,2%, κυρίως λόγω της 

μείωσης στα καταστήματα τροφίμων, ποτών και 

καπνού (-3,1%) και στα πολυκαταστήματα (-16%), ενώ 

αντίθετα αύξηση καταγράφεται στα καταστήματα 

βιβλίων, χαρτικών και προϊόντων τεχνολογίας 

(+12,2%) και στα καταστήματα επίπλων (+4,5%, Δ16).  

Σημειώνεται ότι η αποδυνάμωση του όγκου λιανικών 

πωλήσεων κατά το 1ο εξάμηνο του 2019 

αποτυπώνεται στη στασιμότητα της ιδιωτικής 

κατανάλωσης κατά το ίδιο διάστημα, ενώ τους 

επόμενους μήνες αναμένεται να ενισχυθεί δεδομένης 

της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου και της 

σημαντικής βελτίωσης της καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης και των επιχειρηματικών προσδοκιών 

στο λιανικό εμπόριο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 

ίδιου έτους. 

Αγορά εργασίας: Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό 

ανεργίας διαμορφώθηκε σε 17% τον Ιούνιο του 2019, 

έναντι 17,1% τον προηγούμενο μήνα και 19,2% τον 

Ιούνιο του 2018. Ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας 

ενισχύεται από τις αρχές του έτους, έπειτα από την 

εποχική κόπωση που εμφάνισε το τελευταίο τρίμηνο 

του 2018 (Δ17). 

 
Δ17: Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας 
(ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Ιουν. 2019)  

 
 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 

εργατικού δυναμικού, τον Ιούνιο του 2019 οι 

απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά +80,1 χιλ. άτομα σε 

σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018 (+2,1%) και κατά 

+5,8 χιλ. άτομα σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019 

(+0,1%). Τέλος, οι άνεργοι ανήλθαν σε 805,1 χιλ., 

έναντι 915,2 χιλ. τον Ιούνιο του 2018 και 921,9 χιλ. τον 

Μάιο του 2018. 

  

Δ16: Δείκτης 
όγκου στο 
λιανικό εμπόριο 
κατά κατηγορία 
καταστημάτων 
(ΕΛΣΤΑΤ, Ιουν. 
2019) 
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Τιμές: Οριακά αρνητικός ήταν ο πληθωρισμός τον 

Αύγουστο του 2019 (-0,2%), κυρίως λόγω της 

πτωτικής τάσης που παρατηρείται στις τιμές αγαθών (-

0,8%), ενώ οι τιμές υπηρεσιών αυξάνονται (+0,6%, 

Δ18). Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019 ο 

γενικός δείκτης τιμών εμφανίζει άνοδο +0,4% (στο ίδιο 

επίπεδο με το αντίστοιχο διάστημα το 2018), με τις 

τιμές στις κυριότερες κατηγορίες να παρουσιάζουν 

μικτή εικόνα (Δ19). Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες 

αυξήσεις τιμών σημειώνονται στις επικοινωνίες 

(+4,3%), ενώ μείωση των τιμών παρατηρείται στην 

ένδυση και υπόδηση (-1,0%), τα έπιπλα και τον 

οικιακό εξοπλισμό (-1,8%) και στις υπηρεσίες 

αναψυχής (-1,6%).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ18: Τιμές αγαθών, υπηρεσιών και πυρήνας 
πληθωρισμού 
(ΕΛΣΤΑΤ, Αυγ. 2019)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Δ19: Μεταβολή δείκτη 
τιμών καταναλωτή 
στις βασικές ομάδες 
αγαθών και 
υπηρεσιών 
(ΕΛΣΤΑΤ, Αυγ. 2019) 
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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/

