
 

 

 σλοιηθός αρηζκός ζαλάηωλ από COVID-19 αλά εκέρα (ζωρεσηηθά) 
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και Worldometer, 01/04/2020) 
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Οη απφςεηο ζηελ παξνχζα έθζεζε είλαη  

ησλ ζπγγξαθέσλ θαη φρη απαξαίηεηα ηνπ ΣΔΒ. 

Ο ΣΔΒ δελ θέξεη θακία επζχλε γηα  

ηελ αθξίβεηα ή ηελ πιεξφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε έθζεζε. 

 

ΜΔ ΣΗΝ ΔΤΓΔΝΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ:  

 

 

Γηφγθσζε ειιεηκκάησλ γηα απνθαηάζηαζε 
νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο…  

 

Η ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηελ 3ε εβδνκάδα αλαγθαζηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ απνθπγήο ζπγρξσηηζκνχ γηα ην κεηξηαζκφ ηεο δηάδνζεο ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Τν 

θφζηνο γηα ηελ νηθνλνκία είλαη ηεξάζηην, θαζψο δηαξξεγλχνληαη νη 

παξαδνζηαθέο ζρέζεηο θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο, θαη πνιιέο 

επηρεηξήζεηο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο αγξνδηαηξνθηθήο βηνκεραλίαο, ησλ 

ζνππεξκάξθεη, ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ησλ θαξκαθείσλ, 

αλαγθάδνληαη λα αλαζηείινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Η 

θπβέξλεζε έρεη εηζάγεη δέζκεο κέηξσλ (Πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, εξγαδνκέλσλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ, ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ κελφο Μαξηίνπ θαη Απξηιίνπ). Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο είλαη 

ε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαζηέιιεηαη πιήξσο ή ελ κέξεη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο, θαη ε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπο. Σχκθσλα κε ηηο θπβεξλεηηθέο αλαθνηλψζεηο, ε απνδεκίσζε εηδηθνχ 

ζθνπνχ ησλ €800 αθνξά ζε 1,7 εθαη. εξγαδνκέλνπο (81% ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα). Τα κέηξα αλαθνχθηζεο/δηεπθφιπλζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαιχπηνπλ πεξίπνπ 800.000 επηρεηξήζεηο (76% ηνπ 

ζπλφινπ). Καιχπηνληαη, επίζεο, 700.000 ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

απηναπαζρνινχκελνη θαη ηδηνθηήηεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (ή 75% ηνπ 

ζπλφινπ).  

Απηφ είλαη ζπλνπηηθά ην πιαίζην ζηήξημεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

γηα φζν δηαξθεί ε θξίζε, ιφγσ ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο 

ηνπ θνξσλντνχ. Τν φιν πξφγξακκα ζα απαηηήζεη ηακεηαθά πξφζζεηεο 

δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο €6,8 δηζ., ή 3,5% ηνπ ΑΔΠ, 
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Οη κηζζνί ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη νη 

πσιήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ 

ράλνληαη ζηε δηάξθεηα ησλ 

κέηξσλ απνθπγήο ηνπ 

ζπγρξσηηζκνχ, ράλνληαη, 

ζε κεγάιν βαζκφ γηα 

πάληα. Σπλεπψο, ηα έζνδα 

ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 

ηξαπεδψλ, πνπ κεηψλνληαη 

ιφγσ αλαζηνιψλ 

πιεξσκήο θνξνινγηθψλ, 

αζθαιηζηηθψλ θαη 

ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ 

αληηζηνίρσο, είλαη βέβαην 

φηη ζα ππνζηνχλ κείσζε.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φπσο ην ΑΔΠ πξνβιεπφηαλ πξηλ ηελ θξίζε. Η αλαζηνιή ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ππνινγίδεηαη ζε €2,1 δηζ., ε αλαζηνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζε €1,6 δηζ., ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε εηδηθνχ ζθνπνχ ζε €1,4 

δηζ., ε «επηζηξεπηέα πξνθαηαβνιή» ζε €1 δηζ. θαη ηα ππφινηπα κέηξα 

(€0,7 δηζ.) αθνξνχλ ζε πξφζζεηεο δαπάλεο πγείαο, ζε ελίζρπζε ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα (€150 εθαη.), ζε θαηαβνιή ηνπ Γψξνπ Πάζρα (πνπ 

αλαινγεί ζηελ πεξίνδν αλαζηνιήο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο), θαη ζε έθηαθηε 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ ζηε δεκφζηα πγεία 

θαη πνιηηηθή πξνζηαζία. 
 
 

Γ01: Πιεζσζκός θαηά θαηάζηαζε απαζτόιεζες (ΕΛΣΤΑΤ, Έρεσνα Εργατικού 
Δσναμικού, Δ΄ 3μηνο 2019) 

 
Πιεζσζκός 

15 εηώλ θαη άλω (τηι.) 

Δξγαηηθφ δπλακηθφ 4.688,2  

Απαζρνινχκελνη 3.901,8  

Μηζζσηνί 2.660,7  

Ιδησηηθφο ηνκέαο 1.800,7  

Γεκφζηνο ηνκέαο* 860,0  

Απηναπαζρνινχκελνη 1.119,3  

Δξγνδφηεο 286,4  

Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ 832,9  

Με ακεηβφκελα κέιε νηθνγέλεηαο 121,8  

Άλεξγνη 786,4  

Με ελεξγνί 4.401,7  

Γεληθφ ζχλνιν 9.089,9  

* Σηνηρεία 3νπ ηξηκήλνπ 2019. 

 
 
Γ02: Αρηζκός επητεηρήζεωλ θαηά κέγεζος (Εσρωπαίκή Επιτροπή, 2019 Small 
Business Act Fact Sheet) 

 
Αρηζκός 

επητεηρήζεωλ 
Ποζοζηό ζηο ζύλοιο 

Μεζαίεο θαη κηθξέο 821.209 99,96% 

Πνιχ κηθξέο 800.075 97,39% 

Μηθξέο 18.958 2,31% 

Μεζαίεο 2.176 0,26% 

Μεγάιεο 331 0,04% 

Σχλνιν 821.540 100,00% 

Σεκ.: Δθηηκήζεηο ΔΔ γηα ην 2018 κε βάζε ηα ζηνηρεία 2008-2016. Πεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο ηνπ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα (δειαδή εμαηξνχληαη νη θιάδνη γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, 

εθπαίδεπζεο θαη πγείαο). 

 

Η ηακεηαθή απηή επηβάξπλζε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη ηζφπνζε 

δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε. Γεγνλφο είλαη, πάλησο, φηη νη κηζζνί ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη νη πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ράλνληαη ζηε 

δηάξθεηα ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηνπ ζπγρξσηηζκνχ, ράλνληαη, ζε κεγάιν 

βαζκφ γηα πάληα. Σπλεπψο, ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ηξαπεδψλ, πνπ 

κεηψλνληαη ιφγσ αλαζηνιψλ πιεξσκήο θνξνινγηθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη 

ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ αληηζηνίρσο, είλαη βέβαην φηη ζα ππνζηνχλ 

κείσζε. Οη «επηζηξεπηέεο πξνθαηαβνιέο» έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

λα επηζηξαθνχλ, αλ θαη ην φιν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα δεκηνπξγεί θηλδχλνπο 

file:///C:/Users/%25CE%2598%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582/Downloads/Greece%20-%20SBA%20Fact%20Sheet%202019.pdf
file:///C:/Users/%25CE%2598%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582/Downloads/Greece%20-%20SBA%20Fact%20Sheet%202019.pdf
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Η ιχζε ηνπ 

Δπξσνκνιφγνπ ζα ήηαλ 

κηα θζελφηεξε ιχζε έλαληη 

ηνπ θξαηηθνχ δαλεηζκνχ, 

αιιά δελ ππάξρεη -αθφκα 

ηνπιάρηζηνλ- ζπκθσλία ζε 

επίπεδν Δπξσδψλεο. Σε 

θάζε πεξίπησζε, εάλ ε 

θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα 

πξνβεί ζε δαλεηζκφ, ε 

ησξηλή ζπγθπξία είλαη 

επλντθή, δεδνκέλνπ ηνπ 

ρακεινχ χςνπο ησλ 

επηηνθίσλ, ζε αληίζεζε κε 

θάπνηα άιιε κειινληηθή 

θάζε, φηαλ πεξηζζφηεξα 

επξσπατθά θξάηε 

πξνζθχγνπλ ζηηο αγνξέο, 

σζψληαο ηα επηηφθηα ζε 

πςειφηεξα επίπεδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επηζθάιεηαο. Οη πιεξσκέο ηνπ δεκνζίνπ γηα απνδεκηψζεηο εηδηθνχ 

ζθνπνχ, γηα αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο αηφκσλ πνπ ακείβνληαη 

ηνηνπηνηξφπσο, θαη φιεο νη δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, είλαη βεβαίσο δαπάλεο, πνπ απμάλνπλ πξνζσξηλά ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. Με άιια ιφγηα, ην έιιεηκκα θέηνο θαίλεηαη λα 

απμάλεη θαηά ηεθκήξην θαηά €3,5 δηζ. ην κήλα πεξίπνπ (50% Φ €6,8 δηζ.) 

ιφγσ ησλ κέηξσλ, θαη θαηά €2,5 δηζ. ην κήλα (ππνινγίδεηαη κηα κείσζε 

ησλ κεληαίσλ εζφδσλ, πνπ ζπλήζσο είλαη €6,5 δηζ., θαηά 40% πεξίπνπ) 

ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εζφδσλ απφ ηελ 

απψιεηα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γειαδή ε επηβάξπλζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαίλεηαη λα είλαη γχξσ ζηα €6 δηζ. ην κήλα ή πεξίπνπ 

3% ηνπ παιαηνχ ΑΔΠ. Σπλεπψο, ε επηβάξπλζε ηνπ εηήζηνπ ειιείκκαηνο 

είλαη 6 π.κ. ηνπ ΑΔΠ γηα 2 κήλεο, 9 π.κ. ηνπ ΑΔΠ, γηα 3 κήλεο, θ.ν.θ. Η 

επηβάξπλζε απηή κπνξεί λα θαιπθζεί ηζφπνζα απφ θάπνην ζπλδπαζκφ 

έθηαθηνπ δαλεηζκνχ, θαη αλάιεςεο πφξσλ απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ 

θξάηνπο, πνπ αλέξρνληαη ζε €37 δηζ. Σεκεηψλεηαη φηη ηα €16 δηζ. απφ απηά 

είλαη ην απφζεκα πνπ ε ρξήζε ηνπ απαηηεί ζπλαίλεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Μεραληζκνχ Σηαζεξφηεηαο (ESM), θαζψο ηεξείηαη σο εμαζθάιηζε 

εμππεξέηεζεο ηνπ ππέξνγθνπ ειιεληθνχ ρξένπο πνπ είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ 

ESM. Τα ππφινηπα είλαη ην εζληθφ απφζεκα πνπ, κε βάζε ηνπο 

πξνεγεζέληεο ππνινγηζκνχο είλαη δηαζέζηκν λα ρξεκαηνδνηήζεη, εάλ 

ρξεηαζζεί, ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα 3 κήλεο πεξίπνπ. Βεβαίσο, ππάξρνπλ 

θαη άιια θνλδχιηα (ΔΣΠΑ, λέα Δπξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, θιπ.) 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, 

επεθηείλνληαο ην παξαπάλσ δηάζηεκα, ελδερνκέλσο, ζε 6 κήλεο. Η ιχζε 

ηνπ Δπξσνκνιφγνπ ζα ήηαλ κηα θζελφηεξε ιχζε έλαληη ηνπ θξαηηθνχ 

δαλεηζκνχ, αιιά δελ ππάξρεη -αθφκα ηνπιάρηζηνλ- ζπκθσλία ζε επίπεδν 

Δπξσδψλεο. Σε θάζε πεξίπησζε, εάλ ε θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα πξνβεί ζε 

δαλεηζκφ, ε ησξηλή ζπγθπξία είλαη επλντθή, δεδνκέλνπ ηνπ ρακεινχ χςνπο 

ησλ επηηνθίσλ (Γ03), ζε αληίζεζε κε θάπνηα άιιε κειινληηθή θάζε, φηαλ 

πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε πξνζθχγνπλ ζηηο αγνξέο, σζψληαο ηα 

επηηφθηα ζε πςειφηεξα επίπεδα. Δπίζεο, αμίδεη ηνλ θφπν λα επηρεηξήζεη ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί κηα κεηαθχιηζε ησλ 

πιεξσκψλ ηνπ ρξένπο πξνο ην κέιινλ, ψζηε λα αμηνπνηεζεί ν αληίζηνηρνο 

δεκνζηνλνκηθφο ρψξνο. 

Όζνλ αθνξά ζε κέηξα ηφλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζα 

πξέπεη λα εμεηαζζεί, ζπκπιεξσκαηηθά, ε αχμεζε ησλ πηζησηηθψλ 

γξακκψλ ζηνπο ελήκεξνπο πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ, κε ην θξάηνο λα 

αλαιακβάλεη ηελ εμππεξέηεζή ή ηελ εγγχεζή ηνπο, γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Τέινο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαηά πφζνλ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηπρφλ ζεκαληηθή αχμεζε, θαη επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ θαηαβνιήο, ηνπ 

επηδφκαηνο αλεξγίαο, γηα εξγαδφκελνπο πνπ ζα βξεζνχλ ζην δξφκν, εάλ 

θιείζνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη. Τέινο, ππάξρεη ζέκα θαη 

κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ παξανηθνλνκίαο πνπ 

παξάγνπλ ην ¼ πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ρσξίο λα θαηαγξάθεηαη. 
 

Γ03: Γεληθός Γείθηες Υρεκαηηζηερίοσ Αζελώλ θαη απόδοζε 10εηούς 
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Θα πξέπεη λα εμεηαζζεί, 

ζπκπιεξσκαηηθά, ε 

αχμεζε ησλ πηζησηηθψλ 

γξακκψλ ζηνπο ελήκεξνπο 

πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ, κε 

ην θξάηνο λα αλαιακβάλεη 

ηελ εμππεξέηεζή ή ηελ 

εγγχεζή ηνπο, γηα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Θα 

πξέπεη, επίζεο, λα 

εμεηαζζεί θαηά πφζνλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηπρφλ 

ζεκαληηθή αχμεζε, θαη 

επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ 

θαηαβνιήο, ηνπ 

επηδφκαηνο αλεξγίαο, γηα 

εξγαδφκελνπο πνπ ζα 

βξεζνχλ ζην δξφκν, εάλ 

θιείζνπλ νη επηρεηξήζεηο 

ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη. 

 

 

 

 

 

 

ειιεληθού οκοιόγοσ (Φρηματιστήριο Αθηνών και Bloomberg, 01/04/2020) 

 
 

 

Γ04: Καηαλοκή λοηθοθσρηώλ θαηά ηύπο (Eurostat, 2018) 

% στο σύνολο EE Γερκαλία Διιάδα Ιζπαλία Γαιιία Ιηαιία οσεδία 

Σχλνιν 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 άηνκν 33,1 41,7 25,7 25,5 36,2 32,6 42,5 

1 άηνκν κε εμαξηψκελα ηέθλα 4,2 4,4 1,6 3,3 5,5 3,7 5,8 

2 ελήιηθεο 28,8 31,0 28,6 28,4 30,3 25,7 28,4 

2 ελήιηθεο κε εμαξηψκελα ηέθλα 21,2 17,2 23,4 24,3 22,2 21,3 19,5 

3 ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο 8,0 3,9 14,8 12,5 3,6 11,8 2,1 

3 ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κε 
εμαξηψκελα ηέθλα 

4,8 1,8 5,9 6,0 2,3 4,8 1,7 

 

Η ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη φλησο εληππσζηαθή θαη 

πξννησλίδεηαη ζεκαληηθά επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, δεδνκέλσλ ησλ πξσηνθαλψλ θαη αθξαίσλ ζπλζεθψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη γηα λα πξνζηαηεπζνχλ δσέο. Ωζηφζν, ε ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο πνπ αθνινπζείηαη ζήκεξα πξνυπνζέηεη φηη ε 

επίδξαζε ηνπ θνξσλντνχ ζα θζίλεη θαη ίζσο εμαθαληζζεί ην θαινθαίξη, θαη 

δελ ζα επαλέιζεη απφ ην θζηλφπσξν, ή εάλ επαλέιζεη, ζα ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα απνηειεζκαηηθά αληηηθά θάξκαθα, ή, θαη πξψηκα εκβφιηα. Οη 

δσέο πνπ πξνζηαηεχνληαη ζήκεξα ζα απεηιεζνχλ εθ λένπ, φκσο, εάλ ην 

παξαπάλσ επλντθφ ζελάξην δελ επαιεζεπηεί. Τνπιάρηζηνλ θεξδίδεηαη 

πνιχηηκνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, θαη απφθηεζεο ηεο απαξαίηεηεο 

λνζειεπηηθήο ππνδνκήο. Σηελ Διιάδα, ηα λνηθνθπξηά κε 1 κέινο είλαη 

κφιηο ην 26% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ζηε Σνπεδία, γηα παξάδεηγκα, ην 42,5% 

ηνπ ζπλφινπ (Γ04). Απηφ, de facto, θάλεη ηνπο Σνπεδνχο πην 

απνκνλσκέλνπο θνηλσληθά θαη, ζπλεπψο, ιηγφηεξν πηζαλφλ λα κνιχλνπλ 

θαη λα κνιπλζνχλ ζε ζρέζε κε έλα ειιεληθφ λνηθνθπξηφ φπνπ, ζπλήζσο, 

ζπλππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο γεληέο ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ καο 

παξαδφζεσλ, φπνπ νη λεφηεξνη ζηεξίδνπλ ηνπο γεξαηφηεξνπο, ρσξίο λα 

μερλάκε φηη νη γεξαηφηεξνη ζηήξημαλ ηνπο λεφηεξνπο ζηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηνχο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Τέηνηνπ είδνπο πξνβιεκαηηθέο 



 

 

TEYXΟ 181 | 2 Απξηιίνπ 2020 | ζει. 5 Με ηελ επγεληθή ρνξεγία: 

 

 

 

 

Η ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

φλησο εληππσζηαθή θαη 

πξννησλίδεηαη ζεκαληηθά 

επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, δεδνκέλσλ 

ησλ πξσηνθαλψλ θαη 

αθξαίσλ ζπλζεθψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη γηα λα 

πξνζηαηεπζνχλ δσέο. 

Ωζηφζν, ε ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο 

πνπ αθνινπζείηαη ζήκεξα 

πξνυπνζέηεη φηη ε 

επίδξαζε ηνπ θνξσλντνχ 

ζα θζίλεη θαη ίζσο 

εμαθαληζζεί ην θαινθαίξη, 

θαη δελ ζα επαλέιζεη απφ 

ην θζηλφπσξν, ή εάλ 

επαλέιζεη, ζα ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα απνηειεζκαηηθά 

αληηηθά θάξκαθα, ή, θαη 

πξψηκα εκβφιηα. 

 

 

 

 

 

είλαη ελδεηθηηθέο ηεο δχζθνιεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

ελδερνκέλσο λα πεξηέιζεη ε ειιεληθή θνηλσλία ζην άκεζν κέιινλ. Πξέπεη, 

ινηπφλ, λα δηαθπιαρζεί, θαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο ρσξίο λα ζπζηάδεηαη ε 

νηθνλνκία, αιιά θαη ε πξνζηαζία ηεο νηθνλνκίαο ρσξίο λα ζπζηάδνληαη 

δσέο. Σηε δχζθνιε απηή εμίζσζε, ε ιχζε ίζσο λα πξνέξρεηαη απφ ηελ 

επίδεημε απφ φινπο καο απμεκέλεο αηνκηθήο επζχλεο, ψζηε λα 

δηαθπιαρζεί ε ελφηεηα ησλ γελεψλ θαη ε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο καο. 

Γεγνλφο παξακέλεη φηη δελ ππάξρνπλ απεξηφξηζηνη πφξνη γηα λα 

δηαλέκνληαη ζπλερψο, αιιά νχηε θαη πεξηζζεχνπλ νη γνλείο καο, θαη νη 

παππνχδεο καο θαη νη γηαγηάδεο καο.   

Η θξίζε ηνπ θνξσλντνχ ζηελ Διιάδα έρεη κηα ζεκαληηθή νκνηφηεηα κε ηε 

κεγάιε θξίζε θαη χθεζε ησλ Μλεκνλίσλ. Όπσο ηφηε, έηζη θαη ζήκεξα, νη 

εξγαδφκελνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη εθείλνη πνπ θέξνπλ ην κεγαιχηεξν 

βάξνο ησλ πεξηθνπψλ ζε εηζφδεκα θαη απαζρφιεζε. Γελ ππάξρεη 

ακθηβνιία φηη νη 108.000 εξγαδφκελνη ζηα λνζνθνκεία, ηα Κέληξα Υγείαο, 

ην ΔΚΑΒ, ηνλ ΔΟΓΥ θαη ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ππεξβάιινπλ εαπηφλ, θαη 

νη κηζζνί ηνπο πξέπεη λα απμεζνχλ πξνζσξηλά. Υπάξρνπλ, επίζεο, δνκέο 

ηνπ Γεκφζηνπ Τνκέα πνπ εξγάδνληαη ππξεησδψο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ αλαγγειζεί. Απηφ, φκσο, δελ ζεκαίλεη φηη 

δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, ή κεηαηάμεσλ ζε 

ππεξεζίεο πνπ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε ζε πξνζσπηθφ, έηζη ψζηε λα 

ζηεξηρζνχλ νη άλζξσπνη πνπ ηα δίλνπλ φια γηα λα εμππεξεηήζνπλ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ζηηο ζθνηεηλέο απηέο ψξεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα 

ειαθξπλζεί θαη ην βάξνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απφ ηα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. Οη κεηψζεηο κηζζψλ βνπιεπηψλ θαη ππνπξγψλ 

δελ αξθνχλ, εάλ είκαζηε φινη καδί ζηελ ίδηα βάξθα, θαη φινη καο πξέπεη λα 

βγνχκε απφ ηε ηέιεηα ζχειια, κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο. 

Δίλαη, επίζεο, γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ θξάηνο, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, 

φπσο είλαη ν πφιεκνο ζηνλ θνξσλντφ, ιακβάλεη κέηξα πεξηνξηζηηθά ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εθεί φπνπ απηφ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο 

δεκφζηαο πγείαο. Θα πξέπεη, φκσο, απηφ λα γίλεηαη κε θεηδψ, θαη κε πιήξε 

γλψζε φρη κφλν ησλ επηδεκηνινγηθψλ παξακέηξσλ αιιά θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, δεδνκέλσλ θαη ησλ εηζνδεκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, γηα λα δηαθπιάμνπκε φρη κφλν ηελ πγεία καο, 

αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία θαη ηηο δεκνθξαηηθέο καο παξαδφζεηο.  

Οη επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ήδε αξρίδνπλ λα απνηππψλνληαη ζηνπο 

πξφδξνκνπο δείθηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Ο δείθηεο νηθνλνκηθνχ 

θιίκαηνο θαηέγξαςε πηψζε 3,8 κνλάδσλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, θπξίσο 

ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο επηδείλσζεο ηνπ δείθηε θαηαλαισηηθήο 

εκπηζηνζχλεο, ελψ νη πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζίαζαλ 

επηφηεξεο κεηαβνιέο (Γ05). Ωζηφζν, ε επίδξαζε ηεο παλδεκίαο θαη ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ δελ απνηππψλεηαη πιήξσο ζηνπο 

δείθηεο ηνπ Μαξηίνπ, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζηνηρείσλ 

(πεξηζζφηεξν απφ ην 71% ησλ απαληήζεσλ) ζπγθεληξψζεθε πξηλ ηηο 23 

Μαξηίνπ 2020. Η επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ήηαλ εληνλφηεξε 

ζηελ Δπξσδψλε (-8,9 κνλάδεο), ηδίσο ζηελ Ιηαιία (-17,6 κνλάδεο), ηε 
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Σηελ Διιάδα, ηα 

λνηθνθπξηά κε 1 κέινο είλαη 

κφιηο ην 26% ηνπ 

ζπλφινπ, ελψ ζηε 

Σνπεδία, γηα παξάδεηγκα, 

ην 42,5% ηνπ ζπλφινπ. 

Απηφ, de facto, θάλεη ηνπο 

Σνπεδνχο πην 

απνκνλσκέλνπο 

θνηλσληθά θαη, ζπλεπψο, 

ιηγφηεξν πηζαλφλ λα 

κνιχλνπλ θαη λα 

κνιπλζνχλ ζε ζρέζε κε 

έλα ειιεληθφ λνηθνθπξηφ 

φπνπ, ζπλήζσο, 

ζπλππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο γεληέο ιφγσ 

ησλ θνηλσληθψλ καο 

παξαδφζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεξκαλία (-9,8 κνλάδεο) θαη ηε Γαιιία (-4,9 κνλάδεο), θαη ζην ζχλνιν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (-8,2 κνλάδεο), φπνπ ν δείθηεο εκθάληζε ηε 

κεγαιχηεξε πηψζε ζε κεληαία βάζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ην 1985. Η 

επηδείλσζε ηνπ θιίκαηνο ζηελ Δπξσδψλε θαη ηελ ΔΔ ήηαλ πεξηζζφηεξν 

απνηέιεζκα ηεο πηψζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ, ηδίσο ζηηο 

ππεξεζίεο θαη ην ιηαληθφ εκπφξην, ελψ ε επηδείλσζε ηεο θαηαλαισηηθήο 

εκπηζηνζχλεο ήηαλ ζρεηηθά επηφηεξε (Γ06). Σεκεηψλεηαη φηη, φπσο θαη 

ζηελ Διιάδα, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ ν θχξηνο φγθνο ησλ 

δεδνκέλσλ ζπιιέρζεθε πξηλ ηελ ξαγδαία εμάπισζε ηνπ θνξσλντνχ θαη 

ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ. Σπλεπψο, ηνλ Απξίιην αλακέλεηαη 

πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηνπ θιίκαηνο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.   

 
Γ05: Οηθολοκηθό θιίκα θαη επητεηρεκαηηθές προζδοθίες ζηοσς βαζηθούς 
θιάδοσς (EE - DG ECFIN, Μαρ. 2020) 

 
 

Γ06: Οηθολοκηθό θιίκα θαη θαηαλαιωηηθή εκπηζηοζύλε ζηελ Διιάδα θαη ηελ 
Δσρωδώλε (EE - DG ECFIN, Μαρ. 2020) 

 
 
 

 
 

Πην αλαιπηηθά, ζηελ Διιάδα ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ 
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Η θξίζε ηνπ θνξσλντνχ 

ζηελ Διιάδα έρεη κηα 

ζεκαληηθή νκνηφηεηα κε ηε 

κεγάιε θξίζε θαη χθεζε 

ησλ Μλεκνλίσλ. Όπσο 

ηφηε, έηζη θαη ζήκεξα, νη 

εξγαδφκελνη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα είλαη εθείλνη πνπ 

θέξνπλ ην κεγαιχηεξν 

βάξνο ησλ πεξηθνπψλ ζε 

εηζφδεκα θαη 

απαζρφιεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θιίκαηνο δηακνξθψζεθε ζηηο 109,4 κνλάδεο απφ 113,2 κνλάδεο ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα θαη 103 κνλάδεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2019 θαη ν δείθηεο 

θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο δηακνξθψζεθε ζηηο -16,5 κνλάδεο απφ -4,8 

κνλάδεο ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη -31,6 κνλάδεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2019.  

 
Γ07: Γείθηες θαηαλαιωηηθής εκπηζηοζύλες θαη προζδοθίες λοηθοθσρηώλ 
(ΕΕ DG-ECFIN, Μαρ. 2020) 

 

 

Η απαηζηνδνμία ησλ λνηθνθπξηψλ απνηππψλεηαη θπξίσο ζηηο πξνβιέςεηο 

ηνπο γηα ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο 

θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο ην επφκελν 12κελν, ελψ αληίζεηα ε πξφζεζή ηνπο 

γηα απνηακίεπζε θαζψο θαη γηα πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ αγνξψλ 

(ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, νηθηαθφ εμνπιηζκφ θιπ) δελ κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά 

(Γ07). Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ εθηηκνχλ φηη ε 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε ή ζα βειηησζεί 

κεηψζεθε ζε 55,3% ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 απφ 79,3% ηνλ πξνεγνχκελν 

κήλα. Αλάινγε κεηαβνιή παξνπζηάδεη θαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ 

εθηηκνχλ φηη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε 

ή ζα βειηησζεί (57,4% ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 απφ 79,8% ηνλ πξνεγνχκελν 

κήλα), ελψ ηαπηφρξνλα ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ πξνβιέπνπλ φηη 

ε αλεξγία ζα απμεζεί αλήιζε ζε 42,4% ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 απφ 28,6% 

ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Τέινο, ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δειψλεη 

φηη ζα πξνβεί ζηηο ίδηεο ή πεξηζζφηεξεο δαπάλεο γηα ζεκαληηθέο αγνξέο ην 

επφκελν δηάζηεκα απμήζεθε νξηαθά ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2020 θαη δηακνξθψζεθε ζε 58,7%, ελψ ε πξφζεζε γηα απνηακίεπζε 

παξέκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεηε, κε ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δειψλνπλ φηη ε 

απνηακίεπζή ηνπο ζα παξακείλεη ζην ίδην επίπεδν ή ζα απμεζεί λα 

δηακνξθψλεηαη ζε 22%. 
 

 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ε επηδείλσζε ηνπ θιίκαηνο είλαη 

εληνλφηεξε ζηηο ππεξεζίεο θαη ην ιηαληθφ εκπφξην θαη επηφηεξε ζηε 

βηνκεραλία, ελψ ζηηο θαηαζθεπέο ην θιίκα παξέκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεην 
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Τν ειιεληθφ θξάηνο, γηα 

ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, 

φπσο είλαη ν πφιεκνο 

ζηνλ θνξσλντφ, ιακβάλεη 

κέηξα πεξηνξηζηηθά ηεο 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, εθεί φπνπ 

απηφ επηβάιιεηαη γηα 

ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο. 

Θα πξέπεη, φκσο, απηφ λα 

γίλεηαη κε θεηδψ, θαη κε 

πιήξε γλψζε φρη κφλν 

ησλ επηδεκηνινγηθψλ 

παξακέηξσλ αιιά θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, 

δεδνκέλσλ θαη ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ζε ρακειφ επίπεδν.  

Δηδηθφηεξα: 

- Σηε βηοκεταλία, νη πξνζδνθίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγήο ην 

επφκελν δηάζηεκα ππνρψξεζαλ, ελψ νη εθηηκήζεηο γηα ηηο λέεο 

παξαγγειίεο, ηφζν απφ ηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη γηα εμαγσγέο, 

παξέκεηλαλ ζρεδφλ ακεηάβιεηεο. Αληίζεηα, νη πξνβιέςεηο ηνπο γηα 

ηελ πνξεία ηεο απαζρφιεζεο βειηηψζεθαλ, κε ην 31,2% ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα δειψλεη φηη ζα πξνβεί ζε λέεο πξνζιήςεηο, έλαληη 

23,8% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα.  

- Σην ιηαληθό εκπόρηο, ε επηδείλσζε ηνπ θιίκαηνο νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ θαη ζηηο κεησκέλεο 

πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο πσιήζεηο ην επφκελν 3κελν, 

ελψ νη πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηελ εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο 

βειηηψζεθαλ. Σεκεηψλεηαη φηη ν φγθνο ιηαληθψλ πσιήζεσλ 

θηλήζεθε αλνδηθά ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2020 ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

θαηαζηεκάησλ, κε ηνλ γεληθφ δείθηε πιελ θαπζίκσλ λα θαηαγξάθεη 

αχμεζε +7,9%, έλαληη πηψζεο -3,4% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2019, ελψ 

ε κεγαιχηεξε αχμεζε θαηαγξάθεηαη ζηα θαηαζηήκαηα επίπισλ θαη 

νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ (Γ08). 

- Σηηο σπερεζίες, ην ηζνδχγην ζεηηθψλ – αξλεηηθψλ εθηηκήζεσλ γηα 

ηελ πνξεία ηεο δήηεζεο κεηψζεθε ζεκαληηθά, κε ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλακέλεη κείσζε ην επφκελν 3κελν λα αλέξρεηαη 

ζε 12,2% ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 απφ 1,9% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. 

Παξάιιεια, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο 

ππνρψξεζαλ ειαθξά, κε ην πνζνζηφ απηψλ πνπ εθηηκνχλ κείσζε 

λα παξακέλεη σζηφζν πνιχ ρακειφ (3,2%).  

- Τέινο, ζηηο θαηαζθεσές νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο παξέκεηλαλ 

ζρεδφλ ακεηάβιεηεο ζε αξθεηά ρακειφ επίπεδν. Οη εθηηκήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην ηειεπηαίν 3κελν 

βειηηψζεθαλ ειαθξά, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ 

αλαθέξεη ρακειή δήηεζε θαη έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο. 

Τελ ίδηα ψξα, ν δείθηεο ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ (PMI) ζηε κεηαπνίεζε 

δηακνξθψζεθε ζηηο 42,5 κνλάδεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, θαηαγξάθνληαο 

πηψζε 13,7 κνλάδσλ. Η πηψζε απηή είλαη ε κεγαιχηεξε πνπ έρεη 

θαηαγξαθεί ζε κεληαία βάζε απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2015, φηαλ είρε ζεκεησζεί 

πηψζε 16,7 κνλάδσλ. Σεκεηψλεηαη φηη ν δείθηεο PMI βξηζθφηαλ πάλσ απφ 

ην φξην ησλ 50 κνλάδσλ (φξην κεδεληθήο αλάπηπμεο) απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 

2017, ελψ ην επίπεδν ζην νπνίν δηακνξθψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 (42,5 

κνλάδεο) είλαη αληίζηνηρν κε ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2015 (43,3 κνλάδεο). Κχξηνο 

παξάγνληαο ηεο ππνρψξεζεο ήηαλ ε πηψζε ηεο δήηεζεο απφ ην 

εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, ε νπνία νδήγεζε ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

παξαγσγήο. Δηδηθφηεξα, νη παξαγγειίεο απφ ην εζσηεξηθφ κεηψζεθαλ 

δξαζηηθά ή αθπξψζεθαλ ελφςεη ηεο εμάπισζεο ηεο επηδεκίαο COVID-19 

θαη ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 

πσιήζεσλ κε ηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2015. Δπίζεο, ε πηψζε ηεο δήηεζεο κεηά ηελ έμαξζε ηεο επηδεκίαο 
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Τν πνζνζηφ ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ εθηηκνχλ 

φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε ζα παξακείλεη 

ακεηάβιεηε ή ζα βειηησζεί 

κεηψζεθε ζε 55,3% ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2020 απφ 

79,3% ηνλ πξνεγνχκελν 

κήλα. Αλάινγε κεηαβνιή 

παξνπζηάδεη θαη ην 

πνζνζηφ εθείλσλ πνπ 

εθηηκνχλ φηη ε γεληθφηεξε 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζα 

παξακείλεη ακεηάβιεηε ή 

ζα βειηησζεί (57,4% ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2020 απφ 

79,8% ηνλ πξνεγνχκελν 

κήλα). 

 

COVID-19 νδήγεζε ζε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, ελψ νη πξνβιέςεηο 

ζρεηηθά κε ηα επίπεδα παξαγσγήο ην επφκελν έηνο ήηαλ απαηζηφδνμεο, 

θαζψο νη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ επεξέαζαλ αξλεηηθά ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ θιάδν 

ηεο κεηαπνίεζεο, αλαθφπηνληαο ηε δπλακηθή αλάπηπμεο πνπ επηθξαηνχζε 

κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020. Σεκεηψλεηαη, πάλησο, φηη ζηε 

Γεξκαλία ε πηψζε ηνπ δείθηε PMI ήηαλ ζρεηηθά επηφηεξε (ζηηο 45,4 

κνλάδεο απφ 48 ηνλ πξνεγνχκελν κήλα), ελψ ζηελ Κίλα ν δείθηεο PMI, 

κεηά απφ ηε κεγάιε πηψζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2020, ηνλ Μάξηην επαλήιζε 

ζην επίπεδν πνπ βξηζθφηαλ πξηλ απφ ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο (Γ09). 

Αλάινγε πνξεία εθηηκάηαη φηη ζα αθνινπζήζεη ν δείθηεο θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, κε ην θιίκα ζηε κεηαπνίεζε λα 

επαλέξρεηαη ζηαδηαθά ζε θαλνληθά επίπεδα.  

 
Γ08: Γείθηες όγθοσ ζηο ιηαληθό εκπόρηο θαηά θαηεγορία θαηαζηεκάηωλ 
(ΕΛΣΤΑΤ, Ιαν. 2020) 

 

 
Γ09: Γείθηες Τπεσζύλωλ Προκεζεηώλ (PMI) ζηε Διιάδα, ηε Γερκαλία θαη 
ηελ Κίλα (Markit και TradeEconomics, Μαρ. 2020) 

 
 



 

 

 

Οηθολοκηθά κεγέζε κειώλ ΔΒ 

 
*      21.075 δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ρξήζεο 2017 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ηεο ICAP 
**     ζχλνιν θεξδψλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ 
***   % επί ηνπ ζπλφινπ ηαθηηθψλ απνδνρψλ (ρσξίο bonus θαη ππεξσξίεο)/αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΔΦKA 
****  % επί ηνπ ζπλφινπ εζφδσλ απφ θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 
Πεγή: ICAP, Hellastat, Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ΔΦΚΑ, ΔΛΣΤΑΤ 

 
 

Όρακα  

Οξακαηηδφκαζηε ηελ Διιάδα σο ηε ρψξα, πνπ θάζε 
πνιίηεο ηνπ θφζκνπ ζα ζέιεη θαη ζα κπνξεί λα επηζθεθζεί, 
λα δήζεη θαη λα επελδχζεη.  Οξακαηηδφκαζηε κηα αλνηρηή, 
θνηλσληθά ππεχζπλε θαη νηθνλνκηθά θηιειεχζεξε ρψξα-
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πξνηάζζεη ηελ 
ηζρπξή αλάπηπμε σο παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλνρήο. 
Θέινπκε κηα Διιάδα δπλακηθφ θέληξν ηεο επξσπατθήο 
πεξηθέξεηαο, κε ζηέξενπο ζεζκνχο, ειθπζηηθφ θνηλσληθφ 
θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ πξνάγεη ηηο εμαγσγέο, ηελ 
θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ παξαγσγή θαη ηηο 
πνηνηηθέο ππεξεζίεο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε γλψζε, ηε 
ζπλνρή, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ.    

 

 

 

 

 

 

Αποζηοιή  

Ηγεζία & Γλώζε  
Ο ΣΔΒ δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ ξφιν ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 
ηεο Διιάδαο ζε κηα παξαγσγηθή, εμσζηξεθή θαη 
αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, σο αλεμάξηεηνο θαη ππεχζπλνο 
εθπξφζσπνο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο.  

Κοηλωληθός Δηαίρος  
Ο ΣΔΒ, σο θνηλσληθφο εηαίξνο πνπ πηζηεχεη ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, πξνσζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Πνιηηείαο θαη ηεο Δ.Δ. ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο.  

Ιζτσρός Δθπρόζωπος  
Ο ΣΔΒ δηακνξθψλεη ζέζεηο, αλαιχζεηο θαη πξνηάζεηο 
πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκία, ηε βηνκεραλία, ηελ 
θαηλνηνκία, ηελ απαζρφιεζε, ηελ παηδεία θαη ηηο 
εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηε βηψζηκε 
αλάπηπμε, ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα.  

Φορέας Γηθηύωζες  
Ο ΣΔΒ δηθηπψλεη ηα κέιε ηνπ κεηαμχ ηνπο & κε ηα θέληξα 
απνθάζεσλ (εγρψξηα θαη δηεζλή), κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 
πξνζηηζέκελεο αμίαο.

 

 

 

 
 

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

