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Ζ ζεκαζία ηεο βηνκεραλίαο ζην ειιεληθφ παξαγσγηθφ πξφηππν: Μηα 
ηζηνξία ρακέλσλ επθαηξηψλ θαη κεγάισλ πξνζδνθηψλ  

ΔΠΙΚOΠΗΗ    

- Η ειιεληθή νηθνλνκία απαζρνιεί (2019) 4.301 ρηι. εξγαδόκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην 69% είλαη κηζζσηνί θαη ην ππόινηπν 31% 

απηναπαζρνινύκελνη. Οη 948 ρηι. απαζρνινχληαη ζηνπο θιάδνπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (ακηγψο δεκφζην), θαζψο θαη εθπαίδεπζεο 

θαη πγείαο φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ απαζρνιείηαη απφ ην δεκφζην. Σν 2017, ζε ζχλνιν 4.146 ρηι. εξγαδνκέλσλ, νη 

απαζρνινύκελνη ζηνπο παξαπάλσ θιάδνπο αλέξρνληαλ ζε 890 ρηι. ή ζε 21,5% ηνπ ζπλφινπ, εθ ησλ νπνίσλ 371 ρηι. ζηε δεκόζηα 

δηνίθεζε, 296 ρηι. ζηελ εθπαίδεπζε θαη 223 ρηι. ζηελ πγεία. Από ηνπο ππόινηπνπο 3.256 ρηι. εξγαδόκελνπο πνπ εξγάδνληαη 
θπξίσο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (πνπ πεξηιακβάλεη θαη δίθηπα ππό ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο πξνο ηδησηηθνπνίεζε), ην 77% 

απαζρνιείηαη ζε θιάδνπο θαηά θαλφλα έληαζεο εξγαζίαο (εκπφξην, ηνπξηζκφο, επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε, 

γεσξγία θαη θηελνηξνθία, θαηαζθεπέο), κε ρακειφηεξε αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία αλά ψξα εξγαζίαο (παξαγσγηθφηεηα) απφ ηνλ 

κέζν φξν ηεο νηθνλνκίαο, πνπ παξάγνπλ ην 33% πεξίπνπ ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο νηθνλνκίαο. Σν 23% ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απαζρνιείηαη ζε θιάδνπο θαηά θαλφλα έληαζεο θεθαιαίνπ κε πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα απφ ηνλ 

κέζν φξν ηεο νηθνλνκίαο (βηνκεραλία -δειαδή δηχιηζε πεηξειαίνπ, ειεθηξηζκφο θαη Φ/Α, παξνρή λεξνχ, νξπρεία θαη κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ-, ηξάπεδεο θαη αζθάιεηεο, ελεκέξσζε θαη επ ηθνηλσλία -εθδφζεηο, ηειεπ ηθνηλσλίεο θαη πιεξνθνξηθή- θαη, κεηαθνξέο θαη 

απνζήθεπζε), πνπ παξάγνπλ ην 29% πεξίπνπ ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο νηθνλνκίαο. Πεξαηηέξσ, ε βηνκεραλία 

απαζρνιεί 389 ρηι. εξγαδόκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ 330 ρηι. ζηε κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδώλ, πνπ παξάγνπλ ην 14,8% 

θαη 9,8% ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο νηθνλνκίαο αληηζηνίρσο . εκεηψλεηαη φηη ε βηνκεραλία πεξηιακβάλεη, εθηφο 

απφ ηε κεηαπνίεζε, θαη ηνπο θιάδνπο εμφξπμεο, ελέξγεηαο θαη παξνρήο λεξνχ. Σέινο, ζηε κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ, ην 36,4% 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο παξάγεηαη απφ ηα ηξφθηκα-πνηά-θαπλφο, ην 13,4% απφ ηα βαζηθά κέηαιια, ην 9,1% απφ ηα κεηαιιηθά 

πξντφληα, ην 7,6% απφ ηα ρεκηθά θαη ην 5,8% απφ ηα κε κεηαιιηθά νξπθηά. Όζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο ηεο κηζζσηήο απαζρόιεζεο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ), ην κέζν σξνκίζζην ζηελ νηθνλνκία (2017) δηακνξθψλεηαη ζε €11,2, κε ηε 

κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ ζε €10,1 (θαη ζηηο ππφινηπεο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε επ ίπεδα θαηά πνιχ πςειφηεξα ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο κεηαπνίεζεο πιελ πεηξειαηνεηδψλ), ην εκπφξην ζε €8,8, ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ζε €8,1, ηνλ ηνπξηζκφ ζε €6,8, 
ηηο θαηαζθεπέο ζε €5,7 θαη ηε γεσξγία, θηελνηξνθία ζε €4. Δπ ηζεκαίλεηαη φηη ην σξνκίζζην ζηε δεκφζηα δηνίθεζε αλέξρεηαη ζε €15,3, 

ζηελ εθπαίδεπζε ζε €19,3 θαη ζηελ πγεία ζε €10,3. Πξνθχπηεη, ζπλεπψο, φπσο αλακέλεηαη, αληηζηνηρία ησλ κηζζνινγηθψλ ακνηβψλ κε 

ηα επ ίπεδα παξαγσγηθφηεηαο, κε ηελ ηειεπηαία λα επεξεάδεηαη θαη απφ ηε δηάξζξσζε ή ην δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ θιάδνπ. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηα ιεηηνπξγηθά πιενλάζκαηα αλά ώξα εξγαζίαο , πνπ ηείλνπλ λα είλαη πςειφηεξα ζηε κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ (€12,1) απ ’ φ,ηη ζηνλ ηνπξηζκφ (€8,8), ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο (€5) θαη ην εκπφξην (€3,3). Δίλαη, έηζη, ζαθέο φηη 

κηα πξνηεξαηνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα πνιχ πςειφηεξεο κηζζνινγηθέο ακνηβέο θαη πςειφηεξα 

ιεηηνπξγηθά πιενλάζκαηα απφ αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο ζε άιινπο θιάδνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο επεκεξίαο ηεο θνηλσλίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζε ζπλερή θαζνδηθή πνξεία απφ ην 2007 θαη κεηά, κε ηελ 

παξαγσγηθόηεηα ηεο βηνκεραλίαο λα έρεη ήδε αλαθάκςεη ζηα πξν θξίζεο επίπεδα , κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ λα 

αθνινπζεί θαηά πφδαο, θαη, κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηνπο ππφινηπνπο επ ηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο λα αλαθάκπηνπλ ειάρηζηα ή θαη 

θαζφινπ (κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, εκπφξην). Όζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή, ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 25% από ην 2008 έσο ην 

2013, ζπλνδεύζεθε κε αλάινγε θαηάξξεπζε ησλ όγθσλ όισλ ησλ κεγάισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, κε ηε βηνκεραλία λα 

ζπξξηθλώλεηαη, όκσο, πνιύ ιηγόηεξν από ηελ ππόινηπε νηθνλνκία.  Έθηνηε, ε βηνκεραληθή παξαγσγή αλαθάκπηεη πνιχ  

 

Μεηαβνιή δείθηε 
βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη 
πξαγκαηηθνύ ΑΔΠ αλά 
απαζρνινύκελν  
(OECD και AMECO, 2019,  
2020 και 2021:Εαπινέρ 
Πποβλέτειρ Πποβλέτειρ ΕΕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καη μαλά πξνο ηε δόμα ηξαβά… 
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 (ζςνέσεια από 1
ε
 ζελ.) 

ηαρχηεξα απφ ηελ ππφινηπε νηθνλνκία, θαζψο ε κεηαπνίεζε ζηξέθεηαη ζηηο εμαγσγέο κεηά ηελ θαζίδεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, κε ηελ 
εμαίξεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο ηειεπηαίνο αλαθάκπηεη αθφκε ηαρχηεξα, θάησ απφ ηδηάδνπζεο, φκσο, γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο, πνπ έδσζαλ 

κηα ηεξάζηηα ψζεζε ζηηο ηνπξηζηηθέο ξνέο απφ ην εμσηεξηθφ, αλεμαξηήησο ηεο εγρψξηαο θξίζεο θαη χθεζεο. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ε 

παξαγσγή ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ Διιάδα αλαθάκπηεη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα όπσο ζηελ ΔΔ-28 από ην 2013 θαη κεηά. Παξφια 

απηά, δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ηαρχηεξα ζηα πξν θξίζεο επ ίπεδα παξαγσγήο.ην μεθίλεκα ηεο 10εηίαο ηνπ 2020, ε ρψξα καο 

πιήηηεηαη, φπσο φινο ν θφζκνο, απφ ηελ παλδεκία ηνπ COVID-19, κε θαιχηεξεο, φκσο, νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο απφ πνηέ. 

Αθνινπζνχληαη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο, πνπ ππνζηεξίδνληαη πιένλ απφ ζεκαληηθνχο ζε κέγεζνο επξσπατθνχο πφξνπο, ζε κηα 

Δπξσπατθή Έλσζε πνπ θαίλεηαη λα ζέιεη λα αληηκεησπίζεη ηα ειιείκκαηα παξαγσγηθφηεηαο ηεο Δπξψπεο, κε θηιφδνμεο 

ρξεκαηνδνηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ επθαηξία είλαη 

κνλαδηθή θαη πξέπεη λα ηελ αμηνπνηήζνπκε. ην πιαίζην απηφ, ε κείσζε ηεο ππεξθνξνιφγεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πιήξε αλάπηπμε ελφο κεηαξξπζκηζηηθνχ θηιναλαπηπμηαθνχ, θαη θηινεπελδπηηθνχ πιαηζίνπ, κπ νξεί λα δψζεη ψζεζε ζηηο επελδπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ πξνο κηα πεξηζζφηεξν εμσζηξεθή θαη 

δπλακηθή νηθνλνκία, κε ηζρπξή ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραλίαο. 

- Οη επ ηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ απνηππψλνληαη ζηελ αξλεηηθή πνξεία ησλ πεξηζζφηεξσλ δεηθηψλ, ηδίσο θαηά ηνπο κήλεο 
ηεο επ ηβνιήο ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ, κε ηελ Δπξσπατθή Δπ ηηξνπή λα πξνβιέπεη χθεζε ζπλνιηθά ην 2020 θαηά -9% (αληί -9,7% 

ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο πξνβιέςεηο ηεο). Παξά ηηο αξλεηηθέο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη θπξίσο ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ 2020, ππάξρνπλ 

νξηζκέλα ζεηηθά ζεκάδηα. Σν νηθνλνκηθφ θιίκα επ ηδεηλψζεθε νξηαθά ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020 (ζηηο 87,6 κνλάδεο απφ 88,5 ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα), αιιά είλαη ζε πςειφηεξν επ ίπεδν απ ’ φ,ηη ζηελ ΔΔ θαη ηελ Δπξσδψλε. Σελ ίδηα ψξα, ε θαηαλαισηηθή 

εκπ ηζηνζχλε βειηηψζεθε (ζηηο -27,7 κνλάδεο απφ -33 κνλάδεο ηνλ πξνεγνχκελν κήλα), θαζψο ηα λνηθνθπξηά εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν 

απαηζηφδνμα γηα ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ν δείθηεο 

ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ (PMI) ζηε κεηαπνίεζε αλ θαη παξέκεηλε θάησ απφ ην φξην ησλ 50 κνλάδσλ γηα 4
ν
 ζπλερφκελν κήλα ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2020, έρεη πιένλ θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απψιεηαο ηνπ Μαξηίνπ θαη Απξηιίνπ 2020. Ζ παξαγσγή ζηε κεηαπν ίεζε 

πιελ πεηξειαηνεηδψλ εκθαλίδεη κείσζε -3,3% θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ – Μαΐνπ 2020. Παξφια απηά είλαη ζεκαληηθά επ ηφηεξε ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, κε ηνλ κέζν φξν ζηελ ΔΔ λα εκθαλίδεη ππνρψξεζε  

κεγαιχηεξε απφ -10%. Αλάινγε είλαη θαη ε εηθφλα ζηηο εμαγσγέο αγαζψλ πιελ θαπζίκσλ θαη πινίσλ, νη νπνίεο παξά ηε κεγάιε 

ππνρψξεζε ηνπ Μαΐνπ (-12,4%), ζπλνιηθά θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ – Μαΐνπ θαηαγξάθνπλ κείσζε -0,9%, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

πηψζε ησλ ηηκψλ, θαζψο ζε φξνπο φγθνπ εκθαλίδνπλ άλνδν +2,5%. Ζ επ ίπησζε ηνπ lockdow n ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 απνηππψλεηαη 

θαη ζηελ πηψζε ηνπ φγθνπ ιηαληθψλ πσιήζεσλ πιελ θαπζίκσλ θαηά -22,3% (-3% θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ – Απξ 2020), κε φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ λα θαηαγξάθνπλ έληνλε κείσζε, εθηφο απφ ηα κεγάια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ (supermarkets), φπνπ ν 

φγθνο ιηαληθψλ πσιήζεσλ απμήζεθε θαηά +6,2%. Σελ ίδηα ψξα, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ επ ηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ 

δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα βηβιίσλ αλήιζε ζε €14,1 δηζ., παξνπζηάδνληαο κείσζε -32,2%, κε ηνπο θιάδνπο ηερλψλ θαη δηαζθέδαζεο (-

93,3%), μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ (-85,5%) θαη κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο (-48,6%) λα εκθαλίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο. 

Δπ ηπιένλ, νη πεξηνξηζκνί ζηηο δηεζλείο κεηαθηλήζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ κεδεληζκφ ηνπ πιενλάζκαηνο ζην ηαμηδησηηθφ ηζνδχγην 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, κε ηηο αθίμεηο θαη ηηο εηζπξάμεηο λα κεηψλνληαη θαηά -96,2% θαη -98,7% αληίζηνηρα. Αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλήιζε ζε 15,5% ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 απφ 17,5% ηνλ Απξίιην ηνπ 2019, κε ηελ κείσζε πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ ζε εηήζηα βάζε λα θαηεπζχλεηαη θπξίσο πξνο ηνπο νηθνλνκηθά κε ελεξγνχο, θαζψο ε επ ηβνιή 

ηνπ lockdow n νδήγεζε πνιινχο ζην λα δειψλνπλ κε δηαζέζηκνη γηα εξγαζία άκεζα. Σελ ίδηα ψξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ 

ΔΡΓΑΝΖ, ην δηάζηεκα Ηαλ – Ηνπλ 2020 δεκηνπξγήζεθαλ πεξίπνπ 253 ρηι. ιηγφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν 

δηάζηεκα ην 2019. Πάλησο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020 νη θαζαξέο πξνζιήςεηο ήηαλ πεξηζζφηεξεο θαηά 6 ρηι. πεξίπνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2019. Σέινο, νη απνπιεζσξηζηηθέο π ηέζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά ην 1ν εμάκελν ηνπ 2020, νθείινληαη θπξίσο ζηελ 

πηψζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ, ηελ ψξα πνπ ε κεησκέλε δήηεζε θαη ε αλαβνιή ή καηαίσζε θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ 

ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ (+€3,1 δηζ. ηελ πεξίνδν Μαξ – Μαίνπ 2020).   
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Πνζνζηό λνηθνθπξηώλ πνπ 
δειώλνπλ όηη ε νηθνλνκηθή 
ηνπο θαηάζηαζε ή/θαη ε 
γεληθόηεξε θαηάζηαζε ηεο 
ρώξαο ζα επηδεηλσζεί  
(EE - DG ECFIN και ΙΟΒΕ, Ιοςν. 
2020) 
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Σν παξαγσγηθό πξόηππν ηεο Διιάδαο 

 

Απφ ην 1961 θαη κεηά, ε ειιεληθή νηθνλνκία πθίζηαηαη 

δηαθπκάλζεηο πνπ ζθηαγξαθνχλ κηα καθξνρξφληα 

θαζνδηθή πνξεία (Γηαγξακκα 1εο ζειίδαο). Ζ 20εηία 

κέρξη ην 1981, ήηαλ πεξίνδνο ζρεηηθά πςειψλ ξπζκψλ 

αλάπηπμεο θαη αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Αθνινπζεί κηα 10εηία ζηαζηκφηεηαο. Ζ Διιάδα 

εληάζζεηαη ην 1981 ζηελ ηφηε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Κνηλφηεηα, πξφδξνκν ηεο ζεκεξηλήο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαη αξρίδνπλ λα ξένπλ νη θνηλνηηθνί πφξνη. Σν 

ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, φκσο, έδεημε αδπλακία λα 

αμηνπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο επθαηξίεο, αιιά θαη λα 

αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ζην ειιεληθφ 

παξαγσγηθφ πξφηππν, θαζψο αξρίδεη λα 

απειεπζεξψλεηαη ε νηθνλνκία. Σν φιν ζθεληθφ 

αλαζπληάζζεηαη ην 1992, κε ηελ έιεπζε ηεο Δληαίαο 

Αγνξάο θαη ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, θαη 

αθνινπζεί κηα πεξίνδνο ζχγθιηζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, κε ηελ πξννπηηθή εηζδνρήο ζηε Εψλε ηνπ 

Δπξψ. Ζ ρψξα εληάζζεηαη ην 2001 ζην Δπξψ. 

Αθνινπζεί κηα πεξίνδνο ζρεηηθήο επεκεξίαο, κε πςειφ 

δαλεηζκφ, φκσο, πνπ θαηαιήγεη ζην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ζε θξίζε δεκνζίνπ ρξένπο, δηάζσζε απφ 

ηνπο εηαίξνπο, θαη ζηαζεξνπνίεζε κε εμαηξεηηθά πςειή 

χθεζε ζρεδφλ κέρξη πξφζθαηα (2018), γηα λα 

αληηζηαζκηζζνχλ νη ππεξβνιέο ηεο πεξαζκέλεο 

δεθαεηίαο θαη λα απνθαηαζηαζεί ε βησζηκφηεηα ηνπ 

ρξένπο. ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, αλαιχεηαη ην 

ππάξρνλ παξαγσγηθφ πξφηππν πνπ εγθισβίδεη ηε 

ρψξα ζε αλαπηπμηαθή κεηξηφηεηα, ψζηε λα θαηαδεηρζεί 

ε αλάγθε αιιαγήο ηνπ.  

ην μεθίλεκα ηεο 10εηίαο ηνπ 2020, ε ρψξα καο 

πιήηηεηαη, φπσο φινο ν θφζκνο, απφ ηελ παλδεκία 

ηνπ COVID-19, κε θαιχηεξεο, φκσο, νηθνλνκηθέο 

πξννπηηθέο απφ πνηέ. Αθνινπζνχληαη αλαπηπμηαθέο 

πνιηηηθέο, πνπ ππνζηεξίδνληαη πιένλ απφ 

ζεκαληηθνχο ζε κέγεζνο επξσπατθνχο πφξνπο, ζε κηα 

Δπξσπατθή Έλσζε πνπ θαίλεηαη λα ζέιεη λα 

αληηκεησπίζεη ηα ειιείκκαηα παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

Δπξψπεο, κε θηιφδνμεο ρξεκαηνδνηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

επθαηξία είλαη κνλαδηθή θαη θάλεη αθφκε πην επείγνπζα 

ηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ 

πξνο κηα πην εμσζηξεθή θαη παξαγσγηθή νηθνλνκία, 

κε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο βηνκεραλίαο ζηελ 

νηθνλνκία.  

 

 

ην μεθίλεκα ηεο 10εηίαο ηνπ 2020, ε ρψξα 

καο πιήηηεηαη, φπσο φινο ν θφζκνο, απφ 

ηελ παλδεκία ηνπ COVID-19, κε 

θαιχηεξεο, φκσο, νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο 

απφ πνηέ. Αθνινπζνχληαη αλαπηπμηαθέο 

πνιηηηθέο, πνπ ππνζηεξίδνληαη πιένλ απφ 

ζεκαληηθνχο ζε κέγεζνο επξσπατθνχο 

πφξνπο, ζε κηα Δπξσπατθή Έλσζε πνπ 

θαίλεηαη λα ζέιεη λα αληηκεησπίζεη ηα 

ειιείκκαηα παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

Δπξψπεο, κε θηιφδνμεο ρξεκαηνδνηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ ςεθηνπνίεζε 

ηεο νηθνλνκίαο. Ζ επθαηξία είλαη κνλαδηθή 

θαη θάλεη αθφκε πην επείγνπζα ηελ αλάγθε 

αιιαγήο ηνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ πξνο 

κηα πην εμσζηξεθή θαη παξαγσγηθή 

νηθνλνκία, κε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 

βηνκεραλίαο ζηελ νηθνλνκία. 
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Σν παξαγσγηθφ πξφηππν ηεο Διιάδνο παξνπζηάδεηαη 

ζε δηαγξάκκαηα, φπνπ παξαηίζεληαη ζηνηρεία 2017 

(ηειεπηαία δηαζέζηκα) ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αλά θιάδν 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηε ζπκκεηνρή θάζε 

θιάδνπ ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΑΠΑ) θαη 

ηελ αλάιπζε ηεο ηειεπηαίαο ζε ακνηβέο κηζζσηήο 

εξγαζίαο, ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα (επηρεηξεκαηηθά 

θέξδε θαη ακνηβέο απηναπαζρνινπκέλσλ) θαη 

αλάισζε θεθαιαίνπ (απνζβέζεηο) (Γ01). 

Παξαηίζεληαη, επίζεο, ζηνηρεία αλά θιάδν γηα ηελ ΑΠΑ 

αλά ψξα απαζρφιεζεο (παξαγσγηθφηεηα) (Γ03), ην 

θφζηνο κηζζσηήο εξγαζίαο αλά ψξα (Γ06), θαζψο θαη 

ην ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα αλά ψξα (Γ08). Ζ ίδηα σο 

αλσηέξσ αλάιπζε παξνπζηάδεηαη γηα φινπο ηνπο 

ππνθιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο ρσξίο πεηξειαηνεηδή 

(Γ02, Γ04, Γ07, Γ09). εκεηψλεηαη φηη ππάξρνπλ θαη 

ζηνηρεία 2019 (Γ05), ρσξίο, φκσο, ηελ αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ρσξίο ηελ 

αλάιπζε ησλ θιάδσλ ηεο κεηαπνίεζεο, πνπ ππάξρεη 

κφλν γηα ην 2017. Σα ζηνηρεία απηά δελ αιιάδνπλ ηα 

γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα. 

 

Γ01: ύλζεζε αθαζάξηζηεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά 
θιάδν, ηξέρνπζεο ηηκέο 2017 – 
ύλνιν νηθνλνκίαο (Eurostat, 
National Accounts, 2017) 
 
 
εκ.: ην ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη θφξνη κείνλ 

επηδνηήζεηο επί ηεο παξαγσγήο. 

Γ02: ύλζεζε αθαζάξηζηεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά θιάδν, 
ηξέρνπζεο ηηκέο 2017 - 
Μεηαπνίεζε (Eurostat, National 
Accounts, 2017) 
 
 
εκ.: ην ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη θφξνη κείνλ 

επηδνηήζεηο επί ηεο παξαγσγήο. 
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Ζ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη έρεη σο εμήο: 

1) Οη απαζρνινύκελνη ζηελ νηθνλνκία ην 2019 

αλέξρνληαη ζε 4.301 ρηι., εθ ησλ νπνίσλ ην 69% 

είλαη κηζζσηνί θαη ην ππφινηπν 31% 

απηναπαζρνινύκελνη. Απφ απηνχο, νη 948 ρηι. 

εξγάδνληαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ πγεία θαη 

ηελ εθπαίδεπζε, κε ηνπο 2 ηειεπηαίνπο θιάδνπο λα 

απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο θαη ζην δεκφζην θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σα αληίζηνηρα κεγέζε ην 

2017, ήηαλ 4.146 ρηι. εθ ησλ νπνίσλ ην 67% 

κηζζσηνί θαη ην 33% απηναπαζρνινχκελνη. Οη 

εξγαδφκελνη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, πγεία θαη 

εθπαίδεπζε αλέξρνληαλ ζε 890 ρηι., έρνληαο 

απμεζεί θαηά 58 ρηι. κεηαμχ 2017-2019.  Με ηελ 

εμαίξεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο (βι. θαησηέξσ), ν 

ακηγψο ηδησηηθφο ηνκέαο (πνπ πεξηιακβάλεη θαη 

δίθηπα ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο πξνο 

ηδησηηθνπνίεζε) απαζρνιεί ην 78,5% ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Γ03: Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε 
αμία αλά ώξα εξγαζίαο θαη 
αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ θαηά 
θιάδν, ηξέρνπζεο ηηκέο 2017 – 
ύλνιν νηθνλνκίαο (Eurostat, 

National Accounts, 2017) 

Γ04: Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε 
αμία αλά ώξα εξγαζίαο θαη 
αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ θαηά 
θιάδν, ηξέρνπζεο ηηκέο 2017 - 
Μεηαπνίεζε (Eurostat, National 
Accounts, 2017) 
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2) Σν 77% ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα (ή ην 60,5% ηνπ ζπλφινπ) εξγάδεηαη ζε 

θιάδνπο θαηά θαλόλα έληαζεο εξγαζίαο κε 

ρακειφηεξε ΑΠΑ αλά ψξα απαζρφιεζεο ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο νηθνλνκίαο (€18,6). Ζ 

ζπγθέληξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε θιάδνπο 

ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο απνηππψλεη ηε ζρεηηθή 

αλεπάξθεηα αλάπηπμεο ησλ πην εμσζηξεθψλ, 

δπλακηθψλ θαη θαηλνηφκσλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Οη θιάδνη ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο 

(ηνπξηζκφο, θαηαζθεπέο, επαγγεικαηηθέο 

ππεξεζίεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, εκπφξην, 

γεσξγία) απαξηίδνληαη ζπλήζσο απφ κηθξέο θαηά 

θαλφλα επηρεηξήζεηο, ελψ είλαη ηαπηφρξνλα 

ρακειήο ηερλνινγηθήο έληαζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

δεμηφηεηεο ρακεινχ επηπέδνπ θαηάξηηζεο, κε 

εθηεηακέλε ρξήζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

επνρηαθήο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο. Οη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο, ην εκπφξην θαη ε γεσξγία είλαη νη 

θιάδνη κε ηε ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ζηελ 

νηθνλνκία, κε ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη 

ην εκπφξην κάιηζηα λα έρνπλ ζρεδφλ δηπιάζηα 

παξαγσγηθφηεηα απφ εθείλε ηεο γεσξγίαο. Σέινο, 

ν ηνπξηζκφο έρεη ηελ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα 

αλάκεζα ζηνπο ινηπνχο θιάδνπο έληαζεο 

εξγαζίαο.  

3) Σν ππφινηπν 23% ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ή ην 18,2% ηνπ ζπλφινπ) 

εξγάδνληαη ζε θιάδνπο θαηά θαλόλα έληαζεο 

θεθαιαίνπ, κε πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

κέζνπ φξνπ, φπσο ε ελέξγεηα (ειεθηξηζκφο, 

θπζηθφ αέξην, δηχιηζε πεηξειαίνπ), ην λεξφ, ηα 

νξπρεία, ε ελεκέξσζε θαη ε επηθνηλσλία-

ηειεπηθνηλσλίεο θαη  πιεξνθνξηθή-, νη κεηαθνξέο 

θαη ε απνζήθεπζε, θαη, ηέινο, ε κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ. εκεηψλεηαη φηη ε ελέξγεηα, ην 

λεξφ, ηα νξπρεία θαη ε κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ απαξηίδνπλ ηνλ θιάδν ηεο 

βηνκεραλίαο. Οη επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ απηψλ 

είλαη θαηά θαλφλα κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο θαη 

θαιχηεξα νξγαλσκέλεο, ρξεζηκνπνηνχλ λφκηκε 

κηζζσηή απαζρφιεζε κε ζπκβάζεηο σο επί ην 

πιείζηνλ κφληκεο θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, κε 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη 

πςειφηεξνπο κηζζνχο, έρνπλ πςειφηεξε 

θεξδνθνξία, θαη δπλαηφηεηα ηηκνινγηαθήο 

δηαθνξνπνίεζεο, θαζψο πξνζθέξνπλ 

εμεηδηθεπκέλα πξντφληα. Οη θιάδνη κε πςειή 

ζπγθέληξσζε, πάλησο, πνπ ήηαλ θαηά ην 

παξειζφλ θξαηηθά κνλνπψιηα, θαη θπξίσο ηα 

δίθηπα, δηαλχνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα πνξεία 

απειεπζέξσζεο κε πνιινχο ηδησηηθνχο θνξείο λα 

Γ05: Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε 
αμία αλά ώξα εξγαζίαο θαη 
αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ, 
ηξέρνπζεο ηηκέο 2019 (Eurostat, 
National Accounts, 2019) 
 
* Πεξηιακβάλνληαη νη θιάδνη Οξπρείσλ, 
Λαηνκείσλ, Μεηαπνίεζεο  πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ, Γηχιηζεο πεηξειαίνπ, 
Ζιεθηξηζκνχ θαη Φ/Α θαη Παξνρήο λεξνχ 

(θιάδνη B-E ηεο ηαμηλφκεζεο Nace Rev.2). 
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εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά, ζε κηα ζπλερηδφκελε πξνζπάζεηα απνθξαηηθνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο. 
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4) Έλα κεγάιν κέξνο ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο 

θιάδνπο πςειόηεξεο παξαγσγηθόηεηαο 

ζπγθεληξψλεηαη ζηε βηνκεραλία (11,9% ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη 9,4% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

απαζρφιεζεο). ηα δηαγξάκκαηα Δ02, Δ04, Δ07, 

Δ09, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηνπο επηκέξνπο 

θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο πιελ πεηξειαηνεηδψλ. 

Σα ηξφθηκα, πνηά θαη θαπλφο είλαη ν κεγαιχηεξνο 

θιάδνο, θαζψο απαζρνιεί ην 34% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ θαη παξάγεη ην 36% ηεο ΑΠΑ ηεο 

κεηαπνίεζεο πιελ πεηξειαηνεηδψλ, κε 

παξαγσγηθφηεηα άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ. Οη θιάδνη 

κε ηελ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα (ΑΠΑ αλά ψξα 

εξγαζίαο) είλαη ηα βαζηθά κέηαιια θαη ηα ρεκηθά. 

Αληηζηνίρσο νη  θιάδνη κε ηε ρακειφηεξε 

παξαγσγηθφηεηα είλαη ην μχιν θαη ν θειιφο, θαη, ε 

θισζηνυθαληνπξγία, έλδπζε θαη ππφδεζε, κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπο λα είλαη πεξίπνπ ίζε ή 

ρακειφηεξε εθείλεο ηνπ εκπνξίνπ. Δπίζεο, ε κέζε 

Γ06: Ακνηβέο αλά ώξα κηζζσηήο 
εξγαζίαο θαη αξηζκόο κηζζσηώλ 
θαηά θιάδν, ηξέρνπζεο ηηκέο 
2017 – ύλνιν νηθνλνκίαο 
(Eurostat, National Accounts, 2017) 
 

Γ07: Ακνηβέο αλά ώξα κηζζσηήο 
εξγαζίαο θαη αξηζκόο κηζζσηώλ 
θαηά θιάδν, ηξέρνπζεο ηηκέο 2017 
- Μεηαπνίεζε (Eurostat, National 
Accounts, 2017) 
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παξαγσγηθφηεηα ηεο κεηαπνίεζεο πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ (€22,4) είλαη πςειφηεξε (ζρεδφλ 

δηπιάζηα) εθείλεο ηνπ ηνπξηζκνχ (€13,4). 

5) Σέινο, ε δεκόζηα δηνίθεζε, άκπλα, θνηλσληθή 

αζθάιηζε (απνθιεηζηηθά δεκφζην), καδί κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία/θνηλσληθή κέξηκλα 

(κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε κεηνςεθία), απαζρνιεί 1 

ζηνπο 5 (21,5%) εξγαδφκελνπο ζηελ νηθνλνκία, κε 

παξαγσγηθφηεηα ζε επίπεδν θάπνπ αλάκεζα ζε 

ηνπξηζκφ θαη κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ην απνθιεηζηηθά δεκφζην (σο 

αλσηέξσ) εκθαλίδεη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα 

απφ ηε κέζε παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ιίγν πην θάησ απφ ηε κέζε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

κεηαπνίεζεο πιελ πεηξειαηνεηδψλ. Απηφ 

νθείιεηαη, αθελφο ζηνπο πςειφηεξνπο κηζζνχο 

πνπ θαζνξίδνληαη δηνηθεηηθά θαη αθεηέξνπ ζηηο 

πςειφηεξεο ηεθκαξηέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ην 

χςνο ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο 

δηαθνξάο ησλ ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη ηεο κειινληηθήο ζχληαμεο πνπ ζα 

ιάβνπλ νη εξγαδφκελνη. Δπίζεο, ε εθπαίδεπζε 

Γ08: Λεηηνπξγηθό πιεόλαζκα αλά 
ώξα εξγαζίαο θαη αξηζκόο 
απαζρνινπκέλσλ θαηά θιάδν, 
ηξέρνπζεο ηηκέο 2017 – ύλνιν 
νηθνλνκίαο (Eurostat, National 
Accounts, 2017) 
 

Γ09: Λεηηνπξγηθό πιεόλαζκα αλά 
ώξα εξγαζίαο θαη αξηζκόο 
απαζρνινπκέλσλ θαηά θιάδν, 
ηξέρνπζεο ηηκέο 2017 – 
Μεηαπνίεζε (Eurostat, National 
Accounts, 2017) 
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θαηαγξάθεη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα απφ ηε 

κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ, ελψ ε 

πγεία/θνηλσληθή κέξηκλα,  αλ θαη ζε πςειφηεξν 

επίπεδν, πξνζεγγίδεη ηα ρακειφηεξα επίπεδα 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ κηζζσηώλ, νη θιάδνη 

κε ηελ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα έρνπλ θαη ηηο 

πςειφηεξεο ακνηβέο, θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ θαη πην 

πξνεγκέλεο δεμηφηεηεο. Πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, ην κέζν σξνκίζζην ζηελ 

νηθνλνκία είλαη €11,2, κε ηηο ακνηβέο ζηε κεηαπνίεζε 

πιελ πεηξειαηνεηδψλ λα δηακνξθψλεηαη ζε €10,1, ζην 

εκπφξην ζε €8,8, ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ζε 

€8,1, ζηνλ ηνπξηζκφ ζε €6,8, ζηηο θαηαζθεπέο ζε €5,7 

θαη ζηε γεσξγία/θηελνηξνθία ζε €4. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, νη ακνηβέο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

δηακνξθψλνληαη ζε €15,3 , ελψ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ πγεία/θνηλσληθή κέξηκλα ζε €19,3 θαη €10,3 

αληηζηνίρσο (Γ06 θαη Γ07). 

Όζνλ αθνξά ζην ιεηηνπξγηθό πιεόλαζκα 

(επηρεηξεκαηηθά θέξδε θαη ακνηβέο 

απηναπαζρνινύκελσλ) αλά ψξα εξγαζίαο, ν κέζνο 

φξνο ζηελ νηθνλνκία αλέξρεηαη ζε €7,6, κε ην 

ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα ζηε κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ λα δηακνξθψλεηαη ζε €12,1 έλαληη 

€8,8 ζηνλ ηνπξηζκφ, €5 ζηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη €3,3 ζην εκπφξην (Γ08). ηε 

κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ, ηα ζθήπηξα ζηνλ 

ηνκέα απηφ θαηέρνπλ ηα βαζηθά κέηαιια θαη ηα ρεκηθά, 

κε ηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ λα θαηαηάζζεηαη πάλσ 

απφ ην κέζν φξν, ελψ ππάξρνπλ θαη θιάδνη κε πνιχ 

ρακειφ ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα αλά ψξα εξγαζίαο 

(Γ09).  

 

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο απαζρφιεζεο 

ζηνπο θιάδνπο πςειφηεξεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζπγθεληξψλεηαη ζηε 

βηνκεραλία (11,9% ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη 

9,4% ηνπ ζπλφινπ ηεο απαζρφιεζεο). Σα 

ηξφθηκα, πνηά θαη θαπλφο είλαη ν 

κεγαιχηεξνο θιάδνο, θαζψο απαζρνιεί ην 

34% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ θαη παξάγεη ην 36% ηεο 

ΑΠΑ ηεο κεηαπνίεζεο πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ, κε παξαγσγηθφηεηα άλσ 

ηνπ κέζνπ φξνπ. 

 

Γ10: Αθαζάξηζηε 
πξνζηηζέκελε αμία αλά ώξα 
θαη αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ 
ζηε δεκόζηα δηνίθεζε, 
εθπαίδεπζε θαη πγεία 
(Eurostat, National Accounts, 
2017) 
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Όζνλ αθνξά ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2015, ζην 

δηάγξακκα Γ11 παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία απφ 

ην 2000 κέρξη ην 2017 ή 2019, γηα κεγάιεο θαηεγνξίεο 

θιάδσλ. Σέηνηνη είλαη ε κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ, ε κεηαπνίεζε (πνπ πεξηιακβάλεη 

επηπξνζζέησο θαη ηε δηχιηζε πεηξειαίνπ), ε 

βηνκεραλία (πνπ πεξηιακβάλεη ηε κεηαπνίεζε, ηα 

νξπρεία, ηνλ ειεθηξηζκφ θαη Φ/Α θαη ηελ παξνρή 

λεξνχ), ν ηνπξηζκφο, ην εκπφξην, νη κεηαθνξέο θαη ε 

απνζήθεπζε, θαζψο θαη ζπγθεληξσηηθά νη ινηπνί 

θιάδνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα (δειαδή ην ζχλνιν 

εθηφο γεσξγίαο, βηνκεραλίαο, δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

εθπαίδεπζεο θαη πγείαο, θαζψο θαη ηερλψλ θαη 

δηαζθέδαζεο) θαη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, ε παξαγσγηθφηεηα απμαλφηαλ 

κέρξη ην 2007 θαη έθηνηε βξίζθεηαη ζε ζπλερή ειαθξψο 

πησηηθή πνξεία κέρξη ην 2019. Ζ κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ εκθαλίδεη κηα ζεκαληηθή θάκςε ζηελ 

παγθφζκηα χθεζε ηνπ 2009, θαη έθηνηε αλαθάκπηεη 

ζπλερψο, έρνληαο επαλέιζεη ζηα πξν θξίζεο επίπεδα, 

αλ θαη ην 2019 εκθαλίδεηαη κηα κηθξή θάκςε ζηε 

βηνκεραλία θαη ηε κεηαπνίεζε (σο ζχλνιν). πλεπψο, 

δηαρξνληθά, νη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ελ γέλεη 

έρνπλ αλαθάκςεη πιήξσο θαη βξίζθνληαη ζε αλνδηθή 

θάζε. 

 

Ζ κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ 

εκθαλίδεη κηα ζεκαληηθή θάκςε ζηελ 

παγθφζκηα χθεζε ηνπ 2009, θαη έθηνηε 

αλαθάκπηεη ζπλερψο, έρνληαο επαλέιζεη 

ζηα πξν θξίζεο επίπεδα, αλ θαη ην 2019 

εκθαλίδεηαη κηα κηθξή θάκςε ζηε 

βηνκεραλία θαη ηε κεηαπνίεζε (σο 

ζχλνιν). πλεπψο, δηαρξνληθά, νη 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ελ γέλεη 

έρνπλ αλαθάκςεη πιήξσο θαη βξίζθνληαη 

ζε αλνδηθή θάζε. 

 

 

Γ11: Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε 
αμία αλά ώξα εξγαζίαο, ζηαζεξέο 
ηηκέο 2015 
(Eurostat, National Accounts, 2019) 

 

εκ.: ηε Βηνκεραλία πεξηιακβάλνληαη νη 

θιάδνη Οξπρείσλ, Λαηνκείσλ, Μεηαπνίεζεο  
πιελ πεηξειαηνεηδψλ, Γηχιηζεο πεηξειαίνπ, 

Ζιεθηξηζκνχ θαη Φ/Α θαη Παξνρήο λεξνχ 
(θιάδνη B-E ηεο ηαμηλφκεζεο Nace Rev.2). 

ηνπο ινηπνχο θιάδνπο επηρεηξεκαηηθνχ 
ηνκέα πεξηιακβάλνληαη φινη νη θιάδνη εθηφο 

Γεσξγίαο, Βηνκεραλίαο, Αγνξάο αθηλήησλ, 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Δθπαίδεπζεο, Τγείαο, 

Σερλψλ θαη Γηαζθέδαζεο (δειαδή 
πεξηιακβάλνληαη νη θιάδνη F-K θαη Μ-Ν ηεο 

ηαμηλφκεζεο Nace Rev.2). 
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Ζ θαηάζηαζε, φκσο, ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο είλαη 

θαζνδηθή. Σν εκπφξην έρεη ππνζηεί θαηαπνληηζκφ ζηελ 

10εηή θξίζε, θαη έρεη ζηαζεξνπνηεζεί (ην 2017) ζηα 

ρακειά ηνπ 2013-2014. Οη κεηαθνξέο θαη ε 

απνζήθεπζε βξίζθνληαη ζε ζπλερή πησηηθή πνξεία 

κέρξη ην 2017. Ο ηνπξηζκφο αλαθάκπηεη απφ ην 2012 

θαη κεηά, ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο αχμεζεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ξνψλ (ιφγσ γεσπνιηηηθψλ, θπξίσο, 

παξαγφλησλ), επηζηξέθεη ζηα πξν θξίζεο επίπεδα ην 

2014, θαη έθηνηε νπηζζνρσξεί απφ ηα πςειά επίπεδα, 

αλ θαη ην 2017 βξίζθεηαη ζε αλψηεξν επίπεδν απφ ηα 

ρακειά ηνπ 2011. Οη ινηπνί θιάδνη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα έρνπλ αξρίζεη λα αλαθάκπηνπλ 

ειαθξψο απφ ην 2017 θαη κεηά. Αλ θαη ηα ρεηξφηεξα 

θαίλεηαη λα είλαη πίζσ καο, θαη παξφιν πνπ νη 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ θαιχςεη ηε 

δηαθνξά παξαγσγηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 

ζηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007-

2009, ε ζπλνιηθή νηθνλνκία θηλείηαη κε εμαηξεηηθή 

βξαδχηεηα φζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο 

Γ12: Ακνηβέο κηζζσηώλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ 
εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ) αλά 
ώξα εξγαζίαο, ηξέρνπζεο ηηκέο 
(Eurostat, National Accounts, 
2019) 

. 

εκ.: ηε Βηνκεραλία πεξηιακβάλνληαη νη 
θιάδνη Οξπρείσλ, Λαηνκείσλ, Μεηαπνίεζεο  

πιελ πεηξειαηνεηδψλ, Γηχιηζεο πεηξειαίνπ, 
Ζιεθηξηζκνχ θαη Φ/Α θαη Παξνρήο λεξνχ 

(θιάδνη B-E ηεο ηαμηλφκεζεο Nace Rev.2). 
ηνπο ινηπνχο θιάδνπο επηρεηξεκαηηθνχ 

ηνκέα πεξηιακβάλνληαη φινη νη θιάδνη εθηφο 
Γεσξγίαο, Βηνκεραλίαο, Αγνξάο αθηλήησλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Δθπαίδεπζεο, Τγείαο, 
Σερλψλ θαη Γηαζθέδαζεο (δειαδή 

πεξηιακβάλνληαη νη θιάδνη F-K θαη Μ-Ν ηεο 
ηαμηλφκεζεο Nace Rev.2). 

 

 

Γ13: Καζαξό ιεηηνπξγηθό 
πιεόλαζκα (θέξδε) αλά ώξα 
εξγαζίαο, ηξέρνπζεο ηηκέο 
(Eurostat, National Accounts, 2017) 
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παξαγσγηθφηεηαο, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ έλδεηα επελδχζεσλ.   

 

Όζνλ αθνξά ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ζηηο ακνηβέο 

θαη ηα ιεηηνπξγηθά πιενλάζκαηα, ζηνηρεία 

ππάξρνπλ κφλν ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. ηα δηαγξάκκαηα 

Γ12 θαη Γ13 παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο εμειίμεηο. Όζνλ 

αθνξά ζηηο ακνηβέο κηζζσηψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ) αλά ψξα εξγαζίαο, νη 

κηζζνί ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαίλνληαη λα απμάλνπλ 

κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ξπζκφ πνπ απμάλεη ν Γείθηεο 

Σηκψλ Καηαλαισηή απφ ην 2000 κέρξη ην 2010. 

Έθηνηε, ιφγσ ηεο κεγάιεο θξίζεο θαη χθεζεο, ηα 

επίπεδα κηζζψλ απνθιηκαθψλνληαη, ηνπιάρηζηνλ κέρξη 

ην 2013-2014, πνπ κε ηνλ πιεζσξηζκφ ζε ζρεδφλ 

κεδεληθά επίπεδα, θαηαγξάθνπλ κεγάιε πηψζε ζε 

πξαγκαηηθνχο φξνπο. Έθηνηε, νη κηζζνί παξακέλνπλ 

ζηαζεξνί, θαη αξρίδνπλ λα αλαθάκπηνπλ ειαθξψο, κε 

ηνλ ίδην ζρεδφλ ξπζκφ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, κε ηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο απφ ην 2017 θαη κεηά, αλ θαη 

ε θαηάζηαζε ζηηο κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε 

ππνιείπεηαη ηεο ινηπήο νηθνλνκίαο, ελψ ζηνλ ηνπξηζκφ 

ζεκεηψλεηαη ηζρπξφηεξε αλάθακςε. Όζνλ αθνξά ζην 

ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα, αλά ψξα εξγαζίαο, 

ζεκεηψλεηαη ηαρχηεξε αλάθακςε ζηηο βηνκεραληθέο ελ 

γέλεη δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ζηνλ ηνπξηζκφ, ζε 

ζπλάξηεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

ζρεηηθψλ θιάδσλ.  

ην δηάγξακκα Γ14 παξαηίζεληαη ζηνηρεία 

απαζρόιεζεο ζε ώξεο εξγαζίαο θαηά θιάδν , κε 

ηνλ ηνπξηζκφ λα απμάλεη ηαρχηεξα ηελ απαζρφιεζε 

απφ ηνπο ινηπνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, έρνληαο 

κάιηζηα αλέιζεη ζε επίπεδα απαζρφιεζεο πςειφηεξα 

απφ φηη ζηελ πεξίνδν πξν θξίζεο. εκεηψλεηαη φηη ε 

απαζρφιεζε ζην εκπφξην έρεη ηξσζεί αλεπαλφξζσηα, 

θαζψο ε απαζρφιεζε βξίζθεηαη ζήκεξα θάησ απφ ηα 

επίπεδα ηνπ 2000, ρσξίο λα εκθαλίδεη θάπνηα 

βειηίσζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Σέινο, ζηηο 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε απαζρφιεζε 

δηακνξθψλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα εθείλσλ ηεο 

θξίζεο, εμέιημε ζπκβαηή κε ηελ ζεκεησζείζα 

αλάθακςε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 

 

Απφ ην 2008 θαη κεηά ζεκεηψλνληαη 

επκεγέζεηο πηψζεηο ηνπ φγθνπ ζε φινπο 

ηνπο θιάδνπο, κε ηε κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ λα εκθαλίδεη ηελ κηθξφηεξε 

πηψζε, ιφγσ ηεο ζηξνθήο ζε εμαγσγέο 

ζηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο θξίζεο θαη 

χθεζεο. Έθηνηε, ε κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ αλαθάκπηεη ηαρχηεξα ηνπ 

Γ14: Ώξεο εξγαζίαο (Eurostat, 
National Accounts, 2019) 
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εκπ

νξίν

π, 

αιι

ά κε 

ηνλ 

ίδην 

πεξ

ίπν

π 

ξπζκφ πνπ αλαθάκπηνπλ νη ππεξεζίεο. 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο όγθνπ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο (Γ15), απφ ην 2008 θαη κεηά 

ζεκεηψλνληαη επκεγέζεηο πηψζεηο ηνπ φγθνπ ζε φινπο 

ηνπο θιάδνπο, κε ηε κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ 

λα εκθαλίδεη ηελ κηθξφηεξε πηψζε, ιφγσ ηεο ζηξνθήο 

ζε εμαγσγέο ζηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο θξίζεο θαη 

χθεζεο. Έθηνηε, ε κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ 

Γ16: Γείθηεο βηνκεραληθήο 
παξαγσγήο, 2000 = 100 
(Eurostat και ΕΛΣΑΣ, 2019) 

 

Γ15: Γείθηεο όγθνπ ζηε 
κεηαπνίεζε πιελ 
πεηξειαηνεηδώλ, ην ιηαληθό 
εκπόξην θαη ηηο ππεξεζίεο 
(Eurostat και ΕΛΣΑΣ, 2019) 

 
εκ.: Γηα ηνλ δείθηε φγθνπ ζηηο ππεξεζίεο 
θαη ηνλ ηνπξηζκφ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

απνπιεζσξηζηήο ν ΓΣΚ ζηηο ππεξεζίεο θαη 
ηα μελνδνρεία-εζηηαηφξηα αληίζηνηρα. 
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αλαθάκπηεη ηαρχηεξα ηνπ εκπνξίνπ, αιιά κε ηνλ ίδην 

πεξίπνπ ξπζκφ πνπ αλαθάκπηνπλ νη ππεξεζίεο. Οη 

ηειεπηαίεο, φκσο, επσθεινχληαη απφ ηελ αλάθακςε 

ηνπ φγθνπ ζηνλ ηνπξηζκφ, πνπ θηλείηαη ηαρχηεξα απφ 

νπνηαδήπνηε άιιν θιάδν.  

 

Οη ππεξεζίεο επσθεινχληαη απφ ηελ 

αλάθακςε ηνπ φγθνπ ζηνλ ηνπξηζκφ, πνπ 

θηλείηαη ηαρχηεξα απφ νπνηαδήπνηε άιιν 

θιάδν. 

 

 

Όζνλ αθνξά, εηδηθφηεξα, ζηηο θύξηεο ζπληζηώζεο ηνπ 

όγθνπ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ελψ κέρξη ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο φινη νη επηκέξνπο θιάδνη 

θηλνχληαη ρσξίο ηδηαίηεξεο εμάξζεηο, κε ην έλαπζκα ηεο 

θξίζεο, ν δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαηαξξέεη 

θπξίσο ιφγσ ηεο κεηαπνίεζεο πιελ πεηξειαηνεηδψλ, 

κε ηελ πησηηθή ηάζε ζηελ παξνρή λεξνχ, θαη ιηγφηεξν 

ζηνλ ειεθηξηζκφ θαη Φ/Α, λα πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, 

ζε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε κεηαπνίεζε (Γ16 θαη Γ17). 

Σαπηφρξνλα, εθηνμεχνληαη νη φγθνη ηεο δηχιηζεο 

πεηξ

ειαίν

π, 

θαζψ

ο 

δηνγθ

ψλνλ

ηαη νη 

εμαγ

σγέο 

ηνπ 

θιάδ

νπ, 

θαζψ

ο ε 

εγρψ

ξηα 

νηθνλ

νκία 

θαηα

ξξέεη (25% πηψζε ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ην 2010-2013). 

Απφ ην 2013 θαη κεηά, νη φγθνη ζηε κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ αξρίδνπλ επίζεο λα αλαθάκπηνπλ, αλ 

θαη βξίζθνληαη αθφκε 22% πεξίπνπ θάησ απφ ηα 

επίπεδα πξν θξίζεο. Παξφκνηα αλάθακςε, πάλησο, 

δελ ζεκεηψλεηαη ζηνπο θιάδνπο παξνρήο λεξνχ, θαη 

ειεθηξηζκνχ θαη Φ/Α, θαζψο ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ 

επσθεινχληαη απφ ηηο εμαγσγέο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε 

κεηαπνίεζε. εκεηψλεηαη φηη ε ειιεληθή κεηαπνίεζε 

αλαθάκπηεη απφ ην 2013 θαη κεηά κε ηνπο ίδηνπο 

ξπζκνχο πνπ αλαθάκπηεη ε κεηαπνίεζε ζηελ ΔΔ-28 

(Γ15). ε ζρέζε, φκσο, κε ηα πξν θξίζεο επίπεδα, ε 

κεηαπνίεζε ζηελ ΔΔ-28 έρεη ππεξθαιχςεη ηηο 

απψιεηεο ηεο 10εηίαο ηεο θξίζεο, ελψ ε Διιάδα 

βξίζθεηαη 17% θάησ απφ ηα πξν θξίζεο επίπεδα. 

 

Ζ ειιεληθή κεηαπνίεζε αλαθάκπηεη απφ ην 

2013 θαη κεηά κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο πνπ 

αλαθάκπηεη ε κεηαπνίεζε ζηελ ΔΔ-28. ε 

ζρέζε, φκσο, κε ηα πξν θξίζεο επίπεδα, ε 

κεηαπνίεζε ζηελ ΔΔ-28 έρεη ππεξθαιχςεη 

Γ17: Γείθηεο βηνκεραληθήο 
παξαγσγήο ζηνπο 
θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο 
πιελ πεηξειαηνεηδώλ, 
2000 = 100 (Eurostat, 2019) 

 

Φάξκαθα: 2019 = 572 
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ηηο απψιεηεο ηεο 10εηίαο ηεο θξίζεο, ελψ ε 

Διιάδα βξίζθεηαη 17% θάησ απφ ηα πξν 

θξίζεο επίπεδα. 
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Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

 

Οηθνλνκηθό θιίκα: Οξηαθή επηδείλσζε παξνπζίαζε 

ην νηθνλνκηθφ θιίκα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, έπεηηα απφ ηε 

κεγάιε πηψζε ηνπο πξνεγνχκελνπο δχν κήλεο. Ζ 

ζπλέρηζε ηεο θαζνδηθήο πνξείαο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θιίκαηνο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020 νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

πεξαηηέξσ κηθξή πηψζε ησλ πξνζδνθηψλ ζηε 

βηνκεραλία θαη ηηο ππεξεζίεο, ελψ αληίζεηα ζην ιηαληθφ 

εκπφξην θαη ηηο θαηαζθεπέο θαηαγξάθεθαλ ζεκάδηα 

αλάθακςεο. Ο δείθηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο, 

επίζεο, βειηηψζεθε, θαζψο ηα λνηθνθπξηά εκθαλίδνληαη 

ιηγφηεξν απαηζηφδνμα γηα ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηεο 

ρψξαο, ελψ κηθξή βειηίσζε θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ 

πξφζεζή ηνπο γηα κείδνλεο αγνξέο (έπηπια, ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο θιπ).  

Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο 

δηακνξθψζεθε ζηηο 87,6 κνλάδεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, 

απφ 88,5 κνλάδεο ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. 

εκεηψλεηαη φηη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020 ν δείθηεο 

νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο είρε αλέιζεη ζηηο 113,2 κνλάδεο, 

ζηελ πςειφηεξε επίδνζε ησλ ηειεπηαίσλ 19 εηψλ 

(Γ18).  

Παξάιιεια, ε θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε 

δηακνξθψζεθε ζηηο -27,7 κνλάδεο, απφ -33 κνλάδεο 

ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη -4,8 κνλάδεο ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο (ην πςειφηεξν επίπεδν 

επίζεο ησλ ηειεπηαίσλ 19 εηψλ Γ19). Πξνθαλψο, ε 

άξζε ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ, ην ζηαδηαθφ άλνηγκα 

ησλ δηεζλψλ κεηαθηλήζεσλ θαη ε έλαξμε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, κε ηηο φπνηεο αβεβαηφηεηεο θαη 

πεξηνξηζκνχο, ζπλέβαιαλ ζηελ ηφλσζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ.   

εκεηψλεηαη φηη ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Δπξσδψλε ην 

νηθνλνκηθφ θιίκα αλαθάκπηεη απφ ηνλ Μάην ηνπ 2020, 

σζηφζν εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν 

επίπεδν (74,8 θαη 75,7 κνλάδεο αληίζηνηρα) ζε 

ζχγθξηζε κε ην νηθνλνκηθφ θιίκα ζηελ Διιάδα (87,6 

κνλάδεο) θαζψο ε πηψζε ηνπ Απξηιίνπ ζηελ ΔΔ θαη 

ηελ Δπξσδψλε ήηαλ ζεκαληηθά εληνλφηεξε απφ φ,ηη 

ζηελ Διιάδα (Γ20). 

Γ18: Γείθηεο νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο θαη επηρεηξεκαηηθέο 
πξνζδνθίεο ζηνπο βαζηθνύο θιάδνπο  
(EE - DG ECFIN, Ιοςν. 2020) 

 
 

Γ19: Καηαλαισηηθή εκπηζηνζύλε θαη εθηηκήζεηο 
λνηθνθπξηώλ (EE - DG ECFIN, Ιοςν. 2020) 

 
 
Γ20: Οηθνλνκηθό θιίκα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσδώλε  
(EE - DG ECFIN, Ιοςν. 2020) 
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Γ21: Δπηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηε βηνκεραλία 
(EE - DG ECFIN, Ιοςν. 2020) 

 
 
Γ22: Δπηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηηο θαηαζθεπέο 
(EE - DG ECFIN, Ιοςν. 2020) 

 

Πην αλαιπηηθά, ζηε βηνκεραλία νη εθηηκήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ην επίπεδν ησλ λέσλ παξαγγειηψλ, 

ηφζν απφ ηελ εγρψξηα αγνξά, φζν θαη νη παξαγγειίεο 

γηα εμαγσγέο, επηδεηλψζεθαλ, κε ην 51% ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα δειψλνπλ ρακειέο γηα ηελ επνρή 

παξαγγειίεο θαη κφιηο ην 3% λα αλαθέξεη ην αληίζεην. 

Αληίζεηα νη πξνβιέςεηο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

απαζρφιεζε ην επφκελν ηξίκελν βειηηψζεθαλ (Γ21).  

ηηο θαηαζθεπέο θαηαγξάθεηαη κηθξή αλάθακςε ησλ 

πξνζδνθηψλ, ηφζν ζηηο ηδησηηθέο φζν θαη ζηηο 

δεκφζηεο, ρσξίο φκσο λα δηακνξθψλεηαη κία ζαθήο 

αλνδηθή ηάζε. Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα ην 

πξφγξακκα εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ βειηηψζεθαλ 

ειαθξά, παξακέλνληαο σζηφζν έληνλα αξλεηηθέο, 

φπσο θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρφιεζε νη νπνίεο 

φκσο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε (Γ22). 

Γ23: Δπηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηηο ππεξεζίεο 
(EE - DG ECFIN, Ιοςν. 2020) 

 
 
Γ24: Δπηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζην ιηαληθό εκπόξην 
(EE - DG ECFIN, Ιοςν. 2020) 

 

ηηο ππεξεζίεο, θαηαγξάθεηαη νξηαθή ππνρψξεζε ηνπ 

θιίκαηνο, θαζψο εληζρχζεθαλ νη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηξέρνπζα δήηεζε, ελψ 

αληίζεηα νη πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηεο 

δήηεζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο ην επφκελν δηάζηεκα 

εκθάληζαλ νξηαθή άλνδν (Γ23). εκεηψλεηαη φηη, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΟΒΔ, ν δείθηεο 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηα Ξελνδνρεία – 

Δζηηαηφξηα – Σνπξηζηηθά Πξαθηνξεία αλέθακςε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2020 ζηηο 31,2 κνλάδεο (απφ 19,9 ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα) κνλάδεο, σζηφζν απέρεη πνιχ 

απφ ην ζπλεζηζκέλν επίπεδν ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

(106,8 θαη 135,2 κνλάδεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019 θαη 2018 

αληίζηνηρα). 

Σέινο, ζην ιηαληθφ εκπφξην νη επηρεηξεκαηηθέο 

πξνζδνθίεο αλέθακςαλ αηζζεηά, ηδίσο αλαθνξηθά κε 
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ηελ εμέιημε ησλ πσιήζεσλ (Γ24), κε ηε βειηίσζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ έλαξμε ησλ 

ζεξηλψλ δηαθνπψλ θαη πξνζθνξψλ λα εληζρχνπλ απηή 

ηελ ηάζε.  

 

Γείθηεο Τπεπζύλσλ Πξνκεζεηώλ (PMI) ζηε 

κεηαπνίεζε: εκαληηθή βειηίσζε ζεκείσζαλ νη 

πξνζδνθίεο ζηε κεηαπνίεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020 κε 

βάζε ηνλ Γείθηε Τπεπζχλσλ Πξνκεζεηψλ (PMI), ν 

νπνίνο αλ θαη παξέκεηλε θάησ απφ ην φξην ησλ 50 

κνλάδσλ γηα 4ν ζπλερφκελν κήλα, έρεη πιένλ θαιχςεη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απψιεηαο ηνπ Μαξηίνπ θαη 

Απξηιίνπ 2020. Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο PMI έθιεηζε ζηηο 

49,4 κνλάδεο απφ 41,1 κνλάδεο ηνλ Μάην θαη 29,5 

κνλάδεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 (Γ25), κε ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ απαζρφιεζε λα παξνπζηάδνπλ 

νξηαθή κείσζε, ελψ νη επηρεηξήζεηο εκθαλίδνληαη 

πεξηζζφηεξν αηζηφδνμεο γηα επηζηξνθή ησλ 

παξαγγειηψλ ζε πξν παλδεκίαο επίπεδα. 

Δπηπξφζζεηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηαγξάθεηαη 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ 

εξγαζηψλ ζε εθθξεκφηεηα. Παξφια απηά, νη 

επηρεηξήζεηο δήισζαλ φηη ε δήηεζε εμαθνινπζεί λα 

είλαη εμαζζελεκέλε, γεγνλφο ην νπνίν ζπλέβαιε ζηελ 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ησλ 

ηηκψλ. 

 

Βηνκεραληθή παξαγσγή: Πηψζε -9,8% ζεκείσζε ε 

παξαγσγή ζηε κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ ηνλ 

Μάην ηνπ 2020, έλαληη αχμεζεο +4,8% ηνλ Μάην ηνπ 

2019. Ζ πηψζε απηή είλαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ 

θαηαγξάθεθε ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο (-13,9%, 

Γ26), γεγνλφο ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

βειηίσζε ηνπ Γείθηε Τπεπζχλσλ Πξνκεζεηψλ ζηε 

κεηαπνίεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, απνηειεί έλδεημε 

αλάθακςεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηνπο 

επφκελνπο κήλεο. Ζ κείσζε ηεο παξαγσγήο ζηε 

κεηαπνίεζε ηνλ Μάην ηνπ 2020 πξνήιζε θπξίσο απφ 

ηελ ππνρψξεζε ηεο παξαγσγήο ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ (-8,3%) θαη πνηψλ (-20,3%), ρεκηθψλ (-

4,5%) βαζηθψλ κεηάιισλ (-12,3%), κε κεηαιιηθψλ 

νξπθηψλ πξντφλησλ (-17,5%) θαη κεηαιιηθψλ  

Γ25: Γείθηεο Τπεπζύλσλ Πξνκεζεηώλ ζηε κεηαπνίεζε 
(PMI) (HIS Mark it, Ιοςν. 2020) 

 
 

Γ26: Γείθηεο παξαγσγήο ζηε κεηαπνίεζε πιελ 
πεηξειαηνεηδώλ (ΕΛΣΑΣ, Μάιορ 2020)  

 

 

πξντφλησλ (-8,4%). Οη κφλνη θιάδνη πνπ εκθαλίδνπλ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο είλαη ηα θάξκαθα (+9,1%) θαη 

ε θαηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ (+8,6%) θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ (+10,7%). Σελ ίδηα 

ψξα ε παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηψζεθε θαηά 

-4,8%, ζηα νξπρεία θαηαγξάθεθε επίζεο κείσζε -

11,8%, ελψ αληίζεηα ζηνλ θιάδν παξνρήο λεξνχ 

ζεκεηψζεθε άλνδνο +4,8%, κε ηνλ γεληθφ δείθηε 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο λα εκθαλίδεη πηψζε -7,5%.  
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πλνιηθά, θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ – Μαίνπ 2020 ε 

παξαγσγή ζηε κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ 

εκθαλίδεη κείσζε -3,3%, έλαληη αχμεζεο +4,5% ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ην 2019, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θιάδνπο λα θηλνχληαη πιένλ ζε αξλεηηθφ έδαθνο. Ζ 

κεγαιχηεξε ππνρψξεζε θαηαγξάθεηαη ζηελ 

παξαγσγή κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ (-13,3%) θαη 

κεραλεκάησλ (-11,7%), ελψ αληίζεηα ζηα ρεκηθά 

θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή άλνδνο (+14,1%), φπσο 

επίζεο θαη ζηνπο Ζ/Τ θαη ηα ειεθηξνληθά πξντφληα 

(+6,8%). Σέινο, ζηα ηξφθηκα εκθαλίδεηαη κηθξή άλνδνο 

(+0,7%, Γ27). εκεηψλεηαη φηη ε ππνρψξεζε ηνπ 

γεληθνχ δείθηε βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα 

θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ – Μάηνο 2020 (-4,2%) είλαη 

ζεκαληηθά επηφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε 

κείσζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο, κε ηνλ κέζν φξν ζηελ ΔΔ λα 

εκθαλίδεη ππνρψξεζε κεγαιχηεξε απφ -10%. 

 

Δμαγσγέο: Ζ κεησκέλε δήηεζε ιφγσ ηεο εμάπισζεο 

θαη ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνχ απνηππψλεηαη έληνλα ζηελ πηψζε ησλ 

εμαγσγψλ ρσξίο θαχζηκα θαη πινία θαηά -12,4% ηνλ 

Μάην ηνπ 2020 θαη ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγσγψλ θαηά -

25,9%. Ζ εμέιημε απηή αληαλαθιά ζε θάπνην βαζκφ θαη 

ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ, κε ηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ 

ρσξίο θαχζηκα θαη πινία ζε φξνπο φγθνπ λα  

Γ28: Μεηαβνιή όγθνπ εμαγσγώλ θαη εηζαγσγώλ ρσξίο 
θαύζηκα θαη πινία (ΕΛΣΑΣ, Μάιορ 2020)  

 

 

πεξηνξίδεηαη ζε -2,6% θαη ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγσγψλ 

ζε ιηγφηεξν απφ -20% (Γ28).  

πλνιηθά, θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ – Μάηνο 2020 νη 

εμαγσγέο αγαζψλ ρσξίο θαχζηκα θαη πινία αλήιζαλ 

ζε €9,4 δηζ. παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά -0,9% ζε 

ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ην 2019. Ζ 

κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πηψζε ησλ 

εμαγσγψλ πξψησλ πιψλ (-27,9%) θαη βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ (-3%) εθηφο ησλ ρεκηθψλ, νη εμαγσγέο ησλ 

νπνίσλ ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη (+18,8%). Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

παξέκεηλαλ ζε ζεηηθή πνξεία (+11,6%), ηδίσο νη 

εμαγσγέο ηξνθίκσλ (+10,2%) θαη ειαηφιαδνπ (+43,1%, 

Γ27: Γείθηεο 
βηνκεραληθήο 
παξαγσγήο ζε 
βαζηθνύο θιάδνπο 
(ΕΛΣΑΣ, Μάιορ 
2020) 
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Γ29). Καηά ην ίδην δηάζηεκα, νη αληίζηνηρεο εηζαγσγέο 

κεηψζεθαλ θαηά -10,7% θαη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα 

ρσξίο θαχζηκα θαη πινία πεξηνξίζηεθε ζηα €5,6 δηζ. 

απφ €7,2 δηζ. ην δηάζηεκα Ηαλ – Μάηνο 2019 (-22,9%). 

εκεηηψλεηαη φηη ε κείσζε ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ θαη 

ησλ εηζαγσγψλ νθείιεηαη θαηά κεγάιν κέξνο ζηελ 

πηψζε ησλ ηηκψλ, θαζψο ζε  φξνπο φγθνπ νη εμαγσγέο 

ρσξίο θαχζηκα θαη πινία εκθαλίδνπλ άλνδν +2,5% ην 

δηάζηεκα Ηαλ – Μάηνο 2020 θαη νη αληίζηνηρεο 

εηζαγσγέο κείσζε -9,1%.  

 
 
Γ29: Δμαγσγέο θαηά νκάδα πξντόλησλ 
(ΕΛΣΑΣ και Eurostat, Μάιορ 2020)  

 Ιαλ  – Μάηνο 
%Γ 

€ εκατ. 2019 2020 

Αγξνηηθά πξντόλ ηα 2.415,0 2.696,0 11,6% 

   Σξφθηκα θαη δψα δσληαλά 1.920,9 2.117,1 10,2% 

   Πνηά – θαπλφο 312,1 318,5 2,0% 

   Λάδηα θαη ιίπε δσηθά ή θπηηθά 182,0 260,4 43,1% 

Πξώηεο ύιεο 669,6 483,1 -27,9% 

Καύζηκα 4.503,2 2.708,1 -39,9% 

Βηνκεραλ ηθά πξντόλ ηα 6.268,5 6.082,8 -3,0% 

   Υεκηθά 1.672,5 1.987,0 18,8% 

   Βηνκεραληθά είδε θαηά Α’ χιε 2.223,1 2.015,6 -9,3% 

   Μεραλήκαηα  1.253,8 1.167,3 -6,9% 

   Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 1.119,2 912,9 -18,4% 

Άιια 202,3 195,8 -3,2% 

ύλ νιν 14.058,6 12.165,8 -13,5% 

ύλ νιν ρσξίο θαύζηκα 9.555,4 9.457,7 -1,0% 

ύλ νιν ρσξίο θαύζηκα θαη πινία 9.518,6 9.435,4 -0,9% 

 

Ληαληθέο πσιήζεηο: Ζ επίπησζε ηνπ γεληθνχ 

lockdown ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 απνηππψλεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, ζηελ πηψζε ηνπ φγθνπ ιηαληθψλ πσιήζεσλ 

πιελ θαπζίκσλ θαηά -22,3%, κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

θαηαζηεκάησλ λα θαηαγξάθνπλ έληνλε κείσζε, εθηφο 

απφ ηα κεγάια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ 

(supermarkets), φπνπ ν φγθνο ιηαληθψλ πσιήζεσλ 

απμήζεθε θαηά +6,2%. Δηδηθφηεξα, ε κεγαιχηεξε 

ππνρψξεζε ζεκεηψζεθε ζηα θαηαζηήκαηα έλδπζεο 

θαη ππφδεζεο (-83,1%), επίπισλ θαη νηθηαθνχ 

εμνπιηζκνχ (-52,5%) θαη βηβιίσλ, εηδψλ δψξνπ θαη 

πξντφλησλ ηερλνινγίαο (-52,5%).  

πλνιηθά, θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ – Απξ 2020 ν φγθνο 

ιηαληθψλ πσιήζεσλ πιελ θαπζίκσλ κεηψζεθε θαηά -

3%, κε ηα κεγάια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη ηα 

θαξκαθεία θαη θαηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ λα 

βξίζθνληαη ζε ζεηηθφ έδαθνο (+11,6% θαη +10,9% 

αληίζηνηρα, Γ30). 

εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη ζηελ ΔΔ θαη ηελ επξσδψλε, 

ν γεληθφο δείθηεο φγθνπ ιηαληθψλ πσιήζεσλ αλέθακςε 

ηνλ Μάην ηνπ 2020, έπεηηα απφ ηελ άξζε ηνπ 

lockdown, ζεκεηψλνληαο άλνδν +16,4% θαη +17,8% 

αληίζηνηρα ζε κεληαία βάζε, ελψ ζε εηήζηα βάζε ε 

κείσζε πεξηνξίζηεθε ζε -4,2% θαη -5,1% αληίζηνηρα, 

απφ -18% θαη -19,6% αληίζηνηρα ηνλ Απξίιην ηνπ 2020.   

 

Γ30: Γείθηεο όγθνπ 
ζην ιηαληθό 
εκπόξην θαηά 
θαηεγνξία 
θαηαζηεκάησλ 
(ΕΛΣΑΣ, Αππ. 
2020) 
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Δμέιημε ησλ πσιήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο: ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ, θαηά ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2020 ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ (1.415.370) 

αλήιζε ζε €65 δηζ., παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά -

2,9%. Ζ κεγαιχηεξε πηψζε εκθαλίδεηαη ζηνπο 

θιάδνπο ηερλψλ θαη δηαζθέδαζεο (-14,9%), 

μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ (-11,8%) θαη κεηαθνξάο 

θαη απνζήθεπζεο (-10,9%). Δπηπξφζζεηα, θαηά ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2020, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα 

βηβιίσλ αλήιζε ζε €14,1 δηζ., παξνπζηάδνληαο κείσζε 

-32,2%, κε ηνπο θιάδνπο ηερλψλ θαη δηαζθέδαζεο (-

93,3%), μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ (-85,5%) θαη 

κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο (-48,6%) λα εκθαλίδνπλ 

επίζεο ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο (Γ31). Όζνλ αθνξά 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζε αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο κε θξαηηθή εληνιή, ε πηψζε ησλ 

πσιήζεψλ ηνπο ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 αλήιζε ζε -

79,6% (Γ32). εκεηψλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαλ ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο απνηεινχλ ην 

14,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

απαζρνινχλ 1,1 εθαη. εξγαδφκελνπο ή ην 25,4% ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο (βι. Μεληαίν Γειηίν ΔΒ 23 

Απξηιίνπ 2020, Γειηίν Σχπνπ ΔΛΣΑΣ 16 Απξηιίνπ 

2020 θαη Γειηίν Σχπνπ ΔΛΣΑΣ 6 Ηνπιίνπ 2020). 

 

Σνπξηζκόο: Οη πεξηνξηζκνί ζηηο δηεζλείο κεηαθηλήζεηο 

πνπ επηβιήζεθαλ ιφγσ ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ 

είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ κεδεληζκφ ηνπ 

πιενλάζκαηνο ζην ηαμηδησηηθφ ηζνδχγην ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2020, θαζψο νη αθίμεηο κεηψζεθαλ θαηά -96,2% θαη 

νη αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο θαηά -98,7% (Γ33). 

πλνιηθά, θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ – Απξ 2020 νη αθίμεηο 

αλήιζαλ ζε 1,8 εθαη. έλαληη 2,9 εθαη. ην αληίζηνηρν 

δηάζηεκα ην 2019 (-36,1%) θαη νη αληίζηνηρεο 

εηζπξάμεηο ζε €626 εθαη. έλαληη €1,3 δηζ. ην αληίζηνηρν 

δηάζηεκα ην 2019 (-51,4%). 

Θεηηθφ ζεκάδη γηα ηνλ ηνπξηζκφ απνηειεί ε αχμεζε 

ησλ θαζαξψλ πξνζιήςεσλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020 (+66,4 

ρηι. έλαληη +60,8 ρηι. ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019, βι. ελφηεηα 

«Αγνξά εξγαζίαο» παξαθάησ), αλ θαη νη θξαηήζεηο, 

ζχκθσλα κε θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ, εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν (πεξίπνπ ζην 20%).  

Γ31: Δηήζηα % κεηαβνιή ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ κε ππνρξέσζε ηήξεζεο δηπινγξαθηθώλ 
βηβιίσλ (κεληαία ππνβνιή ζηνηρείσλ) θαηά θιάδν – 1ν 
ηξίκελν 2020 θαη Απξίιηνο 2020 (ΕΛΣΑΣ, Εξέλιξε 
κύκλος επγαζιών επισειπήζευν ζε αναζηολή λειηοςπγίαρ 
λόγυ ηερ πανδεμίαρ ηερ νόζος ηος κοπυνοφού, 18 Ιοςνίος 
2020) 

Α. 1ν ηξίκελν 2020 

 

Β. Απξίιηνο 2020 

 
 

 

 

 

https://www.statistics.gr/documents/20181/558692e0-7de6-9cab-674c-3863d2e9facf
https://www.statistics.gr/documents/20181/558692e0-7de6-9cab-674c-3863d2e9facf
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52948/2020_04_Monthly_V6.pdf
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52948/2020_04_Monthly_V6.pdf
https://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=409300&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://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=409300&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/documents/20181/cfcfe227-7cc5-acd1-0e95-8bdcad3eca6b
https://www.statistics.gr/documents/20181/558692e0-7de6-9cab-674c-3863d2e9facf
https://www.statistics.gr/documents/20181/558692e0-7de6-9cab-674c-3863d2e9facf
https://www.statistics.gr/documents/20181/558692e0-7de6-9cab-674c-3863d2e9facf


ΜΔ ΣΖΝ ΔΤΓΔΝΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ: 

 

                                                                 

  

  
TEYXΟ 186 | 16 Ηνπιίνπ 2020 | ζει. 23 

Γ32: Δμέιημε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
κε ππνρξέσζε ηήξεζεο δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ 
(κεληαία ππνβνιή ζηνηρείσλ) (ΕΛΣΑΣ, Εξέλιξε κύκλος 
επγαζιών επισειπήζευν ζε αναζηολή λειηοςπγίαρ λόγυ ηερ 
πανδεμίαρ ηερ νόζος ηος κοπυνοφού, 18 Ιοςνίος 2020) 

Α. ύλνιν επηρεηξήζεσλ 

 

Β. Δπηρεηξήζεηο ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο (205.984 
επηρεηξήζεηο) 

 

 

 

Ιζνδύγην πιεξσκώλ: χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ 

αγαζψλ πεξηνξίζηεθε ζε €1,3 δηζ. ηνλ Απξίιην ηνπ 

2020 απφ €1,7 δηζ. ηνλ Απξίιην ηνπ 2019, θαζψο νη 

εηζαγσγέο κεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο εμαγσγέο. 

Ζ κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ 

αγαζψλ αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηε κείσζε ηεο 

αμίαο ησλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ θαπζίκσλ, ιφγσ 

ηεο πηψζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. Οη  

Γ33: Σαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο θαη αθίμεηο  
(Σπάπεδα ηερ Ελλάδορ, Αππ. 2020) 

 

 

εμαγσγέο θαπζίκσλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο ζεκείσζαλ 

κηθξή πηψζε θαηά 2,4%, ελψ νη αληίζηνηρεο εηζαγσγέο 

απμήζεθαλ θαηά 14,2%.  

Παξάιιεια, ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ 

πεξηνξίζηεθε, ιφγσ ηεο κεγάιεο επηδείλσζεο ηνπ 

ηαμηδησηηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ κεηαθνξψλ. 

Δηδηθφηεξα, ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζρεδφλ κεδελίζηεθε, θαζψο νη εηζπξάμεηο 

παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά -98,7%, ελψ νη εηζπξάμεηο 

απφ κεηαθνξέο κεηψζεθαλ θαηά -9,9%. Ο πεξηνξηζκφο 

ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ κεηαθνξψλ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ πηψζε ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ απφ 

ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαηά 14,5%. 

Αληίζεηα, νη εηζπξάμεηο απφ ινηπέο ππεξεζίεο 

παξνπζίαζαλ αχμεζε +8,1%. 

πλνιηθά, θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ – Απξ 2020 ην 

έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πεξηνξίζηεθε ζηα 

€4,3 δηζ. απφ €4,9 δηζ. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ην 

2019, θπξίσο ιφγσ ηεο ππνρψξεζεο ησλ εηζπξάμεσλ 

απφ ππεξεζίεο θαηά -10,6%, θαη ηε κεγάιε πηψζε ησλ 

εμαγσγψλ θαπζίκσλ (-29,5%) ιφγσ ηεο ππνρψξεζεο 

ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ.  (Γ34).  

 

https://www.statistics.gr/documents/20181/558692e0-7de6-9cab-674c-3863d2e9facf
https://www.statistics.gr/documents/20181/558692e0-7de6-9cab-674c-3863d2e9facf
https://www.statistics.gr/documents/20181/558692e0-7de6-9cab-674c-3863d2e9facf
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Αγνξά εξγαζίαο: Σν πνζνζηφ αλεξγίαο αλήιζε ζε 

15,5% ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 απφ 14,5% ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα θαη 17,5% ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. 

Δηδηθφηεξα, νη απαζρνινχκελνη κεηψζεθαλ θαηά -23,8 

ρηι. ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη θαηά -

52,2 ρηι. ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Απξίιην ηνπ 2019, ελψ νη 

άλεξγνη απμήζεθαλ θαηά 52,7 ρηι. ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα θαη κεηψζεθαλ θαηά 123,6 ρηι. ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. χκθσλα κε ηελ 

ΔΛΣΑΣ, ε ππνρψξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ Απξίιην ηνπ 2019 θαηεπζχλζεθε θπξίσο 

πξνο ηνπο νηθνλνκηθά κε ελεξγνχο (Γ35), θαζψο ιφγσ 

ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ, αξθεηά άηνκα πνπ 

αλαδεηνχζαλ εξγαζία δήισζαλ φηη δελ είλαη άκεζα 

δηαζέζηκα λα εξγαζηνχλ θαη επνκέλσο, ζχκθσλα κε 

ηνπο νξηζκνχο ηνπ ζρεηηθνχ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ, 

θαηαηάζζνληαη ζηνπο νηθνλνκηθά κε ελεξγνχο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ γηα ηνλ 

άλεξγν θαη ηνλ νηθνλνκηθά κε ελεξγφ πιεζπζκφ, εάλ 

έλα άηνκν πνπ δελ εξγάδεηαη, δελ αλαδεηά ελεξγά 

εξγαζία θαη δελ είλαη δηαζέζηκν λα αλαιάβεη άκεζα 

εξγαζία, δελ θαηαηάζζεηαη ζηνπο αλέξγνπο αιιά ζηνλ 

νηθνλνκηθά κε ελεξγφ πιεζπζκφ. Δηδηθφηεξα, νη 

νηθνλνκηθά κε ελεξγνί ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 

απμήζεθαλ θαηά +133,5 ρηι. ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2019, ελψ κεηψζεθαλ θαηά -30,7 ρηι. ζε 

ζρέζε κε ηνλ Μάξηην ηνπ 2020. εκεηψλεηαη, επίζεο, 

φηη ε ΔΛΣΑΣ δηελεξγεί ειέγρνπο γηα ηε ζπκβαηφηεηα  

Γ35: Με νηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο θαη πνζνζηό 
αλεξγίαο (ΕΛΣΑΣ, Αππ. 2020) 

 
 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Μαξηίνπ θαη Απξηιίνπ 2020 κε ηα 

ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ, ιφγσ ησλ κε 

ηππηθψλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο δηελεξγήζεθε ε 

έξεπλα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Σελ ίδηα ψξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ ΔΡΓΑΝΖ, 

ην δηάζηεκα Ηαλ – Ηνπλ 2020 δεκηνπξγήζεθαλ πεξίπνπ 

253 ρηι. ιηγφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ην 2019 (Γ36). Πην αλαιπηηθά, νη 

θαζαξέο πξνζιήςεηο θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ – Ηνπλ 

2020 αλήιζαλ ζε 43,4 ρηι., έλαληη 296,5 ρηι. ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2019, εθ ησλ νπνίσλ 58,3 ρηι. 

ζηνλ ηνπξηζκφ έλαληη 235,5 ρηι. ην 2019 (Γ37).  

Γ34: Βαζηθά 
κεγέζε ηζνδπγίνπ 
ηξερνπζώλ 
ζπλαιιαγώλ 
(Σπάπεδα ηερ 
Ελλάδορ, Αππ. 
2020) 

 

(€ εκαη.) Ιαλ  – Απξ 
%Γ 

Απξίιηνο 
%Γ 

  2019 2020 2019 2020 

Ιζνδύγην αγαζώλ  -7.720,3 -6.860,6 -11,1% -1.720,6 -1.266,4 -26,4% 

Δμαγσγέο ρσξίο θαχζηκα θαη πινία 7.448,5 7.462,5 0,2% 1.927,3 1.674,3 -13,1% 

Δμαγσγέο θαπζίκσλ 3.054,3 2.152,8 -29,5% 909,7 305,5 -66,4% 

Δηζαγσγέο ρσξίο θαχζηκα θαη πινία 13.361,8 12.477,0 -6,6% 3.340,8 2.650,0 -20,7% 

Δηζαγσγέο θαπζίκσλ 4.777,4 3.957,7 -17,2% 1.208,7 589,2 -51,3% 

Δηζαγσγέο πινίσλ 117,0 58,6 -49,9% 10,7 8,5 -20,9% 

Δηζπξάμεηο από ππεξεζίεο 8.078,5 7.219,8 -10,6% 2.218,1 1.576,9 -28,9% 

Σνπξηζκφο 1.290,0 626,4 -51,4% 543,5 7,3 -98,7% 

Μεηαθνξέο 5.304,8 5.137,3 -3,2% 1.341,2 1.209,0 -9,9% 

Άιιεο ππεξεζίεο 1.483,7 1.456,1 -1,9% 333,5 360,6 8,1% 

Δηζξνέο από ΔΔ 905,4 1.041,1 15,0% 25,4 187,0 635,4% 

Σξέρνπζεο 567,7 591,1 4,1% 15,7 48,3 207,6% 

Κεθαιαηαθέο 337,8 450,0 33,2% 9,7 138,7 1324,7% 

Ιζνδύγην ηξερνπζώλ  ζπλ αιιαγώλ* -4.917,0 -4.275,9 -13,0% -1.367,9 -997,6 -27,1% 

* Πεξηιακβάλνληαη νη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο 
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Γ36: Πξνζιήςεηο, απνρσξήζεηο θαη ηζνδύγην ξνώλ 
κηζζσηήο απαζρόιεζεο  
(ΕΡΓΑΝΗ, Ιοςν. 2020) 

 
 

Γ37: Ιζνδύγην ξνώλ κηζζσηήο απαζρόιεζεο, 
ηνπξηζκόο θαη ινηπνί θιάδνη (ΕΡΓΑΝΗ, Ιοςν. 2020) 

 

 

Πάλησο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020 νη θαζαξέο πξνζιήςεηο 

ήηαλ πεξηζζφηεξεο θαηά 6 ρηι. πεξίπνπ ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019 (37,6 ρηι. έλαληη 31,4 ρηι. 

αληίζηνηρα). Ζ εμέιημε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ 

άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ εζηίαζε θαη ζην άλνηγκα 

ησλ μελνδνρείσλ, κε ηηο θαζαξέο πξνζιήςεηο ζηνλ 

ηνπξηζκφ λα αλέξρνληαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020 ζε 66,4 

ρηι. έλαληη 60,8 ρηι. ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019.  

 

Σηκέο: Πηψζε -1,6% ζεκείσζε ν δείθηεο ηηκψλ 

θαηαλαισηή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020, θπξίσο ιφγσ ηεο 

κείσζεο ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ, ε νπνία απνηππψλεηαη  

Γ38: Δμέιημε ππξήλα πιεζσξηζκνύ θαη δείθηε ηηκώλ 
ζηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο, εηήζηα % κεηαβνιή 
(ΕΛΣΑΣ, Ιοςν. 2020) 

 

 

ζηελ ππνρψξεζε ησλ δεηθηψλ ζηε ζηέγαζε (-4,5%) 

θαη ηηο κεηαθνξέο (-9,1%). Αληίζεηα, νη ηηκέο ζηα 

ηξφθηκα θαη ηα κε αιθννινχρα πνηά θηλήζεθαλ 

αλνδηθά (+3,6%). Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο ηηκψλ ζηα 

αγαζά ππνρψξεζε θαηά -1,8% θαη ζηηο ππεξεζίεο 

θαηά -1,3% (Γ38).  

πλνιηθά, θαηά ην δηάζηεκα Ηαλ – Ηνπλ 2020 ν δείθηεο 

ηηκψλ θαηαλαισηή ππνρψξεζε θαηά -0,5%, έλαληη 

αχμεζεο +0,5% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ην 2019, κε ηηο 

ηηκέο ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο αγαζψλ λα 

θηλνχληαη πησηηθά (Γ39).  
 

Υξεκαηνδόηεζε θαη θαηαζέζεηο: Πεξεηαίξσ άλνδν 

ζεκείσζαλ νη θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ ηνλ Μάην 

ηνπ 2020 (€194 εθαη.), έπεηηα απφ ηε κεγάιε αχμεζε 

ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην (€2,9 δηζ.), 

απνηππψλσληαο ηελ αλαβνιή ή καηαίσζε 

θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ lockdown. Παξάιιεια, άλνδν 

θαηέγξαςαλ θαη νη θαηαζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ (€1,5 

δηζ.), ελψ αληίζεηα νη θαηαζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 

κεηψζεθαλ γηα δεχηεξν ζπλερή κήλα (-€6 δηζ. 

ζπλνιηθά ην δίκελν Απξ - Μαίνπ 2020). 

Σελ ίδηα ψξα, ν ξπζκφο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ δηακνξθψζεθε ζε +4,6% ηνλ Μάην ηνπ 

2020, έλαληη +3,8% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη +2,6% 

ηνλ Μάην ηνπ 2019. Ζ πηζησηηθή επέθηαζε αθνξά 



ΜΔ ΣΖΝ ΔΤΓΔΝΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ: 

 

                                                                 

  

  
TEYXΟ 186 | 16 Ηνπιίνπ 2020 | ζει. 26 

θπξίσο ηηο ρνξεγήζεηο πξνο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ελψ 

ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά ν ξπζκφο 

ρξεκαηνδφηεζεο παξέκεηλε αξλεηηθφο (-2,3% γηα 

δάλεηα πξνο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, -3,0% γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη -2,2% 

γηα θαηαλαισηηθά δάλεηα).  

 

Θεξηλέο πξνβιέςεηο ηεο ΔΔ: χκθσλα κε ηηο ζεξηλέο 

νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο 2020 ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ε νηθνλνκία ηεο Δπξσδψλεο ζα 

ζπξξηθλσζεί θαηά -8,7% ην 2020 θαη ζα ζεκεηψζεη 

ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο +6,1% ην 2021. Δπίζεο, ε 

νηθνλνκία ηεο ΔΔ πξνβιέπεηαη λα ζπξξηθλσζεί θαηά -

8,3 % ην 2020 θαη λα αλαθάκςεη κε ξπζκφ +5,8% ην 

2021. εκεηψλεηαη φηη ε χθεζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα 

ην 2020 είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ 

πξφβιεςε πνπ είρε πεξηιεθζεί ζηηο εαξηλέο 

πξνβιέςεηο (-7,7% ζηελ Δπξσδψλε θαη -7,4% ζηελ 

ΔΔ), ελψ ε αλάπηπμε ην 2021 ζα είλαη ειαθξψο 

ρακειφηεξε (+6,3% ζηελ Δπξσδψλε θαη +6,1% ζηελ 

ΔΔ).  

Γηα ηελ Διιάδα, αληίζεηα, ε ΔΔ πξνβιέπεη κηθξφηεξε 

χθεζε ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ηηο εαξηλέο πξνβιέςεηο 

ηεο, αιιά θαη κηθξφηεξε αλάθακςε ην 2021. 

πγθεθξηκέλα, ε ΔΔ πξνβιέπεη πσο ην ειιεληθφ ΑΔΠ 

ζα ζπξξηθλσζεί θαηά -9% ην 2020, αληί -9,7% 

ζχκθσλα κε ηηο εαξηλέο πξνβιέςεηο ηεο, θαη ζα 

αλαθάκςεη ην 2021 κε ξπζκφ +6%, αληί +7,9% 

ζχκθσλα κε ηηο εαξηλέο πξνβιέςεηο ηεο. 

Ωζηφζν, ε ΔΔ δηεπθξηλίδεη φηη νη πξνβιέςεηο ηεο 

εμαθνινπζνχλ λα πεξηέρνπλ εμαηξεηηθφ βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο. Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, ε αβεβαηφηεηα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ, ελψ κία 

πηζαλή ηαρχηεξε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΔ, ζα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

εγρψξηα δήηεζε ζπκβάιινληαο ζε επηφηεξε χθεζε ην 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γ39: Γείθηεο ηηκώλ 
θαηαλαισηή ζηηο 
επηκέξνπο 
θαηεγνξίεο 
αγαζώλ (ΕΛΣΑΣ, 
Ιοςν 2020) 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery_en
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Οηθνλνκηθά κεγέζε κειώλ ΔΒ 

 
 
 
*      19.910 δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ρξήζεο 2018 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ηεο ICAP 
**     ζχλ νιν 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, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ΔΦΚΑ, ΔΛΣΑΣ 

 

Όξακα  

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.    

 

 

 

 

 

 

Απνζηνιή  

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

Κνηλσληθόο Δηαίξνο  
Ο ΔΒ, 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.  

Ιζρπξόο Δθπξόζσπνο  
Ο ΔΒ 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.  

Φνξέαο Γηθηύσζεο  
Ο ΔΒ 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/

