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Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2021-2027: Τι πρέπει να διεκδικήσει η
Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει;
ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ
o

Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε στα Ευρωπαϊκά όργανα μια συζήτηση στην οποία η Ελλάδα πρέπει πάση θυσία να έχει θέση
και ισχυρή φωνή. Η συζήτηση αυτή αφορά στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027 και
συμπίπτει χρονικά με την επανένταξη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο από τον προσεχή Σεπτέμβριο, δηλαδή την έξοδο
μας από την «καραντίνα» των χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα επιτήρησης. Η Ελλάδα οφείλει να διαμορφώσει και να
υποστηρίξει τη δική της στρατηγική πρόταση για το νέο προϋπολογισμό με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών
πόρων για τον αναγκαίο παραγωγικό μετασχηματισμό προς μια οικονομία της παραγωγής, των εξαγωγών και της καινοτομίας.
Καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να αφήσει πίσω της την κρίση, αλλά και τον ευρωσκεπτικισμό που έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού με την πρότασή της
για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Γίνεται μια προσπάθεια να στραφούν κονδύλια προς δράσεις που συνδέονται
με τη διασφάλιση της μακροχρόνιας ικανότητας της Ευρώπης να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, την προώθηση θεμάτων
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση των δράσεων υποστήριξης των νέων. Αυτά γίνονται την ίδια ώρα κατά την
οποία πρέπει να καλυφθεί το κενό που αφήνει στον προϋπολογισμό η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρόταση της
Επιτροπής, και ειδικά η απόσυρση διάφορων επιστροφών που έκαναν χρήση έως σήμερα τα κράτη μέλη με τις μεγαλύτερες
καθαρές συμμετοχές στον προϋπολογισμό, ήδη έχει προκαλέσει εκ μέρους τους ποικίλες αντιδράσεις. Οι επικείμενες δράσεις
εξειδίκευσης της πρότασης της Επιτροπής, οι ήδη ενεργές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις καθώς και η τελική μορφή που θα
λάβει η συμφωνία για τον προϋπολογισμό, θα αποτελέσουν ένα πρόκριμα για το βαθμό στον οποίο η Ευρώπη είναι σε θέση να
υποστηρίξει την πορεία εμβάθυνσης, αν όχι με την αύξηση του κεντρικού της προϋπολογισμού, τουλάχιστον με τον εκσυγχρονισμό
του τρόπου διαχείρισης αυτού. Ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η πρόταση για τον επαναπροσδιορισμό του
μηχανισμού κατανομής των πόρων της Πολιτική Συνοχής, ώστε να μην γίνεται αποκλειστικά με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αλλά
να συνδέονται με κριτήρια που αφορούν μεταξύ άλλων την ανεργία, ζητήματα κλιματικής αλλαγής και μετανάστευσης καθώς επίσης
τη σύνδεση πόρων με προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι προτεινόμενες
αυτές αλλαγές σηματοδοτούν, ιδανικά, για τη χώρα μας, η οποία είναι η 6η χώρα μεταξύ των 28 με τη μεγαλύτερη θετική
συμβολή κοινοτικών κονδυλίων στο ΑΕΠ της και διαχρονικά έχει ωφεληθεί σημαντικά από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.
(Διάγραμμα παρακάτω), μια πιθανώς ουσιαστική αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων. Την ίδια ώρα, αναμένεται μια
μετατόπιση των ευρωπαϊκών πόρων προς κονδύλια που σχετίζονται περισσότερο με δράσεις που συνεισφέρουν στη μακροχρόνια
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (π.χ. έρευνα, εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ψηφιακή οικονομία και τις επενδύσεις σε
υποδομές) και συνεπώς απαιτείται οργάνωση και αποφασιστικότητα ώστε να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες.
Οι κοινοτικοί πόροι έχουν συμβάλει καθοριστικά στη μεταμόρφωση της Ελλάδας τις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως σε ο,τι αφορά
κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο το σύστημα διαχείρισής τους χειραγωγήθηκε σε πολλές περιπτώσεις από πελατειακές σχέσεις με
αποτέλεσμα την κατεύθυνσή τους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί…

o

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών, εξαιρουμένων των καυσίμων και πλοίων, συνεχίστηκε τον Μάρτιο του 2018 (+7,2% σε αξία και +6,3%
σε όγκο), ενώ συνολικά κατά το διάστημα Ιαν – Μαρ 2018 εμφανίζουν αύξηση +13,8% σε αξία και +12,7% σε όγκο, ως αποτέλεσμα
κυρίως του δυναμισμού που εμφανίζουν οι εξαγωγές βιομηχανικών ειδών, μηχανημάτων και τροφίμων. Η συγκυριακή αύξηση των εσόδων
από ασφαλιστικές εισφορές του Φεβρουαρίου εκλογικεύτηκε, φέρνοντας την αύξηση των σχετικών εσόδων στο τρίμηνο σε επίπεδα λίγο
άνω των περυσινών. Μαζί με την καλή, αλλά λιγότερο δυναμική, πορεία των εσόδων από φόρους και την αύξηση κοινωνικών
επιδομάτων και παροχών πλην συντάξεων καθώς και των δαπανών μισθοδοσίας, το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης υποχώρησε
αλλά παρέμεινε σε επίπεδα άνω των περυσινών. Η αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα ωθούμενη από την προετοιμασία για την
τουριστική περίοδο εμφανίζει ιδιαίτερα ισχυρό δυναμισμό και πέτυχε την καλύτερη επίδοση από το 2001 και την αρχή της κρίσης.
Αντίστοιχα θετική παραμένει η εικόνα της καθαρής ίδρυσης επιχειρήσεων κατά το ΓΕΜΗ, παρά την υποχώρηση των καθαρών νέων
ιδρύσεων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχρονικός αρωγός της Ελλάδας
Καθαρή συμβολή του
προϋπολογισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Ελληνική οικονομία,
ως % ΑΕΠ / ΑΕΕ
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2018
ΑΕΕ Ακαθάριστο Εθνικό
Εισόδημα)
Το παρόν δελτίο συντάχθηκε
με τη συνδρομή του Μόνιμου
Αντιπροσώπου του ΣΕΒ στις
Βρυξέλλες, Κων/νου
Διαμαντούρου.
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Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για αλλαγές στον
Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Δ02: Αυξήσεις στην κατανομή δαπανών κατά Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ανώτατο ύψος (Ε. Επιτροπή
2018. Υπολογισμός βάσης χωρίς Η.Β.)

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) είναι ο
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και
σχεδιάζεται σε επταετή βάση. Το τρέχον ΠΔΠ καλύπτει την
περίοδο 2014-2020 με ένα συνολικό προϋπολογισμό €1,09
τρις. (αναλήψεις υποχρεώσεων σε τιμές του 2018). Το
72% του προϋπολογισμού πηγαίνει στην Πολιτική
Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. H Επιτροπή
ανακοίνωσε στις 2 Μαΐου 2018 την πρότασή της για το
επόμενο ΠΔΠ 2021-2027.

Αύξηση κατά νέο ΠΔΠ
Έρευνα, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία
60%
Νέοι
120%
Κλίμα και περιβάλλον
70%
Μετανάστευση και σύνορα
160%
Ασφάλεια
80%
Εξωτερικές δράσεις
30%
Συνολική αύξηση = + €109 δισ.
Συμβολή σε στόχους κλιματικής αλλαγής
60%
25% ΠΔΠ 2021-2027,
20% ΠΔΠ 2014-2020, ΕΕ28 = € 206 δισ.
ΕΕ27 = € 320 δισ.
Συνολική αύξηση = + €114 δισ.

Το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής προβλέπει ένα
συνολικό προϋπολογισμό €1,14 τρις. σε αναλήψεις
υποχρεώσεων (σε τιμές του 2018) για την περίοδο
2021-2027 ή €1,28 τρις. σε τρέχουσες τιμές που
λαμβάνουν υπόψη τους τον πληθωρισμό. Αυτό
ισοδυναμεί με το 1,11% (Δ01) του ακαθάριστου
εθνικού εισοδήματος της Ε.Ε. των 27. Με δεδομένη
και την αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε το 2019, η
Επιτροπή ουσιαστικά προτείνει να αυξηθούν τα
σημερινά επίπεδα χρηματοδότησης, καθώς η Ε.Ε.
καλείται να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Επίσης, τεκμαίρεται ότι η
σημαντική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της
Ε.Ε. μπορεί να δικαιολογήσει ένα συγκριτικά
μεγαλύτερο προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το
προηγούμενο ΠΔΠ συμφωνήθηκε σε μια περίοδο στην
οποία πολλές χώρες της Ε.Ε. υπέφεραν από την
οικονομική κρίση.
Για όλες τις πολιτικές, πλην της Πολιτικής Συνοχής (7%) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (-5%), η
Επιτροπή προτείνει αυξήσεις (Δ02), σε σχέση με το
πώς θα ήταν το ΠΔΠ 2014-2020 χωρίς τη συμμετοχή
του Η.Β.

Δ03: Κατανομή δαπανών κατά Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, ανώτατο ύψος
(Ε. Επιτροπή 2018)

Δ04: Κατανομή δαπανών κατά Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, ανώτατο ύψος
(Ε. Επιτροπή 2018)

Δ01: Δεσμεύσεις Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου,
ανώτατο ύψος (Ε. Επιτροπή 2018. ΑΕΕ: Ακαθάριστο
Εθνικό Εισόδημα (** Πρόταση Επιτροπής)
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Βάσει της προτεινόμενης μεθοδολογίας, το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα παραμείνει μεν το
κύριο κριτήριο (με ειδικό βάρος 80%),
ταυτοχρόνως όμως, άλλοι παράγοντες
όπως η ανεργία (κυρίως των νέων), η
κλιματική αλλαγή και η εισδοχή/ένταξη
μεταναστών θα λαμβάνονται επίσης
υπόψη (ειδικό βάρος 20%). Αν γίνει
αποδεκτή αυτή η πρόταση, αναμένεται
σημαντική μεταφορά πόρων από τις χώρες
της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης προς
χώρες του νότου, συμπεριλαμβανομένης
και της Ελλάδας.

πρόταση της Επιτροπής εγκρίνεται εκτός και αν το
Συμβούλιο την απορρίψει με ειδική πλειοψηφία. Επίσημα,
η Επιτροπή αιτιολογεί τον μηχανισμό με όρους
οικονομικούς, δηλ. το κράτος δικαίου είναι απαραίτητο για
την χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων.
Ουσιαστικά, η πολιτική αυτή λαμβάνει υπόψη την
συμπεριφορά ορισμένων κρατών μελών (π.χ. Πολωνία,
Ουγγαρία, Δ05), οι κυβερνήσεις των οποίων τα τελευταία
χρόνια ή έχουν αρνηθεί να συμμορφωθούν με κοινές
πολιτικές (εγκατάσταση προσφύγων) ή έχουν υπονομεύσει
ανεξάρτητους θεσμούς (π.χ. δικαιοσύνη), οι οποίοι
θεωρούνται νευραλγικοί για την ομαλή λειτουργία μιας
δημοκρατίας. Το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για την
αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων (Άρθρο 7 της Συνθήκης)
δεν κρίνεται επαρκές, δεδομένου ότι απαιτεί την ομοφωνία
στο Συμβούλιο.
Δ05: Απολαβές και συνεισφορά κατά κράτος μέλη στον
προϋπολογισμό της Ε.Ε. Μέσος όρος 2014-2016. (Ε.
Επιτροπή 2018).

Ο προϋπολογισμός 2021-2027 (Δ03) αποτελεί εξέλιξη του
προϋπολογισμού 2014-2020 (Δ04) και δομείται γύρω από
7 προτεραιότητες:
-

Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή
οικονομία (€187,4 δισ. 14,6% επί του συνόλου).
Συνοχή και αξίες (€442,4 δισ. και 34,6% επί του
συνόλου).
Φυσικοί πόροι και περιβάλλον (€378,9 δισ. και
29,6% επί του συνόλου).
Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων
(€34,9 δισ. και % 2,7 επί του συνόλου).
Ασφάλεια και άμυνα (€27,5 δισ. και % 2,2 επί
του συνόλου).
Οι γειτονικές χώρες και ο υπόλοιπος κόσμος
(€123 δισ. και % 9,6 επί του συνόλου).
Ευρωπαϊκή Δημόσια διοίκηση (€85,3 δισ. και %
6,7 επί του συνόλου).

Εντός των ποσοτικών αυτών πλαισίων, η πρόταση της
Επιτροπής εισάγει μια σειρά καινοτομίες:
Α) Σύνδεση των πόρων με τη λειτουργία των
δημοκρατικών θεσμών (κράτος δικαίου) στα κράτη
μέλη. Η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστεί ένας
μηχανισμός ο οποίος θα ενεργοποιείται όταν το κράτος
δικαίου σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι σε κίνδυνο.
Η Επιτροπή θα μπορεί να προτείνει τη μείωση ή και
αναστολή πόρων προς ένα κράτος μέλος, η οποία θα
γίνεται δεκτή από το Συμβούλιο μέσω ψηφοφορίας με
αντίστροφη ειδική πλειοψηφία, η οποία προβλέπει ότι η
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Β) Αλλαγή της μεθοδολογίας για τη κατανομή των
πόρων της Πολιτικής Συνοχής. Μέχρι σήμερα, το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ (75% και 90% του μέσου όρου της Ε.Ε
αναλόγως του εργαλείου χρηματοδότησης) ήταν το
αποκλειστικό κριτήριο για τη κατανομή πόρων στο πλαίσιο
της πολιτικής συνοχής. Βάσει της προτεινόμενης
μεθοδολογίας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα παραμείνει μεν το
κύριο κριτήριο (με ειδικό βάρος 80%), ταυτοχρόνως όμως,
άλλοι παράγοντες όπως η ανεργία (κυρίως των νέων), η
κλιματική αλλαγή και η εισδοχή/ένταξη μεταναστών θα
λαμβάνονται επίσης υπόψη (ειδικό βάρος 20%). Αν γίνει
αποδεκτή αυτή η πρόταση, αναμένεται σημαντική μεταφορά
πόρων από τις χώρες της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης
προς χώρες του νότου, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και
της Ελλάδας. Επίσης, προτείνεται να αυξηθεί το εθνικό
ποσοστό συμμετοχής στη συγχρηματοδότηση ώστε να
υπάρχει μεγαλύτερη ιδιοκτησία των προγραμμάτων.
I.
Σημειώνεται ότι σήμερα η Ελλάδα λαμβάνει,
αναλογικά με άλλες χώρες της Ε.Ε., μεγάλο μέρος
των εσόδων της από την Ε.Ε. κυρίως μέσω των
εγγυήσεων και προγραμμάτων που αφορούν τον
αγροτικό τομέα, των πόρων συνοχής μέσω κυρίως

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:

των δαπανών για τις περιφέρειες αλλά και από τη
διαχείριση των έκτακτων καταστάσεων που
σχετίζονται με το μεταναστευτικό. Από την άλλη,
υστερεί, αναλογικά, στην άντληση ποσών που
σχετίζονται με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
εκπαιδευτικά προγράμματα, την έρευνα και
καινοτομία καθώς και τις μεγάλες επενδύσεις
υποδομών, δηλαδή δράσεις που συνδέονται
κομβικά με την ενίσχυση της μακροχρόνιας
δυνατότητας για ανάπτυξη και δημιουργία ποιοτικών
θέσεων εργασίας (Δ06). Η υστέρηση αυτή
σχετίζεται και με το γεγονός ότι τα ποσά αυτά
κυρίως διεκδικούνται βάση προτάσεων, και δεν
κατανέμονται γεωγραφικά, με αποτέλεσμα η χώρα
μας, αναλογικά, να διεκδικεί ένα μικρότερο μερίδιο.
Σχετικά, αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι η
BusinessEurope ήδη έχει παρέμβει ζητώντας
περαιτέρω στροφή των πόρων της Ε.Ε. προς την
υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας.
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι προϋποθέσεις
υποστήριξης της απορρόφησης των διαθέσιμων
πόρων αλλάζουν ανάλογα με το είδος αυτών των
δαπανών. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί
αποφασιστική και οργανωμένη προσπάθεια
διεκδίκησης από τη χώρα μας ώστε να διασφαλισθεί
σημαντική αύξηση της απορρόφησης και
αξιοποίησης αυτών των κρίσιμων για την
ανταγωνιστικότητα κονδυλίων στα πλαίσια του νέου
ΠΔΠ.
Δ06: Κατανομή δαπανών προϋπολογισμού Ε.Ε.
ανά είδος, Ελλάδα και μέσος όρος Ε.Ε. το 2016 (Ε.
Επιτροπή 2018. ΕΓΤΑΑ: Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο
αγροτικής ανάπτυξης)

Γ) Δημιουργία εργαλείων για την ισχυροποίηση της ΟΝΕ. Η
Επιτροπή προτείνει δύο καινούρια εργαλεία:
α) Ένα νέο Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων το οποίο
– με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €25 δισ. – θα παρέχει
χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη σε όλα τα κράτη μέλη για
την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων προτεραιότητας οι
οποίες θα καταγράφονται στα πλαίσια των εργασιών του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και οι οποίες θα έχουν ουσιαστική
συμβολή στο να καταστήσουν τις οικονομίες πιο ανθεκτικές
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και θα συνεισφέρουν στη συνολική ενδυνάμωση της
Ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις
στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τις αγορές προϊόντων και
εργασίας, την εκπαίδευση, το φορολογικό σύστημα, την
ανάπτυξη αγορών κεφαλαίου, την επένδυση σε ανθρώπινο
κεφάλαιο και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση.
β) Μια Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης
Επενδύσεων η οποία θα συμβάλλει στη διατήρηση των
επιπέδων των επενδύσεων σε περιπτώσεις μεγάλων
ασύμμετρων κλυδωνισμών. Θα λάβει αρχικά τη μορφή
δανείων αντιστήριξης εγγυημένων από τον προϋπολογισμό
της Ε.Ε. ύψους έως και 30 δισ. ευρώ, που θα συνδυάζονται
με χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη
του κόστους των τόκων. Τα δάνεια θα χορηγούνται υπό την
προϋπόθεση υλοποίησης στόχων δημοσιονομικής και
διαρθρωτικής πολιτικής και θα παρέχουν επιπλέον
δημοσιονομική στήριξη σε περιόδους στενότητας των
δημόσιων οικονομικών κατά τις οποίες πρέπει να
διατηρηθούν οι επενδύσεις προτεραιότητας. Η επιδότηση
επιτοκίου θα συνεισφέρει και αυτή στη σταθερότητα των
προγραμμάτων επενδύσεων μετά από έναν ασύμμετρο
κλυδωνισμό καθώς και την ομαλή αποπληρωμή σχετικών
δανείων.

Η Ελλάδα λαμβάνει, αναλογικά με άλλες
χώρες της Ε.Ε., μεγάλο μέρος των εσόδων
της από την Ε.Ε. κυρίως μέσω των
εγγυήσεων και προγραμμάτων που αφορούν
τον αγροτικό τομέα, των πόρων συνοχής
μέσω κυρίως των δαπανών για τις
περιφέρειες αλλά και από τη διαχείριση των
έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με
το μεταναστευτικό. Από την άλλη, υστερεί,
αναλογικά, στην άντληση ποσών που
σχετίζονται με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
εκπαιδευτικά προγράμματα, την έρευνα και
καινοτομία καθώς και τις μεγάλες επενδύσεις
υποδομών, δηλαδή δράσεις που συνδέονται
κομβικά με την ενίσχυση της μακροχρόνιας
δυνατότητας για ανάπτυξη και δημιουργία
ποιοτικών θέσεων εργασίας.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:

Δ) Ταμείο InvestEU. Το Ταμείο InvestEU θα είναι ο νέος
επενδυτικός μηχανισμός της Ένωσης. Παρέχει εγγύηση της
Ε.Ε. με σκοπό την κινητοποίηση δημόσιας και ιδιωτικής
χρηματοδότησης με τη μορφή δανείων, εγγυήσεων, ιδίων
κεφαλαίων ή άλλων εργαλείων της αγοράς, για στρατηγικές
επενδύσεις για την υποστήριξη των εσωτερικών πολιτικών
της Ε.Ε. Βασίζεται στην επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα χρηματοδοτικά
μέσα κατά τη τρέχουσα περίοδο 2014-2020. Η πρόταση της
Επιτροπής προβλέπει το ταμείο να μπορεί να δώσει
εγγυήσεις €35 δισ. με στόχο να προσελκύσει επενδύσεις
€650 δισ. (Δ07).
Δ07: Προτεινόμενη κατανομή προϋπολογισμού ταμείο
InvestEU 2021-2027. (Ε. Επιτροπή 2018)
Τρέχουσες τιμές, € δισ.
Δράσεις
Βιώσιμες υποδομές
Έρευνα και καινοτομία
Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Σύνολο

Εγγυήσεις
Επενδύσεις που
προϋπολογισμού κινητοποιούνται
11,50
11,25
4,00
11,25
38,00

185,00
200,00
50,00
215,00
650,00

Το Ταμείο InvestEU θα είναι ο νέος
επενδυτικός μηχανισμός της Ένωσης.
Παρέχει εγγύηση της Ε.Ε. με σκοπό την
κινητοποίηση δημόσιας και ιδιωτικής
χρηματοδότησης με τη μορφή δανείων,
εγγυήσεων, ιδίων κεφαλαίων ή άλλων
εργαλείων της αγοράς, για στρατηγικές
επενδύσεις για την υποστήριξη των
εσωτερικών πολιτικών της Ε.Ε. Βασίζεται
στην επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και
άλλα χρηματοδοτικά μέσα κατά τη
τρέχουσα περίοδο 2014-2020.

Ε) Δομή χρηματοδότησης του προϋπολογισμού. Η
Επιτροπή θέλει να αλλάξει η δομή χρηματοδότησης του
προϋπολογισμού με δύο τρόπους:
α) Ίδιοι πόροι. Οι ίδιοι πόροι παρέχουν σήμερα τα κύρια
έσοδα της Ε.Ε. (98%) με το υπόλοιπο 2% να προέρχεται
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από φόρους στους μισθούς των υπαλλήλων, πρόστιμα και
συνεισφορές τρίτων χωρών σε προγράμματα της Ένωσης.
Υπάρχουν τρία είδη ιδίων πόρων:
I.
Δασμοί στις εισαγωγές από χώρες εκτός της Ε.Ε.
και εισφορές ζάχαρης.
II.
Ίδιοι πόροι από τον φόρο προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ).
III.
Ίδιοι πόροι με βάση το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
(ΑΕΕ).
Αν και το τρίτο σκέλος είχε σχεδιαστεί απλώς ως ένα
σύστημα εξισορρόπησης, έχει γίνει η μεγαλύτερη πηγή
εσόδων. Η Επιτροπή προτείνει να απλουστευθεί ο ισχύων
ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ) και να καθιερωθεί ένα «καλάθι» νέων ιδίων πόρων
που συνδέεται με τις νέες πολιτικές προτεραιότητες της
Ε.Ε. Το προτεινόμενο μείγμα νέων ιδίων πόρων
περιλαμβάνει:
I.
Το 20% των εσόδων από το σύστημα εμπορίας
εκπομπών CO2.
II.
Το 3% της νέας κοινής ενοποιημένης βάσης
φορολογίας εταιρειών (που θα τεθεί σε εφαρμογή
σταδιακά μόλις θεσπιστεί η αναγκαία νομοθεσία).
III.
Μια εθνική εισφορά που υπολογίζεται επί της
ποσότητας των μη ανακυκλωμένων απορριμμάτων
πλαστικών συσκευασιών σε κάθε κράτος μέλος
(0,80 ευρώ ανά κιλό).
IV.
Οι νέοι αυτοί ίδιοι πόροι θα αντιπροσωπεύουν
σχεδόν το 12% του συνολικού προϋπολογισμού της
Ε.Ε. και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν έως και
€22 δισ. ετησίως για τη χρηματοδότηση των νέων
προτεραιοτήτων.

Η Επιτροπή προτείνει να απλουστευθεί ο
ισχύων ίδιος πόρος που βασίζεται στον
φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και να
καθιερωθεί ένα «καλάθι» νέων ιδίων
πόρων που συνδέεται με τις νέες πολιτικές
προτεραιότητες της Ε.Ε.

β) Κατάργηση Επιστροφών. Μία σειρά από χώρες
δικαιούνται ορισμένες επιστροφές από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία,
Αυστρία, Σουηδία και Δανία) βάσει μίας ασαφούς
διατύπωσης που Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 1984: "any
Member State sustaining a budgetary burden which is
excessive in relation to its relative prosperity may benefit
from a correction at the appropriate time". Αυτός ο
μηχανισμός είχε θεσμοθετηθεί κυρίως με απαίτηση του Η.Β.
Με δεδομένο ότι το Η.Β αποχωρεί από την Ε.Ε, η Επιτροπή

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:

προτείνει την κατάργηση όλων των επιστροφών και τη
μείωση από 20% σε 10% του ποσού που παρακρατούν τα
κράτη μέλη κατά την είσπραξη τελωνειακών εσόδων (που
αποτελούν έναν από τους «ιδίους πόρους») για τον
προϋπολογισμό της Ε.Ε. Προκειμένου να αποφευχθούν
τυχόν απότομες και σημαντικές αυξήσεις των συνεισφορών
για ορισμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή προτείνει τη σταδιακή
κατάργηση των υφιστάμενων επιστροφών σε διάστημα
πέντε ετών.

Τα επόμενα βήματα προς τη τελική διαμόρφωση
και έγκριση του προϋπολογισμού.
Μεταξύ 29 Μαΐου και 14 Ιουνίου, η Επιτροπή θα
ανακοινώσει λεπτομερείς προτάσεις για τα μελλοντικά
χρηματοδοτικά προγράμματα ανά τομέα. Η Επιτροπή
προτείνει να υπάρξει συμφωνία επί του προϋπολογισμού
πριν τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο
2019. Αυτό είναι μάλλον απίθανο με δεδομένο ότι
ορισμένες χώρες (Αυστρία, Ολλανδία μέσω δηλώσεων
του Πρωθυπουργού, Δανία, Σουηδία) είναι αρνητικές. Την
ώρα που χώρες που ήδη εισφέρουν σε καθαρή βάση στον
προϋπολογισμό (Δ08) αντιδρούν στις αλλαγές οι οποίες,
στην πράξη, θα οδηγήσουν στην αύξηση της καθαρής
συνεισφοράς τους (όπως αναλύει και σχετικό άρθρο των
FT), κυρίως με αφορμή την κατάργηση και μείωση
διάφορων επιστροφών που σε μεγάλο βαθμό είχαν
υιοθετηθεί κατόπιν παλαιότερης επιμονής του Η.Β., που
όμως πλέον αποχωρεί από την Ε.Ε. Σίγουρα θα υπάρξουν
διαπραγματεύσεις, αλλά εκτός απροόπτου, αυτή θα
επιτευχθεί μέσα στο 2020.
Δ08: Καθαρή συνεισφορά ως % ΑΕΠ (-) ή καθαρές
απολαβές (+) από προϋπολογισμό Ε.Ε., κράτη μέλη
(Ε. Επιτροπή 2016)
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Στη διαδρομή προς την επίτευξη
συμφωνίας θα πρέπει να ληφθεί από
όλους υπόψη πως ο προϋπολογισμός της
Ε.Ε. αποτελεί ένα βασικό εργαλείο
προώθησης των στόχων της Ένωσης αλλά
και διασφάλισης της συνοχής της. Με
δεδομένο το Brexit, καθώς και την
απροθυμία των μεγάλων κρατών μελών να
ενισχύσουν το ύψος της συνεισφοράς τους,
ο προϋπολογισμός υφίσταται πιέσεις
συρρίκνωσης, που πρέπει να
αποφευχθούν.

Στη διαδρομή προς την επίτευξη συμφωνίας θα πρέπει να
ληφθεί από όλους υπόψη πως ο προϋπολογισμός της Ε.Ε.
αποτελεί ένα βασικό εργαλείο προώθησης των στόχων της
Ένωσης αλλά και διασφάλισης της συνοχής της. Με
δεδομένο το Brexit, καθώς και την απροθυμία των μεγάλων
κρατών μελών να ενισχύσουν το ύψος της συνεισφοράς
τους, ο προϋπολογισμός υφίσταται πιέσεις συρρίκνωσης,
που πρέπει να αποφευχθούν. Μια μικρή σύγκριση με τον
ομοσπονδιακό προϋπολογισμό των ΗΠΑ δείχνει πως αυτός
κινείται σήμερα γύρω στο 20% του ΑΕΠ της χώρας, την
ώρα που το ύψος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.
προτείνεται να παραμένει στο ύψος περίπου του 1% του
ΑΕΠ της Ε.Ε. Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει εγκαίρως να
διαμορφώσει τις θέσεις και τους στόχους της –σε στενή
συνεργασία με τους φορείς εκπροσώπησης της
επιχειρηματικότητας- ως προς τη μέγιστη δυνατή
αξιοποίηση του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού για τις
ανάγκες της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της οικονομίας.
Οι κοινοτικοί πόροι έχουν συμβάλει καθοριστικά στη
μεταμόρφωση της Ελλάδας τις προηγούμενες δεκαετίες,
κυρίως σε ο,τι αφορά κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο το
σύστημα διαχείρισής τους χειραγωγήθηκε σε πολλές
περιπτώσεις από πελατειακές σχέσεις με αποτέλεσμα την
κατεύθυνσή τους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτό
δεν πρέπει να ξανασυμβεί…

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:

Οικονομικές εξελίξεις
Εξαγωγές: Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των εξαγωγών
αγαθών τον Μάρτιο του 2018, οι οποίες εξαιρουμένων των
καυσίμων και των πλοίων σημείωσαν άνοδο +7,2% (+6,3%
σε σταθερές τιμές), επιπλέον αύξησης +13,6% (+7,6% σε
σταθερές τιμές) τον Μάρτιο του 2017, ενώ συνολικά κατά το
διάστημα Ιαν – Μαρ 2018 εμφανίζουν αύξηση +13,8%
(+12,7% σε σταθερές τιμές Δ09).
Δ09: Μεταβολή όγκου εξαγωγών και εισαγωγών χωρίς
καύσιμα και πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2018)

Δ10: Εξαγωγές κατά ομάδα προϊόντων
(ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat, Μαρ. 2018)
€ εκατ.
Αγροτικά προϊόντα
Τρόφιμα και ζώα ζωντανά
Ποτά – καπνός
Λάδια και λίπη ζωικά ή φυτικά
Πρώτες ύλες
Καύσιμα
Βιομηχανικά προϊόντα
Χημικά
Βιομηχανικά είδη κατά Α’ ύλη
Μηχανήματα
Διάφορα βιομηχανικά είδη
Άλλα
Σύνολο
Σύνολο χωρίς καύσιμα

Ιαν – Μαρ
2017
2018
1.329,1 1.525,8
1.014,4 1.115,8
151,8
139,4
162,8
270,6
320,3
339,2
2.165,5 2.472,1
2.970,6 3.371,0
756,9
833,2
1.083,5 1.263,8
626,5
728,6
503,7
545,4
134,9
141,3
6.920,3 7.849,4
4.754,8 5.377,3

Εκτέλεση προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης: Το
πρωτογενές αποτέλσμα της γενικής κυβέρνησης
υποχώρησε το Μάρτιο 2018 σε σχέση με το Φεβρουάριο
2018 (€2,58 δισ. έναντι €3,26 δισ.), αλλά παραμένει
υψηλότερο των περυσινών επιπέδων (€2,06 δισ.). Η εξέλιξη
αυτή καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα ασυνήθιστα
υψηλά έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές του Φεβουραρίου
2018 (€1,98 δισ. έναντι €1,54 δισ. του Φεβρουαρίου 2017),
που αντιασταθμίστηκε από τη μεγάλη υποχώρηση του
Μαρτίου 2018 (€1,54 δισ. έναντι €1,8 δισ. το Μάρτιο 2017,
Δ11). Για το πρώτο τρίμηνο έτσι τα έσοδα από ασφαλιστικές
εισφορές το 2018 διατηρούν ένα προβάδισμα έναντι των
αντίστοιχων εσόδων του 2017 (€5,3 δισ. έναντι €5,1 δισ.),
που καταρχήν φαίνεται να υποστηρίζεται από τις αυξημένες
καταβολές του Δημοσίου (αυξήθηκε ο συντελεστής
εισφορών από 1/1/2018) αλλά και την επίπτωση της
ενίσχυσης της αγοράς εργασίας. Καταγράφεται όμως,
επίσης ο σε μεγάλο βαθμό συγκυριακός χαρακτήρας της
αύξησης του Φεβρουαρίου, και αντίστοιχα της μείωσης του
Μαρτίου, και που σχετίζεται με το χρονισμό των εσόδων.
Δ11: Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές γενικής
κυβέρνησης (Υπουργείο Οικονομικών, Μαρ. 2018)

%Δ
14,8%
10,0%
-8,2%
66,2%
5,9%
14,2%
13,5%
10,1%
16,6%
16,3%
8,3%
4,7%
13,4%
13,1%

Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και
πλοία κινούνται σε θετικό έδαφος για 11ο συνεχόμενο μήνα,
ενώ συνολικά το 2017 αυξήθηκαν κατά +7,2% (+3,7% σε
σταθερές τιμές). Ταυτόχρονα, κατά το διάστημα Ιαν – Μαρ
2018 οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν με μικρότερο
ρυθμό (+8,8% σε αξία και +9,9% περίπου σε όγκο), ωστόσο
το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο χωρίς καύσιμα και πλοία
αυξήθηκε κατά €97,6 εκατ. περίπου και διαμορφώθηκε σε €3,9 δισ. Πάντως, το έλλειμμα στο συνολικό εμπορικό
ισοζύγιο μειώθηκε κατά €1,2 δισ. κυρίως λόγω των
μειωμένων εισαγωγών πλοίων σε σύγκριση με το διάστημα
Ιαν – Μαρ 2017.
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Μεταξύ των μεγάλων κατηγοριών αγαθών, η μεγαλύτερη
αύξηση εξαγωγών κατά το διάστημα Ιαν – Μαρ 2018
σημειώθηκε στα λάδια (+66,2%) και τα βιομηχανικά
προϊόντα (+13,5%), ιδίως τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα
κατά πρώτη ύλη (+16,6%) και τα μηχανήματα (+16,3%) ενώ
πτώση εμφανίζουν οι εξαγωγές ποτών και καπνού (-8,2%,
Δ10).

Την ίδια ώρα οι κοινωνικές δαπάνες (πλην συντάξεων)
συνέχισαν το Μάρτιο, με επιταχυνόμενο ρυθμό, την
αυξητική πορεία (για το σύνολο κοινωνικών παροχών, με
συντάξεις €9,57 δισ. το τρίμηνο 2018 έναντι €9,08 δισ. το
τρίμηνο του 2017 και €931 εκατ. για παροχές ασθένειας και
λοιπές παροχές το Μάρτιο 2018 έναντι €657 εκατ. το Μάρτιο
2017), ενώ τα φορολογικά έσοδα, μετά την πολύ καλή
πορεία των πρώτων 2 μηνών, το Μάρτιο 2018
διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ελαφρά ενισχυμένα σε
σύγκριση με το Μάρτιο 2017 (€2,87 δισ. έναντι €2,73 δισ.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:

το Μάρτιο 2017, Δ12). Τέλος, οι δαπάνες για αμοιβές
προσωπικού συνέχισαν και το Μάρτιο να αυξάνονται πάνω
από τα επίπεδα του 2018 (€4,18 δισ. το τρίμηνο του 2018,
έναντι €3,89 δισ. στο τρίμηνο του 2017 και €1,45 δισ. το
Μάρτιο 2018 έναντι €1,34 δισ. το Μάρτιο 2017), εξέλιξη που
μερικώς οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή
ασφαλιστικών εισφορών που ισοσκελίζει την αντίστοιχη
αύξηση εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.
Παράλληλα, ελαφρά αύξηση εμφάνισαν οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του κράτους προς την αγορά, ανερχόμενες σε €3,41
δισ. αντί €3,39 δισ. το Φεβρουάριο 2018 και €5,2 δισ. το
Μάρτιο 2017, παραμένοντας όμως σταθερά κάτω των
επιπέδων των προηγούμενων ετών (Δ13).

2018 (100.246) στο ψηλότερο ισοζύγιο από το 2001 και
στην 6η συνεχιζόμενη αύξηση από τον Απρίλιο 2013.
Αντίστοιχη είναι η κατάταξη για την επίδοση του πρώτου
τετραμήνου (155.826).
Δ14. Καθαρές θέσεις εργασίας ιδιωτικού τομέα.
(ΕΡΓΑΝΗ, Απρ. 2018).

Δ12: Έσοδα από φόρους γενικής κυβέρνησης, καθαρά
επιστροφών (Υπουργείο Οικονομικών, Μαρ. 2018)

Δ13: Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις γενικής κυβέρνησης
(Υπουργείο Οικονομικών, Μαρ. 2018)

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται παρά την αύξηση των
αποχωρήσεων τον Απρίλιο 2018 (167.926) σε σύγκριση με
τον Απρίλιο 2017 (132.049), του 2016 (124.545) και άλλων
προηγούμενων ετών, και αυτό συνέβη λόγω του μεγάλου
δυναμισμού των νέων προσλήψεων (268.072 τον Απρίλιο
2018 έναντι 224.181 τον Απρίλιο 2017 και τον Απρίλιο
215.176 2016). Η αύξηση, σύμφωνα με την καταγραφή του
ΕΡΓΑΝΗ, προέρχεται από κλάδους και επαγγέλματα που
σχετίζονται με τον τουρισμό, Ενδεικτικά, οι ανακοινώσεις
πρόσληψης στα καταλύματα ήταν 66.625 (58.662 τον
Απρίλιο 2017), στην εστίαση 77.899 (62.232 τον Απρίλιο
2016) και στο λιανικό εμπόριο 17.785 (15.199 πέρυσι), ενώ
φέτος τον Απρίλιο απουσιάζουν από τους κορυφαίους
κλάδους καθαρών προσλήψεων οι δραστηριότητες
αποθήκευσης και μεταφορών, σε αντίθεση με πέρυσι (3.672
προσλήψεις τον Απρίλιο 2017) και στη θέση τους
εμφανίζεται ο κλάδος «δραστηριότητες ενοικίασης και
εκμίσθωσης» με 2.618 προσλήψεις. Η αναλογία
προσλήψεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
ακολούθησε τη συνηθισμένη, εποχική, υποχώρηση του
μήνα Απριλίου και παρέμεινε περίπου στα επίπεδα των
μηνών Απριλίου των προηγούμενων ετών (44,4% το 2018,
έναντι 45,1% το 2017, 44.7% το 2016 και 43,2% το 2015),
που όμως είναι αυξημένο σε σύγκριση με την προ 2014
περίοδο (πχ 38,5% για το 2014). Από την άλλη, ήταν
μειωμένο ήταν το μερίδιο των καταγγελιών επί των
αποχωρήσεων (44,5% το 2018, έναντι 48,8% το 2017 και
49,8% το 2016).
ΓΕΜΗ. Τον Απρίλιο 2018 σύμφωνα με το ΓΕΜΗ

ΕΡΓΑΝΗ. Τον Απρίλιο 2018 συνεχίστηκε η ανοδική πορεία
της απασχόλησης κατά το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με τις καθαρές
προσλήψεις να επιταχύνουν στην αρχή της τουριστικής
περιόδου με ιδιαίτερα μεγάλους ρυθμούς (Δ14), οδηγώντας
την καθαρή δημιουργία θέσεων απασχόλησης του Απριλίου
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καταγράφεται μια υποχώρηση των καθαρών ιδρύσεων
ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων,
χωρίς όμως να αλλάζει η τάση βελτίωσης που
καταγράφεται από την αρχή του έτους σε ότι αφορά τις
καθαρές ιδρύσεις, με αυτές να παραμένουν θετικές και
σε επίπεδα άνω του 2017 (Δ15).

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:

Δ15. Ιδρύσεις και διαγραφές AE, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ & ΑΕ,
ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ. (ΓΕΜΗ, Απρίλιος 2018).

ή ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων στην εγγραφή στοιχείων
στο ΓΕΜΗ (Δ16).

Δ16. Ιδρύσεις και διαγραφές ΙΚΕ. (ΓΕΜΗ, Απρίλιος 2018).

Συγκεκριμένα, το πρώτο τετράμηνο του 2018 οι καθαρές
ιδρύσεις ΟΕ και ΕΕ ήταν 1.386 (-14 το αντίστοιχο διάστημα
πέρυσι), οι καθαρές ιδρύσεις ΙΚΕ 3.079 (2.186 πέρυσι) και
οι καθαρές ιδρύσεις ατομικών επιχειρήσεων 1.295 (95
πέρυσι). Σε ότι αφορά τις ΑΕ και ΕΠΕ, οι καθαρές
διαγραφές ήταν 72 (αντί 259 πέρυσι). Για όλες τις
περιπτώσεις, πλην των ΙΚΕ, οι εξελίξεις αυτές έρχονται ως
αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των ιδρύσεων όσο και
μείωσης των διαγραφών. Ειδικά για τις ΙΚΕ τον Απρίλιο
καταγράφεται μια υποχώρηση των ιδρύσεων, η οποία όμως
ενδέχεται τους επόμενους μήνες να αποδειχθεί συγκυριακή
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ

*
**
***
****

20.500 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2015 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP
σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων
% επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA
% επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

Όραμα

Αποστολή

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 χώραμέλος 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.

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.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:
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