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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2019
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ

Tο Ινςτιτούτο Εργαςίασ τησ ΓΕΕ παρουςίαςε ςιμερα τθν Ετήςια Ζκθεςη
2019 για την ελληνική οικονομία και την απαςχόληςη, θ οποία παρουςιάηει ζνα
πλικοσ από κεωρθτικά επιχειριματα και εμπειρικά ευριματα για τθν τρζχουςα
κατάςταςθ και τισ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Ενδεικτικά αναφερόμαςτε ςτα εξισ ςυμπεράςματα:
 Το 2018 ο ρυκμόσ μεγζκυνςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςυνζχιςε τθ
ςτακερι κετικι του πορεία. Ωςτόςο, παρατθρείται μια ςυνεχόμενθ
δυναμικι απόκλιςθσ από τον μζςο όρο τθσ Ευρωηϊνθσ και τα κράτθ-μζλθ
τθσ νότιασ περιφζρειάσ τθσ.
 Η χρθματοοικονομικι κζςθ των νοικοκυριϊν είναι ιδιαίτερα εφκραυςτθ
λόγω αρνθτικϊν νζων αποταμιεφςεων και χαμθλοφ επιπζδου ειςοδθμάτων
ςε ςχζςθ με τισ δανειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Δεδομζνθσ τθσ εξάρτθςθσ τθσ
δυναμικισ τθσ οικονομίασ από τθν εγχϊρια κατανάλωςθ, θ
χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των νοικοκυριϊν περιορίηει τισ προςδοκίεσ
αναπτυξιακισ δυναμικισ τθσ οικονομίασ.
 Το χρθματικό κόςτοσ από τθν απϊλεια μίασ κζςθσ εργαςίασ για ζνα ζτοσ
ανιλκε κατά το 2018 ςε 8.126 ευρϊ, ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 50% του
μζςου κακαροφ ειςοδιματοσ από εργαςία. Το υψθλό κόςτοσ απϊλειασ
εργαςίασ αποτυπϊνει τισ αδυναμίεσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και τθν
περιοριςμζνθ διαπραγματευτικι ιςχφ τθσ εργαςίασ ςτθν Ελλάδα.
 Το 2018 ςτον ιδιωτικό τομζα 571 χιλιάδεσ άτομα αμείβονταν με μιςκό κάτω
των 500 ευρϊ, ενϊ 251 χιλιάδεσ άτομα αμείβονταν με μιςκό κάτω των 250
ευρϊ.
 Από το 2014 και μετά οι δείκτεσ φτϊχειασ και οικονομικισ ανιςότθτασ
ςθμειϊνουν βελτίωςθ. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ο δείκτθσ φτϊχειασ και
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ εμφανίηει ςτακερι υποχϊρθςθ επί τρία ςυναπτά
από 36% το 2014 ςε 34,8% το 2017.
 Οι εμπειρικζσ εκτιμιςεισ επιβεβαιϊνουν τθν πάγια κζςθ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ότι οι
αςκοφμενεσ πολιτικζσ των ΠΟΠ δεν ενεργοποίθςαν διαρκρωτικοφσ και

τεχνολογικοφσ μεταςχθματιςμοφσ που να ςυμβάλουν ςτθν ουςιαςτικι
αναβάκμιςθ του εγχϊριου παραγωγικοφ υποδείγματοσ. Αντικζτωσ, θ
ςυμπίεςθ του μιςκολογικοφ κόςτουσ και θ απορρφκμιςθ τθσ αγοράσ
εργαςίασ ευνόθςε τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων χαμθλοφ τεχνολογικοφ
επιπζδου.
 Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ αυξικθκαν, αλλά θ επίδραςι τουσ ςτο ΑΕΠ ιταν
ςχεδόν μθδενικι λόγω αντίςτοιχθσ αφξθςθσ των ειςαγωγϊν. Η διάρκρωςθ
του παραγωγικοφ τομζα δεν επιτρζπει τθν επίτευξθ διατθριςιμου
εμπορικοφ πλεονάςματοσ, λόγω τθσ μεγάλθσ εξάρτθςισ του από τισ
ειςαγωγζσ.
Στο πλαίςιο αυτό το ΙΝΕ ΓΣΕΕ υπογραμμίηει τθν άμεςθ ανάγκθ για μία ςοβαρι
δθμόςια πολιτικι ςυηιτθςθ για τα διαρκρωτικά προβλιματα τθσ οικονομίασ, τισ
κεςμικζσ τθσ αδυναμίεσ και δυςλειτουργίεσ και τθν προοπτικι οικοδόμθςθσ ενόσ
νζου, ιςόρροπου και βιϊςιμου μοντζλου οικονομικισ ανάπτυξθσ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ

Σασ επιςυνάπτονται τα βαςικά ςυμπεράςματα τησ Ετήςιασ Έκθεςησ 2019.
To πλιρεσ κείμενο τθσ Ετ. Ζκκεςθσ 2019 ζχει αναρτθκεί
ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ΓΣΕΕ www.gsee.gr και του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr

