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ΙΝΕ ΓΕΕ: Ετήσια Ζκθεση 2018 για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 

 

Ση νέα Ζκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση για το 2018 παρουςίαςε 

ςιμερα το Ινςτιτοφτο Εργαςίασ τθσ ΓΣΕΕ. H Έκκεςθ υποβάλλεται ςε μια περίοδο μεγάλθσ 

αβεβαιότθτασ και πολλαπλών προκλιςεων ‒ οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών. 

Η κοινωνία ανθςυχεί για το αφριο, για το ποφ πάμε, για το εάν πράγματι ζχουμε βγει 

οριςτικά από αυτι τθν κρίςθ, για το εάν ζχουν αντιμετωπιςτεί τα διαρκρωτικά προβλιματα 

που μασ οδιγθςαν ς’ αυτι, για το εάν οι κυςίεσ των εργαηομζνων, οι κυςίεσ του ελλθνικοφ 

λαοφ όλα αυτά τα χρόνια ζχουν πιάςει τόπο. Τθν ίδια ςτιγμι, οι γεωπολιτικζσ εξελίξεισ ςτθν 

περιοχι μασ και θ αυξανόμενθ αςτάκεια, ςε ςυνδυαςμό με τθν πολιτικι ανεπάρκεια τθσ ΕΕ, 

προκαλοφν ακόμα περιςςότερθ αβεβαιότθτα και ανθςυχία. 

Η εκτίμθςθ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ όπωσ αυτι τεκμθριώνεται από τθν εμπειρικι ανάλυςθ τθσ 

παροφςασ Έκκεςθσ, είναι πωσ δεν υπάρχουν ιςχυρζσ ενδείξεισ ότι ζχουν δρομολογθκεί οι 

δθμοςιονομικοί, παραγωγικοί και μακροοικονομικοί μεταςχθματιςμοί που κα διαμόρφωναν 

τισ ςυνκικεσ ςτακεροποίθςθσ τθσ οικονομίασ ςε βιώςιμθ φάςθ δυναμικισ οικονομικισ 

μεγζκυνςθσ. Η ςτακεροποίθςθ και θ δυναμικι τθσ οικονομίασ κα εξαρτθκεί από τον 

απεγκλωβιςμό τθσ από περαιτζρω μειώςεισ ςτα ειςοδιματα και από τθ ςθμαντικι αφξθςθ 

τθσ απαςχόλθςθσ. Στο ελλθνικό μοντζλο ανάπτυξθσ οι παράγοντεσ αυτοί προςδιορίηουν 

επίςθσ τθ βιωςιμότθτα του δθμόςιου χρζουσ. 

Η Ετιςια Έκκεςθ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τθν ελλθνικι οικονομία και τθν απαςχόλθςθ για το 2018 

ζχει ωσ βαςικό τθσ ςτόχο να κατακζςει ςτον δθμόςιο διάλογο ιδζεσ μιασ διαφορετικισ 

μεκοδολογίασ και προςζγγιςθσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ οικονομίασ, κακώσ 

και να παρουςιάςει τισ ςυνζπειεσ και τα αδιζξοδα που προκαλεί θ αςκοφμενθ οικονομικι 

πολιτικι. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 

Ακολουθεί η περίληψη τησ Ετήςιασ Έκθεςησ 2018. 

To πλιρεσ κείμενο τθσ Ετιςιασ Έκκεςθσ 2018 ζχει αναρτθκεί ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ΓΣΕΕ www.gsee.gr και του 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr   

http://www.gsee.gr/
http://www.inegsee.gr/

