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12 Οθησβξίνπ 2017  

Γειηίν ηύπνπ 
 
Τν ηξίην ηξίκελν ηνπ 2017 ζπλερίζηεθε ε ζεακαηηθή βειηίσζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ 

ζπκβνύισλ κάλαηδκελη γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε έλα έηνο. 

Σπγθεθξηκέλα, ν Γεληθόο Γείθηεο GMCCI, ν νπνίνο πξνθύπηεη σο ν κέζνο όξνο ησλ 

δεηθηώλ GMCCI – Οηθνλνκηθή Σπγθπξία θαη GMCCI – Παξαγσγηθνί Σπληειεζηέο 

απμήζεθε ζην 14,2% από 6,4% πνπ ήηαλ ζην ηέινο ηνπ πξνεγνπκέλνπ ηξηκήλνπ. 

Τα ηειεπηαία έμη ηξίκελα θαηαγξάθεηαη αλάθακςε ηεο αηζηνδνμίαο, ε νπνία κάιηζηα 

έρεη γίλεη εληνλόηεξε ηα δύν ηειεπηαία ηξίκελα. 

 

Υπήξμε λέα, ζεακαηηθή βειηίσζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ ζπκβνύισλ κάλαηδκελη γηα 

ηελ πνξεία ησλ βαζηθώλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ, δειαδή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, 

αλεξγία, ηδησηηθέο επελδύζεηο παγίσλ, εμαγσγέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θαη 

πιεζσξηζκόο, ζε έλα έηνο.  

 

Βειηίσζε θαηαγξάθεθε επίζεο ζην δείθηε GMCCI-Παξαγσγηθνί Σπληειεζηέο. 

Σπγθεθξηκέλα, ν κέζνο όξνο ηεο δηαθνξάο «ζεηηθώλ» θαη «αξλεηηθώλ» 

πξνβιέςεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ δείθηε, δειαδή: αλζξώπηλν δπλακηθό, 

ζπλζήθεο ρξεκαηνδόηεζεο, δεκόζηεο ππνδνκέο, επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ζεζκηθό 

πιαίζην, έγηλε ζεηηθόο κεηά από δέθα ηξίκελα.  

 
Τα ηξία θπξηόηεξα πξνζθόκκαηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε είλαη ε έιιεηςε 

ζηαζεξόηεηαο ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, ε πςειή θνξνινγία θαη ε ιεηηνπξγία 

ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. Σθνξ πςειόηεξν ηνπ 4, ζε θιίκαθα 1-5, είραλ επίζεο ε 

πξόζβαζε ζηε ρξεκαηνδόηεζε, ε αζπλέρεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ε 

παξαγσγηθόηεηα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ην ζύζηεκα απνλνκήο δηθαηνζύλεο. 
 
Ζ βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο μεθίλεζε από ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2016. Από ηόηε 

ζεκεηώλεηαη ζπλερήο αύμεζε ηνπ Γεληθνύ Γείθηε GMCCI: από -20,2% ζην ηέινο Καξηίνπ 

2016 ζε +14,2% ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2017. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη όηη νη κεηαβνιέο ησλ 

πξνζδνθηώλ ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο εμειίμεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ 

κε ηνπο δαλεηζηέο θαη βεβαίσο κε ηηο εμειίμεηο ησλ εζληθνινγηζηηθώλ κεγεζώλ.  
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Γεληθόο Γείθηεο GMCCΙ  

(Κέζνο όξνο ησλ GMCCI-Οηθνλνκηθή πγθπξία θαη GMCCI-Παξαγσγηθνί πληειεζηέο)  

                   

                  % 

 
 

Ο κέζνο όξνο ησλ «ζεηηθώλ» - «αξλεηηθώλ» πξνβιέςεσλ γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ GMCCI - 

Οηθνλνκηθή πγθπξία, απμήζεθε μαλά από 17,3% ζην ηέινο Ηνπλίνπ ζε 25,3% ζην ηέινο 

επηεκβξίνπ. Τπνγξακκίδεηαη όηη ε ηηκή ηνπ δείθηε θαηά ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2016 

ήηαλ -7,6%, δειαδή πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο πξνέβιεπαλ επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζπλζεθώλ από όζεο πξνζδνθνύζαλ βειηίσζε. Ζ λέα ζεηηθή απηή εμέιημε ζρεηίδεηαη 

πξνθαλώο κε ηε βειηίσζε ησλ βαζηθώλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ, πνπ δεκηνπξγεί πξνϋπνζέζεηο 

γηα ζπλέρηζε ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Κεγαιύηεξε αηζηνδνμία 

θαηαγξάθεθε γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ απαξηίδνπλ ην δείθηε. 

 

GMCCI – Οηθνλνκηθή Σπγθπξία  

(μέζος όρος διαθοράς «θεηικών» -– «αρνηηικών» απανηήζεων) 
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Βειηίσζε θαηαγξάθεθε επίζεο ζην δείθηε GMCCI-Παξαγσγηθνί πληειεζηέο ην ηξίην ηξίκελν 

2017. Δηδηθόηεξα, ν κέζνο όξνο ηεο δηαθνξάο «ζεηηθώλ» θαη «αξλεηηθώλ» πξνβιέςεσλ γηα 

ηηο κεηαβιεηέο ηνπ δείθηε, έγηλε ζεηηθόο, 3,0%, από -4,4% πνπ ήηαλ ζην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ 

ηξηκήλνπ. Ζ ηηκή απηή κάιηζηα είλαη ε πςειόηεξε κεηά από ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2014. 

Φαίλεηαη ινηπόλ όηη νη ζύκβνπινη κάλαηδκελη έγηλαλ πεξηζζόηεξν αηζηόδνμνη γηα ηελ πνξεία 

ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ θαηά ην επόκελν δσδεθάκελν. Πεξηζζόηεξε αηζηνδνμία 

ππάξρεη ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία όισλ ησλ κεγεζώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ δείθηε. Ζ 

κεγαιύηεξε δηαθνξά πξνέθπςε ζηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα.  

 

Ζ άλνδνο ηνπ GMCCI-Παξαγσγηθνί πληειεζηέο ζπλδέεηαη κε ηε κεγαιύηεξε αηζηνδνμία πνπ 

επηθξαηεί γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ βειηίσζε ησλ ελ γέλεη νηθνλνκηθώλ 

ζπλζεθώλ, ηδηαίηεξα ησλ επελδύζεσλ, ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ 

ζπληειεζηώλ ηεο παξαγσγήο θαη αληηζηξόθσο. 

 

GMCCI – Παξαγσγηθνί Σπληειεζηέο 

(μέζος όρος διαθοράς «θεηικών» -– «αρνηηικών» απανηήζεων) 
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Οη αλαζρεηηθνί παξάγνληεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε 

 

Γελ ππάξρνπλ νπζηώδεηο κεηαβνιέο ζηηο απόςεηο ησλ ζπκβνύισλ κάλαηδκελη όζνλ αθνξά ηα 

θπξηόηεξα πξνζθόκκαηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε. Ζ θαηάηαμή ηνπο παξακέλεη ζρεδόλ ε 

ίδηα κε απηή πνπ είρε πξνθύςεη ζηηο πξνεγνύκελεο έξεπλεο. ηηο ηξεηο πξώηεο ζέζεηο 

εκθαλίδνληαη ε έιιεηςε ζηαζεξόηεηαο ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, ε πςειή θνξνινγία θαη 

ε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. θνξ πςειόηεξν ηνπ 4, ζε θιίκαθα 1-5,  είραλ επίζεο ε 

πξόζβαζε ζηε ρξεκαηνδόηεζε, ε αζπλέρεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ε παξαγσγηθόηεηα 

ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ην ζύζηεκα απνλνκήο δηθαηνζύλεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί γηα κία 

αθόκε θνξά ε ρακειή ζέζε πνπ έρνπλ νη ειιείςεηο ζε θαηαιιήισο εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό. 
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Η έξεπλα γηα ην γ’ ηξίκελν 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ησλ κειώλ 

ηνπ ΣΔΣΜΑ: ACCENTURE, BPM, KPMG, K & O Advisory, LDK Consultants, PLANNING 

θαη STOCHASIS. 

 

Ο ΣΔΣΜΑ 

 

Ο ύλδεζκνο Δηαηξεηώλ πκβνύισλ Κάλαηδκελη Διιάδνο (ΔΚΑ) ηδξύζεθε ην 1991 θαη 

απνηειεί ηνλ επαγγεικαηηθό ζπιινγηθό θνξέα ησλ νξγαλσκέλσλ εηαηξεηώλ ζπκβνύισλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, κε 48 εηαηξείεο –κέιε, ζηηο νπνίεο απαζρνινύληαη πεξηζζόηεξα 

από 2.000 εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε. 

 

Θύξηνο ζηόρνο ηνπ ΔΚΑ είλαη ε αλάπηπμε θαη δηεύξπλζε ηεο αγνξάο ζπκβνπιεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό, θαη ε ελίζρπζε θαη παγίσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο, ηόζν ζηνλ δεκόζην, όζν θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα.  
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Η γεωπολιτική θζςη τησ Ελλάδασ 

Η ζλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμζνου προςωπικοφ 

Τα εμπόδια ειςόδου ςε πολλοφσ κλάδουσ και 
επαγγζλματα 

Οι κρατικζσ παρεμβάςεισ ςτην αγορά εργαςίασ 

Οι κρατικζσ παρεμβάςεισ ςτισ αγορζσ προϊόντων και 
υπηρεςιϊν 

Οι κρατικζσ παρεμβάςεισ ςτισ αγορζσ κεφαλαίων 

Η διαφθορά 

Οι αδειοδοτήςεισ και η εγκατάςταςη επιχειρήςεων 

Το ςφςτημα απονομήσ δικαιοςφνησ 

Η παραγωγικότητα του δημόςιου τομζα ςτην παροχή 
βαςικϊν δημόςιων και οιονεί δημόςιων αγαθϊν  

Η ζλλειψη ςυνζχειασ τησ λειτουργίασ του κράτουσ 

Η πρόςβαςη ςτη χρηματοδότηςη (μζςω δανείων και 
προςζλκυςησ κεφαλαίων) 

Η λειτουργία τησ δημόςιασ διοίκηςησ 

Η υψηλή φορολογία 

Η ζλλειψη ςταθερότητασ του φορολογικοφ ςυςτήματοσ 


