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13.5.2008 
 

 
ΟΙ  ΝΕΕΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ  (Μάιος 2008) 

 
 

Ο ΣΕΒ, εν όψει της Ετήσιας Συνέλευσής του της 13ης Μαΐου 2008, κυκλοφόρησε  τις 
παρακάτω εκδόσεις: 
 
α)    «ΣΕΒ: ∆ΡΑΣΕΙΣ 2007 – 2008».  
 
β) «Η Ελληνική Επιχείρηση το 2007:Βιοµηχανία, Εµπόριο, Υπηρεσίες» (Αθήνα 

2008). 
 
 
   
Αναλυτικότερα: 
 
α)  «∆ΡΑΣΕΙΣ 2007 –2008»  

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται στην Ετήσια Συνέλευση της 13ης Μαΐου 2008 και 
παρουσιάζει συνοπτικά τα πεπραγµένα και τις θέσεις του ΣΕΒ κατά το διάστηµα από 
τον Μάιο του 2007 έως και  τον Απρίλιο του 2008. 

 
   

β) «Η Ελληνική Επιχείρηση το 2007:Βιοµηχανία, Εµπόριο, Υπηρεσίες» (Αθήνα 
2008).   
Η έκθεση αυτή αποτελεί συνέχεια των ετήσιων αναλύσεων της ελληνικής 
βιοµηχανίας, που δηµοσιεύει ο ΣΕΒ από το 1947. Οι εκθέσεις αυτές προσέφεραν 
µέχρι σήµερα χρήσιµη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ελληνική βιοµηχανία και τα βασικά χαρακτηριστικά της, αποτελώντας 
µία αξιόπιστη ετήσια πηγή αναφοράς.  
 
Η παρούσα έκθεση ωστόσο σηµατοδοτεί µία σηµαντική αλλαγή στις εκθέσεις 
του ΣΕΒ. Το περιεχόµενο και οι άξονες της ανάλυσης διευρύνονται και η 
έκθεση αυτή αποτελεί την πρώτη όπου συνοψίζονται οι βασικές εξελίξεις σε 
όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Φιλοδοξεί, εποµένως, να 
καταστεί µία αξιόπιστη πηγή αναφοράς όχι πλέον µόνο για τη ελληνική 
Βιοµηχανία αλλά για ολόκληρη την επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
 
Η έκθεση αποτελείται από πέντε κεφάλαια και χωρίζεται σε δύο µέρη: στο πρώτο 
µέρος (Κεφάλαια 1-3) περιγράφεται το περιβάλλον, εγχώριο και διεθνές, εντός του 
οποίου δραστηριοποιήθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2007. Στο δεύτερο µέρος 
(Κεφάλαια 4-5) παρουσιάζονται τα βασικά µεγέθη, οι εξελίξεις και οι προοπτικές των 
ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο σε συνολικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιµέρους 
κλάδων. Αναλυτικότερα: 
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Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι οικονοµικές εξελίξεις στο διεθνές 
περιβάλλον και δίδεται, για πρώτη φορά, η εικόνα των βασικών µεγεθών των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας τα τελευταία 
χρόνια. Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην παγκόσµια και ευρωπαϊκή οικονοµία, όπως 
και οι προκλήσεις και οι προοπτικές όλων των κλάδων επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας (βιοµηχανία, χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, λοιπές υπηρεσίες, 
κατασκευές).  
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Γίνεται 
µια κριτική παρουσίαση της οικονοµικής πολιτικής που ακολουθήθηκε στη διάρκεια 
του προηγούµενου έτους και αναφέρονται οι βασικές προκλήσεις που αυτή 
αντιµετωπίζει σήµερα. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιδόσεις και οι προοπτικές της ελληνικής 
οικονοµίας στο σύνολό της, καθώς και στους επιµέρους τοµείς της. Μεταξύ άλλων 
εξετάζονται κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν την εξέλιξη της παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας, ενώ 
αναλύονται τα αποτελέσµατα της ετήσιας έρευνας της Παγκόσµιας Τράπεζας για τις 
δυσκολίες του επιχειρείν στην Ελλάδα. 
 
Στο τέταρτο κεφάλαιο αποδίδονται αναλυτικά οι εξελίξεις και οι προοπτικές στους 
βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. 
 
Το πέµπτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην κεφαλαιουχική και χρηµατοδοτική 
διάρθρωση των κλάδων, µε βάση τη χρήση του 2006. Η φετινή ανάλυση ωστόσο δεν 
περιορίζεται στη βιοµηχανία, αλλά επεκτείνεται και στους βασικότερους κλάδους του 
εµπορίου και των υπηρεσιών, αποδίδοντας την εξέλιξη βασικών χρηµατοοικονοµικών 
µεγεθών και επιλεγµένων αριθµοδεικτών για την πιο πρόσφατη τριετία. Συνολικά 
αναλύονται οι ισολογισµοί πάνω από 30.000 επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ.  
 
Η έκθεση συνοδεύεται από Παράρτηµα µε συνοπτικά και διαχρονικά στοιχεία για την 
εξέλιξη των βασικών χρηµατοοικονοµικών µεγεθών σε κλαδικό επίπεδο και εδικούς 
αναλυτικούς πίνακες για τις κερδοφόρες και ζηµιογόνες επιχειρήσεις . 
 
Η έκδοση αυτή πραγµατοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, µε την αρωγή και στενή 
συνεργασία του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 

 

 
 

Αναζητήστε σε ηλεκτρονική µορφή τις εκδόσεις στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ: 
www.sev.org.gr  


