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Η δημιουργία πλούτου προϋποθέτει ιδιωτικές επενδύσεις!                                  12 Μαϊου 2016 

 
Επισκόπηση 

 Με την προεξοφλούμενη πλέον ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου Μνημονίου, που θα οδηγήσει στην εκταμίευση 
σημαντικών πόρων της χρηματοδοτικής βοήθειας, κλείνει ένας γύρος παρατεταμένης και βλαπτικής αβεβαιότητας και ανοίγει, υπό πολύ 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η προοπτική για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η κυβέρνηση καλείται να δείξει μεγάλη αποφασιστικότητα, 
χωρίς καθυστερήσεις και παλινωδίες, στην εφαρμογή των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των αποκρατικοποιήσεων που έχουν 
συμφωνηθεί και που μπορούν να μεταμορφώσουν άρδην το τοπίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας προς όφελος των 
επενδύσεων και της απασχόλησης.  Ήδη, το οικονομικό περιβάλλον είναι βεβαρημένο λόγω των ακραίων συνθηκών υπερφορολόγησης 
που έχουν επιβληθεί στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντισταθμιστούν οι υφεσιακές επιπτώσεις 
του προγράμματος στην οικονομική δραστηριότητα, απλά και μόνο από την διαφαινόμενη ανάκαμψη της εμπιστοσύνης στις αγορές που 
θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Η κυβέρνηση καλείται να οδηγήσει τη χώρα, με σύνεση και περίσκεψη, στην 
ανάκαμψη, εμπιστευόμενη και διευκολύνοντας την ιδιωτική οικονομία.  Χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις, που αυξάνουν την παραγωγικότητα, 
τα εισοδήματα και την αποταμίευση μιας κοινωνίας, κάθε προσπάθεια επέκτασης του κρατισμού στην οικονομία είναι καταδικασμένη σε 
αποτυχία, ιδιαίτερα σήμερα που δεν υπάρχουν δανεικά, αφού τα λεφτά των άλλων τέλειωσαν και η υπό διαπραγμάτευση ελάφρυνση του 
χρέους δεν θα φέρει άμεση ανακούφιση από τις επιπτώσεις του προγράμματος λιτότητας. 

 Ενώ ο αποπληθωρισμός επιμένει, βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές εμφανίζουν στασιμότητα και η απασχόληση ακολουθεί την 
εποχική τάση της τουριστικής περιόδου με μεγάλο δυναμισμό. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού υποστηρίζεται από την αύξηση εσόδων 
από φόρους και εισφορές, που εξασφάλισαν τα μέτρα του καλοκαιριού του 2015  και που αντισταθμίζουν την κόπωση σε έσοδα από φόρο 
εισοδήματος και φόρους κατανάλωσης, ενώ η συγκράτηση δαπανών συνοδεύεται από την εκ νέου αύξηση των οφειλών του κράτους.   

 Το σχέδιο των κρίσιμων προαπαιτούμενων καθώς και των απαιτούμενων για την ολοκλήρωση του προγράμματος εκταμιεύσεων έως τον 
Ιούνιο 2016 περιλαμβάνει και πάλι μια σειρά από δράσεις άμεσης υλοποίησης που αφορούν τη φορολογία, την οργάνωση της 
φορολογικής διοίκησης, την είσπραξη οφειλών προς το κράτος, την πραγματοποίηση ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής και την αύξηση της 
χρήσης πλαστικού χρήματος. Η διατύπωση των προτάσεων αυτών έχει πλέον ωριμάσει, καθώς επαναλαμβάνονται για πολλοστή φορά στα 
μνημόνια. Από την άλλη ενδιαφέρουσες και κρίσιμες για την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας 
του προϋπολογισμού, μέσω του  ελέγχου δημοσίων δαπανών και δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σε αγορές, εκπαίδευση, υγεία και 
δικαιοσύνη, παραμένουν ακόμα σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού ή με χρόνο υλοποίησης μεταγενέστερο των κρίσιμων 
δημοσιονομικών μέτρων. Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις συναφείς δικαστικές και φορολογικές προβλέψεις, 
περιλαμβάνονται σειρά μέτρων που συνολικά φαίνεται ότι θα καταστήσουν τη διαδικασία διαχείρισής τους λειτουργική, ενώ τα 
προαπαιτούμενα που αφορούν τις τράπεζες και την ΤτΕ εμφανίζονται ως ώριμα και με υψηλή πιθανότητα ομαλής υλοποίησης.    
 

«Επενδύσεις σημαίνει δουλειές», Αλέξης Τσίπρας, 10/5/2016 

 Τα κρατικά μονοπώλια και η ιστορία τους! 
 (Infobank Hellastat, 2015)  
 
 

 
 

  
Κέρδη προ φόρων (+) σε € εκατ. (αριστερός άξονας) 

 Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ως % των πωλήσεων 
(περιθώριο ΚΠΤΦΑ, δεξιός άξονας) 
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Αίσιο τέλος για την πρώτη αξιολόγηση! 
Στο Eurogroup της 9/5/16, με τα φορολογικά και συνταξιοδοτικά 
μέτρα ετήσιας  απόδοσης 2 π.μ. του ΑΕΠ (εξ ημίσεως για κάθε 
κατηγορία μέτρων), που νομοθετήθηκαν στις 8/5/16, και τα 
παραμετρικά μέτρα ύψους 1 π.μ. του ΑΕΠ, που έχει συμφωνηθεί να 
περάσουν από την Βουλή πριν από το επόμενο Eurogroup την 
24/5/16, είναι η πρώτη φορά που στην ουσία συμφωνήθηκαν μέτρα 
λιτότητας σε βάθος τριετίας (2016-18), και διασφαλίζουν την επίτευξη 
στόχων για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5 π.μ του ΑΕΠ το 2016, 1,75 π.μ. 
του ΑΕΠ το 2017 και 3,5 π.μ. του ΑΕΠ το 2018. Τα πρόσθετα μέτρα, 
πέραν των όσων έχουν ήδη ληφθεί, εξοικονομούν πόρους 
ισοδύναμους με ¾ π.μ. του ΑΕΠ για το 2016, 2 ¼ π.μ. του ΑΕΠ για το 
2017 και 3 π.μ. του ΑΕΠ για το 2018.  
Ειδικότερα για το 2016, ο προϋπολογισμός του 2016 προέβλεπε 
στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 0,5 π.μ. του ΑΕΠ ή €878 εκατ.  
Σήμερα εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό κενό για το 2016 ανέρχεται 
σε €1.271 εκατ., δηλαδή, χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων, το 
πρωτογενές ισοζύγιο θα διαμορφωνόταν σε έλλειμμα ύψους €393 
εκατ., καθώς πολλά από τα μέτρα του προϋπολογισμού του 2016 
ήσαν υπερεκτιμημένης απόδοσης. Σε κάθε περίπτωση, η επίτευξη του 
στόχου του 2016, που βασιζόταν σε παρεμβάσεις €5,7 δις (Δελτίο 
03/12/2015) , διασφαλίζεται πλέον με πρόσθετα μέτρα €1,5 δις.  
Για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό του 2016-18, η κυβέρνηση 
φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει να λάβει πρόσθετα μέτρα με ετήσια 
απόδοση 5,6 δις μέχρι το 2018, εκ των οποίων €1.993 εκατ. θα 
προέλθουν από την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος,  
€1.909 εκατ. από αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος και €1.719 
εκατ. από διάφορα άλλα παραμετρικά μέτρα. Τα τελευταία 
περιλαμβάνουν €437 εκατ. από την αύξηση του βασικού συντελεστή 
του ΦΠΑ από 23% σε 24%, €432 εκατ. από μείωση του μισθολογικού 
κόστους του δημοσίου και την φορολογία αυτοκινήτων (εκ των 
οποίων €350 εκατ. αφορούν κυρίως σε πάγωμα αμοιβών στο ειδικό 
μισθολόγιο), και, τέλος,  €851 εκατ. από λοιπά φορολογικά μέτρα, 
όπως φόροι κατανάλωσης στην ενέργεια, τα αλκοολούχα ποτά 
(περιλαμβανομένης της μπύρας), τον καπνό, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, 
τον καφέ, τα τυχερά παιχνίδια, τη χρήση του Διαδικτύου και την 
καλωδιακή τηλεόραση, τις επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια, και τις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο. Σημειώνεται ότι τα μέτρα του ΦΠΑ 
και των φόρων κατανάλωσης προβλέπεται να εφαρμοσθούν σχεδόν 
άμεσα και να επιβαρύνουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών κατά 
€1.288 εκατ. ετησίως (€566 εκατ. στο υπόλοιπο του 2016).  Η 
απόδοση των μέτρων κατ’ έτος εμφανίζεται στον Πίνακα Ι. 
Οι συνθήκες ρευστότητας στην οικονομία αναμένεται να βελτιωθούν 
με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, καθώς η εκταμίευση 
πόρων αναμένεται να οδηγήσει σε μερική εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα (5,6 
δις το Μάρτιο του 2016) ενώ ευεργετική για τράπεζες και 
επιχειρήσεις θα είναι και η επίδραση των μέτρων ποσοτικής 
χαλάρωσης που έχει λάβει η ΕΚΤ.. Με βάση, το 3ο Μνημόνιο, η 
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης αναμένεται να επιτρέψει την 
εκταμίευση δόσεων ύψους €5,7 δις, που εκκρεμούν από το 2015, και 
μέρος ενδεχομένως των €9,6 δις που προβλέπονται στο α’ εξάμηνο 
του 2016, από τις οποίες €3 δις συνολικά αφορούν σε πληρωμές 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. (Πίνακας Ι)  
Στο Eurogroup της 9/5/16, συμφωνήθηκαν, επίσης, τα 
προαπαιτούμενα της εκταμίευσης της δεύτερης δόσης του 3ου 
Μνημονίου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, που 
περιλαμβάνουν, πέραν των δημοσιονομικών μέτρων ως ανωτέρω, και 
τα ακόλουθα:  
α) τη νομοθέτηση ενός μηχανισμού ετοιμότητας λήψης ενός 
προσυμφωνημένου πακέτου πρόσθετων μέτρων, περιλαμβανομένων 
και μέτρων περικοπής δαπανών, κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι 
τίθεται σε αμφιβολία, με βάση τις εξελίξεις,  η επίτευξη των ετησίων 
στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα. Στο πλαίσιο αυτό, τυχόν μέτρα 
προσωρινού χαρακτήρα θα πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα να 
αντικαθίστανται από μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Ο μηχανισμός δεν 
θα ενεργοποιείται, σε περίπτωση συμβάντων για τα οποία η 
κυβέρνηση δεν φέρει ευθύνη, που θα έχουν, όμως, εκ των προτέρων 
ταυτοποιηθεί.  
β) την άμεση απελευθέρωση της δευτερογενούς αγοράς 

Πίνακας 1: Δημοσιονομικό κενό 2016 – 2018 
(Καθημερινή, 9/5/2016) 

 
 

Διάγραμμα 1: Απόδοση 10ετούς ομολόγου ελληνικού 
δημοσίου και Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών 
(Bloomberg, 11/5/2016) 

 
 

Πίνακας 2: Ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοσίου προς τον 
ιδιωτικό τομέα 
(Υπουργείο Οικονομικών, Μαρ. 2016)  

 
 
Διάγραμμα 2: Βιομηχανική παραγωγή και προσδοκίες 
στη βιομηχανία(ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2016, ΙΟΒΕ, Απρ. 2016)  

 

(σε € εκατ.) 2016 2017 2018 

Στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος 878 3.180 6.624 

Εκτίμηση υλοποίησης χωρίς πρόσθετα μέτρα -393 -957 958 

Δημοσιονομικό κενό 1.271 4.137 5.666 

Προτεινόμενα μέτρα 1.480 4.351 5.621 

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού 710 1.437 1.993 

Φορολογία εισοδήματος 195 1.361 1.909 

Αύξηση ΦΠΑ 219 437 437 

Μισθοδοσία δημοσίου και φορολογία αυτοκινήτων 10 266 432 

Αύξηση φόρων κατανάλωσης 347 851 851 

 

(σε € εκατ.) 
Δεκ. 

2014 
Δεκ. 

2015 
Μαρ. 
2016 

Σύνολο Γενικής Κυβέρνησης 3.076  4.687  5.575  

Κεντρική Διοίκηση 157  451  655 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 280  282  358 
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 1.835  2.765  2.876 
Νοσοκομεία 607  931  1.146 

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων 755  1.287  1.099 

Άμεσοι φόροι 434  972  775 
Έμμεσοι φόροι 215  160  180 
Λοιποί φόροι 0  1  2 
Μη φορολογικά έσοδα 106  155  141  

 

http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/erevnes-meletes/oikonomia-kai-epicheiriseis/evdomadiaio-deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia-oikonomia-epicheiriseis-asfalistiko-me-allilengyi-dikaiosyni-kai-diafaneia-3-dekemvriou-2015/
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/erevnes-meletes/oikonomia-kai-epicheiriseis/evdomadiaio-deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia-oikonomia-epicheiriseis-asfalistiko-me-allilengyi-dikaiosyni-kai-diafaneia-3-dekemvriou-2015/
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προβληματικών δανείων (περιλαμβανομένων και εξυπηρετούμενων 
δανείων), με την προσωρινή εξαίρεση μικρών δανείων με εγγύηση 
την πρώτη κατοικία του πιστούχου.  
γ) τη ψήφιση νόμου με τον οποίο, συνίσταται το Ελληνικό Ταμείο 
Επενδύσεων και Αποκρατικοποιήσεων, περιλαμβανομένης της 
αρχικής μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων προς αξιοποίηση 
Συμφωνήθηκε επίσης η έναρξη διαβουλεύσεων για την ελάφρυνση 
του ελληνικού δημοσίου χρέους, εξαιρουμένης της ονομαστικής 
απομείωσης (“κουρέματος”), αμέσως μετά την πλήρη εφαρμογή 
όλων των προαπαιτουμένων εκταμίευσης για την 1η αξιολόγηση ως 
ανωτέρω. Η βιωσιμότητα του χρέους θα κρίνεται από τη διατήρηση 
των ακαθαρίστων δανειακών αναγκών (δημοσιονομικό ισοζύγιο συν 
χρεολύσια) ως ποσοστού του ΑΕΠ σε συγκεκριμένο επίπεδο που θα 
προσδιορισθεί. Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, το χρέος θεωρείται 
βιώσιμο όταν ο λόγος αυτός δεν υπερβαίνει το 15%. Τα μέτρα 
ελάφρυνσης θα εισάγονται προς εφαρμογή σταδιακά, στην βάση 
αυστηρής υλοποίησης των συμφωνηθέντων στο πλαίσιο του 
προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η 
ελάφρυνση του χρέους  θα πρέπει, επίσης, να εντάσσεται σε ένα 
πλαίσιο πρόσβασης στις αγορές, εξομάλυνσης των πληρωμών 
εξυπηρέτησης του χρέους, δημοσιονομικής προσαρμογής σε συνεχή 
βάση (ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος) και, τέλος, 
ευελιξίας στην εφαρμογή ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
αβεβαιότητες στη μελλοντική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης και των 
επιτοκίων. Οι μορφές ελάφρυνσης του χρέους θα κυμαίνονται από 
τεχνικές διαχείρισης παθητικού βραχυπρόθεσμα, σε επέκταση των 
περιόδων χάριτος και αποπληρωμής των δανείων μεσοπρόθεσμα 
(μετά το τέλος του προγράμματος), καθώς και σε επιστροφή των 
κερδών των κεντρικών τραπεζών από την κατοχή ελληνικών 
ομολόγων (SNP και ANFA) ύψους €8 δις περίπου, και, περαιτέρω 
μέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους μακροπρόθεσμα, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι παρά τη διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος 
στο συμφωνηθέν επίπεδο (3,5 π.μ. του ΑΕΠ) απαιτούνται και 
πρόσθετα μέτρα για να διατηρηθεί ο λόγος των ακαθάριστων 
χρηματοδοτικών αναγκών προς το ΑΕΠ στο επίπεδο που διασφαλίζει 
την βιωσιμότητα του χρέους. Παρά τη διαβεβαίωση, τέλος, των 
Ευρωπαϊκών εταίρων για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ελλάδας 
μέσω του πλαισίου ελάφρυνσης του χρέους και την υιοθέτηση του 
μηχανισμού ετοιμότητας λήψης πρόσθετων μέτρων, η συμμετοχή του 
ΔΝΤ στο πρόγραμμα μέσω νέας χρηματοδότησης παραμένει αβέβαιη.  
Πάντως, το μίγμα πολιτικής που έχει συμφωνηθεί με τους εταίρους 
εμπεριέχει ρυθμίσεις και παρεμβάσεις που καταστρέφουν τα κίνητρα 
για εργασία και για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, λόγω 
της υπερφορολόγησης της ιδιωτικής οικονομίας, και, κυρίως, των 
συνεπών φορολογουμένων και ασφαλισμένων στο συνταξιοδοτικό 
σύστημα. Η όξυνση της φοροδιαφυγής λόγω της συνεχώς 
αυξανόμενης φορολογικής επιβάρυνσης, αναμένεται να πλήξει τις 
οργανωμένες επιχειρήσεις, που υφίστανται ήδη αθέμιτο 
ανταγωνισμό από όσους συστηματικά φοροδιαφεύγουν και/ή 
εκμεταλλεύονται τη «μαύρη» αγορά εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο είναι 
αμφίβολο κατά πόσον τα οφέλη από την τόνωση της αξιοπιστίας της 
χώρας λόγω της ψήφισης, εμπροσθοβαρώς,  όλων των 
δημοσιονομικών μέτρων προσαρμογής, μπορούν να αντισταθμίσουν 
τις υφεσιακές επιπτώσεις του γιγαντιαίου προγράμματος λιτότητας 
που ακολουθείται. Σε κάθε περίπτωση,  μετά την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη δημοσιονομική προσαρμογή της τριετίας 
2016-18, επαφίεται πλέον στην κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη 
έμφαση στην υλοποίηση των διαθρωτικών μέτρων της συμφωνίας, 
που αποτελούν και την καλύτερη εγγύηση για την ανάκαμψη της 
οικονομικής δραστηριότητας και την έξοδο από την κρίση. 

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις 
Βιομηχανική Παραγωγή: Πτώση -4% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης 
Βιομηχανικής Παραγωγής τον Μάρτιο του 2016, ενώ αρνητική μείωση 
-0,4% κατέγραψε ο δείκτης στη μεταποίηση εξαιρουμένων των 
πετρελαιοειδών. Η υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής τον 
Μάρτιο και η κάμψη των επιχειρηματικών προσδοκιών στη 
βιομηχανία τον Απρίλιο του 2016, έπειτα από την ανοδική πορεία 
που κατέγραψαν το Β’ 6μηνο του 2015 και τους πρώτους μήνες του 
2016 (Διάγραμμα 2), οφείλεται προφανώς στην ανησυχία που 
προκάλεσε η καθυστέρηση της ολοκλήρωση της 1

ης
 αξιολόγησης του 

Διάγραμμα 3: Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών πλην 
πετρελαιοειδών (ετήσια % ΔΤ, ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2016)  

 
Πίνακας 3: Εξαγωγές αγαθών κατά ομάδες (ετήσια % 
μεταβολή) (Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2016)  

 
* Στοιχεία Ιαν – Φεβ 

Διάγραμμα 4: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Πυρήνας 
Πληθωρισμού (Εναρμονισμένος ΔΤΚ χωρίς διατροφή, 
ποτά, καπνό και ενέργεια) (ΕΛΣΤΑΤ, Απρ. 2016)  

 
Διάγραμμα 5: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή βασικών 
ομάδων αγαθών και υπηρεσιών (ΕΛΣΤΑΤ, Απρ. 2016)  

 

Ομάδες προϊόντων Ιανουάριος  - Μάρτιος %Δ %Δ 
 2014 2015 2016 15/14 16/15 

Αγροτικά προϊόντα 1.043,5 1.272,4 1.356,8 21,9% 6,6% 
   Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 867,2 885,2 969,2 2,1% 9,5% 
   Ποτά – καπνός 106,8 139,3 167,7 30,5% 20,4% 
   Λάδια και λίπη ζωικά ή φυτικά 69,6 248,0 219,9 256,2% -11,3% 
Πρώτες ύλες 261,1 277,3 224,8 6,2% -18,9% 
Καύσιμα 2.481,2 1.819,8 1.266,4 -26,7% -30,4% 
Βιομηχανικά προϊόντα 2.457,3 2.743,8 2.748,9 11,7% 0,2% 
   Χημικά 656,2 647,1 671,3 -1,4% 3,7% 
   Βιομηχανικά είδη κατά Α’ ύλη 891,7 1.032,4 968,4 15,8% -6,2% 
   Μηχανήματα  487,2 624,0 634,2 28,1% 1,6% 
   Διάφορα βιομηχανικά είδη 422,2 440,3 475,0 4,3% 7,9% 
Άλλα 120,7 168,1 124,0 39,3% -26,2% 

Σύνολο 6.363,8 6.281,4 5.720,9 -1,3% -8,9% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 3.882,6 4.461,6 4.454,5 14,9% -0,2% 

Πρόσθετη ανάλυση:*      
Μεταποιημένα προϊόντα 2.123,3 2.410,5 2.406,9 13,5% -0,1% 
   εκ των οποίων: τρόφιμα 362,5 503,2 518,3 38,8% 3,0% 
Πρώτες ύλες & ακατέργαστα 452,7 433,0 439,2 -4,4% 1,4% 
   εκ των οποίων: αγροτικά 284,3 257,0 283,2 -9,6% 10,2% 
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προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας. Η πτώση οφείλεται κυρίως 
στη μείωση της παραγωγής στα ορυχεία/λατομεία (-23,8%), στους 
κλάδους ειδών ένδυσης (-17,5%), παραγώγων πετρελαίου και 
άνθρακα (-10,7%), ηλεκτρονικών υπολογιστών (-32,3%) και 
μηχανοκίνητων οχημάτων (-43,3%), ηλεκτρισμού (-5,1%) και παροχής 
νερού (-1,9%). Αντίθετα, η παραγωγή κινήθηκε ανοδικά κυρίως στους 
κλάδους τροφίμων (+1,3%), καπνού (+10,8%), χημικών (+8,3%), μη 
μεταλλικών ορυκτών (+8,6%), μηχανημάτων (+17,8%) και επίπλων 
(+11,1%). Συνολικά κατά το διάστημα Ιαν – Μαρ 2016 η βιομηχανική 
παραγωγή παρουσίασε μείωση -0,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
διάστημα το 2015, ενώ στη μεταποίηση χωρίς τα πετρελαιοειδή η 
παραγωγή αυξήθηκε κατά +1,9%. 
Εξαγωγές: Οριακή υποχώρηση σημείωσαν οι εξαγωγές αγαθών πλην 
πετρελαιοειδών τον Μάρτιο του 2016 (-0,3%), ενώ οι αντίστοιχες 
εισαγωγές κατέγραψαν πτώση -2,4% (Διάγραμμα 3). Στην εξέλιξη 
αυτή συνέβαλαν πιθανώς και οι κινητοποιήσεις των αγροτών κατά 
τον Φεβρουάριο του 2016. Η υποχώρηση των εξαγωγών τον Μάρτιο 
του 2016 είναι αποτέλεσμα της συρρίκνωσης των εξαγωγών σε χώρες 
εκτός ΕΕ (-9,3%), ενώ αντίθετα οι αποστολές προς τις χώρες της ΕΕ 
παρουσίασαν άνοδο (+4,3%). Κατά το διάστημα Ιαν – Μαρ 2016, οι 
εξαγωγές αγαθών πλην καυσίμων υποχώρησαν κατά -0,2%, κυρίως 
λόγω της μείωσης που σημειώθηκε στις πρώτες ύλες (-18,9%) και στα 
βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη (-6,2%), ενώ στις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες προϊόντων οι εξαγωγές σημείωσαν 
άνοδο (Πίνακας 3).  
Τιμές: Μείωση -1,3% σημείωσε ο ΔΤΚ τον Απρίλιο του 2016 έναντι 
μείωσης -1,5% τον προηγούμενο μήνα, συμπληρώνοντας 38 μήνες 
συνεχούς αποπληθωρισμού, ενώ ο πυρήνας πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ 
χωρίς διατροφή, ποτά, καπνό και ενέργεια) παρουσίασε οριακή 
υποχώρηση (-0,1%), καθώς η αύξηση των τιμών υπηρεσιών (+0,5%) 
συγκράτησε τη μείωση των τιμών στα αγαθά (-2,5%, Διάγραμμα 4). Ο 
μέσος δείκτης της περιόδου Ιαν – Μαρ 2016 εμφανίζει πτώση -1%, 
που οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών στη στέγαση (-4,5%), τις 
μεταφορές (-3,6%) και την ένδυση (-3,6%). Αντίθετα, οι τιμές 
παρουσίασαν άνοδο κατά την ίδια περίοδο στα τρόφιμα (+0,2%), τα 
ποτά και τον καπνό (+1,3%), στα ξενοδοχεία/εστιατόρια (+2,7%) και 
στην υγεία (+3,1%), ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ΦΠΑ που 
επιβλήθηκε το καλοκαίρι του 2015 σε αυτές τις ομάδες αγαθών και 
υπηρεσιών (Διάγραμμα 5).  
Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων: Αύξηση +24,5% σημείωσε τον 
Απρίλιο του 2016 ο αριθμός των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν για 
πρώτη φορά, έναντι αύξησης +47,2% που είχε σημειωθεί τον 
αντίστοιχο μήνα το 2015. Συνολικά κατά το διάστημα Ιαν – Απρ 2016 
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 42,8 χιλ. αυτοκίνητα, 
παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα 
πέρυσι +5,2%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση το 2015 ήταν +28,5%. 
Προϋπολογισμός γενικής κυβέρνησης: Το Μάρτιο το ταμειακό 
πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης βελτιώθηκε σε €3,2 
δις.,  βελτιωμένο κατά €2,1 δις. από €1,1 δις. εκατ. το Μάρτιο 2015. Η 
εξέλιξη αυτή υποστηρίζεται μεταξύ άλλων  από την αύξηση των 
εσόδων  άμεσων και έμμεσων φόρων (συνολική βελτίωση €805 
εκατ.), τα αυξημένα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (βελτίωση 
€356 εκατ.) και τα αυξημένα έσοδα €1,35 δις της κεντρικής 
κυβέρνησης από έσοδα μεταβιβάσεων εκ φορέων εκτός γενικής 
κυβέρνησης   (αυξημένο μέρισμα ΤτΕ και αυξημένα έσοδα από Ε.Ε.) 
που συμπλήρωσαν τη μικρή μείωση των δαπανών για συντάξεις 
(μείωση €95 εκατ.) και υπερκάλυψαν την άνοδο άλλων δαπανών 
όπως των δαπανών κοινωνικών παροχών (αύξηση €219 εκατ.). 
Σημειώνεται επίσης ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας εμφανίζονται 
μειωμένες καθώς τον Μάρτιο 2015 καταβλήθηκαν αμοιβές που 
σχετίζονταν με τις εκλογές. Στην εξέλιξη αυτή συνεισφέρουν οι 
αυξήσεις φόρων και εισφορών που θεσπίστηκαν το καλοκαίρι του 
2015, που αντανακλώνται στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, 
αλλά και η συγκράτηση δαπανών και αύξηση εσόδων σε νομικά 
πρόσωπα και ΟΤΑ (Πίνακας 4). Οι οφειλές του κράτους προς την 
ιδιωτική οικονομία αυξάνονται το Μάρτιο κατά €190 εκατ., η τρίτη 
συνεχιζόμενη αύξηση που αθροίζει σε αύξηση €700 εκατ. από το 
Δεκέμβριο 2015. Τέλος, από το Δεκέμβριο του 2015 προστίθενται και 
οι μη εκκαθαρισμένες επιστροφές φόρων, και τα σχετικά στοιχεία 
δημοσιοποιούνται για πρώτη φορά αυτό το μήνα, με αποτέλεσμα η 

Πίνακας 4: Στοιχεία προϋπολογισμού φορέων της γενικής 
κυβέρνησης - Ιανουάριος – Μαρτίου (Υπ.Οικ Μαρτ 2016) 

 
Διάγραμμα 6: ΕΡΓΑΝΗ (ΕΡΓΑΝΗ,  Απρ. 2016)  

 
Πίνακας 5: Προαπαιτούμενα 3

ου
 Μνημονίου για 1

η
 

αξιολόγηση  (Διαρροές Αγγλικού σχεδίου,  Μαρτ 2016) 
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αυξητική τάση που καταγράφεται στους 3 πρώτους μήνες του έτους 
να μετατοπίζεται σε ένα υψηλότερο επίπεδο βάσης των οφειλών. 
Τους μήνες Ιαν. 16-Μαρτ 16 οι μη εκκαθαρισμένες επιστροφές φόρων 
ανέρχονται σε περίπου €500 εκατ. (Πίνακας 2). 
Αγορά εργασίας – ΕΡΓΑΝΗ: Η μισθωτή απασχόληση κατά το σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ ενισχύεται με ιδιαίτερο δυναμισμό τον Απρίλιο, καθώς 
γίνονται οι εποχικές προσλήψεις πλήρους απασχόλησης για την 
προετοιμασία της τουριστικής περιόδου. Η μεγάλη αύξηση του 
θετικού ισοζυγίου, το καλύτερο ιστορικά  από το 2001, συνοδεύεται 
από την ενίσχυση του μεριδίου της πλήρους απασχόλησης στις 
προσλήψεις, αν και αυτές οι προσλήψεις είναι εποχικές. Η αναλογία 
της μερικής απασχόλησης προς πλήρη απασχόληση παραμένει όμως 
ενισχυμένη σε σχέση με τον Απρίλιο 2015 και, ειδικά,  του 2014. 

Τα δημοσιονομικά νομοθετούνται –η υλοποίηση των 
αναπτυξιακών μέτρων ακολουθεί ως μεγάλη πρόκληση 
Καθώς έχει ψηφιστεί το πρώτο μέρος των αλλαγών σε ασφαλιστικά 
και φορολογικά θέματα που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος, 
και φαίνεται να έχει δρομολογηθεί και το δεύτερο μέρος των 
αλλαγών που αφορούν την αύξηση σειράς έμμεσων φόρων και το 
πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει 
διαρρεύσει στον τύπο ένα σχέδιο κειμένου συμπληρωματικού 
μνημονίου στα Αγγλικά. Το κείμενο αυτό θέτει ορόσημα στα μέσα 
Απριλίου, που σημαίνει ότι είναι αρκετά παλιό και συνεπώς το 
περιεχόμενο του ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό κείμενο της 
συμφωνίας. Αυτές οι αποκλίσεις δεν αναμένονται στα θέματα 
περικοπών συντάξεων με τον τρόπο που έχουν νομοθετηθεί ή την 
έκταση και το εύρος των αύξησης διάφορων φόρων, όπου έχουν ήδη 
νομοθετηθεί ή δρομολογηθεί και είναι συμβατά με το περιεχόμενο 
του κειμένου.  
Το κείμενο αυτό, επιπλέον, θέτει ως προαπαιτούμενα και μια σειρά 
δράσεις που αφορούν τα εργασιακά, την ενέργεια, τις 
ιδιωτικοποιήσεις και άλλα θέματα όπως ανεξάρτητες αρχές, 
δικαιοσύνη, διαφθορά και επιχειρηματικό περιβάλλον (Πίνακας 5). 
Επιπλέον, μια εκτενέστερη λίστα κρίσιμων παραδοτέων αναλύει 
πολλά από αυτά τα ζητήματα σε μεγάλη λεπτομέρεια δράσεων που 
προβλέπονται εντός ενός διμήνου. Ορισμένα θέματα αξίζει να 
επισημανθούν από το κείμενο αυτό. Καταρχήν, παραμένει για άλλη 
μια φορά η «μνημονιακή πρακτική» να νομοθετούνται άμεσα τα 
δημοσιονομικά ζητήματα, με έμφαση την άμεση εφαρμογή των 
φορολογικών αυξήσεων, και να μετατίθεται στο μέλλον η υλοποίηση 
(αυτή τη φορά) και νομοθέτηση (στο παρελθόν γινόταν αυτό, ειδικά 
έως το 2012) των μειώσεων δαπανών. Επιπλέον, σε σχέση με τον 
αριθμό των δημοσιονομικών δράσεων που αποτελούν 
προαπαιτούμενα, είναι ελάχιστες οι δράσεις βελτίωσης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος που αποτελούν προαπαιτούμενα –
στην πλειοψηφία τους είναι κρίσιμα παραδοτέα τα οποία ως γνωστό 
από την εμπειρία που υπάρχει από το 2010 και ύστερα έχουν 
αυξημένο ενδεχόμενο μη υλοποίησης εντός των εκάστοτε 
προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. 
Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το 2016 αποτελούν ακόμα αντικείμενο 
του μνημονίου, συχνά σε επίπεδο διατύπωσης σχεδίου δράσης και 
νομοθέτησης, ζητήματα όπως η διευκόλυνση εξαγωγών και καλύτερη 
λειτουργία των τελωνείων, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης και 
αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων, η καταπολέμηση της 
διαφθοράς (που διαχρονικά είναι ο «φτωχός συγγενής» σε σύγκριση 
με τις δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής), η καλύτερη 
οργάνωση του δημοσίου και η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων σε 
αυτό καθώς και οι δημόσιες προμήθειες. Αντίστοιχα, είναι 
εντυπωσιακό ότι εμφανίζεται (μόλις!) το 2016 ως κρίσιμο παραδοτέο 
ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, αν και μια 
αναφορά σε σχέδιο ενεργών δράσεων αποκατάστασης της 
χρηματοδότησης της ιδιωτικής οικονομίας συνεχίζει να απουσιάζει. 
Τα χρόνια του μνημονίου, κατά τα οποία αυτές οι κρίσιμες δράσεις 
δεν έχουν υλοποιηθεί, έχουν ωφελήσει τουλάχιστον την διατύπωση 
των δράσεων, όπως δείχνει η για παράδειγμα αναλυτική περιγραφή 
και στόχευση στην περίπτωση της αγοράς ενέργειας, των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, της εκπαίδευσης και της υγείας (Πίνακας 
6). 

Πίνακας 5 συνέχεια: Προαπαιτούμενα 3
ου

 Μνημονίου για 
1

η
 αξιολόγηση  (Διαρροές Αγγλικού σχεδίου,  Μαρτ 2016) 

 
Πίνακας 6: Κρίσιμα παραδοτέα  3

ου
 Μνημονίου πρώτων 2 

μηνών για 1
η
 αξιολόγηση – επιλογή δράσεων (Διαρροές 

Αγγλικού σχεδίου,  Μαρτ 2016) 

 

http://www.naftemporiki.gr/mobile/story/1100503/supplemental-memorandum-of-understanding
http://www.naftemporiki.gr/mobile/story/1100503/supplemental-memorandum-of-understanding
http://www.naftemporiki.gr/mobile/story/1100503/supplemental-memorandum-of-understanding
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..Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ.. 
  

Ενεργητικό    Ίδια κεφάλαια    Πωλήσεις    Προ φόρων κέρδη     
€ 435 δισ.  

72% συνόλου* 
€ 58 δισ.  

44% συνόλου* 
€ 77 δισ.  

46% συνόλου* 
€ 2,4 δισ. ** 

44% κερδών*** 

Εργαζόμενοι Μισθοί   Ασφαλ. εισφορές    Φόρος επί κερδών    
220.000 € 4,6 δισ.  € 2 δισ.  € 1,6 δισ.  

 

* Άθροισμα δημοσιευμένων ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ 
** Άθροισμα κερδών και ζημιών όλων των επιχειρήσεων 
*** Φορολογητέα κέρδη κερδοφόρων επιχειρήσεων 

 

Όραμα 

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 χώρα-μέλος 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. 
 

Αποστολή 

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. 

 

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 
 

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 
Τ: 211 5006 000 
F: 210 3222 929 
Ε: info@sev.org.gr  
www.sev.org.gr  

SEV Hellenic Federation of Enterprises 
168, Avenue de Cortenbergh 
B-1000 Bruxelles 
M: +32 (0) 494 46 95 24 
E: sevbrussels@proximus.be 

 

Ακολουθήστε μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:      

     

 

mailto:info@sev.org.gr
http://www.sev.org.gr/
mailto:sevbrussels@proximus.be
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises?trk=tyah&trkInfo=tarId:1455633022674,tas:sev+hell,idx:1-1-1
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ


 

      

 


