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Καταναλωτική εμπιστοσύνη και επιχειρηματικές προσδοκίες                       
σε βασικούς τομείς (ΙΟΒΕ και EE-DG ECFIN, Μαρ. 2017) 

 

Θετική η επικείμενη ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, 
αρνητική η καθυστέρηση της μείωσης της υπερφορολόγησης 
μέχρι το 2020 

Το νερό φαίνεται να μπαίνει στο αυλάκι, μετά από την άτυπη συμφωνία στο 
Eurogroup της Μάλτας στις 7/4/2017. Η συμφωνία προβλέπει τη μείωση των 
συντάξεων κατά 1 π.μ. του ΑΕΠ το 2019 και αύξηση των φορολογικών εσόδων μέσω 
της μείωσης του αφορολόγητου ορίου κατά το ίδιο ποσό το 2020 (ή το 2019 εάν 
αξιολογηθεί το 2018 από το ΔΝΤ ότι ο στόχος των 3,5 π.μ. του ΑΕΠ πρωτογενούς 
πλεονάσματος δεν διασφαλίζεται). Τα «αρνητικά» αυτά, κατά την κυβέρνηση, μέτρα 
θα νομοθετηθούν πριν κλείσει η 2η αξιολόγηση, μαζί με «θετικά» κατά την κυβέρνηση 
μέτρα αύξησης των κοινωνικών δαπανών και μείωσης των συντελεστών του φόρου 
εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ, για εφαρμογή το 2019 και 2020, αντιστοίχως και μόνο 
εφόσον διασφαλίζεται ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος των 3,5 π. μ. του ΑΕΠ 
και υπάρχει επιπλέον αυτού υπεραπόδοση των μέτρων. Τα «θετικά» μέτρα θα 
διαμορφωθούν σε 1 π.μ. του ΑΕΠ το 2019 (αύξηση δαπανών) και στο ίδιο ποσό το 
2020 (μείωση φόρων), καθώς το 2018 θα έχει επιτευχθεί σύμφωνα με την κυβέρνηση 
ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος σε βιώσιμη βάση, με την προσαρμογή 
βασισμένη δηλαδή, σε μόνιμα και όχι σε εφάπαξ μέτρα.  

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων στην Ελλάδα προς 
επίτευξη τελικής συμφωνίας σε σύντομο, ελπίζεται, χρονικό διάστημα. Και αυτό διότι 
θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις, ώστε να ικανοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΔΝΤ όσον αφορά στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους, δηλαδή να 
συμφωνηθεί για πόσα χρόνια θα διατηρηθεί ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος 
3,5 π.μ. του ΑΕΠ μετά το 2018, καθώς και για να δοθούν διαβεβαιώσεις για την 
ελάφρυνση του χρέους μεσοπρόθεσμα. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή του 
ΔΝΤ στο πρόγραμμα, χωρίς την οποία ένα νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμφωνηθεί.  

Η συμφωνία της 2ης αξιολόγησης που εξυφαίνεται, ελέγχεται ως προς τέσσερα σημεία: 

Πρώτον, η συμφωνία για την περίοδο μετά το τέλος του προγράμματος (Αύγουστος 
2018) εισάγει νέες αβεβαιότητες στην οικονομία και, για άλλη μια φορά, υποβιβάζει τις 
προοπτικές ανάπτυξης. Εντούτοις, η νομοθέτηση από σήμερα της μείωσης των 
συντάξεων και του αφορολόγητου το 2019 και το 2020 εγγυάται την όσο το δυνατόν 
πιο απρόσκοπτη πρόσβαση του δημοσίου στις αγορές το 2018, καθώς διασφαλίζεται 
η δημοσιονομική πειθαρχία τα επόμενα χρόνια, με την ελληνική οικονομία ωστόσο 
διασωληνωμένη για αρκετά ακόμη χρόνια. 

Δεύτερον, αν μας ενδιαφέρει πραγματικά η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και η 
προσέλκυση επενδύσεων, τότε κυβέρνηση και θεσμοί θα έπρεπε να δρομολογήσουν 
άμεσα από το 2018 τη μείωση του αφορολόγητου και των φορολογικών συντελεστών 
αντί να τις μεταθέτουν για το 2020, με τις όποιες αβεβαιότητες αυτό συνεπάγεται για 
την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η αγορά και η εγχώρια παραγωγή στενάζει από 
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την υπερφορολόγηση της νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας και είχε ελπίσει σε 
κάποια αλλαγή του μείγματος πολιτικής, ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή διαδικασία. 
Με τη διάψευση των προσδοκιών αυτών που φέρνει η επικείμενη συμφωνία, είναι 
αμφίβολο κατά πόσον διασφαλίζεται η επίτευξη των υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης 
και της μείωσης της ανεργίας που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα, καθώς και της 
ανάκαμψης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, και, σε τελική ανάλυση, αυτή η 
ίδια η βιωσιμότητα του χρέους. 

Τρίτον, σημειώνεται ότι το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος παραμένει επί 
της ουσίας άλυτο, καθώς έχουμε υλοποιήσει άλλη μια ημιτελή ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση που περικόπτει τις συντάξεις με οριζόντιο (και αυθαίρετο) τρόπο, 
διατηρεί απαγορευτικά υψηλές ασφαλιστικές εισφορές χωρίς ανταποδοτικές παροχές 
και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του 2ου και 3ου ασφαλιστικού πυλώνα όπως γίνεται σε 
όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες. Και ενώ οι περικοπές των συντάξεων και του 
αφορολόγητου είναι βέβαιες και θα γίνουν το 2019 και το 2020 αντιστοίχως, η 
χρηματοδότηση των κοινωνικών προγραμμάτων και η μείωση των φορολογικών 
συντελεστών είναι αβέβαιες, καθώς εξαρτώνται από την υπερκάλυψη, και το βαθμό 
υπερκάλυψης του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 π.μ. του ΑΕΠ. Και σε 
περίπτωση υστέρησης από τον στόχο, η μείωση του αφορολόγητου θα έρθει ένα 
χρόνο πιο μπροστά, και θα γίνει μαζί με τις περικοπές συντάξεων το 2019. 

Τέταρτον, τα «θετικά» μέτρα που αντισταθμίζουν δημοσιονομικά τα «αρνητικά» 
μέτρα, δηλαδή τη μείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου, θα ήταν πιο 
οικονομικά αποτελεσματικό αν κατευθύνονταν στη μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών και σε εν γένει μέτρα στήριξης της σκληρά εργαζόμενης ελληνικής 
οικογένειας. Η διαγενεακή μεταφορά πόρων υπέρ των νεότερων γενιών συνιστά 
πράγματι μείζονα πρόκληση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Για να πιάσει 
τόπο ωστόσο θα πρέπει να γίνει σωστή ιεράρχηση των μέτρων πολιτικής που θα 
ανακόψουν το brain drain, θα δώσουν κίνητρα στους επιχειρηματίες να 
δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης και θα διευκολύνουν τους εργαζόμενους 
γονείς στη φύλαξη και ανατροφή των παιδιών τους.  

Κατά συνέπεια, το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τα 
τεκταινόμενα της αξιολόγησης είναι ότι οι εταίροι (σε αντιδιαστολή με την ελληνική 
κυβέρνηση) δεν πιστεύουν ότι θα διαμορφωθούν πρωτογενή πλεονάσματα 
μεγαλύτερα των 3,5 π.μ. του ΑΕΠ σε μόνιμη βάση. Και για αυτό το λόγο ζητούν 
πρόσθετα μέτρα λιτότητας 2 π.μ. του ΑΕΠ το 2019 και το 2020, ώστε να ενισχυθούν 
και οι προοπτικές επιτυχούς πρόσβασης του δημοσίου στις αγορές το 2018, υπό την 
έννοια ότι η δημοσιονομική πειθαρχία τα επόμενα χρόνια θα είναι διασφαλισμένη. Η 
ελληνική πλευρά, για να αντισταθμίσει αυτή την πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση 
επικαλείται την προληπτική νομοθέτηση «θετικών» μέτρων, δηλαδή την αύξηση 
δαπανών για μείωση της παιδικής φτώχειας, την αντιμετώπιση ζητημάτων στέγασης, 
την απασχόληση νέων, τη μείωση της συμβολής των συνταξιούχων στη φαρμακευτική 
δαπάνη και ένα πακέτο  επενδυτικών κινήτρων, καθώς και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και 
του φόρου εισοδήματος, τα οποία είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να νομοθετηθούν 
σήμερα. Τα μέτρα αυτά, ούτως ή άλλως, θα μπορούσαν άνετα να νομοθετηθούν το 
2019 και το 2020, εφόσον δεν θα υπάρχει, κατά την κυβέρνηση, πρόβλημα υστέρησης 
έναντι του απαιτούμενου στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος. Συνεπώς, η 
πρόωρη νομοθέτησή τους γίνεται για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους.  

Σε κάθε περίπτωση, η ήδη σημειωθείσα καθυστέρηση της αξιολόγησης για πολλούς 
μήνες έχει επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές εξελίξεις και τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη 
της οικονομίας το 2017 λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας, με την καταναλωτική 
εμπιστοσύνη να έχει υποχωρήσει σε χαμηλό 3,5 ετών. Η άρση της αβεβαιότητας 
αναμένεται να συμβάλλει θετικά στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, αν και η 
συγκυρία θα εξακολουθεί να υφίσταται τις αρνητικές επιπτώσεις της εφαρμογής του 
προγράμματος στην εγχώρια ζήτηση.  

Πιο συγκεκριμένα: 

- Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε οριακά τον Μάρτιο του 2017 
(στις 93,4 μονάδες έναντι 92,9 τον προηγούμενο μήνα), με τις επιχειρηματικές 
προσδοκίες να είναι περισσότερο αισιόδοξες, σε όλους τους τομείς πλην του 
λιανικού εμπορίου.  

- Η βιομηχανική παραγωγή, μετά τον Ιανουάριο, κινήθηκε σε θετικό έδαφος 
και τον Φεβρουάριο του 2017, με την παραγωγή στη μεταποίηση πλην 
πετρελαιοειδών να εμφανίζει αύξηση +5,6% (έναντι αύξησης +1,2% τον 
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Φεβρουάριο του 2016) και +3,5% το διάστημα Ιαν – Φεβ 2017 (έναντι αύξησης 
+2,7% το αντίστοιχο διάστημα το 2016), ενισχύοντας την ανοδική της πορεία σε 
σχέση με το τελευταίο 3μηνο του 2016 (+2,6%). Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν 
κυρίως οι κλάδοι παραγωγής βασικών μετάλλων, μεταλλικών προϊόντων και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+34%, +17,9% και +14% αντίστοιχα το διάστημα Ιαν 
– Φεβ 2017). 

- Η παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε κατά +18,6% το Δ’ 3μηνο του 2016 
(+17,3% στα κτίρια και +19,7% στις υποδομές), και κατά +22,9% συνολικά το 
2016 (+18,1% στα κτίρια και +26,8% στις υποδομές), επιπλέον αύξησης +3,1% το 
2015 και +15,5% το 2014, όταν αντιστράφηκε η πτωτική της πορεία. 

- Το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 33,6 χιλ. θέσεις 
το Α’ 3μηνο του 2017, στο ίδιο επίπεδο περίπου με το ισοζύγιο του Α’ 3μήνου 
του 2016 (+33,8 χιλ. θέσεις). Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κυρίως το ισοζύγιο του 
Μαρτίου στα ξενοδοχεία (+11,9 χιλ.) και στο λιανικό εμπόριο (+3,5 χιλ.), ενόψει 
των εορτών του Πάσχα και της προετοιμασίας για την τουριστική περίοδο. 

- Ο πληθωρισμός ενισχύθηκε τον Μάρτιο του 2017 (+1,7% έναντι +1,3% τον 
προηγούμενο μήνα και -1,5% τον Μάρτιο του 2016). Αν και η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των φόρων κατανάλωσης (+0,5% πληθωρισμός με 
σταθερούς φόρους), η θετική μεταβολή των τιμών από τον Δεκέμβριο του 2016 
καταδεικνύει αυξημένη ζήτηση στην οικονομία, με τις επιχειρήσεις να έχουν τη 
δυνατότητα επιβολής υψηλότερων τιμών στην αγορά.    

Από την άλλη πλευρά: 

- Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε στις -74,4 μονάδες τον Μάρτιο 
του 2017, από -73,3 τον προηγούμενο μήνα, στο χαμηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων 3,5 ετών, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης απαισιοδοξίας των 
νοικοκυριών για την πορεία της οικονομικής τους κατάστασης και τη γενικότερη 
οικονομική κατάσταση της χώρας. 

- Ο όγκος λιανικών πωλήσεων κατέγραψε οριακή πτώση τον Ιανουάριο του 
2017 (-0,1%), παρουσιάζοντας αποδυνάμωση σε σύγκριση με το τελευταίο 
τρίμηνο του 2016 (+1,7%), έχοντας καταγράψει πτώση -0,9% τον Δεκέμβριο του 
2016.  

- Την ίδια περίπου εικόνα εμφανίζει και ο όγκος των εξαγωγών χωρίς καύσιμα, ο 
οποίος μειώθηκε κατά -6,6% τον Φεβρουάριο (-1,7% το διάστημα Ιαν – Φεβ), 
έναντι αύξησης +3,9% τον Ιανουάριο του 2017 και +4,4% το 4ο τρίμηνο του 2016.   

- Οι ιδιωτικές καταθέσεις σημείωσαν νέα εκροή τον Φεβρουάριο (-€750 εκατ.), 
αν και από τον Ιούλιο του 2015 που επιβλήθηκαν οι περιορισμοί στην κίνηση 
κεφαλαίων, η ροή των συνολικών καταθέσεων σωρευτικά είναι θετική (+€3 δισ. 
περίπου), ως αποτέλεσμα της αυξητικής τάσης που παρουσιάζουν οι καταθέσεις 
των επιχειρήσεων και παρά τη σωρευτική μείωση των καταθέσεων των 
νοικοκυριών (-€1,1 δισ.). 

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις μέχρι σήμερα στο πρώτο τρίμηνο του 2017, όπως 
περιγράφονται παραπάνω, είναι κατά βάση θετικές, αν και τυχόν συνέχιση της 
αποδυνάμωσης του όγκου λιανικών πωλήσεων και των εξαγωγών τους επόμενους 
μήνες θα επιβεβαιώσει έναν χαμηλότερο του αναμενόμενου ρυθμό ανάπτυξης το 
2017. Η επαναφορά του επιχειρηματικού κλίματος και της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης σε σταθερή ανοδική πορεία, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την 
ομαλοποίηση της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η άμεση ολοκλήρωση της 2ης  
αξιολόγησης είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ενδυνάμωση των προοπτικών 
ανάκαμψης της οικονομίας το 2017.  
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Βασικοί οικονομικοί δείκτες  
 

Οικονομικό κλίμα 2015 2016 2017 

M.O. M.O. Φεβ Μαρ 

 Οικονομικό κλίμα 89,7 91,8 92,9 93,4 

 Καταναλωτική εμπιστοσύνη -50,7 -68,0 -73,3 -74,4 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης 55% 72% 76% 76% 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας 58% 79% 82% 85% 

 % που προβλέπει αύξηση της ανεργίας 63% 77% 77% 78% 

 

Απασχόληση, Ανεργία, Μισθοί, Τιμές 
2015 2016 2017 Περίοδος 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή περιόδου, εποχ. προσαρμοσμένα στοιχεία)  +108.500 -4.600 - Ιαν – Δεκ 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή μήνα, εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) -5.000 -17.500 -5.600 Ιαν 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή περιόδου) +6.387 +35.764 +25.642 Ιαν – Φεβ 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή μήνα) +135 +17.814 +7.148 Φεβ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή περιόδου) 28.164 33.834 33.638 Ιαν – Μαρ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή μήνα) 22.313 29.351 38.517 Μαρ 

 Ποσοστό ανεργίας (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 25,8% 24,3% 23,5% Ιαν 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 25,0% 23,6% - Ιαν – Δεκ  

 Δείκτης μισθών (σύνολο οικονομίας, σταθ. τιμές, με εποχ. διόρθωση, %Δ) 1,1% 0,7% - Δ’ 3μηνο 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (σταθερές τιμές, με εποχ. Διόρθωση, %Δ) 1,3% 2,5% - Ιαν – Δεκ 

 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (%Δ) -2,1% -1,5% 1,7% Μαρ 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (%Δ) -2,4% -0,9% 1,4% Ιαν – Μαρ 

 

ΑΕΠ 
(σταθερές τιμές) 

Μεταβολή 
2015/2014 

Μεταβολή 
2016/2015 

Περίοδος 
2016/2015 

Γ’ 3μηνο Δ’ 3μηνο 

 ΑΕΠ  -0,2% 0,0% Ιαν – Δεκ 2,0% -1,1% 

 Εγχώρια ζήτηση -1,2% 0,4% Ιαν – Δεκ 2,1% -3,4% 

 Ιδιωτική κατανάλωση -0,2% 1,4% Ιαν – Δεκ 6,1% 1,1% 

 Δημόσια κατανάλωση 0,0% -2,1% Ιαν – Δεκ -1,3% -2,0% 

 Επενδύσεις (περιλ. της μεταβολής αποθεμάτων) -8,9% -0,8% Ιαν – Δεκ -16,3% -30,7% 

 Κατοικίες -25,8% -12,8% Ιαν – Δεκ -3,3% -3,1% 

 Λοιπές κατασκευές (πλην κατοικιών) 6,2% 2,9% Ιαν – Δεκ 13,4% -16,3% 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός (περιλ. οπλικά συστήματα) 5,0% 5,6% Ιαν – Δεκ 31,8% -5,6% 

 Καθαρές εξαγωγές           

 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 3,4% -2,0% Ιαν – Δεκ 11,0% 5,7% 

 Εξαγωγές αγαθών 8,6% 2,9% Ιαν – Δεκ 8,3% -2,2% 

 Εξαγωγές υπηρεσιών -2,4% -7,3% Ιαν – Δεκ 14,4% 12,1% 

   Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 0,3% -0,4% Ιαν – Δεκ 13,8% 3,0% 

 Εισαγωγές αγαθών 3,4% 2,2% Ιαν – Δεκ 10,5% 1,6% 

 Εισαγωγές υπηρεσιών -11,7% -11,5% Ιαν – Δεκ 33,7% 8,6% 

 

Βασικοί βραχυχρόνιοι δείκτες Μεταβολή 
2016/2015 

Μεταβολή 
2017/2016 

Περίοδος 
Μεταβολή 
2017/2016 

Περίοδος 

 Βιομηχανική παραγωγή 2,9% 3,7% Ιαν – Φεβ 6,1% Φεβ 

 Μεταποίηση (χωρίς πετρελαιοειδή) 2,7% 3,5% Ιαν – Φεβ 5,6% Φεβ 

 Παραγωγή στις κατασκευές 22,9% - Ιαν – Δεκ - - 

 Κτίρια  18,1% - Ιαν – Δεκ - - 

 Υποδομές 26,8% - Ιαν – Δεκ - - 

 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (όγκος σε μ3) -6,9% - Ιαν – Δεκ - - 

 Λιανικές πωλήσεις (όγκος) -0,6% - Ιαν – Δεκ -0,1% Ιαν 

 Χωρίς καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 0,5% - Ιαν – Δεκ -0,3% Ιαν 

 Άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων -2,4% 35,6% Ιαν – Μαρ 43,5% Μαρ 

 Έσοδα δημοσίου από τέλη κινητής τηλεφωνίας -2,6% - Ιαν – Νοε - - 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα (ΕΛΣΤΑΤ, σε τρεχ. τιμές) -0,3% 2,2% Ιαν – Φεβ -1,8% Φεβ 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σε σταθερές τιμές 2,6% -1,7% Ιαν – Φεβ -6,6% Φεβ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα (ΕΛΣΤΑΤ, σε τρεχ. τιμές) 7,0% 22,4% Ιαν – Φεβ 2,9% Φεβ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σε σταθερές τιμές 5,9% 24,9% Ιαν – Φεβ 4,5% Φεβ 

 Τουρισμός – εισπράξεις -6,4% - Ιαν – Δεκ -2,4% Ιαν 

 Μεταφορές – εισπράξεις -21,6% - Ιαν – Δεκ 36,4% Ιαν 

 Λοιπές υπηρεσίες* – εισπράξεις 4,4% - Ιαν – Δεκ 48,1% Ιαν 

 Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (ταξιδιώτες)  5,1% - Ιαν – Δεκ -6,9% Ιαν 

 

* περιλαμβάνονται δραστηριότητες κατασκευαστικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, εξαγωγές λογισμικού, τεχνολογίας κλπ  

Πηγή: ΙΟΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ, Υπ. Απασχόλησης, DG ECFIN, ΕΕ
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ΑΕΠ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2016, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Μαρ. 2017) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2016, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Μαρ. 2017) 

Η πτώση του ΑΕΠ στο Δ’ τρίμηνο του 2016 (-1,1%) σε σχέση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισαγωγών 

(+3%) και στη μείωση των επενδύσεων περιλαμβανομένων των 

αποθεμάτων (-30,7%).  

Η ιδιωτική κατανάλωση συνέχισε να αυξάνεται το Δ΄ 3μηνο του 2017 αλλά με 

μικρότερο ρυθμό (+1,1% έναντι +6,1% το Γ΄ 3μηνο). Ανάλογη πορεία 

εμφανίζει ο όγκος λιανικών πωλήσεων, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη 

υποχωρεί σημαντικά. 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Μαρ. 2017) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Μαρ. 2017) 

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 93,4 μονάδες τον 

Μάρτιο του 2017 από 92,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Η βελτίωση 

αφορά κυρίως στην εξωτερική ζήτηση, και ειδικότερα στις καλύτερες 

προσδοκίες των επιχειρήσεων για εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης μειώθηκε στις -74,4 μονάδες τον 

Μάρτιο του 2017, από -73,3 τον προηγούμενο μήνα, σε χαμηλό 3,5 ετών, 

κυρίως λόγω της απαισιοδοξίας των νοικοκυριών για την πορεία της 

οικονομικής τους κατάστασης και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση. 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (PMI) ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

(Markit, Μαρ. 2017) 

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Τράπεζα της Ελλάδος, Φεβ. 2017) 

Ο δείκτης PMI υποχώρησε στις 46,7 μονάδες τον Μάρτιο του 2017 (από 

47,7 τον προηγούμενο μήνα), λόγω της μείωσης των νέων παραγγελιών,  

της παραγωγής και της απασχόλησης. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις παρέμειναν 

αισιόδοξες για την πορεία της παραγωγής τους επόμενους μήνες. 

Νέα εκροή παρουσίασαν οι καταθέσεις τον Φεβρουάριο (-€750 εκατ.), ενώ 

αρνητική παρέμεινε η μεταβολή σε ετήσια βάση της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων (-0,4%). 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

(ΕΛΣΤΑΤ, Ιαν. 2017) 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(ΕΡΓΑΝΗ, Μαρ. 2017) 

Αμετάβλητο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα στο 23,5% παρέμεινε το 

ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2017, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 

2016 έχει σταματήσει η πτωτική του πορεία. Ταυτόχρονα, τα ποσοστά των 

μακροχρόνια ανέργων και νέων ανέργων παραμένουν υψηλά. 

Θετικό κατά 33,6 χιλ. ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων το Α’ 

3μηνο του 2017 (+33,8 χιλ. θέσεις το Α’ 3μηνο του 2016), κυρίως λόγω των 

θετικών ισοζυγίων στα ξενοδοχεία (+11,9 χιλ.) και στο λιανικό εμπόριο (+3,5 

χιλ.), ενόψει του Πάσχα και της προετοιμασίας για την τουριστική περίοδο. 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

(% μεταβολή με αντίστοιχο μήνα προηγ. έτους, ΙΚΑ, Ιουν. 2016) 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2017) 

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ παρουσιάζει σταθερή άνοδο από τον 

Απρίλιο του 2013 (+5% τον Ιούνιο του 2016), ενώ οι μέσες αποδοχές 

συνεχίζουν να υποχωρούν (-2,1%). 

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά +1,7% τον Μάρτιο του 2017. Αν 

και η αύξηση των τιμών οφείλεται κυρίως στους έμμεσους φόρους (η 

μεταβολή με σταθερούς φόρους είναι +0,5%) η θετική μεταβολή των τιμών 

από τον Δεκέμβριο του 2016 καταδεικνύει αυξημένη ζήτηση στην οικονομία. 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΕΛΣΤΑΤ, Ιαν. 2017, FT, Μαρ. 2017) 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ – ΚΟΣΤΟΥΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ (Eurostat, B’ 3μηνο 2016) 

Μετά από σχεδόν 4 έτη αρνητικής μεταβολής, ο δείκτης τιμών εισαγωγών 

στη βιομηχανία αυξάνεται από τον Σεπτέμβριο του 2016 (+12,2% τον 

Ιανουάριο  2017), ακολουθώντας την αύξηση των τιμών πετρελαίου. 

Οι μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλει 

στην ανάκτηση σημαντικού μέρους της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σε 

σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με βάση τον δείκτη πραγματικής 

σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας (real effective exchange rate).  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2017) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2017) 
Η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε περαιτέρω τον Φεβρουάριο του 2017, 

με τη μεταποίηση πλην καυσίμων να παρουσιάζει άνοδο +5,6% (+1,2% τον 

Φεβ 2016) και +3,5% το διάστημα Ιαν-Φεβ 2017 (+ 2,7% τον Ιαν-Φεβ 2016), 

ενισχύοντας την ανοδική της πορεία σε σχέση με το Δ’ 3μηνο 2016 (+2,6%).  

Στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά το διάστημα Ιαν – Φεβ 2017 

συνέβαλαν κυρίως οι κλάδοι παραγωγής βασικών μετάλλων, μεταλλικών 

προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+34%, +17,9% και +14% 

αντίστοιχα). 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

(% μεταβολή με αντίστοιχο μήνα προηγ. έτους, ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2016) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

(% μεταβολή ανά κατηγορία καταστημάτων, ΕΛΣΤΑΤ, Ιαν. 2017) 

Η παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε κατά +18,6% το Δ’ 3μηνο του 2016 

(+17,3% στα κτίρια και +19,7% στις υποδομές), και κατά +22,9% συνολικά 

το 2016 (+18,1% στα κτίρια και +26,8% στις υποδομές), επιπλέον αύξησης 

+3,1% το 2015 και +15,5% το 2014. 

Η υποχώρηση του όγκου λιανικών πωλήσεων τον Ιανουάριο του 2017 (-

0,1%) οφείλεται κυρίως στην πτώση που σημειώθηκε στα τρόφιμα/ποτά και 

στα πολυκαταστήματα, ενώ στην ένδυση και στα καταστήματα βιβλίων/ειδών 

τεχνολογίας οι πωλήσεις συνέχισαν να αυξάνονται. 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Δ’ 3μηνο 2016) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2016) 

Ο όγκος λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων συνέχισε να αυξάνεται το Δ’ 

3μηνο του 2016 (+2,3%), αλλά με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με το Γ’ 3μηνο 

(+3,8%), ενώ τον Ιαν 2017 μειώθηκε οριακά (-0,3%). Αντίθετα, ο όγκος 

πωλήσεων στις υπηρεσίες υποχώρησε σημαντικά το Δ’ 3μηνο 2016 (-9,6%). 

Στους περισσότερους κλάδους υπηρεσιών οι πωλήσεις μειώθηκαν το 2016. 

Οι μεγαλύτερες απώλειες εμφανίζονται στις υπηρεσίες καθαρισμού, συμβου-

λών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, ενώ σε θετικό έδαφος κι-

νήθηκαν οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, απασχόλησης και πληροφορικής. 
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Ομάδες προϊόντων Ιαν – Φεβ %Δ 

(€ εκατ.) 2016 2017  

Αγροτικά προϊόντα 880,6 815,8 -7,4% 

   Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 606,5 618,4 2,0% 

   Ποτά – καπνός 104,9 89,5 -14,7% 

   Λάδια και λίπη ζωικά ή φυτικά 169,2 107,9 -36,2% 

Πρώτες ύλες 148,6 209,5 41,0% 

Καύσιμα 804,9 1.361,1 69,1% 

Βιομηχανικά προϊόντα 1.709,8 1.774,0 3,8% 

   Χημικά 419,0 456,4 8,9% 

   Βιομηχανικά είδη κατά Α’ ύλη 598,8 634,0 5,9% 

   Μηχανήματα  377,9 382,1 1,1% 

   Διάφορα βιομηχανικά είδη 314,2 301,5 -4,0% 

Άλλα 82,9 82,1 -0,9% 

Σύνολο 3.626,8 4.242,5 17,0% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 2.821,8 2.881,4 2,1% 

Πρόσθετη ανάλυση*:    

Μεταποιημένα προϊόντα 1.112,9 1.169,2 5,1% 

   εκ των οποίων: τρόφιμα/ποτά 248,4 229,8 -7,5% 

Πρώτες ύλες & ακατέργαστα 224,7 238,6 6,2% 

   εκ των οποίων: αγροτικά 147,2 146,0 -0,8% 

* Στοιχεία Ιαν  

ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2017) 

Ο όγκος των εξαγωγών χωρίς καύσιμα, μειώθηκε κατά -6,6% τον 

Φεβρουάριο (-1,7% το διάστημα Ιαν – Φεβ), έναντι αύξησης +3,9% τον 

Ιανουάριο του 2017 και +4,4% το 4ο τρίμηνο του 2016. Οι αντίστοιχες 

εισαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται αλλά με μικρότερο ρυθμό.  

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  

(ΤτΕ, Ιαν. 2017) 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Φεβ. 2017) 

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα €165 εκατ. και οι αφίξεις στις 520,4 

χιλ. τον Ιανουάριο 2017 παρουσιάζοντας μείωση -2,4% και -6,9% αντίστοιχα 

σε σύγκριση με τον Ιαν 2016. Η μείωση των αφίξεων οφείλεται κυρίως στη 

μείωση των αφίξεων από χώρες εκτός ΕΕ-28 κατά -10,5%, ενώ οι αφίξεις 

από τις χώρες της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 31,2%.  

Κατά το διάστημα Ιαν – Φεβ 2017, οι εξαγωγές των περισσότερων ομάδων 

προϊόντων εμφανίζουν αύξηση. Από τις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων 

ξεχωρίζουν τα χημικά και τα βιομηχανικά κατά πρώτη ύλη, ενώ η μείωση 

των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων οφείλεται κυρίως στα λίπη και έλαια. 

  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

(ΤτΕ, Ιαν. 2017, Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων: COSCO, Ιαν. 2017) 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

(ΣΕΤΕ, Ιαν. 2017) 

Από τον Ιούλιο του 2016 οι εισπράξεις από μεταφορές παρουσιάζουν 

βελτίωση, κυρίως λόγω της επίδρασης βάσης, μετά τη μεγάλη πτώση που 

σημείωσαν από τον Ιούλιο 2015 έως και τον Ιούνιο 2016, ενώ στο σύνολο 

του 2016 οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές μειώθηκαν κατά -€1,2 δισ.  

Οι διεθνείς αφίξεις κινούνται ανοδικά στα περισσότερα αεροδρόμια το 2016, 

ενώ το προσφυγικό ζήτημα φαίνεται να επηρεάζει ορισμένες περιοχές, όπως 

η Κως (-11,2%). Tον Ιανουάριο του 2017 οι διεθνείς αφίξεις στο σύνολο των 

αεροδρομίων συνέχισαν να αυξάνονται (+6,9%). 

 



 

 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ

