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Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Economic Forecasts, Autumn 2017 και Spring 2018) 

 Φθινοπωρινές προβλέψεις 
Νοέμβριος 2017 

Εαρινές προβλέψεις 
Μάιος 2018 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ΑΕΠ 1,6 2,5 2,5 1,4 1,9 2,3 

   Ιδιωτική κατανάλωση 0,9 1,2 1,2 0,1 0,5 0,9 

   Δημόσια κατανάλωση 0,9 0,2 0,4 -1,1 1,2 0,4 

   Ακαθάριστες επενδύσεις σε πάγια 5,1 11,5 12,1 9,6 10,3 12,1 

     Εκ των οποίων σε εξοπλισμό 18,0 13,4 13,4 28,9 11,8 13,4 

   Εξαγωγές (αγαθά και υπηρεσίες) 6,8 4,6 4,4 6,8 5,7 4,6 

   Εισαγωγές (αγαθά και υπηρεσίες) 6,0 3,8 4,2 7,2 5,5 4,4 
 

Εδραίωση ανάκαμψης…όμως σε χαμηλά επίπεδα και με 
ασαφείς προοπτικές!  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η οικονομία παρουσιάζει γενικά θετική εικόνα, με τη 
βιομηχανική παραγωγή και τις εξαγωγές να κινούνται ανοδικά, τις λιανικές πωλήσεις να 
ανακάμπτουν μετά την αποδυνάμωσή τους το τελευταίο τρίμηνο του 2017 και την ανεργία 
να υποχωρεί. Επιπρόσθετα, οι ενδείξεις για την πορεία του τουρισμού προεξοφλούν, εκτός 
απρόοπτων γεγονότων, νέο ρεκόρ αφίξεων το 2018, ενώ, τέλος, οι καταθέσεις των 
νοικοκυριών σταθεροποιούνται.  

Η έναρξη της τουριστικής περιόδου και η τόνωση της αγοράς κατά τη διάρκεια των εορτών 
του Πάσχα, συνέβαλαν στην ενίσχυση του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο του 2018, το 
οποίο επανήλθε κοντά στο υψηλό επίπεδο του Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Ωστόσο, οι 
εκκρεμότητες αναφορικά με την ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης του 
προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης, σε συνδυασμό με τις ασαφείς συνθήκες άσκησης 
οικονομικής πολιτικής μετά τη λήξη του προγράμματος, δημιουργούν πιέσεις στις 
αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.  

Με βάση τις Εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 
της ελληνικής οικονομίας για το 2018-2019 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, από 2,5% και τις 
δύο χρονιές, σε 1,9% και 2,3% για το 2018 και το 2019 αντίστοιχα. Η υποβάθμιση αυτή 
των αναπτυξιακών προοπτικών, που κατέστη αναγκαία μετά την ασθενή επίδοση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης το 2017 (+0,1% έναντι πρόβλεψης +0,9%), ενσωματώνει 
ενδεχομένως και την αυξημένη αβεβαιότητα ως προς την κατεύθυνση της οικονομικής 
πολιτικής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας το καλοκαίρι 
του 2018, σε συνδυασμό με την εμφάνιση πιέσεων λόγω του πολιτικού κύκλου. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι λόγω της αναμενόμενης περικοπής των συντάξεων μεσοσταθμικά 
κατά -14%, η οικονομία θα είναι δύσκολο να πετύχει την αναπτυξιακή πρόβλεψη του 2019 
(+2,3%), χωρίς επιτάχυνση της επενδυτικής και εξαγωγικής δραστηριότητας, σε μια 
ευρωπαϊκή οικονομία όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης επίσης θα επιβραδύνονται (+2,0% το 
2019 από +2,3% το 2018). 

Ειδικότερα: 

- Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 103,6 μονάδες, από 99,8 τον 
προηγούμενο μήνα και 95,2 τον Απρίλιο του 2017, σημειώνοντας την 2η καλύτερη 
επίδοση από τον Αύγουστο του 2014. 

- Ανάλογη περίπου εικόνα παρουσιάζει και η καταναλωτική εμπιστοσύνη, με τον 
σχετικό δείκτη να κινείται ανοδικά τον Απρίλιο του 2018 και να διαμορφώνεται στις -
48,8 μονάδες, από -52,8 τον προηγούμενο μήνα και -72,2 τον Απρίλιο του 2017, 
καλύπτοντας πλέον σημαντικό μέρος της μεγάλης πτώσης που ξεκίνησε τον 
Φεβρουάριο του 2015 (-30,6 μονάδες) και ανακόπηκε ουσιαστικά τον Μάρτιο του 
2017 (-74,4 μονάδες). 

- Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών στη μεταποίηση (PMI), παρά τη μικρή κάμψη τον 
Απρίλιο του 2018 (στις 52,9 μονάδες, από 55,0 τον προηγούμενο μήνα και 48,2 τον 
Απρίλιο του 2017), παρέμεινε σε επίπεδο αρκετά υψηλότερο από το όριο των 50 
μονάδων (όριο μηδενικής ανάπτυξης). Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη, ο ρυθμός 
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αύξησης της παραγωγής και των νέων παραγγελιών μετριάστηκε, αλλά ταυτόχρονα 
διατηρήθηκε η αισιοδοξία των επιχειρήσεων για την εξέλιξη της δραστηριότητάς τους 
το επόμενο διάστημα, την ώρα που η απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται. 

- Παρά την οριακή κάμψη τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2018 (-0,1% και -0,8% 
αντίστοιχα), η παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών έχει ενισχυθεί 
σημαντικά από τις αρχές του 2017, ενώ το 1ο τρίμηνο του 2018 εμφανίζει άνοδο 
+1,6%, επιπλέον αύξησης +5,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. 

- Ανοδικά, επίσης, συνέχισαν να κινούνται οι πωλήσεις της μεταποίησης πλην 
πετρελαιοειδών τον Φεβρουάριο του 2018 (+1,1% και +6,1% το διάστημα Ιαν – Φεβ 
2018), με τον ρυθμό αύξησης ωστόσο να αποδυναμώνεται, ακολουθώντας την 
κάμψη της παραγωγής και των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, έπειτα 
από σημαντική ενίσχυση το τελευταίο τρίμηνο του 2017 και τους δύο πρώτους μήνες 
του 2018. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της πτώσης του κύκλου εργασιών στην 
εσωτερική αγορά (-1,5%), ενώ στην εξωτερική αγορά ο κύκλος εργασιών συνέχισε να 
αυξάνεται (+5%). 

- Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία σημείωσαν άνοδο +7,2% (+6,3% σε 
σταθερές τιμές) τον Μάρτιο του 2018, επιπλέον αύξησης +13,6% (+7,6% σε 
σταθερές τιμές) τον Μάρτιο του 2017, κινούμενες σε θετικό έδαφος για 11ο 
συνεχόμενο μήνα. Κατά το διάστημα Ιαν – Μαρ 2018 εμφανίζουν αύξηση +13,8% 
(+12,7% σε σταθερές τιμές), κυρίως λόγω των ενισχυμένων εξαγωγών βιομηχανικών 
προϊόντων (+13,5%), ιδίως βιομηχανικών ειδών κατά πρώτη ύλη (+16,6%) και 
μηχανημάτων (+16,3%). 

- Επιπρόσθετα, οι εισπράξεις από τουρισμό και μεταφορές αυξήθηκαν κατά +4,2% και 
+11,2% αντίστοιχα κατά το διάστημα Ιαν – Φεβ 2018, ενώ η δύναμη του ελληνικού 
εμπορικού στόλου ενισχύεται από τις αρχές του 2017 (+0,7% τον Φεβρουάριο του 
2018), καταδεικνύοντας σταθεροποίηση των συνθηκών στη ναυτιλία. 

- Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων παρουσίασε μικτή εικόνα τον Φεβρουάριο του 
2018, καθώς οι σημαντικές αυξήσεις στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (+2,4%), τα 
φαρμακεία και καταστήματα καλλυντικών (+4,6%), τα καταστήματα ειδών ένδυσης 
και υπόδησης (+2%) και επίπλων και οικιακού εξοπλισμού (+7,7%), 
αντισταθμίστηκαν από μειώσεις στα εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων 
(αρτοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία κλπ, -11,1%), τα πολυκαταστήματα (-
4,3%) και τα βιβλιοπωλεία – καταστήματα ειδών τεχνολογίας (-6,1%). Πάντως, σε 
σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018 ο εποχικά διορθωμένος δείκτης όγκου λιανικών 
πωλήσεων πλην καυσίμων ενισχύθηκε κατά +1%, ακολουθώντας την ανοδική πορεία 
των επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο, ενώ συνολικά, κατά το 
διάστημα Ιαν – Φεβ 2018, ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων 
εμφανίζει αύξηση +0,4%, επιπλέον αύξησης +4,3% το αντίστοιχο διάστημα το 2017. 

- Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 20,8% τον Φεβρουάριο 
του 2018, έναντι 22,6% τον Φεβρουάριο του 2017, ωστόσο ήταν οριακά αυξημένο σε 
σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018 (20,7%). Σημειώνεται ότι ο ρυθμός μείωσης της 
ανεργίας παρουσιάζει κόπωση από τον Σεπτέμβριο του 2017, ακολουθώντας εν 
μέρει την εποχικότητα των προηγούμενων ετών, ενώ η έναρξη της τουριστικής 
περιόδου αναμένεται να τονώσει την απασχόληση τους επόμενους μήνες. Ήδη, τον 
Απρίλιο 2018 ο ρυθμός αύξησης των καθαρών προσλήψεων ενισχύθηκε σημαντικά 
(+100,2 χιλ. θέσεις), οδηγώντας το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά το 
διάστημα Ιαν – Απρ 2018 (+155,8 χιλ. θέσεις) στο υψηλότερο επίπεδο από το 2001.  

- Τέλος, οι καταθέσεις των νοικοκυριών σημείωσαν άνοδο κατά +€992 εκατ. τον 
Μάρτιο του 2018 (μηνιαία καθαρή ροή), επιπλέον αύξησης +€505 εκατ. τον 
προηγούμενο μήνα, ενώ από τον Ιούλιο του 2015, όταν επιβλήθηκαν τα capital 
controls, η σωρευτική μεταβολή τους είναι θετική κατά +€4,6 δισ. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν τη σταδιακή δημιουργία ενός θετικού κλίματος στην 
οικονομία, που αναμένεται να ενισχυθεί εφόσον ξεπεραστεί η αβεβαιότητα γύρω από την 
ολοκλήρωση της 4ης (και τελευταίας) αξιολόγησης και την έξοδο της χώρας στις αγορές. Σε 
κάθε περίπτωση, σταδιακές βελτιώσεις θα είναι δύσκολο να δημιουργήσουν συνθήκες 
υψηλών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης. Στη σημερινή συγκυρία, η ενίσχυση των 
ιδιωτικών επενδύσεων προβάλλει ως η μόνη διέξοδος για την αύξηση της απασχόλησης 
και των εισοδημάτων. Στη βάση αυτή, είναι απολύτως αναγκαίο η κυβέρνηση και η 
δημόσια διοίκηση να δώσουν προτεραιότητα στη δημιουργία δομών, μηχανισμών και 
διαδικασιών επιτάχυνσης των επενδύσεων. Μία σειρά από μέτρα για την επίτευξη αυτού 
του στόχου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο συνέδριο του ΣΕΒ «Σχεδιάζουμε το 
μέλλον με επενδύσεις» στις 23 και 24 Απριλίου 2018 και αναλύονται στο εβδομαδιαίο 
δελτίο του ΣΕΒ της 26/04/2018. 

 

http://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/ependytiko-synedrio-kerdizontas-sto-diethni-ependytiko-antagonismo-23-24-4-2018/
http://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/ependytiko-synedrio-kerdizontas-sto-diethni-ependytiko-antagonismo-23-24-4-2018/
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/evdomadiaio-deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia/74-1-protaseis-gia-afxisi-ependyseon-kai-kalypsi-tou-ependytikou-kenou-se-5-chronia-26-apriliou-2018/
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Βασικοί οικονομικοί δείκτες  
 

Οικονομικό κλίμα 2016 2017 2018 

M.O. M.O. Μαρ Απρ 

 Οικονομικό κλίμα 91,8 96,8 99,8 103,6 

 Καταναλωτική εμπιστοσύνη -68,0 -63,0 -52,8 -48,8 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης 72% 67% 61% 57% 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας 79% 74% 63% 59% 

 % που προβλέπει αύξηση της ανεργίας 77% 68% 52% 53% 

 % που θεωρεί απίθανο να αποταμιεύσει  90% 91% 89% 88% 

 

Απασχόληση, Ανεργία, Μισθοί, Τιμές 
2016 2017 2018 Περίοδος 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή περιόδου, εποχ. προσαρμοσμένα στοιχεία)  -65.800 +41.600 -30.100 Ιαν – Φεβ 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή μήνα, εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) +15.100 +45.100 -14.200 Φεβ 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή περιόδου) +35.339 +7.713 +5.885 Ιαν – Μαρ 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή μήνα) -425 -17.929 -12.916 Μαρ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή περιόδου) 124.465 125.770 155.826 Ιαν – Απρ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή μήνα) 90.631 92.132 100.246 Απρ 

 Ποσοστό ανεργίας (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 24,1% 22,6% 20,8% Φεβ 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 24,3% 22,9% 20,8% Ιαν – Φεβ  

 Δείκτης μισθολογικού κόστους (σταθ. τιμές, με εποχ. διόρθωση, %Δ) 0,7% 1,2% … Δ’ 3μηνο 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (σταθερές τιμές, με εποχ. Διόρθωση, %Δ) 2,5% -0,4% … Ιαν – Δεκ 

 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (%Δ) -1,3% +1,6% 0,0% Απρ 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (%Δ) -1,0% +1,5% -0,1% Ιαν – Απρ 

 

ΑΕΠ 
(με εποχική διόρθωση, σταθερές τιμές, ετήσια μεταβολή) 

2016  2017 
2017 

Β’ 3μηνο Γ’ 3μηνο Δ’ 3μηνο 

 ΑΕΠ  -0,2% 1,4% 1,5% 1,4% 1,9% 

 Εγχώρια ζήτηση 0,5% 1,6% 0,0% 0,8% 2,2% 

 Ιδιωτική κατανάλωση 0,0% 0,1% 0,8% -0,2% -1,0% 

 Δημόσια κατανάλωση -1,5% -1,1% -2,1% -1,1% 2,1% 

 Επενδύσεις (περιλ. της μεταβολής αποθεμάτων) 7,4% 15,7% -1,1% 10,9% 22,6% 

 Επενδύσεις σε πάγια 1,6% 9,6% 1,8% -6,5% 28,9% 

 Κατοικίες -12,6% -8,8% -5,1% -7,4% -11,6% 

 Λοιπές κατασκευές (πλην κατοικιών) 26,3% -5,4% -2,1% -14,4% 9,0% 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός (περιλ. οπλικά συστήματα) -10,7% 5,2% 3,0% -2,5% 21,0% 

 Μεταφορές (περιλ. οπλικά συστήματα) -8,7% 83,2% 12,3% 9,1% 127,5% 

 Καθαρές εξαγωγές        

 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -1,8% 6,8% 9,7% 7,6% 5,3% 

 Εξαγωγές αγαθών 3,7% 5,5% 8,8% 2,8% 7,1% 

 Εξαγωγές υπηρεσιών -7,7% 8,3% 12,1% 12,1% 2,9% 

   Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 0,3% 7,2% 4,8% 9,5% 4,9% 

 Εισαγωγές αγαθών 2,9% 6,4% 2,8% 9,4% 3,9% 

 Εισαγωγές υπηρεσιών -10,8% 10,8% 15,5% 6,9% 9,7% 

 

Βασικοί βραχυχρόνιοι δείκτες 
(ετήσια μεταβολή) 

2016 
(σύνολο έτους) 

2017 
(σύνολο έτους) 

2018 Περίοδος 2018 Περίοδος 

 Βιομηχανική παραγωγή 2,5% 4,5% -0,6% Ιαν – Μαρ 1,1% Μαρ 

 Μεταποίηση (χωρίς πετρελαιοειδή) 3,4% 3,1% 1,6% Ιαν – Μαρ -0,8% Μαρ 

 Παραγωγή στις κατασκευές 22,9% -14,6% … … … … 

 Κτίρια  18,1% -10,2% … … … … 

 Υποδομές 26,8% -17,9% … … … … 

 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (όγκος σε μ3) -6.9% 19,4% 21,5% Ιαν - Φεβ -15,0% Φεβ 

 Λιανικές πωλήσεις (όγκος) -0,6% 1,3% 0,4% Ιαν – Φεβ -0,1% Φεβ 

 Χωρίς καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 0,4% 1,3% 0,4% Ιαν – Φεβ 0,0% Φεβ 

 Άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων 11,0% 20,8% 32,2% Ιαν – Απρ 29,3% Απρ 

 Έσοδα δημοσίου από τέλη κινητής τηλεφωνίας -10,7% -0,1% -21,3% Ιαν – Μαρ -99,9% Μαρ 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 2,1% 7,2% 13,8% Ιαν – Μαρ 7,2% Μαρ 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία σε σταθερές τιμές 5,1% 3,7% 12,7% Ιαν – Μαρ 6,3% Μαρ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 5,9% 7,6% 8,8% Ιαν – Μαρ 3,0% Μαρ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία σε σταθερές τιμές 8,0% 7,9% 9,9% Ιαν – Μαρ 4,4% Μαρ 

 Τουρισμός – εισπράξεις -6,4% 10,8% 4,2% Ιαν – Φεβ 12,6% Φεβ 

 Μεταφορές – εισπράξεις -21,6% 16,9% 11,2% Ιαν – Φεβ 11,0% Φεβ 

 Λοιπές υπηρεσίες* – εισπράξεις 4,4% 13,8% 0,0% Ιαν – Φεβ -6,5% Φεβ 

 Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (ταξιδιώτες, εκτός κρουαζιέρας)  5,1% 9,7% 12,7% Ιαν – Φεβ 8,9% Φεβ 

 

* 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 2017, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Απρ. 2018) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2017, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Απρ. 2018) 

Η ανάπτυξη το 2017 (+1,4% έναντι πρόβλεψης για +1,6% στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό 2018 και αρχικής πρόβλεψης +2,7%) έκλεισε με επιτάχυνση 

των επενδύσεων και με την εξωτερική ζήτηση να στηρίζει ουσιαστικά την 

εγχώρια παραγωγή. 

Η ανάκαμψη των λιανικών πωλήσεων τον Δεκέμβριο του 2017 περιόρισε την 

απώλεια για το 4ο τρίμηνο του έτους στο -0,5%, με την ιδιωτική κατανάλωση 

να σημειώνει πτώση -1% και οριακή άνοδο (+0,1%) στο σύνολο του έτους. 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Απρ. 2018) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Απρ. 2018) 

Η έναρξη της τουριστικής περιόδου και η τόνωση της αγοράς κατά τη 

διάρκεια των εορτών του Πάσχα, συνέβαλαν στην ενίσχυση του οικονομικού 

κλίματος τον Απρίλιο του 2018, το οποίο επανήλθε κοντά στο υψηλό 

επίπεδο του Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. 

H καταναλωτική εμπιστοσύνη κινείται ανοδικά τον Απρίλιο του 2018, καθώς 

τα νοικοκυριά εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξα για την οικονομική τους 

κατάσταση, καλύπτοντας πλέον σημαντικό μέρος της μεγάλης πτώσης που 

ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2015 (-30,6 μονάδες) και ανακόπηκε 

ουσιαστικά τον Μάρτιο του 2017 (-74,4 μονάδες). 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (PMI) ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

(Markit, Απρ. 2018) 

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Τράπεζα της Ελλάδος, Μαρ. 2018) 

Παρά τη μικρή κάμψη τον Απρίλιο του 2018 (στις 52,9 μονάδες, από 55,0 

τον προηγούμενο μήνα), ο δείκτης PMI παρέμεινε σε επίπεδο αρκετά 

υψηλότερο από τις 50 μονάδες (όριο μηδενικής ανάπτυξης). Η αύξηση της 

παραγωγής και των νέων παραγγελιών μετριάστηκε, αλλά διατηρήθηκε η 

αισιοδοξία των επιχειρήσεων για την εξέλιξη της δραστηριότητάς τους και η 

απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται. 

Από το φθινόπωρο του 2017 ο ρυθμός χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 

παρουσιάζει οριακές μεταβολές (-0.2% τον Μαρ. 2018) καταδεικνύοντας ότι 

η απομόχλευση δανείων έχει τερματιστεί. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών 

σταθεροποιούνται (+€992 εκατ. τον Μάρτιο του 2018), ενώ από τον Ιούλιο 

του 2015, όταν επιβλήθηκαν τα capital controls, η σωρευτική μεταβολή τους 

είναι θετική κατά +€4,6 δισ. 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

(ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2018) 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(ΕΡΓΑΝΗ, Απρ. 2018) 

Ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας επιταχύνθηκε το 1ο οκτάμηνο του 2017, 

κυρίως λόγω της ανόδου του τουρισμού και των ενεργών πολιτικών 

απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Τους επόμενους μήνες επιβραδύνθηκε (20,8% τον 

Φεβ. 2018) ακολουθώντας εν μέρει την εποχικότητα των προηγούμενων 

ετών, ενώ η έναρξη της τουριστικής περιόδου αναμένεται να τονώσει την 

απασχόληση τους επόμενους μήνες.. 

Τον Απρίλιο 2018 ο ρυθμός αύξησης των καθαρών προσλήψεων 

ενισχύθηκε σημαντικά (+100,2 χιλ. θέσεις), οδηγώντας το ισοζύγιο 

προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά το διάστημα Ιαν – Απρ 2018 (+155,8 

χιλ. θέσεις) στο υψηλότερο επίπεδο από το 2001. 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

(% μεταβολή με αντίστοιχο μήνα προηγ. έτους, ΙΚΑ, Οκτ. 2017) 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Απρ. 2018) 

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ αυξάνεται από τον Απρίλιο του 2013, 

ενδεχομένως λόγω και της μετατόπισης από αδήλωτη σε επίσημη 

απασχόληση. Ο ρυθμός αύξησης υποχώρησε τον Ιαν. 2017 αλλά ανέκαμψε 

τον Μάρτιο, ενώ οι μέσες αποδοχές συνεχίζουν να υποχωρούν.  

Ο πληθωρισμός ήταν μηδενικός τον Απρίλιο 2018, ενώ ο πυρήνας 

πληθωρισμού ήταν οριακά θετικός (+0,1%), όπως και η μεταβολή του δείκτη 

τιμών με σταθερούς φόρους (+0,4%), καταδεικνύοντας αυξημένη ζήτηση 

στην οικονομία, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών.  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2018, Bloomberg, Μαρ. 2018) 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ – ΚΟΣΤΟΥΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ (Eurostat, A’ 3μηνο 2018) 

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

στη βιομηχανία αυξάνεται από τον Σεπτέμβριο του 2016 (+4% τον Μάρτιο 

2017), ενώ οι τιμές πετρελαίου κινούνται ανοδικά από τον Ιούνιο του 2017. 

Οι μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλει 

στην ανάκτηση σημαντικού μέρους της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. 

Ωστόσο, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δείχνει να αντιστρέφεται από το 

4ο τρίμηνο του 2016 και μετά. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2018) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2018) 
Παρά την οριακή κάμψη τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2018 (-0,1% και 

-0,8% αντίστοιχα), η παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών έχει 

ενισχυθεί σημαντικά από τις αρχές του 2017, ενώ το 1ο τρίμηνο του 2018 

εμφανίζει άνοδο +1,6%, επιπλέον αύξησης +5,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 

2017. 

Η παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών ευνοήθηκε το 

προηγούμενο διάστημα από την αυξημένη εξωτερική ζήτηση και την 

υλοποίηση μεγάλων κατασκευαστικών έργων. Με την ολοκλήρωση αυτών 

των έργων και καθώς μετριάζονται διεθνώς οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης του 

4ου τριμήνου 2017, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής εξασθενεί, αλλά οι 

επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία κινούνται ανοδικά. 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

(% μεταβολή με αντίστοιχο μήνα προηγ. έτους, ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2017) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

(% μεταβολή ανά κατηγορία καταστημάτων, ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2018) 

Παρά την υποχώρηση του δείκτη παραγωγής το 2017 (-14,6%) έπειτα από 

τρία συνεχόμενα έτη θετικής μεταβολής (+15,5% το 2014, +3,1% το 2015 και 

+22,9% το 2016), στοιχεία που αποτυπώνουν την ολοκλήρωση ορισμένων 

μεγάλων έργων οδικών αξόνων, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα όπως 

μετριέται με βάση τις εκδοθείσες άδειες σε m3 παρουσιάζει σημάδια 

ανάκαμψης (+19,4% το 2017 και +41,7% τον Ιανουάριο του 2018). 

Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων παρουσιάζει μικτή εικόνα το διάστημα Ιαν 

– Φεβ 2018, καθώς οι αυξήσεις στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων, τα 

φαρμακεία και καταστήματα καλλυντικών, ειδών ένδυσης και επίπλων και 

οικιακού εξοπλισμού, αντισταθμίστηκαν από μειώσεις στα εξειδικευμένα 

καταστήματα τροφίμων, τα πολυκαταστήματα και τα βιβλιοπωλεία – 

καταστήματα ειδών τεχνολογίας. 

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Δ’ 3μηνο 2017, ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2018) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2017) 

Η άνοδος του τουρισμού συνέβαλλε στην ανάκαμψη του όγκου πωλήσεων 

στον τομέα των υπηρεσιών το 3ο και το 4ο τρίμηνο του 2017, η οποία 

αναμένεται να διατηρηθεί ή να ενισχυθεί το 2018.  

Οι κλάδοι που συνέβαλλαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες το 2017 ήταν κυρίως οι δραστηριότητες σχετικές με την 

απασχόληση, η παροχή συμβουλών διαχείρισης και οι κλάδοι νομικών και 

λογιστικών δραστηριοτήτων. 
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Ομάδες προϊόντων Ιαν – Μαρ  %Δ 

(€ εκατ.) 2017 2018  

Αγροτικά προϊόντα 1.329,1 1.525,8 14,8% 

   Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 1.014,4 1.115,8 10,0% 

   Ποτά – καπνός 151,8 139,4 -8,2% 

   Λάδια και λίπη ζωικά ή φυτικά 162,8 270,6 66,2% 

Πρώτες ύλες 320,3 339,2 5,9% 

Καύσιμα 2.165,5 2.472,1 14,2% 

Βιομηχανικά προϊόντα 2.970,6 3.371,0 13,5% 

   Χημικά 756,9 833,2 10,1% 

   Βιομηχανικά είδη κατά Α’ ύλη 1.083,5 1.263,8 16,6% 

   Μηχανήματα  626,5 728,6 16,3% 

   Διάφορα βιομηχανικά είδη 503,7 545,4 8,3% 

Άλλα 134,9 141,3 4,7% 

Σύνολο 6.920,3 7.849,4 13,4% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 4.754,8 5.377,3 13,1% 

Πρόσθετη ανάλυση:    

Σύνολο έτους: 2016 2017 %Δ 

Μεταποιημένα προϊόντα 15.548,3 16.858,7 8,4% 

   εκ των οποίων: τρόφιμα/ποτά 3.141,4 3.261,2 3,8% 

Πρώτες ύλες & ακατέργαστα 3.132,0 3.198,3 2,1% 

   εκ των οποίων: αγροτικά 2.038,3 1.889,4 -7,3% 

    

ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2018) 

Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία σημείωσαν άνοδο +7,2% 

(+6,3% σε σταθερές τιμές) τον Μάρτιο του 2018, επιπλέον αύξησης +13,6% 

(+7,6% σε σταθερές τιμές) τον Μάρτιο του 2017, κινούμενες σε θετικό 

έδαφος για 11ο συνεχόμενο μήνα. 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  

(ΤτΕ, Φεβ. 2018) 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Μαρ. 2018) 

Οι ενδείξεις για την πορεία του τουρισμού προεξοφλούν, εκτός απρόοπτων 

γεγονότων, νέο ρεκόρ αφίξεων το 2018. Κατά το διάστημα Ιαν – Φεβ 2018 οι 

ταξιδιωτικές εισπράξεις και οι αφίξεις σημείωσαν άνοδο +12.7% και +4.2% 

αντίστοιχα. 

Οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά +13,4% το διάστημα Ιαν – Μαρ 

2018, κυρίως λόγω των ενισχυμένων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων 

(+13,5%), ιδίως βιομηχανικών ειδών κατά πρώτη ύλη (+16,6%) και 

μηχανημάτων (+16,3%). 

  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

(ΤτΕ, Φεβ. 2018, Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων: COSCO, Μαρ. 2018) 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

(ΣΕΤΕ, Μαρ. 2018) 

Η σταδιακή αποκατάσταση των εισπράξεων από μεταφορές (+11% τον 

Φεβρουάριο του 2018), σε συνδυασμό με την ενίσχυση που παρουσιάζει η 

δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου από τις αρχές του 2017 (+0,7% τον 

Φεβρουάριο του 2018), καταδεικνύει σταθεροποίηση των συνθηκών στη 

ναυτιλία. 

Oι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά +24,5% το διάστημα Ιαν – 

Μαρ 2018. Το 2017 η κίνηση σε κλασσικούς τουριστικούς προορισμούς ήταν 

ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στην Κω και στη Μυτιλήνη, η πτωτική πορεία του 

2016, κυρίως λόγω του προσφυγικού ζητήματος, αντιστράφηκε πλήρως το 

2017. 



 

 

 
Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
*      20.500 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2015 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 

 

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

