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Οι απόψεις στην παρούσα έκθεση είναι  

των συγγραφέων και όχι απαραίτητα του ΣΕΒ. 

Ο ΣΕΒ δεν φέρει καμία ευθύνη για  

την ακρίβεια ή την πληρότητα των 

πληροφοριών που περιλαμβάνει η έκθεση. 
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2015 0,5% -1,4% -0,2%       -0,4% 

2016 2,9% -1,3% -0,3% -0,3% 0,0%     -0,2% 

2017  2,7% 2,7% 2,7% 2,1% 1,6% 1,4%   1,5% 

2018    3,1% 2,5% 2,5% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 

2019      2,5% 2,3% 2,2% 2,2%  

2020        2,3% 2,3%  

2021        2,1% 2,1%  

2022        1,8% 1,8%  

* 1η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας 
** 2η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας 

Ανάκαμψη χωρίς επενδυτική ορμή… 

 

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται με χαμηλότερους ρυθμούς των 
αναμενόμενων και χωρίς σαφείς ενδείξεις ότι δημιουργούνται συνθήκες επιτάχυνσης 
της επενδυτικής και της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό αντανακλά την στασιμότητα 
της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον επιβράδυνσης της 
παγκόσμιας οικονομίας. Συνεχίζεται, επίσης, η χειροτέρευση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της χώρας που, αργά ή γρήγορα, θα επιβαρυνθεί περαιτέρω από 
διάφορες προεκλογικές παροχές και μέτρα χαλάρωσης της δημοσιονομικής 

πειθαρχίας.  

Πάντως, όσον αφορά στις εξελίξεις, το Eurogroup της 5ης Απριλίου 2019, με βάση την 
2η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας της 27ης Φεβρουαρίου 2019 και την 
επικαιροποίηση της 3ης Απριλίου 2019, αναγνώρισε την πρόοδο που σημειώθηκε στην 
υλοποίηση των συμφωνημένων δεσμεύσεων και σημαντικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως 
αναφορικά με τον Προϋπολογισμό του 2019 και το νέο πλαίσιο για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας. Η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, εξασφάλισε την έγκριση της δόσης ύψους €1 
δισ. Το ακριβές ποσό της εκταμίευσης ανέρχεται στα €973 εκατ., εκ των οποίων τα 
€644 εκατ. αφορούν κέρδη που επέφεραν στις κεντρικές τράπεζες τα ελληνικά 
ομόλογα, ενώ τα υπόλοιπα €339 εκατ. αφορούν την αναστολή αύξησης του επιτοκίου 

για τη δεύτερη δανειακή σύμβαση.  

Η ΕΕ τονίζει την πρόοδο που σημειώθηκε αναφορικά με: α) την υιοθέτηση νομοθεσίας 
για την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, β) τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων (ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί, κρατικές εγγυήσεις, σχέδιο δράσης για την αφερεγγυότητα 
νοικοκυριών), γ) το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, δ) την 
πλήρωση των κενών θέσεων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ε) την 
επαναπροκύρηξη του διαγωνισμού για την εκποίηση τμήματος των λιγνιτικών 
μονάδων της ΔΕΗ, στ) την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ, ζ) την επίλυση των ζητημάτων 
που έχουν ανακύψει στην ΕΓΝΑΤΙΑ οδό (θέματα σταθμών διοδίων) και η) μια σειρά 

μέτρων για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. 

Παράλληλα, η ΕΕ επισημαίνει ότι επιβεβαιώθηκε η μείωση του αφορολόγητου από 
1/1/2020 κι ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν διάφορα ζητήματα, ιδίως αναφορικά με τα 
κόκκινα δάνεια και το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, για τα οποία 
προτείνει μία διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, η ΕΕ επισημαίνει την 
ανάγκη για επιτάχυνση της εξόφλησης των οφειλών προς ιδιώτες και της υλοποίησης 

του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων.  
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Την ίδια ώρα, το ΔΝΤ στην έκθεσή του για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προβλέψεις το 
2019, εκτιμά χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη το 2019 σε σύγκριση με 
τις προηγούμενες προβλέψεις του (+1,3% έναντι πρόβλεψης +1,9% στις προβλέψεις 
του Ιανουαρίου 2019). Αυτό αναμένεται να επηρεάσει και το εμπορικό ισοζύγιο της 
Ελλάδας, με το συνολικό έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών να εκτιμάται σε -2,7% του 
ΑΕΠ (έναντι -0,4% στις προβλέψεις του Οκτωβρίου 2018). Σημειώνεται ότι το ΔΝΤ 
στην τελευταία έκθεσή του δεν έχει επικαιροποιήσει τις εκτιμήσεις του για τον ρυθμό 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (+2,4% για το 2019), καθώς βασίζεται σε στοιχεία 
που ήταν διαθέσιμα μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019, πριν δηλαδή ανακοινωθούν τα 
επίσημα στοιχεία για το ελληνικό ΑΕΠ του 4ου τριμήνου 2018. Τα επικαιροποιημένα 
στοιχεία για την Ελλάδα θα περιληφθούν στην ειδική έκθεση με βάση το Άρθρο 4, η 
οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τον Ιούνιο. Επιπρόσθετα, στην έκθεση Fiscal Monitor 
(Απρ. 2019), το ΔΝΤ διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις του για το πρωτογενές 
πλεόνασμα της Ελλάδας, εκτιμώντας ότι η χώρα θα πετύχει τους δημοσιονομικούς 
στόχους που έχει θέσει για τα πρωτογενή πλεονάσματα έως το 2022. Ειδικότερα, 
προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί σε 3,5% του ΑΕΠ το 2019 και θα κυμανθεί σε αυτό το 
επίπεδο έως το 2022, με σταδιακή αποκλιμάκωση το 2023 και το 2024 (3% και 2,8% 
του ΑΕΠ αντίστοιχα). 

Σε κάθε περίπτωση, οι τάσεις που καταγράφονται στην οικονομία είναι μικτές, αν και οι 

περισσότεροι οικονομικοί δείκτες εξακολουθούν να σημειώνουν βελτίωση. Ειδικότερα: 

 Tο οικονομικό κλίμα παρέμεινε αμετάβλητο τον Μάρτιο του 2019 σε σύγκριση 
με τον προηγούμενο μήνα (στις 101,3 μονάδες), καθώς η βελτίωση της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης και των προσδοκιών στις υπηρεσίες και τις 
κατασκευές, αντισταθμίστηκε από την υποχώρηση των προσδοκιών στη 
βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο. Πιο αναλυτικά, στη βιομηχανία οι 
επιχειρήσεις δηλώνουν χαμηλό για την εποχή επίπεδο νέων παραγγελιών, ενώ 
οι εκτιμήσεις τους για την πορεία των εξαγωγών το επόμενο τρίμηνο 
αποδυναμώνονται. Παρόλα αυτά, εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες για την 
εξέλιξη της παραγωγής το προσεχές διάστημα. Στο λιανικό εμπόριο 
καταγράφεται έντονη επιδείνωση των προσδοκιών, καθώς οι εκτιμήσεις των 
επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις και τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους 
εξασθενούν αισθητά. Πάντως, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων 
παραμένει θετικό, ενώ η πτώση των προσδοκιών αναμένεται να αντιστραφεί το 
επόμενο διάστημα, ενόψει των εορτών του Πάσχα και την έναρξη της τουριστικής 
περιόδου. Αντίθετα, στις υπηρεσίες το κλίμα βελτιώθηκε για 2ο συνεχόμενο 
μήνα, έπειτα από 4 μήνες πτωτικής πορείας, κυρίως λόγω των θετικών 
εκτιμήσεων των επιχειρήσεων για την τρέχουσα ζήτηση και την εξέλιξή της το 
επόμενο τρίμηνο. Τέλος, στις κατασκευές οι προβλέψεις για τη δραστηριότητα 
των επιχειρήσεων ενισχύονται, όπως επίσης και για την απασχόληση, κυρίως 
λόγω της ανοδικής τάσης που καταγράφεται στον δείκτη επιχειρηματικών 
προσδοκιών στις κατασκευές δημοσίων έργων.  

 Η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε ελαφρά τον Μάρτιο του 2019, μετά 
από την μικρή υποχώρηση τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας σε επίπεδο 
σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο κατά το 2018 (στις 
-31,6 μονάδες, από -33,3 τον Φεβρουάριο του 2019 και -52,1 μονάδες τον 
Μάρτιο του 2018). Η συνεχής άνοδος της εμπιστοσύνης των νοικοκυρών, ιδίως 
από το 2ο τρίμηνο του 2018, οφείλεται στη βελτίωση των εκτιμήσεων αναφορικά 
με την γενική οικονομική κατάσταση της χώρας και συνδέεται αφενός με την 
έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018 και αφετέρου με την 
αύξηση της αισιοδοξίας που σημειώνεται σε κάθε προεκλογική περίοδο. 
Ειδικότερο, τον Μάρτιο του 2019 το 44% των νοικοκυρών (από 61% τον Μάρτιο 
του 2018) προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, το 45% (από 
52% τον Μάρτιο του 2018) εκτιμά ότι η ανεργία θα αυξηθεί και το 83% (από 89% 
τον Μάρτιο του 2018) δηλώνει ότι θα προβεί σε μείωση της αποταμίευσης.   

 Οι προσδοκίες στη μεταποίηση, με βάση τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών 
(PMI), βελτιώθηκαν περεταίρω τον Μάρτιο του 2019 (στις 54,7 μονάδες, από 
54,2 τον προηγούμενο μήνα και 55 τον Μάρτιο του 2018). Η βελτίωση προήλθε 
κυρίως από την άνοδο της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, τόσο από την 
εγχώρια αγορά όσο και για εξαγωγές, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 

της απασχόλησης.   

 Η παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά +4,8% 
τον Φεβρουάριο του 2019 (+4,5% στο 2μηνο του 2019), έναντι οριακής 
υποχώρησης τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (-0,1%), με τον ρυθμό ανόδου να 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/03/18/fiscal-monitor-april-2019
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ενισχύεται, αντίθετα με τις διεθνείς τάσεις και τις προβλέψεις διεθνών 
οργανισμών για εξασθένιση της μεταποιητικής παραγωγής σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η άνοδος της παραγωγής στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών κατά 
το πρώτο 2μηνο του 2019 οφείλεται κυρίως στους κλάδους βασικών μετάλλων 
(+15%), φαρμακευτικών προϊόντων (+25,5%), καπνού (+69,7%) και επισκευής 
μηχανημάτων (+14,8%).  

 Οι εξαγωγές αγαθών πλην καυσίμων και πλοίων συνέχισαν να κινούνται 
ανοδικά τον Φεβρουάριο του 2019 (+9,1% σε αξία και +8,5% σε όγκο), παρά την 
εξασθένιση του διεθνούς εμπορίου αγαθών. Κατά το διάστημα Ιαν – Φεβ 2019 οι 
ελληνικές εξαγωγές αγαθών πλην καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά +6,5% 
(+6,7% σε σταθερές τιμές), ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εξαγωγών 
βιομηχανικών προϊόντων (+13,4%), ιδίως των χημικών (+21,3%) και των 
διαφόρων βιομηχανικών ειδών (+33,7%). Αντίθετα, στα αγροτικά σημειώθηκε 
πτώση (-7,3%), λόγω της μείωσης των εξαγωγών λαδιού (-58,8%). Ταυτόχρονα, 
οι αντίστοιχες εισαγωγές σημείωσαν ανάλογη περίπου αύξηση (+6,1% σε αξία 
και +5,1% περίπου σε όγκο), με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται σε -
€2,7 δισ. (κατά €145 εκατ. μεγαλύτερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 

2018). 

 Οι πρώτες ενδείξεις για την πορεία του τουρισμού το 2019 είναι θετικές, καθώς 
οι αφίξεις και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά +9,4% και +53,2% αντίστοιχα τον 
Ιανουάριο του 2019. Παράλληλα, οι εισπράξεις από μεταφορές αυξήθηκαν 
κατά +11,4%, κυρίως λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων από 
θαλάσσιες μεταφορές (+17,4%) σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018.  

 Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 18,5% τον Ιανουάριο του 2019, από 
18,4% τον Δεκέμβριο του 2018 και 20,6% τον Ιανουάριο του 2018, με τον αριθμό 
των ανέργων να ανέρχεται σε 872,7 χιλ. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΕΡΓΑΝΗ, τον Φεβρουάριο του 2019 οι καθαρές νέες θέσεις εργασίας 
ανήλθαν σε 27,8 χιλ. (από 16,6 χιλ. το Φεβρουάριο 2018 και 24,9 χιλ. τον 
Φεβρουάριο 2017). Οι προσλήψεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης 
ανήλθαν σε 54,5% του συνόλου των προσλήψεων, έναντι 56,3% τον 
Φεβρουάριο του 2018 και 56,8% τον Φεβρουάριο του 2017. Θετική συνεισφορά 
είχαν οι καθαρές προσλήψεις στην εστίαση (6.429) και τα καταλύματα (2.931) 
αλλά και την άμυνα/κοινωνική ασφάλιση (1.650), την εκπαίδευση (1.440) και το 
χονδρικό εμπόριο (1.225), ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων ήταν 
αρνητικό μόνο στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-809). Παράλληλα, 
τον Φεβρουάριο του 2019 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που 
αναζητούν εργασία μειώθηκε κατά -8,1 χιλ. σε σύγκριση με τον προηγούμενο 
μήνα, αλλά παραμένει μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2018 (949,4 χιλ. τον Φεβρουάριο του 2019 έναντι 898,7 χιλ. τον Φεβρουάριο του 

2018).  

 Ο ρυθμός χρηματοδότησης των επιχειρήσεων παρέμεινε σε θετικό έδαφος 
για 3ο συνεχόμενο μήνα τον Φεβρουάριο του 2019 (+1,6%), γεγονός το οποίο 
αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για τη βελτίωση της ρευστότητας το επόμενο 
διάστημα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της 
Τράπεζας της Ελλάδος, το 1ο τρίμηνο του 2019 η ζήτηση δανείων από τις 
επιχειρήσεις αυξήθηκε, κυρίως όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα δάνεια προς 
μεγάλες επιχειρήσεις. Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην αύξηση της ζήτησης 
ήταν η αυξημένη ανάγκη χρηματοδότησης για πάγιες επενδύσεις καθώς και για 
αναδιάρθρωση χρέους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το επόμενο 
τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις αναμένεται να 
παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, με εξαίρεση τα δάνεια προς μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, των οποίων η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί.  

 Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €277 εκατ. τον Φεβρουάριο 
του 2019, με το υπόλοιπό τους να ανέρχεται σε €109,7 δισ., έναντι €103,3 δισ. 
τον Φεβρουάριο του 2018. Σημειώνεται ότι από τον Ιούλιο του 2015, όταν 
επιβλήθηκαν τα capital controls, η σωρευτική αύξηση των καταθέσεων των 
νοικοκυριών διαμορφώνεται σε €10 δισ. περίπου. Η ενίσχυση των τραπεζικών 
καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα επέτρεψε την περαιτέρω χαλάρωση των 
περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα.  

 Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε +0,9% τον Μάρτιο του 2019, από +0,6% τον 
προηγούμενο μήνα και -0,2% τον Μάρτιο του 2018, ενώ συνολικά το 1ο τρίμηνο 
του 2019 το γενικό επίπεδο τιμών εμφανίζει άνοδο +0,7%. Αν και το μεγαλύτερο 
μέρος αυτής της ανόδου οφείλεται στις τιμές πετρελαίου, γεγονός το οποίο 

https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6392&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT
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H ελληνική οικονομία 

ακολουθεί μια θετική 

πορεία, με την έξοδο από 

το μνημόνιο, την επιτυχή 

πρόσβαση στις διεθνείς 

αγορές και την σταδιακή 

αναβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας 

της Ελλάδας από τους 

διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης να τονώνουν 

την εμπιστοσύνη των 

επενδυτών. Παρόλα αυτά, 

η επενδυτική 

ανταγωνιστικότητα της 

Ελλάδας οπισθοδρομεί, 

μειώνοντας τις προοπτικές 

για θεαματική αύξηση του 

ΑΕΠ και ταχεία 

αποκλιμάκωση της 

ανεργίας. 

 

 

 

 

αποτυπώνεται στην αύξηση των τιμών στη στέγαση και τις μεταφορές (+1,8% και 
+2,3% αντίστοιχα), η ενίσχυση του πληθωρισμού αποτελεί σημάδι τόνωσης της 
εγχώριας ζήτησης. 

 Αν και η εκτέλεση του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης στο πρώτο 
2μηνο του έτους χαρακτηρίζεται από έκτακτες διακυμάνσεις εσόδων (χρονική 
υστέρηση είσπραξης €1 δισ. από μέρισμα και ANFA/SMP από ΤτΕ, είσπραξη 
εσόδων €1,1 δισ. από επιμήκυνση παραχώρησης αερολιμένα Αθηνών), για την 
ώρα είναι δεδομένη η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος στα υψηλά 

επίπεδα του 2018.   

 Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα συνεχίζουν να 
υποχωρούν (από €3,4 δισ. τον Φεβρουάριο του 2018 σε €2,15 δισ. τον 
Φεβρουάριο του 2019), παρά την ελαφρά άνοδο που σημειώνεται από τον 
Δεκέμβριο του 2018 (€2,03 δισ.), καθώς η αύξηση των οφειλών νοσοκομείων (σε 
αναμονή εκκαθάρισης του clawback & rebate) ενισχύεται και υπεραντισταθμίζει 
την υποχώρηση των εκκρεμών επιστροφών φόρων και άλλων οφειλών του 

κράτους.  

Από την άλλη πλευρά:  

 Ο όγκος λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων μειώθηκε κατά -2,9% τον 
Ιανουάριο του 2019, προκαλώντας σχετική ανησυχία για την πορεία της ιδιωτικής 
κατανάλωσης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Στις περισσότερες κατηγορίες 
καταστημάτων καταγράφεται πτώση του όγκου πωλήσεων, ιδίως στα 
καταστήματα ένδυσης και υπόδησης (-12,8%) και στα πολυκαταστήματα (-
11,3%), ενώ αντίθετα στα καταστήματα βιβλίων, ειδών δώρου και τεχνολογικών 
ειδών σημειώθηκε άνοδος (+10,4%). Η πτώση του όγκου λιανικών πωλήσεων 
τον Ιανουάριο του 2019, συνδέεται με την υποχώρηση των προσδοκιών στο 
λιανικό εμπόριο τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του ίδιου έτους, η οποία ωστόσο 
αναμένεται να αντιστραφεί το επόμενο διάστημα, κυρίως με την έναρξη της 
τουριστικής περιόδου. Σημειώνεται ότι στο σύνολο του 2018 ο όγκος λιανικών 
πωλήσεων αυξήθηκε κατά +1,7%, επιπλέον αύξησης +1,3% το 2017, με τις 
περισσότερες κατηγορίες καταστημάτων να καταγράφουν θετικές μεταβολές, 
ιδίως τα καταστήματα επίπλων και οικιακού εξοπλισμού (+5%) καθώς και των 

μεγάλων καταστημάτων τροφίμων (+3,5%).  

 Ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σημείωσε πτώση -9,1% 
τον Ιανουάριο του 2019 (έναντι αύξησης +45,9% τον Ιανουάριο του 2018), έπειτα 
από 9 μήνες θετικής μεταβολής. Αν και ο πρώτος μήνας του έτους δεν είναι 
ενδεικτικός για την εξέλιξη της έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών, παρατηρείται 
μία σχετική κόπωση στην αύξηση της δραστηριότητας. Σημειώνεται, πάντως, ότι 
ο κλάδος της οικοδομής παρουσιάζει ορατά σημάδια ανάκαμψης (+21,3% το 
2018 με βάση τον όγκο των νέων αδειών), η οποία οφείλεται κατά μεγάλο μέρος 
στην άνοδο του τουρισμού και τη διάδοση της βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών 
μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών.     

 Παρά τις ενδείξεις βελτίωσης των συνθηκών στον τραπεζικό τομέα, παραμένει 
ως βασικό πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών το μεγάλο απόθεμα των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο ανήλθε σε €81,8 δισ. τον Δεκέμβριο του 
2018 ή 45,4% του συνόλου των δανείων (έναντι 4,2% στην Ευρωζώνη το 3ο 

τρίμηνο του 2018).  

Κατά γενική εκτίμηση, η ελληνική οικονομία ακολουθεί μια θετική πορεία, με την έξοδο 
από το μνημόνιο, την επιτυχή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και την σταδιακή 
αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους 
αξιολόγησης να τονώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Παρόλα αυτά, η 
επενδυτική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας οπισθοδρομεί, μειώνοντας τις προοπτικές 
για θεαματική αύξηση του ΑΕΠ και ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας. Είναι σαφές ότι 
ο νέος εθνικός στόχος πρέπει να είναι η ταχεία σύγκλιση με την επενδυτική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Για να γίνει αυτό η πολιτεία θα πρέπει να συνεχίσει την 
υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, να επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις, 
να διευρύνει την παραγωγική βάση, να στηρίξει την καινοτομία, να άρει την υπερ-
φορολόγηση, να μειώσει το μη μισθολογικό κόστος και να διαμορφώσει ένα 
ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας. Τέλος, όπως έχει ήδη τονίσει ο ΣΕΒ, θα πρέπει να 
αποκλειστούν οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που δημιουργούνται από μία παρατεταμένη 

προεκλογική περίοδο. 
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Βασικοί οικονομικοί δείκτες  
 

Οικονομικό κλίμα 2016 2017 2018 2019 

M.O. M.O. Μ.Ο. Ιαν Φεβ Μαρ 

 Οικονομικό κλίμα 91,8 96,6 102,1 99,6 101,3 101,3 

 Καταναλωτική εμπιστοσύνη -62,9 -58,9 -44,0 -28,3 -33,3 -31,6 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης 72% 67% 55% 43% 45% 44% 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας 79% 74% 59% 48% 48% 45% 

 % που προβλέπει αύξηση της ανεργίας 77% 68% 50% 44% 45% 45% 

 % που θεωρεί απίθανο να αποταμιεύσει  90% 91% 87% 85% 84% 83% 
 

Απασχόληση, Ανεργία, Τιμές, Παραγωγικότητα, Ανταγωνιστικότητα 
2017 2018 2019 Περίοδος 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή περιόδου, εποχ. προσαρμοσμένα στοιχεία)  +87.100 +96.400 … Ιαν – Δεκ 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή μήνα, εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) +2.700 +20.500 -7.600 Ιαν 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή περιόδου) +25.642 +18.801 +13.936 Ιαν – Φεβ 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή μήνα) +7.148 -4.621 -8.147 Φεβ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή περιόδου) -4.879 +86 +5.507 Ιαν – Φεβ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή μήνα) +24.938 +16.628 +27.840 Φεβ 

 Ποσοστό ανεργίας (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 23,1% 20,6% 18,5% Ιαν 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 21,5% 19,3% … Ιαν – Δεκ  

 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (%Δ) 1,7% -0,2% 0,9% Μαρ 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (%Δ) 1,4% -0,1% 0,7% Ιαν – Μαρ 

 Παραγωγικότητα ανά ώρα (2010 = 100) 93,2 93,4 … Δ’ 3μηνο 

 Μέσος δείκτης περιόδου  92,8 93,0 … Ιαν – Δεκ 

 Ανταγωνιστικότητα (πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, 2010 = 100)* 83,2 82,3 … Δ’ 3μηνο 

 Μέσος δείκτης περιόδου  82,2 83,3 … Ιαν – Δεκ 
 

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

2017 2018 
2018 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ΑΕΠ  1,5% 1,9% 2,5% 1,5% 2,1% 1,6% 

 Εγχώρια ζήτηση 1,6% 0,4% -2,9% -0,3% 3,7% 0,9% 

 Ιδιωτική κατανάλωση 0,9% 1,1% 0,5% 1,3% 1,1% 1,1% 

 Δημόσια κατανάλωση -0,4% -2,5% -0,3% -3,9% -4,5% -1,4% 

 Επενδύσεις (περιλ. της μεταβολής αποθεμάτων) 10,0% 1,8% -22,7% -2,8% 41,0% 4,1% 

 Επενδύσεις σε πάγια 9,1% -12,2% -8,4% 19,2% -23,0% -27,2% 

 Κατοικίες -5,5% 17,2% 11,1% 5,6% 21,3% 32,3% 

 Λοιπές κατασκευές (πλην κατοικιών) 1,2% -22,9% 8,8% 42,1% -58,8% -36,5% 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός (περιλ. οπλικά συστήματα) 6,2% 15,9% 22,1% 21,1% 19,7% 5,3% 

 Μεταφορές (περιλ. οπλικά συστήματα) 50,9% -43,5% -55,6% -44,7% 150,2% -72,5% 

 Καθαρές εξαγωγές         

 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 6,8% 8,7% 8,1% 9,2% 7,1% 10,6% 

 Εξαγωγές αγαθών 5,7% 8,4% 10,9% 6,9% 7,6% 8,2% 

 Εξαγωγές υπηρεσιών 8,0% 9,0% 4,7% 12,3% 7,4% 12,8% 

   Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 7,1% 4,2% -7,5% 2,8% 15,6% 2,0% 

 Εισαγωγές αγαθών 6,7% 2,0% -11,3% 0,0% 15,5% 0,2% 

 Εισαγωγές υπηρεσιών 9,0% 14,4% 11,8% 16,0% 16,7% 13,1% 
 

Βασικοί βραχυχρόνιοι δείκτες 
(ετήσια μεταβολή) 

2017 
(σύνολο έτους) 

2018 
(σύνολο έτους) 

2019 Περίοδος 2019 Περίοδος 

 Βιομηχανική παραγωγή 4,5% 1,1% 3,2% Ιαν – Φεβ 2,3% Φεβ 

 Μεταποίηση (χωρίς πετρελαιοειδή) 3,7% 2,0% 4,5% Ιαν – Φεβ 4,8% Φεβ 

 Παραγωγή στις κατασκευές -14,6% 0,8% … … … … 

 Κτίρια  -10,2% 17,7% … … … … 

 Υποδομές -18,0% -13,1% … … … … 

 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (όγκος σε μ3) 19,4% 21,3% … … -9,1% Ιαν 

 Λιανικές πωλήσεις (όγκος) 1,2% 1,5% … … -2,9% Ιαν 

 Χωρίς καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 1,3% 1,7% … … -2,9% Ιαν 

 Άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων 20,8% 22,6% 3,9% Ιαν – Μαρ -9,5% Μαρ 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 7,2% 10,5% 6,5% Ιαν – Φεβ 9,1% Φεβ 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία σε σταθερές τιμές 3,7% 9,1% 6,7% Ιαν – Φεβ 8,5% Φεβ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 7,8% 8,4% 6,1% Ιαν – Φεβ 9,2% Φεβ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία σε σταθερές τιμές 7,9% 8,7% 5,1% Ιαν – Φεβ 7,4% Φεβ 

 Τουρισμός – εισπράξεις 10,8% 10,1% … … 53,2% Ιαν 

 Μεταφορές – εισπράξεις 16,9% 14,9% … … 11,4% Ιαν 

 Λοιπές υπηρεσίες** – εισπράξεις 13,8% -2,5% … … 7,7% Ιαν 

 Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (ταξιδιώτες, εκτός κρουαζιέρας)  9,7% 10,8% … … 9,4% Ιαν 
* με βάση το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, μεταξύ 37 εμπορικών εταίρων, πτώση = βελτίωση ανταγωνιστικότητας 
** περιλαμβάνονται δραστηριότητες κατασκευαστικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, εξαγωγές λογισμικού, τεχνολογίας κλπ  
Πηγή: ΙΟΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ, Υπ. Απασχόλησης, DG ECFIN, ΕΕ 
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Οικονομικό κλίμα 
 

  

ΑΕΠ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2018, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Μαρ. 2019) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2018, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Φεβ. 2019) 

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Μαρ. 2019) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Μαρ. 2019) 

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (PMI) ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

(Markit, Μαρ. 2019) 

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Τράπεζα της Ελλάδος, Φεβ. 2019) 
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Απασχόληση, τιμές, αμοιβές 
 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

(ΕΛΣΤΑΤ, Ιαν. 2019) 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(ΕΡΓΑΝΗ, Φεβ. 2019) 

  

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

(% μεταβολή με αντίστοιχο μήνα προηγ. έτους, ΕΦΚΑ, Ιουλ. 2018) 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2019) 

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2019, Bloomberg, 12 Απρ. 2019) 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ – ΚΟΣΤΟΥΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ (Eurostat, Δ’ 3μηνο 2018) 
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Βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες 
 

  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2019) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2019) 
  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

(% μεταβολή με αντίστοιχο μήνα προηγ. έτους, ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2018) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

(% μεταβολή ανά κατηγορία καταστημάτων, ΕΛΣΤΑΤ, Ιαν. 2019) 

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Δ’ 3μηνο 2018, ΕΛΣΤΑΤ, Δεκ. 2018) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2018) 
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Εξαγωγές, τουρισμός 
 

 

Ομάδες προϊόντων Ιαν - Φεβ  
%Δ 

(€ εκατ.) 2018 2019 

Αγροτικά προϊόντα 975,0 903,4 -7,3% 

   Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 685,3 702,2 2,5% 

   Ποτά – καπνός 90,9 119,3 31,3% 

   Λάδια και λίπη ζωικά ή φυτικά 198,8 81,9 -58,8% 

Πρώτες ύλες 232,1 269,5 16,1% 

Καύσιμα 1.586,4 1.558,7 -1,7% 

Βιομηχανικά προϊόντα 2.084,9 2.364,0 13,4% 

   Χημικά 513,1 622,6 21,3% 

   Βιομηχανικά είδη κατά Α’ ύλη 793,7 809,6 2,0% 

   Μηχανήματα  437,8 476,9 8,9% 

   Διάφορα βιομηχανικά είδη 340,3 454,9 33,7% 

Άλλα 88,8 65,8 -25,9% 

Σύνολο 4.967,2 5.161,4 3,9% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 3.380,8 3.602,7 6,6% 

    

Πρόσθετη ανάλυση: Ιαν - Δεκ 
%Δ 

 2017 2018 

Μεταποιημένα προϊόντα 16.668,4 18.620,5 11,7% 

   εκ των οποίων: τρόφιμα/ποτά 3.237,5 3.546,9 9,6% 

Πρώτες ύλες & ακατέργαστα 3.229,2 3.316,7 2,7% 

   εκ των οποίων: αγροτικά 1.916,2 1.955,1 2,0% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 19.897,6 21.937,2 10,3% 

Καύσιμα 8.979,8 11.480,7 27,9% 

Σύνολο 28.877,4 33.417,9 15,7% 

    

ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2019) 

 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  

(ΤτΕ, Ιαν. 2019) 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Φεβ. 2019) 

  

  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

(ΤτΕ, Ιαν. 2019, Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων: COSCO, Φεβ. 2019) 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

(ΣΕΤΕ, Φεβ. 2019) 

  



 

 

 
Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 

 
*      21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 
Πηγή: ICAP, Hellastat, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ 

 
 

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/

