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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. 

 

 
 

 

Η οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης αλλά με 
επιβραδυνόμενο ρυθμό  

 

Η ανάκαμψη της οικονομίας συνεχίστηκε το 1ο τρίμηνο του 2019, με τον ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ να παρουσιάζει, ωστόσο, αποδυνάμωση σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 

1ο τρίμηνο του 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε σε +1,3%, έναντι +2,6% το 1ο 

τρίμηνο του 2018 και +1,9% συνολικά το 2018. Η αποδυνάμωση αυτή οφείλεται κυρίως 

στην εξασθένιση της δυναμικής των εξαγωγών αγαθών (-0,7% έναντι +11,1% το 1ο 

τρίμηνο του 2018 και +8,4% συνολικά το 2018) και στην ταχύτερη άνοδο των συνολικών 

εισαγωγών (+9,5% έναντι πτώσης -7,5% το 1ο τρίμηνο του 2018 και αύξησης +4,2% 

συνολικά το 2018). Έτσι, η συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν 

αρνητική κατά -1,9 π.μ. (Δ01 και Δ02). Αντίθετα, οι επενδύσεις, περιλαμβανομένης της 

μεταβολής αποθεμάτων, εμφανίζουν άνοδο +21,2%, έναντι υποχώρησης -23,2% το 1ο 

τρίμηνο του 2018 και αύξησης +1,8% συνολικά το 2018, συμβάλλοντας θετικά κατά +3,4 

π.μ. στην αύξηση του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι η μεγάλη υποχώρηση των επενδύσεων κατά το 

1ο τρίμηνο του 2018 ήταν αποτέλεσμα της πτώσης των εισαγωγών πλοίων, η οποία είχε 

αποτυπωθεί στη μείωση των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό (-56%). Η συγκυριακή 

αυτή επίδραση αποτυπώνεται και στα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2019, με τις 

επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό να εμφανίζουν άνοδο +19%. Την ίδια ώρα, οι 

επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αυξήθηκαν κατά +2,6% (έναντι +22,7% το 1ο 

τρίμηνο του 2018 και +15,9% συνολικά το 2018), ενώ παράλληλα οι επενδύσεις σε 

κατοικίες συνέχισαν να κινούνται σε θετικό έδαφος (+6,4%), τροφοδοτούμενες κατά μεγάλο 

μέρος από την άνοδο του τουρισμού και τη διάδοση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τέλος, οι 

επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές εμφάνισαν ανάκαμψη (+10,9%), κυρίως λόγω της 

επιτάχυνσης των δημοσίων κατασκευών (Δ03). Από την πλευρά της καταναλωτικής 

δαπάνης, η ιδιωτική κατανάλωση συνεχίζει να ανακάμπτει με σχετικά αργούς 

ρυθμούς (+0,8%, έναντι +0,5% το 1ο τρίμηνο του 2018 και +1,1% συνολικά το 2018), 

καθώς το εισόδημα των νοικοκυριών δέχεται πιέσεις από την υπερφορολόγηση. Αντίθετα, η 

υποχώρηση της δημόσιας κατανάλωσης συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό (-4,1%, 

έναντι -0,3% το 1ο τρίμηνο του 2018 και -2,5% συνολικά το 2018), αντανακλώντας την 

περικοπή δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το 

πρωτογενές πλεόνασμα.  

Από την πλευρά της προσφοράς, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία αυξήθηκε κατά 

+0,3% το 1ο τρίμηνο του 2019 (έναντι +2,2% το 1ο τρίμηνο του 2018), με τις κατασκευές 

(+32,2%), το εμπόριο μαζί με τις μεταφορές και τον τουρισμό (+2,5%), τη μεταποίηση 
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(+0,2%) και τις επαγγελματικές υπηρεσίες (+1,8%) να κινούνται σε θετικό έδαφος. Στους 

υπόλοιπους κλάδους η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μειώθηκε, με τις μεγαλύτερες 

απώλειες να καταγράφονται στις τράπεζες (-10,6%) και στην ενημέρωση και επικοινωνία (-

2,3%, Δ04 και Δ05).  

Την ίδια ώρα, η παραγωγικότητα της εργασίας σημείωσε αρνητική μεταβολή (-1,8%, 

έναντι αύξησης +0,6% το 1ο τρίμηνο του 2018 και +0,1% συνολικά το 2018), με τις 

ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς ανά μισθωτό να διαμορφώνονται σε +0,4% (έναντι 

+1,3% το 1ο τρίμηνο του 2018 και +1,3% συνολικά το 2018, Δ06 και Δ07). Η 

απασχόληση, επίσης, των μισθωτών και του συνόλου των εργαζομένων, συνεχίζει 

να αυξάνεται το 1ο τρίμηνο του 2019 με ρυθμούς +3,9% και +2,1% αντίστοιχα (Δ08). 

Η εικόνα που συνθέτουν τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνει τη θέση του ΣΕΒ ότι η μέχρι 

τώρα ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει βασιστεί στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 

την αυξανόμενη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως λόγω των 

περιορισμών στο διεθνές εμπόριο που προκαλούν οι πολιτικές των ΗΠΑ και της 

Κίνας, θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, η επίτευξη των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα 

3,5% του ΑΕΠ δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την εφαρμογή πολιτικών τόνωσης της 

ιδιωτικής κατανάλωσης. Συνεπώς, η οικονομία χρειάζεται μεγαλύτερη εξωστρέφεια και 

περισσότερες επενδύσεις. 

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 3η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας κάνει λόγο 

για ικανοποιητική πορεία της Ελλάδας κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο, διαπιστώνοντας 

ωστόσο σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων 

και ιδιωτικοποιήσεων. Ταυτόχρονα, διατυπώνει επιφυλάξεις για τα μέτρα που 

ανακοινώθηκαν στις 7 Μαΐου από τον Πρωθυπουργό εκτιμώντας ότι αυτά θα προκαλέσουν 

δημοσιονομική επιβάρυνση ίση με 1% του ΑΕΠ από το 2019 και μετά, θέτοντας σε κίνδυνο 

τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα.  

Οι βασικές επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανά τομέα είναι οι εξής: 

 Δημοσιονομικές παρεμβάσεις: διαπιστώνεται πρόοδος στο πλαίσιο αποτίμησης 

του ΕΝΦΙΑ αν και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η αναπροσαρμογή των 

αντικειμενικών αξιών, ενώ αναφέρονται σημαντικές καθυστερήσεις στην 

εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και στη στελέχωση της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σχετικά με τη ρύθμιση για την πληρωμή 

φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις, η Επιτροπή αναφέρει ότι 

δεν δίνεται κάποια συγκεκριμένη προτεραιότητα όσον αφορά την επιλεξιμότητα ή 

την εκ των προτέρων αξιολόγηση βιωσιμότητας. Ταυτόχρονα, εκτιμά ότι η 

αναγγελία αυτής της ρύθμισης μπορεί να συνέβαλε στην επιδείνωση της 

είσπραξης εσόδων και μπορεί να ενέχει κινδύνους για την πειθαρχία όσον αφορά 

την αποπληρωμή. 

 Κοινωνική πρόνοια: εκφράζεται ανησυχία για την αύξηση της συνταξιοδοτικής 

δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ αναφέρεται ότι η πρόσφατη νομοθεσία, με 

την οποία χαλαρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αυξάνονται τα 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα, σε συνδυασμό με την επαναφορά 13ης σύνταξης, 

καταργεί σημαντικά στοιχεία των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων που 

θεσπίστηκαν το 2012 και το 2016. Παράλληλα, η Επιτροπή εκτιμά ότι τα μέτρα 

αυτά θα μειώσουν το σχετικό μερίδιο των κοινωνικών παροχών προς όφελος των 

νέων και του πληθυσμού σε εργάσιμη ηλικία. Την ίδια ώρα, διαπιστώνεται 

πρόοδος, αν και με αργό ρυθμό, στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τις κεντρικές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα 

της υγείας και τη μεταρρύθμιση του συστήματος παροχών αναπηρίας. Τέλος, 

σημειώνεται η θετική πορεία του προγράμματος  για το Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης. 

 Χρηματοπιστωτικός τομέας: στις θετικές εξελίξεις αναφέρεται η περαιτέρω 

βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, ωστόσο το πλαίσιο 

αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει προκλήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, αν και η διεξαγωγή 

https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-may-2019_en
https://primeminister.gr/2019/05/07/21445
https://primeminister.gr/2019/05/07/21445
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ηλεκτρονικών πλειστηριασμών προχωράει σε όλη την επικράτεια, μεγάλο μέρος 

των πλειστηριασμών ακυρώνεται, αναστέλλεται ή είναι ανεπιτυχές. 

 Αγορά εργασίας: αναμένεται η εκ των υστέρων αξιολόγηση της αύξησης του 

κατώτατου μισθού, ενώ αξιολογείται θετικά η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για 

την καταπολέμηση της αδήλωτης απασχόλησης. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό 

σύστημα, η Επιτροπή εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο η τρέχουσα πολιτική 

για την αναβάθμιση των ιδρυμάτων τεχνικής εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια θα 

βελτιώσει το κατακερματισμένο τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Αγορές προϊόντων και ανταγωνιστικότητα: εκφράζεται ανησυχία για τη 

στασιμότητα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, 

επισημαίνονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία εκποίησης των 

λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.  

 Ιδιωτικοποιήσεις: αποτυπώνεται η κατάσταση της αξιοποίησης περιουσιακών 

στοιχείων αναφορικά με τη Μαρίνα Αλίμου, τα Ελληνικά Πετρέλαια, τον Διεθνή 

Αερολιμένα Αθηνών, τη ΔΕΠΑ, την Εγνατία Οδό, και τους Περιφερειακούς 

Λιμένες, αναφέροντας πως η πρόοδος στις μικρότερες συναλλαγές 

αντισταθμίζεται από καθυστερήσεις σε άλλες. 

 Δημόσια διοίκηση: η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει σημειωθεί γενική πρόοδος 

ως προς τις ειδικές δεσμεύσεις για τα μέσα του 2019 στον τομέα της 

μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, ωστόσο αναφέρει ότι ο ρυθμός διορισμού 

των Διοικητικών Γραμματέων παραμένει πολύ αργός. Για το πρόγραμμα 

προσλήψεων για το 2019 και την περίοδο 2020-2022, αν και τηρείται ο κανόνας 

«μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση» για προσλήψεις νέου μόνιμου 

προσωπικού, το 2018 δεν τηρήθηκε το ανώτατο όριο για το έκτακτο προσωπικό. 

Έτσι, η Επιτροπή εκτιμά ότι ο αριθμός των έκτακτων υπαλλήλων θα πρέπει να 

μειωθεί κατά 1.550 άτομα περίπου το 2019, προκειμένου να διατηρηθεί το 

συνολικό μέγεθος του δημόσιου τομέα. Την ίδια ώρα, αναφέρεται πως οι 

μισθολογικές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα ενέχουν κινδύνους για το ενιαίο 

μισθολόγιο. 

 Δημόσιο χρέος: το βασικό σενάριο της επικαιροποίησης της ανάλυσης 

βιωσιμότητας του χρέους δείχνει ότι το χρέος παραμένει σε καθοδική πορεία, αν 

και θα ξεπερνά το 100% του ΑΕΠ έως το 2048. Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές 

ανάγκες της Ελλάδας θα κυμαίνονται γύρω στο 10% του ΑΕΠ έως το 2032 και θα 

παραμείνουν περίπου στο 17% του ΑΕΠ στο τέλος του χρονικού ορίζοντα των 

προβλέψεων. 

Πέρα από τις αναλυτικές επισημάνσεις της Επιτροπής ανά τομέα, το κύριο θέμα της 

επίτευξης του στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% του ΑΕΠ και η πιθανή 

αναθεώρησή του προς τα κάτω, με κάλυψη του υπολοίπου από το απόθεμα ρευστότητας, 

θα επανεξεταστεί το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, όπως επίσης και οι δημοσιονομικοί 

κίνδυνοι που ενέχουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 7 Μαΐου 2019. Στη βάση αυτών, 

πάγια θέση του ΣΕΒ είναι ότι η χρηματοδότηση των πρωτογενών πλεονασμάτων 

ύψους 3,5% του ΑΕΠ -και των όποιων υπερπλεονασμάτων- μέσω της 

υπερφορολόγησης δεν είναι βιώσιμη και εμποδίζει την οικονομία να εισέλθει σε μία 

τροχιά υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης. Ιδιαίτερα όταν περικόπτονται δαπάνες από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και λειτουργικές δαπάνες από 

νευραλγικούς τομείς του κράτους, όπως η υγεία και η παιδεία, οδηγώντας σε 

υποβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.    

Αναφορικά με τις εξελίξεις στους βραχυχρόνιους δείκτες, η μεταποίηση εξακολουθεί να 

παρουσιάζει αντοχές, παρά τις μικτές τάσεις σε διεθνές επίπεδο, την ώρα που οι εξαγωγές 

αγαθών ανακάμπτουν τον Απρίλιο του 2019. Παράλληλα, η ανάκαμψη του όγκου των 

λιανικών πωλήσεων τον Μάρτιο 2019, περιόρισε τις απώλειες συνολικά κατά το 1ο τρίμηνο 

του έτους, έπειτα από τη σημαντική υποχώρηση τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Από 

την άλλη πλευρά, ο τουρισμός ξεκινάει ιδιαίτερα δυναμικά το 2019, ενισχύοντας τις 

προοπτικές για τις επιδόσεις στο σύνολο του έτους.  
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Πιο αναλυτικά: 

- Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε οριακά τον Μάιο του 2019 και 

διαμορφώθηκε στις 100,8 μονάδες, από 100,3 τον προηγούμενο μήνα και 103,6 

μονάδες τον Μάιο του 2018. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία και το 

λιανικό εμπόριο δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα, ενώ στις υπηρεσίες το κλίμα βελτιώθηκε ελαφρά και στις 

κατασκευές επιδεινώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Ειδικότερα, στη βιομηχανία, 

αν και το αρνητικό ισοζύγιο περιορίστηκε στις -0,2 μονάδες, από -0,9 τον 

προηγούμενο μήνα και -1,5 τον Μάιο του 2018, το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

αναμένει μείωση της παραγωγής το επόμενο διάστημα αυξήθηκε σε 15%, από 6% 

τον προηγούμενο μήνα, ενώ παράλληλα υποχώρησαν και οι εκτιμήσεις για την 

πορεία των εξαγωγών τους προσεχείς μήνες. Στο λιανικό εμπόριο, οι προσδοκίες 

των επιχειρήσεων εμφανίζουν σταθεροποίηση, μετά από τη μεγάλη πτώση κατά το 

1ο τρίμηνο του 2019, με τις εκτιμήσεις τους για τις τρέχουσες πωλήσεις να 

ενισχύονται, την ώρα όμως που οι προβλέψεις τους για την εξέλιξή τους 

βραχυπρόθεσμα επιδεινώνονται. Στις υπηρεσίες, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών 

εκτιμήσεων βελτιώθηκε ελαφρά, καθώς οι επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδοξες για 

την πορεία της τρέχουσας ζήτησης και την βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της. Αντίθετα, 

στις κατασκευές το κλίμα επιδεινώθηκε, διαμορφώνοντας πτωτική τάση, ιδίως 

στον τομέα των ιδιωτικών κατασκευών, με το μεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων (76%) να δηλώνει απαισιόδοξο για το επίπεδο των εργασιών το 

επόμενο τρίμηνο.  

- Η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε περαιτέρω τον Μάιο του 2019, 

παραμένοντας κοντά στο επίπεδο των -30 μονάδων από τις αρχές του έτους. 

Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις -29,5 μονάδες, από -30,9 τον 

προηγούμενο μήνα και -48,6 τον Μάιο του 2018. Η αισιοδοξία των νοικοκυριών 

αποτυπώνεται σε όλους τους επιμέρους δείκτες, ιδίως στις εκτιμήσεις τους για την 

πορεία της οικονομικής τους κατάστασης, της γενικότερης κατάστασης της χώρας 

και της ανεργίας. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη το τελευταίο διάστημα ακολουθεί 

πορεία αντίστοιχη με αυτή που παρατηρείται συνήθως κατά τις προεκλογικές 

περιόδους, ενώ η βελτίωση του Μαΐου μπορεί να συνδεθεί με τις εξαγγελίες της 

κυβέρνησης στις 7 Μαΐου 2019 των μέτρων ενίσχυσης του εισοδήματος των 

νοικοκυριών (καταβολή χρηματικής παροχής μόνιμου χαρακτήρα σε 

συνταξιούχους, μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα, μείωση συντελεστών εισφοράς ειδικής 

αλληλεγγύης, κλπ). 

- Οι προσδοκίες στη μεταποίηση με βάση τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών 

(PMI) διατηρούνται σε θετικό έδαφος, παρά τη μικρή υποχώρηση που 

καταγράφηκε τον Μάιο του 2019. Ειδικότερα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 54,2 

μονάδες από 56,6 τον προηγούμενο μήνα παραμένοντας για 24ο συνεχόμενο μήνα 

πάνω από το όριο των 50 μονάδων (όριο μηδενικής μεταβολής). Αν και ο ρυθμός 

αύξησης της παραγωγής εξασθένησε, παρέμεινε έντονος, όπως και η άνοδος των 

νέων παραγγελιών, τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και για εξαγωγές. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης, η οποία ήταν μεταξύ των 

ισχυρότερων που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας. Ταυτόχρονα, οι 

τιμολογιακές πιέσεις εξασθένησαν. 

- Η παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών συνέχισε να κινείται 

ανοδικά τον Απρίλιο του 2019 (+2,6%), ενώ συνολικά κατά το διάστημα Ιαν – 

Απρ 2019 εμφανίζει αύξηση +3,7%, επιπλέον αύξησης +2,4% κατά το αντίστοιχο 

διάστημα του 2018, ως αποτέλεσμα κυρίως της ανόδου της παραγωγής στους 

κλάδους τροφίμων (+1,4%), φαρμάκων (+26,4%), χημικών (+6,4%), ηλεκτρονικών 

προϊόντων (+18,5%) και καπνού (+52,8%).   

- Οι εξαγωγές αγαθών πλην καυσίμων και πλοίων ανέκαμψαν τον Απρίλιο του 

2019, παρουσιάζοντας αύξηση +13% (+12,2% σε σταθερές τιμές), μετά από την 

εξασθένισή τους τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Απρ 

2019 εμφανίζουν άνοδο +6,2% (+5,7% σε σταθερές τιμές), επιπλέον αύξησης 

+13,6% το αντίστοιχο διάστημα το 2018, κυρίως ως αποτέλεσμα της ανόδου των 

εξαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων (+10,5%).    

https://primeminister.gr/2019/05/07/21445
https://primeminister.gr/2019/05/07/21445
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H οικονομία παραμένει σε 

τροχιά ανάκαμψης το 1ο 

τρίμηνο του 2019, ωστόσο 

ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ 

παρουσιάζει επιβράδυνση. 

Η ανάπτυξη στηρίζεται 

κυρίως στις εξαγωγές 

υπηρεσιών και τις 

επενδύσεις, χωρίς ωστόσο 

να αλλάζει ουσιαστικά η 

παραγωγική δομή της 

οικονομίας, την ώρα που η 

βελτίωση της 

παραγωγικότητας 

ανακόπτεται και η 

υποκατάσταση εισαγωγών 

υποτονική. Ταυτόχρονα, η 

κατανάλωση παραμένει 

αναιμική, κυρίως λόγω της 

υπερφορολόγησης. 

 

 

- Ο όγκος λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων παρουσίασε ανάκαμψη τον 

Μάρτιο του 2019 (+3,3%), έπειτα από σημαντική πτώση τους δύο προηγούμενους 

μήνες (-4,3% τον Φεβρουάριο και -3,4% τον Ιανουάριο του 2019). Έτσι, οι 

απώλειες συνολικά κατά το 1ο τρίμηνο του 2019 περιορίστηκαν στο -1,5%, έναντι 

αύξησης +1,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Σε όλες τις κατηγορίες 

καταστημάτων καταγράφεται υποχώρηση του όγκου πωλήσεων, εκτός από τα 

καταστήματα οικιακού εξοπλισμού και βιβλίων / προϊόντων τεχνολογίας (+2,9% και 

+12,3% αντίστοιχα το 1ο τρίμηνο του 2019).  

- Οι τουριστικές εισπράξεις και οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά +37,2% και +7,8% 

αντίστοιχα κατά το 1ο τρίμηνο του 2019. Αν και τα στοιχεία αυτά αφορούν σε 

περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης σε απόλυτους αριθμούς, δημιουργούν 

ιδιαίτερα θετικές προσδοκίες για την πορεία του τουρισμού το 2019. Ταυτόχρονα, 

κατά το 1ο τρίμηνο του 2019 οι εισπράξεις από μεταφορές αυξήθηκαν κατά 

+10% και από λοιπές υπηρεσίες κατά +10,1% συμβάλλοντας στην άνοδο του 

πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών κατά €460 εκατ. 

- Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 18,1% τον Μάρτιο του 2019, από 18,4% 

τον προηγούμενο μήνα και 20,2% τον Μάρτιο του 2018. Επιπρόσθετα, σύμφωνα 

με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, κατά το διάστημα Ιαν – Απρ 2019 οι καθαρές νέες 

θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 159,8 χιλ. (έναντι 155,8 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα 

του 2018), εκ των οποίων 100,1 χιλ. στον τουρισμό (έναντι 96,4 χιλ. το 1ο τρίμηνο 

του 2018). Η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη που έχει καταγραφεί στο 4μηνο έτους 

από το 2001, ενώ το μερίδιο των προσλήψεων πλήρους απασχόλησης παρέμεινε 

στο ίδιο επίπεδο με εκείνο κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Σημειώνεται ότι, 

για πρώτη φορά παρατηρείται αρνητική μεταβολή  -3,27% των προσλήψεων 

θέσεων πλήρους απασχόλησης τον μήνα Μάρτιο του 2019 (έναντι Μαρτίου 2018) 

και επιβράδυνση του ρυθμού μεταβολής των συνολικών προσλήψεων στο 5,26% 

τον Απρίλιο του 2019 από 19,58% τον Απρίλιο του 2018. Επίσης, σύμφωνα με 

στοιχεία του ΟΑΕΔ, τον Απρίλιο του 2019 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων 

που αναζητούν εργασία μειώθηκε κατά -58,8 χιλ. σε σύγκριση με τον προηγούμενο 

μήνα, αλλά παραμένει μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 

(869,3 χιλ. τον Απρίλιο του 2019 έναντι 837,3 χιλ. τον Απρίλιο του 2018).  

- Ο ρυθμός χρηματοδότησης των επιχειρήσεων παρέμεινε σε θετικό έδαφος 

για 5ο συνεχόμενο μήνα τον Απρίλιο του 2019 (+2,6%), γεγονός το οποίο 

αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για τη βελτίωση της ρευστότητας το επόμενο 

διάστημα. Ταυτόχρονα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €833 

εκατ., με το υπόλοιπό τους να ανέρχεται σε €111,2 δισ., έναντι €110 δισ. στο τέλος 

του 2018 και €104,4 δισ. τον Απρίλιο του 2018. Η σταθερή άνοδος των 

καταθέσεων (+€11,1 δισ. από τον Ιούλιο του 2015, όταν επιβλήθηκαν τα capital 

controls) καταδεικνύει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό 

σύστημα.     

Συνολικά, η οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης το 1ο τρίμηνο του 2019, ωστόσο ο 

ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ παρουσιάζει επιβράδυνση. Η ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στις 

εξαγωγές υπηρεσιών και τις επενδύσεις, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ουσιαστικά η 

παραγωγική δομή της οικονομίας, την ώρα που η βελτίωση της παραγωγικότητας 

ανακόπτεται και η υποκατάσταση εισαγωγών παραμένει υποτονική. Ταυτόχρονα, η 

κατανάλωση εξακολουθεί να είναι αναιμική, κυρίως λόγω της υπερφορολόγησης. Η 

ανάκαμψη αυτή δεν είναι βιώσιμη, ιδίως όταν στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον 

εμφανίζονται συνεχώς νέες πηγές αβεβαιότητας. Χρειάζεται αποφασιστική αλλαγή 

πολιτικής, με κεντρική στόχευση την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της 

εξωστρέφειας, ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης να διαχυθούν σε όλη την οικονομία, 

δημιουργώντας νέες δουλειές και σταθερά εισοδήματα.  
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Δ01: Συνιστώσες του ΑΕΠ από την πλευρά της ζήτησης 
(ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί Q1 2019 και Eurostat) 

Ετήσια % μεταβολή, τιμές 2010, με εποχ. διόρθωση 2017 2018 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 

ΑΕΠ 1,5% 1,9% 2,6% 1,6% 2,1% 1,5% 1,3% 

Τελική καταναλωτική δαπάνη 0,5% 0,4% 0,2% 0,7% 0,0% 0,2% -0,1% 

   Ιδιωτική κατανάλωση 0,9% 1,1% 0,5% 1,3% 1,1% 1,1% 0,8% 

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

Επενδύσεις 10,0% 1,8% -23,2% -3,0% 41,1% 4,5% 21,2% 

   Επενδύσεις σε πάγια 9,1% -12,2% -9,0% 19,1% -22,8% -26,5% 7,9% 

Επενδύσεις εξαιρουμένων των εισαγωγών πλοίων* 5,0% 12,3% -8,4% 12,7% 29,8% 18,4% 21,6% 

   Επενδύσεις σε πάγια εξαιρουμένων των εισαγωγών πλοίων* 4,5% -4,7% 15,6% 42,7% -30,8% -19,4% 7,2% 

Εξαγωγές 6,8% 8,7% 8,6% 9,2% 6,9% 10,1% 4,0% 

   Αγαθά 5,7% 8,4% 11,1% 6,9% 7,5% 8,0% -0,7% 

   Υπηρεσίες 8,0% 9,0% 5,1% 12,3% 7,2% 12,4% 8,7% 

Εισαγωγές 7,1% 4,2% -7,5% 2,8% 15,6% 2,1% 9,5% 

   Αγαθά 6,7% 2,0% -11,3% 0,0% 15,5% 0,3% 9,9% 

   Υπηρεσίες 9,0% 14,4% 11,8% 16,0% 16,7% 13,2% 5,5% 

Εισαγωγές χωρίς πλοία* 5,4% 7,6% -1,0% 8,0% 12,3% 6,3% 9,3% 

   Αγαθά χωρίς πλοία* 4,7% 6,0% -4,0% 6,1% 11,4% 5,2% 9,6% 

* Εκτίμηση ΣΕΒ με βάση τα στοιχεία διεθνούς εμπορίου αγαθών της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT.  

 

 
 
Δ02: Συμβολή στη μεταβολή του ΑΕΠ 
(ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί Q1 2019 και Eurostat) 

 2017 2018 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 

ΑΕΠ 1,5% 1,9% 2,6% 1,6% 2,1% 1,5% 1,3% 

Τελική καταναλωτική δαπάνη 0,5% 0,3% 0,2% 0,6% 0,0% 0,2% -0,1% 

   Ιδιωτική κατανάλωση 0,6% 0,8% 0,4% 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 

   Δημόσια κατανάλωση -0,1% -0,5% -0,1% -0,8% -1,0% -0,3% -0,9% 

Επενδύσεις 1,3% 0,4% -3,2% -0,4% 5,2% -1,4% 3,4% 

   Επενδύσεις σε πάγια 1,1% -1,6% -1,1% 2,1% -3,3% -3,9% 0,9% 

Επενδύσεις εξαιρουμένων των εισαγωγών πλοίων* 1,2% 1,4% -0,8% 1,2% 4,1% -0,1% 3,3% 

   Επενδύσεις σε πάγια εξαιρουμένων των εισαγωγών πλοίων* 0,5% -0,5% 1,4% 3,7% -4,4% -2,6% 0,7% 

Εξαγωγές 2,1% 2,8% 2,7% 2,9% 2,3% 3,3% 1,3% 

   Αγαθά 1,0% 1,5% 1,9% 1,2% 1,3% 1,4% -0,1% 

   Υπηρεσίες 1,1% 1,3% 0,7% 1,7% 1,1% 1,8% 1,2% 

Εισαγωγές -2,3% -1,4% 2,8% -1,0% -5,2% -0,7% -3,2% 

   Αγαθά -1,8% -0,6% 3,6% 0,0% -4,2% -0,1% -2,7% 

   Υπηρεσίες -0,5% -0,8% -0,7% -0,9% -1,0% -0,8% -0,3% 

Εισαγωγές χωρίς πλοία* -1,7% -2,5% 0,4% -2,6% -4,0% -2,1% -3,0% 

   Αγαθά χωρίς πλοία* -1,2% -1,6% 1,1% -1,6% -3,1% -1,4% -2,6% 

* Εκτίμηση ΣΕΒ με βάση τα στοιχεία διεθνούς εμπορίου αγαθών της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT.  

 
 
 
Δ03: Επενδύσεις κατά κατηγορία 
(ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί Q1 2019 και Eurostat) 

Ετήσια % μεταβολή, τιμές 2010, με εποχ. διόρθωση 2017 2018 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 

Σύνολο επενδύσεων σε πάγια 9,1% -12,2% -9,0% 19,1% -22,8% -26,5% 7,9% 

Κατοικίες -5,5% 17,2% 11,3% 5,7% 21,2% 32,1% 6,4% 

Λοιπές κατασκευές 1,2% -22,9% -2,3% 43,9% -55,7% -19,1% 10,9% 

Αγροτικά προϊόντα 19,4% 3,8% 3,1% 3,6% 4,7% 3,6% -0,4% 

Μεταφορικός εξοπλισμός* 50,9% -43,5% -56,0% -44,6% 150,5% -72,3% 19,0% 

Εξοπλισμός ΤΠΕ 6,6% 16,8% 27,1% 16,1% 15,8% 10,4% -0,5% 

Μηχανολογικός εξοπλισμός* 6,2% 15,9% 22,7% 21,2% 19,4% 4,7% 2,6% 

Λοιπά προϊόντα -1,0% -0,1% 0,3% 0,0% 0,6% -1,3% -1,7% 

* Περιλαμβάνονται και οπλικά συστήματα  
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Δ04: Συνιστώσες του ΑΕΠ από την πλευρά της προσφοράς 
(ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί Q1 2019 και Eurostat) 

Ετήσια % μεταβολή, τιμές 2010, με εποχ. διόρθωση 2017 2018 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 

Σύνολο Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 2,0% 1,8% 2,2% 2,1% 1,3% 1,5% 0,3% 

Γεωργία 10,0% 2,9% 6,9% 4,6% 1,7% 1,1% -0,9% 

Βιομηχανία 3,6% 1,8% 0,8% 2,3% 0,8% 2,9% -0,2% 

Μεταποίηση 3,0% 2.0% 1,7% 1,7% 0,9% 3,2% 0,2% 

Κατασκευές 0,4% 7,9% 5,2% 9,3% 2,2% 12,0% 32,2% 

Εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός 4,1% 4,3% 4,3% 4,2% 3,9% 4,1% 2,5% 

Ενημέρωση και επικοινωνία -1,3% 0,3% 0,2% -1,3% 0,3% 0,6% -2,3% 

Τράπεζες, ασφάλειες -6,6% -10,0% -8,6% -9,9% -9,9% -11,4% -10,6% 

Αγορά ακινήτων 2,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Επαγγελματικές, επιστημονικες και τεχνικές δραστηριότητες 3,2% 5,4% 7,5% 5,3% 6,4% 2,8% 1,8% 

Δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση και υγεία -0,5% 0,7% 1,5% 2,0% -0,9% 0,4% -1,4% 

Τέχνες, διασκέδαση 0,1% 2,0% 8,2% 5,3% -2,4% -3,0% 0,1% 

 

 

 
Δ05: Συμβολή στη μεταβολή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 
(ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί Q1 2019 και Eurostat) 

 2017 2018 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 

Σύνολο Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 2,0% 1,8% 2,2% 2,1% 1,3% 1,5% 0,3% 

Γεωργία 0,4% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 

Βιομηχανία 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,0% 

Μεταποίηση 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 

Κατασκευές 0,0% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,4% 0,9% 

Εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 0,6% 

Ενημέρωση και επικοινωνία 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 

Τράπεζες, ασφάλειες -0,3% -0,4% -0,4% -0,4% -0,4% -0,4% -0,4% 

Αγορά ακινήτων 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Επαγγελματικές, επιστημονικες και τεχνικές δραστηριότητες 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 

Δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση και υγεία -0,1% 0,2% 0,3% 0,4% -0,2% 0,1% -0,3% 

Τέχνες, διασκέδαση 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% -0,1% -0,1% 0,0% 

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις από το σύνολο οφείλονται στη χρήση κλαδικών αποπληθωριστών. 
 
 
 
Δ06: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά απασχολούμενο κατά κλάδο 
(ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί Q1 2019 και Eurostat) 

Ετήσια % μεταβολή, τιμές 2010, με εποχ. διόρθωση 2017 2018 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 

Σύνολο 0,5% 0,1% 0,6% 0,5% -0,3% -0,4% -1,8% 

Γεωργία 9,8% -0,7% 3,6% 1,2% -2,6% -2,5% -1,3% 

Βιομηχανία 0,8% 1,4% -0,3% 2,2% 0,3% 2,8% -3,2% 

   Μεταποίηση 0,2% 1,8% 1,0% 1,8% 0,8% 3,4% -3,5% 

Κατασκευές -1,1% 6,8% 3,9% 8,1% 4,8% 7,3% 35,4% 

Εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός 2,2% 3,1% 3,4% 3,8% 2,1% 2,5% 0,3% 

Ενημέρωση και επικοινωνία -5,5% -7,4% -6,8% -8,9% -9,4% -5,8% -15,3% 

Τράπεζες, ασφάλειες -6,8% -3,0% -2,9% 0,2% -3,9% -5,2% -6,5% 

Αγορά ακινήτων 12,1% -4,1% 2,3% -8,2% -8,3% -2,5% -13,5% 

Επαγγελματικές/επιστημονικες/τεχνικές δραστ. 0,8% 3,4% 5,0% 3,1% 5,7% 0,3% -0,3% 

Δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση και υγεία -0,8% -2,2% -0,7% -2,1% -3,3% -2,4% -5,1% 

Τέχνες, διασκέδαση -2,8% 2,5% 6,5% 5,7% -1,7% -0,8% 2,2% 

 
 
  



 

 

TEYXΟΣ 46 | 12 Ιουνίου 2019 | σελ. 8 

Δ07: Αμοιβές ανά μισθωτό κατά κλάδο 
(ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί Q1 2019 και Eurostat) 

Ετήσια % μεταβολή, τρέχ. τιμές, με εποχ. διόρθωση 2017 2018 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 

Σύνολο 0,5% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 0,7% 0,4% 

Γεωργία -1,9% 1,3% -1,4% 3,5% 1,1% 1,0% 6,2% 

Βιομηχανία -1,4% 1,8% 1,3% 2,6% 1,9% 0,9% -0,1% 

   Μεταποίηση 0,6% 1,7% 1,0% 2,6% 2,3% 0,8% 0,6% 

Κατασκευές -8,6% -0,5% -2,3% -1,1% 0,3% -0,2% 2,6% 

Εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός 4,4% 1,3% 1,5% 1,3% 1,5% 0,9% 1,2% 

Ενημέρωση και επικοινωνία -1,2% 2,2% 0,0% -1,4% 4,9% 4,3% 2,0% 

Τράπεζες, ασφάλειες 5,6% 0,8% 0,5% 1,8% -0,4% 0,9% 1,2% 

Αγορά ακινήτων 11,9% 5,1% 2,7% 3,0% 7,4% 7,4% 1,6% 

Επαγγελματικές/επιστημονικες/τεχνικές δραστ. -1,9% 2,5% 2,5% 2,4% 3,6% 1,4% 1,6% 

Δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση και υγεία 0,1% 0,9% 1,2% 1,0% 0,6% 0,2% -1,0% 

Τέχνες, διασκέδαση -1,8% 4,9% 3,9% 5,1% 4,7% 4,7% 3,9% 

 

 

Δ08: Απασχόληση κατά κλάδο (ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί Q1 2019 και Eurostat) 

Μισθωτοί 

Ετήσια % μεταβολή, στοιχεία με εποχ. διόρθωση 2017 2018 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 

Σύνολο 1,7% 2,3% 1,7% 2,3% 2,5% 2,6% 3,9% 

Γεωργία 0,1% 1,2% 1,6% -1,9% -0,2% 5,3% 5,7% 

Βιομηχανία 3,2% 1,2% 1,5% 1,5% 1,1% 0,6% 4,1% 

   Μεταποίηση 3,3% 0,9% 1,1% 1,4% 0,8% 0,5% 5,3% 

Κατασκευές 1,5% 0,6% -3,3% 1,0% -0,8% 5,8% 1,5% 

Εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός 2,5% 3,3% 1,9% 2,7% 4,6% 3,8% 5,6% 

Ενημέρωση και επικοινωνία 4,6% 8,7% 8,6% 8,0% 12,1% 6,4% 15,1% 

Τράπεζες, ασφάλειες -1,0% -5,9% -5,2% -9,7% -4,4% -4,0% -3,6% 

Αγορά ακινήτων -7,4% 10,5% 11,3% 15,2% 12,5% 3,5% 10,3% 

Επαγγελματικές/επιστημονικες/τεχνικές δραστ. 3,7% 0,7% 0,1% 1,5% -0,3% 1,6% 2,2% 

Δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση και υγεία -0,1% 2,9% 1,9% 4,0% 2,7% 2,9% 3,9% 

Τέχνες, διασκέδαση 2,5% 1,1% 4,0% 1,2% 0,4% -1,0% -2,1% 

 

Σύνολο απασχολουμένων 

Ετήσια % μεταβολή, στοιχεία με εποχ. διόρθωση 2017 2018 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 

Σύνολο 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,9% 2,1% 

Γεωργία 0,2% 3,7% 3,1% 3,4% 4,4% 3,7% 0,4% 

Βιομηχανία 2,8% 0,4% 1,1% 0,1% 0,5% 0,1% 3,1% 

   Μεταποίηση 2,8% 0,1% 0,7% -0,1% 0,1% -0,2% 3,9% 

Κατασκευές 1,5% 1,0% 1,3% 1,1% -2,5% 4,4% -2,4% 

Εμπόριο, μεταφορές, τουρισμός 1,9% 1,2% 0,9% 0,4% 1,8% 1,5% 2,2% 

Ενημέρωση και επικοινωνία 4,4% 8,3% 7,5% 8,3% 10,7% 6,9% 15,4% 

Τράπεζες, ασφάλειες 0,2% -7,2% -5,9% -10,1% -6,2% -6,5% -4,3% 

Αγορά ακινήτων -8,8% 4,4% -2,0% 9,1% 9,2% 2,7% 15,8% 

Επαγγελματικές/επιστημονικες/τεχνικές δραστ. 2,5% 1,9% 2,4% 2,2% 0,6% 2,5% 2,1% 

Δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση και υγεία 0,3% 3,0% 2,2% 4,2% 2,5% 2,9% 3,9% 

Τέχνες, διασκέδαση 3,0% -0,5% 1,6% -0,4% -0,7% -2,2% -2,1% 
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Βασικοί οικονομικοί δείκτες  
 

Οικονομικό κλίμα 2016 2017 2018 2019 

M.O. M.O. Μ.Ο. Μαρ Απρ Μάι 

 Οικονομικό κλίμα 91,8 96,6 102,1 101,3 100,3 100,8 

 Καταναλωτική εμπιστοσύνη -62,9 -58,9 -44,0 -31,6 -30,9 -29,5 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης 72% 67% 55% 44% 42% 40% 

 % που προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας 79% 74% 59% 45% 46% 45% 

 % που προβλέπει αύξηση της ανεργίας 77% 68% 50% 45% 45% 41% 

 % που θεωρεί απίθανο να αποταμιεύσει  90% 91% 87% 83% 87% 81% 
 

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

 Απασχολούμενοι (μεταβολή περιόδου, εποχ. προσαρμοσμένα στοιχεία)  +55.600 +24.900 +10.400 Ιαν – Μαρ 

 Απασχολούμενοι (μεταβολή μήνα, εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) +1.800 +30.700 +9.000 Μαρ 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή περιόδου) -45.259 -42.611 -66.115 Ιαν – Απρ 

 Εγγεγραμμένοι άνεργοι αναζητούντες εργασία (μεταβολή μήνα) -52.972 -48.496 -58.807 Απρ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή περιόδου) +125.770 +155.826 +159.775 Ιαν – Απρ 

 Καθαρές προσλήψεις (μεταβολή μήνα) +92.132 +100.246 +110.895 Απρ 

 Ποσοστό ανεργίας (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 22,1% 20,2% 18,1% Μαρ 

 Μέσο ποσοστό περιόδου (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 22,6% 20,5% 18,4% Ιαν – Μαρ  

 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (%Δ) 1,2% 0,6% 0,2% Μάιος 

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

 Παραγωγικότητα ανά ώρα (2010 = 100) 92,7 93,7 93,4 A’ 3μηνο 

 Μέσος δείκτης περιόδου  92,8 93,1 … Ιαν – Δεκ 

 Ανταγωνιστικότητα (πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, 2010 = 100)* 81,6 83,3 82,2 Α’ 3μηνο 

 Μέσος δείκτης περιόδου  82,4 83,4 … Ιαν – Δεκ 
 

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

2016 2017 2018 
2018 2019 

Q1 Q1 

 ΑΕΠ  -0,2% 1,5% 1,9% 2,6% 1,3% 

 Εγχώρια ζήτηση 0,5% 1,6% 0,4% -2,9% 2,0% 

 Ιδιωτική κατανάλωση 0,0% 0,9% 1,1% 0,5% 0,8% 

 Δημόσια κατανάλωση -0,7% -0,4% -2,5% -0,3% -4,1% 

 Επενδύσεις (περιλ. της μεταβολής αποθεμάτων) 6,1% 10,0% 1,8% -23,2% 21,2% 

 Επενδύσεις σε πάγια 4,7% 9,1% -12,2% -9,0% 7,9% 

 Κατοικίες -12,6% -5,5% 17,2% 11,3% 6,4% 

 Λοιπές κατασκευές (πλην κατοικιών) 37,9% 1,2% -22,9% -2,3% 10,9% 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός (περιλ. οπλικά συστήματα) -7,2% 6,2% 15,9% 22,7% 2,6% 

 Μεταφορές (περιλ. οπλικά συστήματα) -5,6% 50,9% -43,5% -56,0% 19,0% 

 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -1,8% 6,8% 8,7% 8,6% 4,0% 

 Εξαγωγές αγαθών 3,7% 5,7% 8,4% 11,1% -0,7% 

 Εξαγωγές υπηρεσιών -7,7% 8,0% 9,0% 5,1% 8,7% 

 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 0,3% 7,1% 4,2% -7,5% 9,5% 

 Εισαγωγές αγαθών 2,9% 6,7% 2,0% -11,3% 9,9% 

 Εισαγωγές υπηρεσιών -10,8% 9,0% 14,4% 11,8% 5,5% 
 

Βασικοί βραχυχρόνιοι δείκτες 
(ετήσια μεταβολή) 

2017 
(σύνολο έτους) 

2018 
(σύνολο έτους) 

2019 Περίοδος 2019 Περίοδος 

 Βιομηχανική παραγωγή 4,5% 1,1% 0,8% Ιαν – Απρ -0,8% Απρ 

 Μεταποίηση (χωρίς πετρελαιοειδή) 3,7% 2,0% 3,7% Ιαν – Απρ 2,6% Απρ 

 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% -17,5% Ιαν – Φεβ -25,2% Φεβ 

 Λιανικές πωλήσεις (όγκος) 1,2% 1,5% -0,6% Ιαν – Μαρ 4,6% Μαρ 

 Χωρίς καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 1,3% 1,7% -1,5% Ιαν - Μαρ 3,3% Μαρ 

 Άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων 20,8% 22,6% 8,1% Ιαν – Απρ 20,4% Απρ 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 7,2% 10,5% 6,2% Ιαν – Απρ 13,0% Απρ 

 Εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία σε σταθερές τιμές*** 3,7% 9,1% 5,7% Ιαν – Απρ 12,2% Απρ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία (ΕΛΣΤΑΤ, τρεχ. τιμές) 7,8% 8,4% 6,7% Ιαν – Απρ 11,2% Απρ 

 Εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα & πλοία σε σταθερές τιμές*** 7,9% 8,7% 5,7% Ιαν – Απρ 9,3% Απρ 

 Τουρισμός – εισπράξεις 10,8% 10,1% 37,2% Ιαν – Μαρ 32,2% Μαρ 

 Μεταφορές – εισπράξεις 16,9% 14,9% 10,0% Ιαν – Μαρ 10,1% Μαρ 

 Λοιπές υπηρεσίες** – εισπράξεις 13,8% -2,5% 10,1% Ιαν – Μαρ 8,6% Μαρ 

 Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (ταξιδιώτες, εκτός κρουαζιέρας)  9,7% 10,8% 7,8% Ιαν – Μαρ 9,1% Μαρ 
* 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 
*** εκτίμηση ΣΕΒ  
Πηγή: ΙΟΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ, Υπ. Απασχόλησης, DG ECFIN, ΕΕ 
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Οικονομικό κλίμα 
 

  

ΑΕΠ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, A’ 3μηνο 2019, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Μάιος 2019) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Α’ 3μηνο 2019, ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Μάιος 2019) 

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Μάιος 2019) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

(ΙΟΒΕ-DG ECFIN, Μάιος 2019) 

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (PMI) ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

(Markit, Μάιος 2019) 

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

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

  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

(ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2019) 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(ΕΡΓΑΝΗ, Απρ. 2019) 

  

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

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

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Μάιος 2019) 

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2019, Bloomberg, 10 Ιουνίου 2019) 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ – ΚΟΣΤΟΥΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ (Eurostat, Α’ 3μηνο 2019) 
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Βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες 
 

  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ (ΕΛΣΤΑΤ, Απρ. 2019) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Απρ. 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, Μαρ. 2019) 

  

  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Δ’ 3μηνο 2018, ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2019) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2018) 
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Ομάδες προϊόντων Ιαν - Απρ  
%Δ 

(€ εκατ.) 2018 2019 

Αγροτικά προϊόντα 2.008,3 1.891,2 -5,8% 

   Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 1.487,5 1.505,8 1,2% 

   Ποτά – καπνός 193,9 234,5 21,0% 

   Λάδια και λίπη ζωικά ή φυτικά 326,9 150,9 -53,8% 

Πρώτες ύλες 433,5 542,0 25,0% 

Καύσιμα 3.377,0 3.411,9 1,0% 

Βιομηχανικά προϊόντα 4.472,3 4.944,1 10,5% 

   Χημικά 1.100,0 1.332,9 21,2% 

   Βιομηχανικά είδη κατά Α’ ύλη 1.672,5 1.726,7 3,2% 

   Μηχανήματα  998,3 1.009,2 1,1% 

   Διάφορα βιομηχανικά είδη 701,5 875,3 24,8% 

Άλλα 192,0 153,5 -20,1% 

Σύνολο 10.483,2 10.942,7 4,4% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 7.106,2 7.530,8 6,0% 

    

Πρόσθετη ανάλυση: Ιαν – Μαρ 
%Δ 

 2018 2019 

Μεταποιημένα προϊόντα 4.569,3 4.722,5 3,4% 

   εκ των οποίων: τρόφιμα/ποτά 947,7 798,8 -15,7% 

Πρώτες ύλες & ακατέργαστα 819,2 867,0 5,8% 

   εκ των οποίων: αγροτικά 484,1 457,6 -5,5% 

Σύνολο χωρίς καύσιμα 5.388,4 5.589,5 3,7% 

Καύσιμα 2.478,8 2.404,6 -3,0% 

Σύνολο 7.867,2 7.994,1 1,6% 

    

ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Απρ. 2019) 

 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  

(ΤτΕ, Μαρ. 2019) 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

(ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Απρ. 2019) 

  

  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

(ΤτΕ, Μαρ. 2019, Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων: COSCO, Απρ. 2019) 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

(ΣΕΤΕ, Απρ. 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/

