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Η ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ λα γίλεη κε 
θξηηήξην ηε κεηαβνιή ησλ κηζζψλ θαη ηνπ ηδίξνπ.  

ΔΠΗΚOΠΖΖ    

 ηε λέα θάζε πνπ εηζέξρεηαη ε θνηλσλία καο κε ηελ άξζε ηνπ lockdown, είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ λα αιιάμνπλ πξνο ην 
απνηειεζκαηηθφηεξν θαη νη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο ζηήξημεο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο απαζρφιεζεο. ην πιαίζην απηφ, ν ΔΒ 
πηζηεύεη όηη ε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, κε βάζε ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (ΚΑΓ), αθελόο πεξηνξίδεη ηνλ θύθιν ησλ πιεηηόκελσλ επηρεηξήζεσλ, ελώ, ζε 
κεξηθέο πεξηπηώζεηο, έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηελ απζαίξεηε επηινγή θιάδσλ πξνο ζηήξημε, θαη αθεηέξνπ δελ 
ιακβάλεη ππόςε ηνλ βαζκό θαηά ηνλ νπνίν πιήηηνληαη. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ΔΒ πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζηνηρείν 
ηεο θάκςεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, κε ηε ζηήξημε λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ θύθινπ 
εξγαζηώλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ, ελώ ηα κέηξα πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο 
ξεπζηόηεηαο θαη ζηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο, παξάκεηξνη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηε βησζηκόηεηα θαη 
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Η άξζε ηνπ lockdown δελ ζεκαίλεη απηφκαηε επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα. 
πλεπψο, ε ζηήξημε ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην ξπζκφ πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθφηεηα. 
Δπίζεο, ζηε λέα απηή θάζε, ε ζηήξημε ηεο απαζρόιεζεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ επηδόηεζε ηεο απώιεηαο 
εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζα απαζρνινύληαη κε βειηηνύκελεο ζπλζήθεο εξγαζίαο όζν ζα πεξλά ν θαηξόο, 
θαη όρη ζηελ επηδόηεζε ηεο αλαζηνιήο εξγαζίαο, ιακβάλνληαο πάληα ππόςε ην πνζνζηό κείσζεο ηνπ θύθινπ 
εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. Με δεδνκέλν, δε, φηη ε άξζε ηνπ lockdown δελ ζεκαίλεη θαη 
επαλαθνξά ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηα πξν θξίζεο επίπεδα, ε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ κε θξηηήξην ηε κεηαβνιή ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ ζα ρξεηαζηεί λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν, ζε πξψηε θάζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 
ζα πξνθχπηνπλ δπζθακςίεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο ζηελ χθεζε πνπ είλαη δεδνκέλε . 
χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΔΒ θαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ελδερφκελνο λένο θχθινο ηεο παλδεκίαο εληφο ηνπ 2020 , 
ε χθεζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο πνπ δηαλχνπκε ζα θπκαλζεί κεηαμχ -4% θαη -7%, ελψ -κε ηηο 
ίδηεο ππνζέζεηο- γηα ην 2021 πξνβιέπεηαη ξπζκφο αλάπηπμεο +6% έσο +9%. Έηζη, ζηε δ ηεηία 2020-2021, ν κέζνο ξπζκφο 
αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί εηεζίσο θαηά κέζν φξν ζε πεξίπνπ +2% (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παλδεκία ηνπ 
COVID-19 ζα έρεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ειεγρζεί κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2021). ε απηφ ην ζελάξην, ε ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ 
αλάπηπμεο πξνο ην +3% ην 2022 ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη εθηθηή.   

 εκαληηθή ππνρψξεζε ζεκείσζε ην νηθνλνκηθφ θιίκα ζηελ Διιάδα ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 (ζηηο 99,3 κνλάδεο απφ 109,4 ηνλ 
πξνεγνχκελν κήλα), ελψ ε θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε (ζηηο -32,6 κνλάδεο απφ -16,5 ηνλ πξνεγνχκελν κήλα) επέζηξεςε ζην 
επίπεδν πνπ βξηζθφηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2019, κε ηε βειηίσζε πνπ ζεκεηψζεθε ην 2019, ηδίσο θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν 
θαη ηνπο πξψηεο κήλεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο λέαο θπβέξλεζεο, λα εμαλεκίδεηαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2020. Σελ ίδηα ψξα, νη 
θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, εμέιημε ε νπνία ζα κπνξνχζε 
λα απνδνζεί αθελφο ζε ξεπζηνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ αλαηαξαρή ζηηο αγνξέο πνπ πξνθάιεζε ε ξαγδαία εμάπισζε 
ηνπ θνξσλντνχ θαη αθεηέξνπ ζηελ αλαβνιή ή καηαίσζε θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
lockdown. Ωζηφζν, ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ, αλ θαη βειηησκέλν ην 2019 (-3,4% έλαληη -5,8% ην 2018), 
αλακέλεηαη λα επηδεηλσζεί ιφγσ ησλ κέηξσ πεξηνξηζκνχ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ. 

 

 
Οηθνλνκηθό θιίκα θαη 
θαηαλαισηηθή εκπηζηνζύλε 
ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσδώλε 
(EE - DG ECFIN, Απρ. 2020) 
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Άξζε ηνπ lockdown θαη επηπηώζεηο 
ζηελ νηθνλνκία 

 

ρεδφλ φιεο νη θπβεξλήζεηο ηνπ θφζκνπ εηζήγαγαλ 

κέηξα lockdown, γηα ηελ απνθπγή απσιεηψλ 

αλζξψπηλεο δσήο ιφγσ ζπγρξσηηζκνχ, ζην πιαίζην 

αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19. ήκεξα, 

πνπ ε εμάπισζε ηεο παλδεκίαο θαίλεηαη λα έρεη 

θζάζεη ζην αλψηαην ζεκείν απηνχ ηνπ πξψηνπ 

ηνπιάρηζηνλ θχθινπ ηεο, αλαδεηνχληαη κέηξα 

ζηαδηαθήο άξζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα αληηζηαζκηζηνχλ θαηά ην 

δπλαηφλ νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ. Όκσο, αθφκε θαη αλ αξζνχλ 

φινη νη πεξηνξηζκνί, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ 

κπνξνχλ λα επαλεηζαρζνχλ, αλαιφγσο ηεο πνξείαο 

ηεο επηζηεκνληθήο αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο.  

Βεβαίσο, φια εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ρξνληθή δηάζηαζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ηαηξηθήο 

παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ. 

Γνθηκάδνληαη αληηηθά θάξκαθα, αληηθιεγκνλψδε 

(θαζψο άλζξσπνη πεζαίλνπλ επεηδή έρνπλ έλα 

ππεξελεξγφ αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα), θαη ζεξαπείεο 

κε αληηζψκαηα, πνπ κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ θαη λα 

απνηξέςνπλ ηε κφιπλζε απφ ηνλ ηφ. Μέζα ζην 2020 

ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα έρεη ζεκεησζεί 

νπζηαζηηθή πξφνδνο ζηηο κεζφδνπο ζεξαπείαο , ελψ 

πξφνδνο αλακέλεηαη ηνπο επφκελνπο κήλεο θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία εκβνιίνπ  θαηά ηνπ 

COVID-19.  

Η ζηαδηαθή άξζε ηνπ lockdown απνηειεί πάλησο ηνλ 

κεγαιχηεξν πνλνθέθαιν γηα ηηο θπβεξλήζεηο πνπ, ελψ 

πξνηεξαηνπνηνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο, αληηιακβάλνληαη φηη δελ δηαζέηνπλ 

απεξηφξηζηνπο πφξνπο γηα ηελ πξνζηαζία 

εηζνδεκάησλ θαη απαζρφιεζεο, ιφγσ ηνπ lockdown. 

Σαπηφρξνλα, ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε νηθνλνκία δε 

κπνξεί λα κελ ιεηηνπξγεί, δηφηη έηζη νη επηρεηξήζεηο 

κέλνπλ πίζσ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ 

αιιά, αθφκε πην βαζηθφ, ρσξίο νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ παξάγεη απαζρφιεζε θαη 

εηζνδήκαηα, ε θνηλσλία θηλδπλεχεη λα εηζέιζεη ζε θάζε 

απνζηαζεξνπνίεζεο.  

 

Η άξζε ησλ κέηξσλ απνθπγήο 

ζπγρξσηηζκνχ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε 

καδηθέο εμεηάζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θνξέσλ θαη κεραληζκνχο γηα ηελ 

ηρλειάηεζε επαθψλ, ε έιιεηςε ησλ 

νπνίσλ ζπλεγνξεί ζε κηα πεξηζζφηεξν 

ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηελ θαλνληθφηεηα. 

 

 

Η άξζε ησλ κέηξσλ απνθπγήο ζπγρξσηηζκνχ πξέπεη 

λα ζπκβαδίδεη κε καδηθέο εμεηάζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θνξέσλ θαη κεραληζκνχο γηα ηελ ηρλειάηεζε επαθψλ, 

ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ ζπλεγνξεί ζε κηα πεξηζζφηεξν 

ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηελ θαλνληθφηεηα. Γεδνκέλσλ 

απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ, θαη κε ην ξπζκφ κεηάδνζεο 

ηνπ ηνχ θάησ ηεο κνλάδνο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

αλαθνίλσζε ζηηο 28/4/2020 ην δηθφ ηεο ζρέδην 

ραιάξσζεο ηνπ lockdown. Έηζη  ε θπβέξλεζε 

κεζνδεχεη ηε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ 

απνηειεζκαηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη παξέκβαζεο, 

ηελ επηηάρπλζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

θξάηνπο, ηελ αλάπηπμε θαλφλσλ θνηλσληθήο 

απνζηαζηνπνίεζεο θαη ηελ επαλαθνξά ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 7 θχκαηα. Θα γίλεη 

ρξήζε ηειεξγαζίαο, δηαθνξνπνίεζεο σξαξίσλ θαη 

απζηεξψλ θαλφλσλ επαλαιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ 

θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η ραιάξσζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζα μεθηλήζεη απφ ηηο 4/5/2020, θαη κε 

εβδνκαδηαίεο πξνζζήθεο κέηξσλ ραιάξσζεο ησλ 

πεξηνξηζκψλ, πνπ εθηείλνληαη κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 

θαινθαηξηνχ. Σν ιηαληθφ εκπφξην ζα απειεπζεξσζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ εληφο ηνπ Μαΐνπ, ε εζηίαζε, ηα 

θαηαιχκαηα θαη ηα εκπνξηθά θέληξα εληφο ηνπ Ινπλίνπ, 

θ.ν.θ. Σν ζρέδην θαίλεηαη θαιά κειεηεκέλν θαη 

δνκεκέλν, θαη αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε ζηαδηαθή, 

ζηαζεξή θαη ηζνξξνπεκέλε απνθαηάζηαζε ηεο 

θαλνληθφηεηαο.  
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ηε λέα θάζε πνπ εηζέξρεηαη ε θνηλσλία καο κε ηελ 

άξζε ηνπ lockdown, είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ λα 

αιιάμνπλ πξνο ην απνηειεζκαηηθφηεξν θαη νη 

αληίζηνηρεο πξαθηηθέο ζηήξημεο ησλ εηζνδεκάησλ θαη 

ηεο απαζρφιεζεο. ην πιαίζην απηφ, ν ΔΒ πηζηεχεη 

φηη ε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, κε βάζε ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (ΚΑΓ), αθελφο 

πεξηνξίδεη ηνλ θχθιν ησλ πιεηηφκελσλ επηρεηξήζεσλ, 

ελψ, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, έρεη σο απνηέιεζκα θαη 

ηελ απζαίξεηε επηινγή θιάδσλ πξνο ζηήξημε, θαη 

αθεηέξνπ δελ ιακβάλεη ππφςε ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ 

νπνίν πιήηηνληαη. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ΔΒ πξνηείλεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ζηνηρείν ηεο θάκςεο ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ, κε ηε ζηήξημε λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Η άξζε ηνπ lockdown δελ ζεκαίλεη 

απηφκαηε επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα. πλεπψο, ε 

ζηήξημε ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην 

ξπζκφ πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ επηζηξέθεη ζηελ 

θαλνληθφηεηα. 

Δπίζεο, ζηε λέα απηή θάζε, ε ζηήξημε ηεο 

απαζρφιεζεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ 

επηδφηεζε ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πνπ ζα απαζρνινχληαη κε βειηηνχκελεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο φζν ζα πεξλά ν θαηξφο, θαη φρη 

ζηελ επηδφηεζε ηεο αλαζηνιήο εξγαζίαο, 

ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ην πνζνζηφ κείσζεο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, κέρξη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε άξζε ηνπ 

lockdown δελ ζεκαίλεη θαη επαλαθνξά ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ζηα πξν θξίζεο επίπεδα, θαη, ζπλεπψο, δελ 

κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη ην ηέινο ηεο ζηήξημεο. Δίλαη 

πξνηηκφηεξν ε φπνηα ζηήξημε λα επηθεληξψλεηαη ζηε 

κεηαβνιή ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη λα εθηείλεηαη κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 2020. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 

πξνθχπηνπλ δπζθακςίεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

νκαιή πξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο ζηελ χθεζε πνπ 

είλαη δεδνκέλε. ην πιαίζην απηφ, θαη εηδηθφηεξα ζηε 

θάζε άξζεο ηνπ lockdown, φιεο νη δχζθακπηεο 

κνξθέο ζηήξημεο κέζσ ΚΑΓ είλαη αδηέμνδεο πνιηηηθέο, 

θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ. 

 

 

Ο ΔΒ πηζηεχεη φηη ε ζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κε βάζε ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ 

(ΚΑΓ), αθελφο πεξηνξίδεη ηνλ θχθιν ησλ 

πιεηηφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ, ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο, έρεη σο απνηέιεζκα 

θαη ηελ απζαίξεηε επηινγή θιάδσλ πξνο 

ζηήξημε, θαη αθεηέξνπ δελ ιακβάλεη ππφςε 

ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν πιήηηνληαη. 

 

 

ην πιαίζην απηφ, νη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ, δεδνκέλνπ φηη 

πξφθεηηαη γηα κία θαηλνθαλή θαηάζηαζε, πνπ έρεη 

παξάιιεια δηεζλείο δηαζηάζεηο, άγλσζηε πνξεία 

εμέιημεο, ζεκαληηθέο ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο ζε 

αηνκηθφ θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν θαη ελδερνκέλσο 

νδεγεί αθφκα θαη ζηελ αιιαγή ηεο αλζξψπηλεο  

ζπκπεξηθνξάο θαη αλαγθψλ, άξα θαη ζε αληίζηνηρεο 

αιιαγέο ζηα ππνδείγκαηα παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο.   

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ ΔΒ θαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε 

ελδερφκελνο λένο θχθινο ηεο παλδεκίαο εληφο ηνπ 

2020, ε χθεζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Διιάδα γηα ην έηνο πνπ δηαλχνπκε ζα θπκαλζεί κεηαμχ 

-4% θαη -7%, ελψ -κε ηηο ίδηεο ππνζέζεηο- γηα ην 2021 

πξνβιέπεηαη ξπζκφο αλάπηπμεο +6% έσο +9%. Έηζη, 

ζηε δηεηία 2020-2021, ν κέζνο ξπζκφο αλάπηπμεο 

αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί εηεζίσο θαηά κέζν φξν ζε 

πεξίπνπ +2% (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παλδεκία ηνπ 

COVID-19 ζα έρεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ειεγρζεί κέρξη ηηο 

αξρέο ηνπ 2021). ε απηφ ην ζελάξην, ε ελίζρπζε ηνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο πξνο ην +3% ην 2022 ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη εθηθηή.  
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χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΔΒ θαη 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ελδερφκελνο 

λένο θχθινο ηεο παλδεκίαο εληφο ηνπ 

2020, ε χθεζε ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 

πνπ δηαλχνπκε ζα θπκαλζεί κεηαμχ -4% θαη 

-7%, ελψ -κε ηηο ίδηεο ππνζέζεηο- γηα ην 

2021 πξνβιέπεηαη ξπζκφο αλάπηπμεο +6% 

έσο +9%. Έηζη, ζηε δηεηία 2020-2021, ν 

κέζνο ξπζκφο αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα 

δηακνξθσζεί εηεζίσο θαηά κέζν φξν ζε 

πεξίπνπ +2% (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

παλδεκία ηνπ COVID-19 ζα έρεη, ζε 

κεγάιν βαζκφ, ειεγρζεί κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 

2021). ε απηφ ην ζελάξην, ε ελίζρπζε ηνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο πξνο ην +3% ην 2022 

ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη εθηθηή. 

 

 

Όζνλ αθνξά ζην 2020, νη θιάδνη πνπ δελ είλαη ζε 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο παξάγνπλ ην 78,9% ηνπ ΑΔΠ 

θαη απαζρνινχλ ην 62,5% ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Αληηζέησο, νη θιάδνη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο 

παξάγνπλ ην 21,1% ηνπ ΑΔΠ θαη απαζρνινχλ ην 

37,5% ησλ εξγαδνκέλσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 67,8% δελ 

εξγάδεηαη ιφγσ ησλ κέηξσλ lockdown (βι. πίλαθα ζην 

Παξάξηεκα). Άξα, ε απψιεηα ηνπ ΑΔΠ εθηηκάηαη ζε 

67,8% Υ 21,1% = 14% ηνπ ΑΔΠ. Άξα, κε ΑΔΠ €188 

δηζ. ην 2019, εάλ νη θιάδνη απηνί παξακείλνπλ θιεηζηνί 

γηα φιν ην 2020, ζα ραζεί ρνλδξηθά 14% Υ €188 δηζ. = 

€26 δηζ. ή €1,8 δηζ. ηνλ κήλα γηα 10 κήλεο. Δάλ 

ππνζέζνπκε φηη νη ππφινηπνη θιάδνη ζα απσιέζνπλ 

θαη απηνί έλα πνζνζηφ ίζν κε ηελ χθεζε ζηελ 

Δπξσδψλε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΝΣ         

(-4,7%), ηφηε ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ειιεληθή χθεζε ζα 

είλαη 4,7% Υ 78,9% Υ €188 δηζ. = €7 δηζ. ή €0,5 ην 

κήλα γηα 10 κήλεο. πλεπψο, ζην 10κελν Μαξηίνπ-

Γεθεκβξίνπ 2020 ε νηθνλνκία ζα ράλεη πεξίπνπ €2,3 

δηζ. (€1,8 δηζ.+ €0,5 δηζ.) ην κήλα, πνπ ζηα €188 δηζ. 

ΑΔΠ ηνπ 2019 αληηζηνηρεί ζε 1,2% ην κήλα. 

Παξάιιεια, ηνπο πξψηνπο 2 κήλεο Ιαλνπάξην θαη 

Φεβξνπάξην ηνπ 2020, ην ΑΔΠ ηεθκαίξεηαη φηη 

απμήζεθε κε 2% ην ρξφλν ή (2/12)Υ2%=0,3% ζην 

δίκελν, πνπ παξακέλεη θεθηεκέλν αλεμαξηήησο ηνπ ηη 

ζπκβαίλεη ζηε ζπλέρεηα.  

Με δεδνκέλε ηε ζηαδηαθή άξζε ηνπ lockdown, εάλ 

γίλεη ε ππφζεζε φηη ε πνιηηηθή ηεο κεηαβιεηήο 

απνθπγήο ζπγρξσηηζκνχ δηαρέεηαη ζε φιν ην 2020, 

θαη ζπκπνζνχηαη ζε 3-6 κήλεο πεξίπνπ θαζεκεξηλνχ 

lockdown, ηφηε ε κείσζε ζην ΑΔΠ ζα είλαη grosso 

modo κεηαμχ 4%-7%, απφ 3,3% (3Υ1,2%-0,3%) κέρξη 

6,9% (6Υ1,2%-0,3%), θαη αληηζηνίρσο ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν, αλαιφγσο ησλ πξαγκαηηθψλ κελψλ 

lockdown, ή θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε πξνο ππνινγηζκνχο.  

Οη αλσηέξσ ππνινγηζκνί ελέρνπλ αθξαίεο 

αβεβαηφηεηεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηε κεηαβνιή ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αθελφο ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ φπνπ πάλσ απφ 1 ζηνπο 5 είλαη ειηθίαο 65 

εηψλ θαη άλσ, θαη αθεηέξνπ ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ 

πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ιφγσ ηεο κεγάιεο εμάξηεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

Δίλαη πξνηηκφηεξν ε φπνηα ζηήξημε λα 

επηθεληξψλεηαη ζηε κεηαβνιή ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ θαη λα εθηείλεηαη κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2020. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 

πξνθχπηνπλ δπζθακςίεο πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηεο 

νηθνλνκίαο ζηελ χθεζε πνπ είλαη 

δεδνκέλε. ην πιαίζην απηφ, θαη εηδηθφηεξα 

ζηε θάζε άξζεο ηνπ lockdown, φιεο νη 

δχζθακπηεο κνξθέο ζηήξημεο κέζσ ΚΑΓ 

είλαη αδηέμνδεο πνιηηηθέο, θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ. 
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Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

 

Οηθνλνκηθό θιίκα: Ο δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο 

θαηέξξεπζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο, κε ηε κεγαιχηεξε ππνρψξεζε ζε 

κεληαία βάζε κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ νηθνλνκηψλ 

ηεο Δπξσδψλεο λα θαηαγξάθεηαη ζηελ Οιιαλδία (-

32,6 κνλάδεο), ηελ Ιζπαλία (-26 κνλάδεο), ηε Γεξκαλία 

(-19,9 κνλάδεο) θαη ηε Γαιιία (-16,3 κνλάδεο). 

Αλάινγε εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ε θαηαλαισηηθή 

εκπηζηνζχλε κε ην 80,3% ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ 

Δπξσδψλε λα εθηηκά επηδείλσζε ηεο γεληθήο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ην επφκελν δηάζηεκα θαη ην 

83,2% αχμεζε ηεο αλεξγίαο. ηελ Διιάδα, ε 

ππνρψξεζε ηνπ δείθηε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, αλ θαη 

ζεκαληηθή, ήηαλ ε κηθξφηεξε πνπ θαηαγξάθεθε κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο ππνρψξεζε 

θαηά -10,1 κνλάδεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 θαη 

δηακνξθψζεθε ζηηο 99,3 κνλάδεο απφ 109,4 ηνλ 

Μάξηην θαη 113,2 ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σελ 

ίδηα ψξα, ε θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε ππνρψξεζε 

ζηηο -32,6 κνλάδεο απφ -16,5 ηνλ Μάξηην θαη -4,8 ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2020, επηζηξέθνληαο ζην επίπεδν 

πνπ βξηζθφηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2019. Έηζη, ε βειηίσζε 

πνπ ζεκεηψζεθε ην 2019, ηδίσο θαηά ηελ πξνεθινγηθή 

πεξίνδν θαη ηνπο πξψηεο κήλεο εθαξκνγήο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο λέαο θπβέξλεζεο, εμαλεκίζηεθε ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2020 (βι. δηάγξακκα 1εο ζειίδαο). 

Η επηδείλσζε ηνπ θιίκαηνο ζηελ Διιάδα είλαη δηάρπηε 

ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, κε ηελ κεγαιχηεξε πηψζε λα 

ζεκεηψλεηαη ζηηο θαηαζθεπέο (-45,8 κνλάδεο) θαη ζηηο 

ππεξεζίεο (-25,5 κνλάδεο), απνηππψλνληαο ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ lockdown γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ. Οη 

επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ππνρψξεζαλ ζεκαληηθά 

θαη ζην ιηαληθφ εκπφξην (-18,1 κνλάδεο), ελψ ζηε 

βηνκεραλία ζεκεηψζεθε επηφηεξε κεηαβνιή (-8,7 

κνλάδεο, Γ01).  

Απφ ηελ πιεπξά ησλ λνηθνθπξηψλ, ε απαηζηνδνμία 

ηνπο απνηππψλεηαη θπξίσο ζηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα 

ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο γεληθφηεξεο 

θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο ην επφκελν 12κελν. 

Παξάιιεια, απμήζεθε ζεκαληηθά ην πνζνζηφ απηψλ 

πνπ εθηηκνχλ φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζα 

ρεηξνηεξεχζεη θαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δειψλνπλ 

φηη ζα πξνβνχλ ζε ιηγφηεξεο ζεκαληηθέο αγνξέο 

(ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, νηθηαθφ εμνπιηζκφ θιπ) ην 

επφκελν δηάζηεκα. Αληίζεηα, ε πξφζεζή ηνπο γηα 

απνηακίεπζε δελ κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα, 

ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ εθηηκνχλ φηη ε 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζα επηδεηλσζεί απμήζεθε 

ζε 63% ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 απφ 45% ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα θαη 21% ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο. Μεγαιχηεξε αχμεζε παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ 

εθείλσλ πνπ εθηηκνχλ φηη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο ζα επηδεηλσζεί (77% ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 απφ 

43% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη 20% ηνλ Φεβξνπάξην 
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Οηθνλνκηθό θιίκα: Διιάδα Βηνκεραλία (ηζνδύγην)

Καηαζθεπέο (ηζνδύγην) Ληαληθό εκπόξην (ηζνδύγην)

Υπεξεζίεο (ηζνδύγην)

Ιζνδύγην1990 - 2019 = 100 Γ01: Οηθνλνκηθό θιίκα θαη 
επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο 
ζηνπο βαζηθνύο θιάδνπο 
(EE - DG ECFIN, Απρ. 2020) 
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ηνπ ίδηνπ έηνπο), ελψ ηαπηφρξνλα ην πνζνζηφ ησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ πξνβιέπνπλ φηη ε αλεξγία ζα 

απμεζεί αλήιζε ζε 84% ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 απφ 

42% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη 29% ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σέινο, ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ 

πνπ δειψλεη φηη ζα πξνβεί ζε ιηγφηεξεο δαπάλεο γηα 

ζεκαληηθέο αγνξέο ην επφκελν δηάζηεκα απμήζεθε ζε 

63% απφ 41% ηνλ Μάξηην θαη 42% ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2020, ελψ ε πξφζεζε γηα απνηακίεπζε 

παξνπζίαζε κηθξή ππνρψξεζε, κε ην πνζνζηφ απηψλ 

πνπ δειψλνπλ φηη ε απνηακίεπζή ηνπο ζα κεησζεί λα 

δηακνξθψλεηαη ζε 84% απφ 78% ηνλ πξνεγνχκελν 

κήλα (Γ02). 

 

Αμηνιόγεζε ησλ πξννπηηθώλ ηεο Διιάδαο από 

Fitch θαη Standard and Poor’s: ε ππνβάζκηζε ησλ 

πξννπηηθψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απφ «ζεηηθέο» 

ζε «ζηαζεξέο», πξνρψξεζαλ νη νίθνη αμηνιφγεζεο 

Fitch (23/04/2020) θαη Standard and Poor’s 

(24/04/2020), δηαηεξψληαο ακεηάβιεηε ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

ρψξαο ζε ΒΒ θαη ΒΒ- αληίζηνηρα. Η θίλεζε απηή, ε 

νπνία δελ είρε επηπηψζεηο ζηηο απνδφζεηο ησλ 

ειιεληθψλ νκνιφγσλ, ήηαλ ζπλέπεηα ηεο επηδείλσζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνχ θαη έγηλε παξάιιεια κε αληίζηνηρεο 

θηλήζεηο ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ε Πνξηνγαιία θαη ε 

Μάιηα, ρσξίο λα απνηειεί έλα εηδηθφ κήλπκα γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Οη δχν νίθνη πξνβιέπνπλ φηη ε 

χθεζε ην 2020 ζηελ Διιάδα ζα δηακνξθσζεί ζε -8,1% 

(Fitch) θαη -9% (S&P) θαη ην 2021 ε νηθνλνκία ζα 

αλαθάκςεη κε ξπζκφ +5,1% (Fitch). 

Σαπηφρξνλα, νη δχν νίθνη ηνλίδνπλ φηη ε θπβέξλεζε 

έρεη ζεκαληηθά δεκνζηνλνκηθά πεξηζψξηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. 

Δηδηθφηεξα, ε Fitch εθηηκά φηη ην δεκφζην ρξένο ζα 

δηακνξθσζεί ζην 194,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2020 απφ 

176,6% ην 2019, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θπβέξλεζε 

ζα θάλεη ρξήζε κέξνπο ηνπ απνζέκαηνο ξεπζηφηεηαο 

ησλ €37 δηζ. πεξίπνπ (10 δηζ. επξψ ή 5,8% ηνπ 

εθηηκψκελνπ ΑΔΠ), ελψ αλ ην ζχλνιν ηνπ επηπιένλ 

δαλεηζκνχ θαιπθζεί απφ αχμεζε ησλ εθδφζεσλ λέσλ 

νκνιφγσλ, ην ρξένο κπνξεί λα αλέιζεη ζε 200% ηνπ 

ΑΔΠ, ελψ ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη εθ λένπ απφ ην 

2021. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην επφκελν δηάζηεκα ζα είλαη 

θαζνξηζηηθφ γηα ηελ πνξεία πνπ ζα πάξεη ε νηθνλνκία, 

ελψ φιεο νη πξνβιέςεηο ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθέο 

αβεβαηφηεηεο. Έλα παξαηεηακέλν lockdown ή έλα 

δεχηεξν θχκα ηνπ ηνχ ζηελ Διιάδα ή ηελ Δπξψπε ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξε χθεζε ην 2020 θαη 

κηθξφηεξε αλάθακςε ην 2021. 
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Γείθηεο θαηαλαιωηηθήο 
εκπηζηνζύλεο

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 
ρώξαο ζα παξακείλεη 
ακεηάβιεηε ή ζα βειηηωζεί (%)

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 
λνηθνθπξηνύ ζα παξακείλεη 
ακεηάβιεηε ή ζα βειηηωζεί (%)

Η αλεξγία ζα παξακείλεη 
ακεηάβιεηε ή κεηωζεί (%)

Οη δαπάλεο γηα ζεκαληηθέο 
αγνξέο ζα παξακείλνπλ 
ακεηάβιεηεο ή ζα απμεζνύλ

Η απνηακίεπζε ζα παξακείλεη 
ακεηάβιεηε ή ζα απμεζεί (%)

% νοικοκσριώνΔείκτης καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης

Γ02: Γείθηεο θαηαλαισηηθήο 
εκπηζηνζύλεο θαη πξνζδνθίεο 
λνηθνθπξηώλ (ΕΕ DG-ECFIN, 
Απρ. 2020) 

 

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-outlook-on-greece-to-stable-affirms-at-bb-23-04-2020
https://www.standardandpoors.com/en_EU/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/2419075
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Γηαζέζηκν εηζόδεκα λνηθνθπξηώλ: Αχμεζε 

+3,8% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ζεκείσζε ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ ην 2019, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΔΛΣΑΣ. Η 

κεηαβνιή απηή νθείιεηαη θπξίσο:  

- ζηελ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ εξγαζίαο 

θαηά +5,4%, ε νπνία πξνήιζε απφ ηελ άλνδν ηεο 

απαζρφιεζεο κηζζσηψλ (ρσξίο επνρηθή 

δηφξζσζε) θαηά +4,0% θαη ηελ αχμεζε ησλ 

κηζζψλ αλά κηζζσηφ θαηά +1,4%,  

- ζηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ 

πιενλάζκαηνο (θέξδε επηρεηξήζεσλ, ακνηβέο 

απηναπαζρνινπκέλσλ, ηεθκαξηά ελνίθηα θιπ) 

θαηά +2,0%, 

- ζηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ζπληάμεηο θαη 

ινηπέο θνηλσληθέο παξνρέο θαηά +1%,  

- ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο πεξηνπζίαο (ηφθνη, 

κεξίζκαηα θιπ) θαηά +5,7% θαη 

- ζηελ αχμεζε ησλ θφξσλ θαη εηζθνξψλ θαηά 

+1,5% (Γ03).  

 

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο, ε άλνδνο ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά +3,8% 

ην 2019 νθείιεηαη θαηά +2,8 π.κ. ζηελ αχμεζε ησλ 

κηζζψλ, θαηά +1,0 π.κ. ζηελ αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ πιενλάζκαηνο, θαηά +0,3 π.κ. ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ζπληάμεηο θαη ινηπέο 

θνηλσληθέο παξνρέο, θαηά +0,2 π.κ. ζηελ αχμεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ πεξηνπζίαο (ηφθνη, κεξίζκαηα θιπ), θαη 

θαηά -0,5 π.κ. ζηελ αχμεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ εηζθνξψλ (Γ04).  

  
Μηζζνί  

Αθαζάξηζην 

ιεηηνπξγηθφ 
πιεφλαζκα 

απφ ην 
νπνίν: κηθηφ 

εηζφδεκα 
απηφαπαζρν

ινπκέλσλ 

Δηζφδεκα 
πεξηνπζίαο 

(ηφθνη, 
κεηνρέο, 

θιπ) 

πληάμεηο 
θαη 

θνηλσληθέο 
παξνρέο 

Φφξνη θαη 

εηζθνξέο 

Αθαζάξηζην 

δηαζέζηκν 
εηζφδεκα 

2017 

Q1 1,3% 0,9% 1,5% -7,2% -2,0% 0,5% 0,1% 

Q2 2,8% 1,4% 2,4% 1,3% -0,3% 2,7% 1,1% 

Q3 1,5% 3,6% 5,9% 1,5% -2,9% -0,9% 2,1% 

Q4 2,9% 2,5% 5,7% 46,7% -0,3% 7,1% 1,0% 

χλνιν 2,2% 2,2% 4,0% 4,9% -1,3% 2,3% 1,1% 

2018 

Q1 3,3% 0,7% 3,5% 0,7% 1,5% 2,8% 1,6% 

Q2 4,2% 2,4% 5,0% -1,8% 0,0% -0,5% 3,3% 

Q3 4,3% 3,1% 4,9% -9,5% 3,2% 1,6% 3,7% 

Q4 3,0% 3,1% 4,7% 23,7% 1,8% 6,4% 1,9% 

χλνιν 3,7% 2,4% 4,6% 0,4% 1,6% 2,6% 2,7% 

2019 

Q1 4,9% 2,3% 3,4% -2,9% -1,1% -4,1% 4,7% 

Q2 6,5% 3,2% 4,3% -5,3% 11,8% 6,5% 5,8% 

Q3 5,8% 2,5% 3,2% 59,4% 0,3% 5,3% 4,5% 

Q4 4,3% 0,1% 0,1% -31,6% -5,8% -2,1% 0,2% 

χλνιν 5,4% 2,0% 2,8% 5,7% 1,0% 1,5% 3,8% 

 

 
Γ03: Κύξηεο ζπληζηώζεο ηνπ 
αθαζάξηζηνπ δηαζέζηκνπ 
εηζνδήκαηνο, εηήζηα % 
κεηαβνιή ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 
(ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2019) 
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Παξάιιεια, ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ (αθαζάξηζηε απνηακίεπζε πξνο 

αθαζάξηζην δηαζέζηκν εηζφδεκα) παξέκεηλε αξλεηηθφ 

ην 2019 ζην -3,4%, αιιά βειηησκέλν ζε ζχγθξηζε κε 

ην 2018 (-5,8%, Γ05). Η βειηίσζε απηή νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο 

(+1,4% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο θαη +0,8% ζε ζηαζεξέο 

ηηκέο) ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

αθαζάξηζηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο (+3,8% ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο θαη +3,2% ζε ζηαζεξέο ηηκέο). Σα 

ζηνηρεία απηά θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα λνηθνθπξηά 

άληιεζαλ ιηγφηεξνπο πφξνπο απφ ηηο ζσξεπκέλεο 

απνηακηεχζεηο γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπο, 

ελψ βξήθαλ θαη ηελ επθαηξία λα κεηψζνπλ ηα ρξέε 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα επηβξαδπλζεί ε ηδησηηθή 

θαηαλάισζε ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο 

(+1,5% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο θαη +1,1% ζε ζηαζεξέο 

ηηκέο). 

Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο βειηηψζεθε 

ζεκαληηθά θαηά ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2019 (+0,7% έλαληη -

3,6% ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2018), απνηππψλνληαο ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζηα θίλεηξα 

απνπιεξσκήο νθεηιψλ κε ηε ξχζκηζε ησλ δφζεσλ, 

ελψ ζηε ζπλέρεηα ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο 

επηδεηλψζεθε, ηδίσο ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2019 (-6,2% 

έλαληη -3,5% ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2018 Γ06). Δπίζεο, ε 

αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ην 

2019 νθείιεηαη θαηά έλα κέξνο ζηνλ εθινγηθφ θχθιν, 

κε ηηο ζπληάμεηο θαη ηηο θνηλσληθέο παξνρέο λα 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή άλνδν ην 2ν ηξίκελν ηνπ 

2019 (+11,8% έλαληη κεδεληθήο κεηαβνιήο ην 2ν 

ηξίκελν ηνπ 2018, βι. πίλαθα Γ01 ζει. 5). Η παλδεκία 

ηνπ θνξσλντνχ θαη ηα κέηξα lockdown ηεο νηθνλνκίαο 

αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ην 2020 θαη ίζσο ζε αθφκε 

ρακειφηεξα επίπεδα αξλεηηθήο απνηακίεπζεο, αλ ηα 

λνηθνθπξηά επηρεηξήζνπλ λα κεηψζνπλ ηελ 

θαηαλάισζή ηνπο ιηγφηεξν απ’ φζν κεηψλεηαη ην 

δηαζέζηκφ ηνπο εηζφδεκα, θάλνληαο ρξήζε ησλ 

ζσξεπκέλσλ απνηακηεχζεψλ ηνπο. 
 
Γ05: Πνζνζηό απνηακίεπζεο λνηθνθπξηώλ  
(ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2019) 

  
 

Γ04: πκβνιή ζηε κεηαβνιή 
ηνπ αθαζάξηζηνπ δηαζέζηκνπ 
εηζνδήκαηνο ζε ηξέρνπζεο 
ηηκέο 
(ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2019) 
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Γ06: Πνζνζηό απνηακίεπζεο λνηθνθπξηώλ ζε 
ηξηκεληαία βάζε (ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2019) 

 

Υξεκαηνδόηεζε θαη θαηαζέζεηο: εκαληηθή άλνδν 

ζεκείσζαλ νη θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, εμέιημε ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα απνδνζεί αθελφο ζε ξεπζηνπνηήζεηο 

πνπ έγηλαλ θαηά ηελ αλαηαξαρή ζηηο αγνξέο πνπ 

πξνθάιεζε ε ξαγδαία εμάπισζε ηνπ θνξσλντνχ θαη 

αθεηέξνπ ζηελ αλαβνιή ή καηαίσζε θαηαλαισηηθψλ 

δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

lockdown. Πην αλαιπηηθά, νη θαηαζέζεηο ησλ 

λνηθνθπξηψλ απμήζεθαλ θαηά €1,3 δηζ. ηνλ Μάξηην ηνπ 

2020, έλαληη αχμεζεο θαηά €458 εθαη. ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα θαη €518 εθαη. ηνλ Μάξηην ηνπ 

2019 θαη ην ππφινηπφ ηνπο αλήιζε ζε €117,6 δηζ. 

Σαπηφρξνλα, νη θαηαζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζεκείσζαλ άλνδν θαηά €1,7 δηζ., έλαληη αχμεζεο €484 

εθαη. ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη €894 εθαη. ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2019, κε ην ππφινηπφ ηνπο λα 

δηακνξθψλεηαη ζε €23,9 δηζ. (Γ07). 

Παξάιιεια, ν ξπζκφο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ δηακνξθψζεθε ζε +3,4% ηνλ Μάξηην ηνπ 

2020, έλαληη +1,1% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη +1,6% 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2019. Η πηζησηηθή επέθηαζε αθνξά 

θπξίσο ηηο ρνξεγήζεηο πξνο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ελψ 

ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά ν ξπζκφο 

ρξεκαηνδφηεζεο παξέκεηλε αξλεηηθφο. Δηδηθφηεξα, ν 

ξπζκφο ρξεκαηνδφηεζεο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ δηακνξθψζεθε ζε -2,4% 

θαη ζηα λνηθνθπξηά ζε -3,4% γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη 

-1,7% γηα θαηαλαισηηθά δάλεηα, Γ08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ07: Μεληαία ξνή θαηαζέζεσλ (ΤηΕ, Μαρ. 2020) 

 
 

Γ08: Υξεκαηνδόηεζε λνηθνθπξηώλ θαη επηρεηξήζεσλ – 
εηήζηα % κεηαβνιή (Τράπεζα ηης Ελλάδος, Μαρ. 2020) 
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Παξάξηεκα: Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία θαη αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο έρεη αλαζηαιεί κε 

θξαηηθή εληνιή θαηά θιάδν (Eurostat, Εθνικοί λογαριαζμοί 2017, ΕΛΣΤΑΤ Μηηρώο Επιτειρήζεων 2017 και Σηαηιζηικά ζηοιτεία επιτειρήζεων ζε αναζηολή 
λειηοσργίας λόγω ηης πανδημίας ηης νόζοσ ηοσ κορωνοϊού 2019 (COVID-19), 16 Απρ. 2020) 

Κσδηθφο 

θιάδνπ Πεξηγξαθή 

ΑΠΑ 2017  

(€ εθαη.) 

% ζην 

ζχλνιν 

χλνιν 
επηρεηξήζε

σλ 

% ζην 

ζχλνιν 

Δπηρεηξήζεηο 
πνπ 

βξίζθνληαη 
ζε αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο 

% ζην 

ζχλνιν 
ηνπ 

θιάδνπ 

% ζην 

ζχλνιν 

χλνιν 
απαζρνιν

πκέλσλ 

% ζην 

ζχλνιν 

Απαζρνινχκε
λνη ζε 

επηρεηξήζεηο 
πνπ 

βξίζθνληαη ζε 
αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο 

% ζην 

ζχλνιν 
ηνπ 

θιάδνπ 

% ζην 

ζχλνιν 

ΚΛΑΓΟΗ ΜΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Δ ΑΝΑΣΟΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ     

47 Ληαληθφ εκπφξην 5.416,2 3,4% 150.251 10,6% 59.838 39,8% 4,2% 413.494 9,9% 145.336 35,1% 3,5% 

55 Καηαιχκαηα  5.890 3,7% 29.368 2,1% 25.591 87,1% 1,8% 147.522 3,5% 138.966 94,2% 3,3% 

56 Δζηίαζε 4.819 3,1% 82.412 5,8% 66.681 80,9% 4,7% 384.196 9,2% 344.265 89,6% 8,2% 

59 

Παξαγσγή ηαηληψλ, ηειενπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο, κνπζηθέο 

εθδφζεηο 288,7 0,2% 1.770 0,1% 180 10,2% 0,0% 8.716 0,2% 1.196 13,7% 0,0% 

71 Αξρηηέθηνλεο, κεραληθνί  587,8 0,4% 49.246 3,5% 250 0,5% 0,0% 62.310 1,5% 1.549 2,5% 0,0% 

77 Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο  592,4 0,4% 5.901 0,4% 1.326 22,5% 0,1% 13.699 0,3% 3.372 24,6% 0,1% 

82 

Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο 

επηρεηξήζεηο  923,1 0,6% 4.055 0,3% 882 21,8% 0,1% 18.714 0,4% 3.771 20,2% 0,1% 

85 Δθπαίδεπζε  8.974,1 5,7% 20.517 1,4% 18.222 88,8% 1,3% 345.915 8,3% 311.117 89,9% 7,4% 

88 Κνηλσληθή κέξηκλα 180,9 0,1% 2.705 0,2% 1.311 48,5% 0,1% 26.199 0,6% 17.372 66,3% 0,4% 

90 Σέρλεο θαη δηαζθέδαζε 91,3 0,1% 7.543 0,5% 2.022 26,8% 0,1% 15.964 0,4% 8.859 55,5% 0,2% 

91 Πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 18,3 0,0% 630 0,0% 490 77,8% 0,0% 2.867 0,1% 2.227 77,7% 0,1% 

92 Σπρεξά παηρλίδηα 1.716,3 1,1% 4.709 0,3% 3.546 75,3% 0,3% 15.653 0,4% 13.620 87,0% 0,3% 

93 Αζιεηηζκφο 219,2 0,1% 7.975 0,6% 6.918 86,7% 0,5% 30.502 0,7% 27.522 90,2% 0,7% 

94 Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ  2.714,1 1,7% 7.955 0,6% 2.010 25,3% 0,1% 29.522 0,7% 4.035 13,7% 0,1% 

96 Παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 738,3 0,5% 23.113 1,6% 16.717 72,3% 1,2% 53.035 1,3% 39.891 75,2% 1,0% 

  ύλ νιν 33.170,5 21,1% 398.150 28,1% 205.984 51,7% 14,6% 1.568.308 37,5% 1.063.098 67,8% 25,4% 

ΚΛΑΓΟΗ ΜΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Δ ΜΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ     

Α Γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία 6.673,3 4,2% 528.632 37,3% … … … 516.082 12,4% … … … 

Β Οξπρεία 798,8 0,5% 625 0,0% … … … 5.722 0,1% … … … 

Γ Μεηαπνίεζε 17.022,3 10,8% 58.300 4,1% … … … 326.335 7,8% … … … 

Γ Δλέξγεηα 3.205,5 2,0% 7.326 0,5% … … … 31.846 0,8% … … … 

Δ Παξνρή λεξνχ 2.375,5 1,5% 1.970 0,1% … … … 17.113 0,4% … … … 

Σ Καηαζθεπέο 3.699,5 2,3% 62.749 4,4% … … … 124.224 3,0% … … … 

Ε-47 

Υνλδξηθφ εκπφξην, επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ 11.125,7 7,1% 84.482 6,0% … … … 283.329 6,8% … … … 

Ζ Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 10.994,4 7,0% 61.152 4,3% … … … 178.495 4,3% … … … 

Η-59 Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία (πιελ θιάδνπ 59) 5.158,1 3,3% 15.250 1,1% … … … 73.980 1,8% … … … 

Κ Σξάπεδεο, αζθάιεηεο 6.466,4 4,1% 16.717 1,2% … … … 84.093 2,0% … … … 

Λ Γηαρείξεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 26.986,6 17,1% 9.673 0,7% … … … 18.116 0,4% … … … 

Μ-71 Δπαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο (πιελ θιάδνπ 71) 4.804,7 3,1% 88.949 6,3% … … … 171.043 4,1% … … … 

Ν-77-82 

Τπνζηεξηθηηθέο πξνο επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο (πιελ θιάδσλ 77 θαη 82) 1.294,5 0,8% 10.227 0,7% … … … 104.096 2,5% … … … 

Ξ Γεκφζηα δηνίθεζε 16.068,9 10,2% 989 0,1% … … … 421.176 10,1% … … … 

Π-88 Τγεία (πιελ θιάδνπ 88) 6.716,8 4,3% 54.924 3,9% … … … 234.948 5,6% … … … 

-94-96 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 484,6 0,3% 6.506 0,5% … … … 9.060 0,2% … … … 

Ω Άγλσζηε δξαζηεξηφηεηα 480,3 0,3% 8.749 0,6% … … … 10.233 0,2% … … … 

  ύλ νιν 124.355,9 78,9% 1.017.220 71,9% … … … 2.609.891 62,5% … … … 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 157.526,4 100,0% 1.415.370 100,0% 205.984 14,6% 14,6% 4.178.199 100,0% 1.063.098 25,4% 25,4% 

https://www.statistics.gr/documents/20181/d57a940a-5749-93e5-c8d6-0da40baee95f
https://www.statistics.gr/documents/20181/d57a940a-5749-93e5-c8d6-0da40baee95f


ΜΔ ΣΗΝ ΔΤΓΔΝΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ: 
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Οηθνλνκηθά κεγέζε κειώλ ΔΒ 

 
 
 

*      21.075 δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ρξήζεο 2017 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ηεο ICAP 

**     ζχλ νιν θεξδψλ θεξδνθφξσλ  επηρεηξήζεσλ  
***   % επί ηνπ ζπλφινπ ηαθηηθψλ απνδνρψλ (ρσξίο bonus θαη ππεξσξίεο)/αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΔΦKA  
****  % επί ηνπ ζπλφινπ εζφδσλ  απφ θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ  
Πεγή: ICAP, Hellastat, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ΔΦΚΑ, ΔΛΣΑΣ 

 

Όξακα  

Οξακαηηδφκαζηε ηελ Διιάδα σο ηε ρψξα, πνπ θάζε 
πνιίηεο ηνπ θφζκνπ ζα ζέιεη θαη ζα κπνξεί λα επηζθεθζεί, 
λα δήζεη θαη λα επελδχζεη. Οξακαηηδφκαζηε κηα αλνηρηή, 
θνηλσληθά ππεχζπλε θαη νηθνλνκηθά θηιειεχζεξε ρψξα-
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πξνηάζζεη ηελ 
ηζρπξή αλάπηπμε σο παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλνρήο. 
Θέινπκε κηα Διιάδα δπλακηθφ θέληξν ηεο επξσπατθήο 
πεξηθέξεηαο, κε ζηέξενπο ζεζκνχο, ειθπζηηθφ θνηλσληθφ 
θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ πξνάγεη ηηο εμαγσγέο, ηελ 
θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ παξαγσγή θαη ηηο 
πνηνηηθέο ππεξεζίεο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε γλψζε, ηε 
ζπλνρή, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ.    

 

 

 

 

 

 

Απνζηνιή  

Ζγεζία & Γλώζε  
Ο ΔΒ δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ ξφιν ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 
ηεο Διιάδαο ζε κηα παξαγσγηθή, εμσζηξεθή θαη 
αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, σο αλεμάξηεηνο θαη ππεχζπλνο 
εθπξφζσπνο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο.  

Κνηλσληθόο Δηαίξνο  
Ο ΔΒ, σο θνηλσληθφο εηαίξνο πνπ πηζηεχεη ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, πξνσζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Πνιηηείαο θαη ηεο Δ.Δ. ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο.  

Ηζρπξόο Δθπξόζσπνο  
Ο ΔΒ δηακνξθψλεη ζέζεηο, αλαιχζεηο θαη πξνηάζεηο 
πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκία, ηε βηνκεραλία, ηελ 
θαηλνηνκία, ηελ απαζρφιεζε, ηελ παηδεία θαη ηηο 
εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηε βηψζηκε 
αλάπηπμε, ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα.  

Φνξέαο Γηθηύσζεο  
Ο ΔΒ δηθηπψλεη ηα κέιε ηνπ κεηαμχ ηνπο & κε ηα θέληξα 
απνθάζεσλ (εγρψξηα θαη δηεζλή), κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 
πξνζηηζέκελεο αμίαο.

  

 

 

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

