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ΣΚΟΠΟΣ  

Το Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ. Σκοπός 

είναι να παρέχει έγκυρη, συστηµατική και σφαιρική πληροφόρηση για τις τάσεις και τις εξελίξεις της ελληνικής 

οικονοµίας και κοινωνίας. 

Έχοντας ως σηµείο αναφοράς την ιδρυτική Δ∆ιακήρυξη του ΕΝΑ, αποσκοπεί στην καταγραφή του κοινωνικού 

αποτυπώµατος των οικονοµικών πολιτικών στην ευηµερία και την ανάπτυξη, αξιοποιώντας εκλεκτικά δείκτες 

διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων και ποικίλων θεωρητικών προσεγγίσεων. 

Όλα τα στοιχεία προέρχονται από επίσηµες πηγές. Η ανάλυση και η ερµηνεία τους γίνεται από την Οµάδα 

Οικονοµικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του ΕΝΑ. Το Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων θα επικαιροποιείται σε 

µηνιαία βάση. 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων απευθύνεται τόσο στον ειδικό που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πρόσβαση σε 

συγκεντρωµένα στοιχεία µιας σφαιρικής ανάλυσης” όσο και στον µη ειδικό που αναζητά την ενηµέρωση µε 

κατανοητό τρόπο για ένα πλήθος θεµάτων που αφορούν στην ευηµερία πέρα από τη στενή οικονοµική της 

διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο δείκτη ΑΕΠ και τις συνιστώσες του. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Το Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων έχει ως προτεραιότητα την ενσωµάτωση δεικτών που αποτυπώνουν τις 

εξελίξεις και τις επιδόσεις σε βασικούς τοµείς όπως η απασχόληση, η ασφάλιση, η υγεία, η εκπαίδευση, η 

κοινωνική δικαιοσύνη, το βιώσιµο περιβάλλον και η προσωπική ευηµερία. Για το σκοπό αυτό υιοθετεί τους 

δείκτες των στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, τους δείκτες της στρατηγικής για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη «Ευρώπη 2020» αλλά και δείκτες κοινωνικής ευηµερίας από έρευνες της Eurostat και της Παγκόσµιας 

Τράπεζας. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε πρόσφατη έκθεσή του, ο ΟΟΣΑ  εκτιµά πως ο ρυθµός µεγέθυνσης της παγκόσµιας οικονοµίας αναµένεται να 1

αυξηθεί σταδιακά τα επόµενα δύο χρόνια, παραµένοντας όµως σε επίπεδα  σχετικά χαµηλά, µε σηµαντικά ρίσκα 

να παραµένουν και να απειλούν την επιστροφή σε σταθερούς ρυθµούς µεγέθυνσης. Είναι ενδεικτικό το γεγονός 

πως το 2016 η παγκόσµια οικονοµία σηµείωσε το χαµηλότερο ρυθµό µεγέθυνσης από το 2009. 

Η σηµαντικότερη ίσως παράµετρος που καθορίζει τις τρέχουσες (εγχώριες αλλά και διεθνείς) οικονοµικές 

επιδόσεις είναι η αβεβαιότητα, πηγές της οποίας – πέρα από οικονοµικές – είναι και εξελίξεις σε πολιτικό και 

γεωστρατηγικό επίπεδο. Η διαφαινόµενη διάθεση του Προέδρου Trump για «αναθεώρηση» επιλογών των Η.Π.Α. 

στο διεθνές επίπεδο, οι πρόσφατες εξελίξεις µετά την επιβολή εµπάργκο στο Κατάρ, η διαδικασία του Brexit 

καθώς και οι προσεχείς εκλογές στη Γερµανία αναµένεται, µεταξύ άλλων, πως θα επηρεάσουν την οικονοµική 

δραστηριότητα ακριβώς επειδή η έκβασή τους δεν µπορεί εύκολα να υπολογιστεί. 

Συνοπτικά, µπορεί να διατυπωθεί η άποψη πως η παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται σε περίοδο ευµετάβλητη, στο 

πλαίσιο της οποίας αστάθµητοι παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν τη µακροχρόνια εξέλιξή της. Την άποψη 

αυτή υποστήριξε και η C. Lagarde σε οµιλία της ήδη από το 2014, στην οποία  παρατήρησε πως η παγκόσµια 

οικονοµία διέρχεται µια περίοδο που µπορεί να χαρακτηριστεί ως “the new mediocre” – δηλαδή, περίοδος που θα 

χαρακτηρίζεται από χαµηλούς ρυθµούς µεγέθυνσης για µεγάλα διαστήµατα. Στην ουσία, πρόκειται για ένα 

ανατροφοδοτούµενο σχήµα στο οποίο η αβεβαιότητα παίζει κυρίαρχο ρόλο καθώς επηρεάζει άµεσα τη  

µελλοντική πορεία της οικονοµίας (το δυνητικό της προϊόν), µε αποτέλεσµα να αποθαρρύνονται οι νέες 

επενδύσεις γεγονός το οποίο στερεί από την οικονοµία τη δυνατότητα να επιτύχει τους ρυθµούς µεγέθυνσης που 

θα µπορούσε κ.ο.κ. 

Υπό το πρίσµα αυτών των εξελίξεων θα πρέπει να αναλυθεί και η µέχρι τώρα πορεία της ελληνικής οικονοµίας 

καθώς και η πιθανή µελλοντική τροχιά της. 

Το 2016 ήταν έτος σταθεροποίησης της οικονοµίας, µε το ΑΕΠ να σηµειώνει οριακή αύξηση. Παράλληλα, ο 

στόχος για το πρωτογενές πλεόνασµα του 2016 υπερκαλύφθηκε, ως αποτέλεσµα της τόνωσης των φορολογικών 

εσόδων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην εκτεταµένη χρήση ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής (η εν λόγο χρήση 

ανήλθε σε ιστορικά υψηλά µε βάση τα στοιχεία της ΤτΕ), στο φόρο εισοδήµατος, καθώς και στα έσοδα 

παρελθόντων ετών, ως αποτέλεσµα και της εντατικοποίησης των ελέγχων. 
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Παρά το χρόνο που χρειάσθηκε για την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του τρέχοντος Προγράµµατος, 

υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η οικονοµία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. 

Αρχικά, τα αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου του 2017 δείχνουν µια επί τα βελτίω µεταβολή της κατάστασης, 

µε την ελληνική οικονοµία να επιτυγχάνει ρυθµούς µεγέθυνσης της τάξης του 0,4% σε ετήσια βάση, µε την 

ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις να σηµειώνουν σηµαντική αύξηση. Επιπλέον, αξιοσηµείωτη είναι η 

αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας. 

Θετικές ενδείξεις υπάρχουν και από την αγορά εργασίας, µε το ποσοστό ανεργίας να συνεχίζει να βρίσκεται σε 

τροχιά αποκλιµάκωσης. Μάλιστα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ, οι ροές µισθωτής εργασίας 

στο 1ο πεντάµηνο του 2017 είναι θετικές, ξεπερνώντας τις 215 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, µέγεθος που 

συνιστά την καλύτερη επίδοση για το πρώτο πεντάµηνο από το 2001. 

Μια ακόµα θετική ένδειξη προέρχεται από τους δείκτες οικονοµικής συγκυρίας, οι οποίοι σε µεγάλο βαθµό 

αποτυπώνουν τις προσδοκίες που σχηµατίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρηµατίες σε βραχυπρόθεσµο 

ορίζοντα. Συγκεκριµένα, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος παρουσίασε για τρεις συνεχόµενους µήνες 

(Φεβρουάριος-Απρίλιος 2017) ανοδική πορεία, ενώ και οι δείκτες που περιγράφουν τη δραστηριότητα των 

κλάδων της βιοµηχανίας, της µεταποίησης και του λιανικού εµπορίου είναι επίσης αυξηµένοι. Η ανοδική πορεία 

του δείκτη διακόπηκε τον Μάιο λόγω της εξέλιξης της διαπραγµάτευσης, παραµένοντας ωστόσο σε υψηλά 

επίπεδα, µε παράλληλη βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης. 

Εξίσου σηµαντικές είναι και οι πρώτες ενδείξεις σχετικά µε την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης για το 2017, η 

οποία αναµένεται να έχει ισχυρή επίδραση τόσο στην απασχόληση όσο και στη διαµόρφωση του ΑΕΠ. 

Τέλος, σε ότι αφορά στην εκτέλεση του προϋπολογισµού, ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος για το πρώτο 

πεντάµηνο του έτους υπερκαλύπτεται (µε βάση τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), µε 

το αποτέλεσµα να είναι σηµαντικά βελτιωµένο και σε σχέση µε αυτό της αντίστοιχης περιόδου για το 2016 .  

Η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης µειώνει την αβεβαιότητα, δηµιουργεί συνθήκες σταθερότητας και 

διαµορφώνει περιβάλλον µεγαλύτερης ορατότητας και αυξηµένης προβλεψιµότητας που αναµένεται να οδηγήσει 

στην ολοκλήρωση  επενδυτικών κινήσεων που παρέµεναν στον πάγο. 

Πέρα από τα αµιγώς µακροοικονοµικά στοιχεία, µια σειρά από αλλαγές θεσµικού κυρίως χαρακτήρα, που 

ευνοούν τη συµµετοχή της κοινωνίας στην αναπτυξιακή διαδικασία, αναµένεται πως θα επιδράσουν θετικά και 

θα συντελέσουν στην επίτευξη µακροχρόνια βιώσιµων και διατηρήσιµων ρυθµών µεγέθυνσης, συµβάλλοντας στη 

σταδιακή µεταβολή του παραγωγικού και αναπτυξιακού προτύπου της ελληνικής οικονοµίας. 
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Στις αλλαγές αυτές θα µπορούσαµε να κατατάξουµε αρχικά το νέο πλαίσιο που υιοθετήθηκε για τον εξωδικαστικό 

µηχανισµό ρύθµισης επιχειρηµατικών οφειλών. Πρόκειται για ένα µηχανισµό, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα 

σε υπερχρεωµένες αλλά βιώσιµες επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους, επιτυγχάνοντας παράλληλα 

την εξυγίανση σηµαντικού µέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, γεγονός που θα τους επιτρέψει 

να παρέχουν ξανά ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία. 

Υψηλής σηµασίας πρωτοβουλία συνιστά το σχέδιο για τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, µε 

τη νοµοθέτηση του νέου θεσµικού πλαισίου να έχει ολοκληρωθεί και τις διαδικασίες οριοθέτησης ενός νέου 

χώρου οικονοµικής δραστηριότητας να εξελίσσονται. Ιδιαίτερης αξίας είναι και ο σχεδιασµός για την παροχή 

µικροπιστώσεων. Ήδη προωθείται η ενεργοποίηση του Ταµείου Μικροπιστώσεων προκειµένου να καλυφθεί το 

συγκεκριµένο κενό η Ελλάδα είναι µια από τις ελάχιστες χώρες που δεν είχε αντίστοιχο Ταµείο. Η ενεργοποίηση 

του θα δώσει τη δυνατότητα στήριξης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. 

Τέλος, µε την αξιοποίηση πρόσθετων κονδυλίων ύψους 970 εκατ. ευρώ που εξασφαλίστηκαν για την ελληνική 

οικονοµία µέσω της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, αναµένεται να προωθηθούν δράσεις µεταρρύθµισης στον Δ∆ηµόσιο 

τοµέα καθώς και προγράµµατα στήριξης της απασχόλησης και τοµέων κρίσιµων για την τροχιά της οικονοµίας.   

Συµπερασµατικά, η οικονοµία έχει σταθεροποιηθεί όµως η παραγωγική ανασυγκρότηση και το άλµα προς την 

ανάπτυξη δε θα έρθει ως «δια µαγείας». Η χώρα εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις που το 

πολιτικό σύστηµα, σε συνεργασία µε την κοινωνία, τους εργαζοµένους και τους παραγωγικούς φορείς θα πρέπει 

να ξεπεράσει συντονισµένα και µε σχέδιο εδραιώνοντας ένα παραγωγικό υπόδειγµα δίκαιης και βιώσιµης 

ανάπτυξης, για να µην παγιωθεί η στασιµότητα και χαθεί άλλη µια ευκαιρία ανάκαµψης και οριστικής εξόδου 

απο τη κρίση. 
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2.ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.Απασχόληση 

Η απασχόληση παρουσιάζει θετικές τάσεις, µε εξαίρεση τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2016, στα οποία 

καταγράφεται µια ελαφρά πτώση που ήδη φαίνεται να ανατρέπεται από τις αρχές του 2017. Πιο συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε τα εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία που δηµοσιεύει η Έρευνα Εργατικού Δ∆υναµικού της ΕΛΣΤΑΤ 

για την απασχόληση, τον Φεβρουάριο του 2017 οι απασχολούµενοι αυξηθήκαν κατά 7.589 άτοµα σε σχέση µε 

τον Φεβρουάριο του 2016 (αύξηση 0,2%) και κατά 7.032 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2017 (αύξηση 

0,2%). 

Δ∆ιάγραµµα 1: Απασχόληση (εκατ. απασχολούµενοι). 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,ΕΕΔ∆ (εποχικά διορθωµένα στοιχεία). 

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από τα δεδοµένα του συστήµατος Εργάνη, όπου αποτυπώνονται οι ροές 

απασχόλησης (µισθωτής εργασίας) στον ιδιωτικό τοµέα. Συγκεκριµένα, το Μάιο 2017 καταγράφηκε αύξηση της 

µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα (το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων διαµορφώθηκε στις 

89.534 θέσεις εργασίας), µε τις αναγγελίες πρόσληψης να ανέρχονται στις 264.587 θέσεις εργασίας και τις 

αποχωρήσεις σε 175.053 (Πίνακας 1). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Μάιος 2017 είναι ο πέµπτος κατά σειρά µήνας 

που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις ροές µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα (Πίνακας 2).  
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Σηµειώνεται ότι οι εξελίξεις αυτές συνδέονται τόσο µε τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας όσο και µε την 

έναρξη της τουριστικής περιόδου καθώς οι µεγαλύτερες αυξήσεις στις προσλήψεις καταγράφονται στους κλάδους 

που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες παροχής καταλύµατος (58.662 προσλήψεις Μάιος 2017) και υπηρεσιών 

εστίασης (62.232 προσλήψεις, Μάιος. 2017). 

Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, σωρευτικά για την περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων 

ανήλθαν στις 924.321 θέσεις εργασίας ενώ οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 709.017, εκ των οποίων οι 353.927 ήταν 

αποτέλεσµα καταγγελιών συµβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξης συµβάσεων ορισµένου χρόνου και οι 355.090 

οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά συνέπεια, το ισοζύγιο των ροών µισθωτής απασχόλησης του πρώτου 

πενταµήνου του 2017 διαµορφώθηκε στις 215.304 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση 

α΄ πενταµήνου από το 2001. 

Πίνακας 1: Προσλήψεις/αποχωρήσεις Μάιος 2017 

Πηγή: Εργάνη 

Πίνακας 2: Καθαρές ροές µισθωτής απασχόλησης ανά µήνα κατά το α’ πεντάµηνο του 2017. 

Πηγή: Εργάνη 

Η αύξηση της απασχόλησης ωστόσο δε συνεπάγεται από µόνη της βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

εργαζοµένων. Μια οικονοµία για να είναι οικονοµικά και κοινωνικά βιώσιµη θα πρέπει να δηµιουργεί ποιοτικές 

θέσεις εργασίας. Σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό σηµαίνει θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για όσους 

επιθυµούν πλήρη απασχόληση. Από το Δ∆ιάγραµµα 3 προκύπτει ότι το 68,7% των εργαζόµενων µε µερική 

απασχόληση επιθυµούσε να εργαστεί µε πλήρη απασχόληση αλλά δεν µπορούσε να βρει την αντίστοιχη θέση 

εργασίας. Το ποσοστό αυτό δείχνει τάσεις σταθεροποίησης το 2015 και 2016. 

(σε θέσεις εργασίας)
Μάιος 2017         

(1)
Μάιος 2016         

(2)
Δ∆ιαφορά            

(1-2)

Ιαν.-Μάιος  
2017          

(3)

Ιαν.-Μάιος  
2016         

 (4)

Δ∆ιαφορά 

(3-4)

Ι. Προσλήψεις 264.587 230.965 33.622 924.321 824.017 100.304

ΙΙ. Αποχωρήσεις 175.053 154.374 20.679 709.017 622.961 86.056

Α. Καταγγελίες συµβάσεων αορίστου 
χρόνου και λήξεις συµβάσεων 
ορισµένου χρόνου

85.268 79.952 5.316 353.927 325.982 27.945

Β. Οικειοθελείς αποχωρήσεις 89.785 74.422 15.363 355.090 296.979 58.111

ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) 89.534 76.591 12.943 215.304 201.056 14.248

Καθαρές 

Ροές
Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεµ. Δ∆εκ.

2017 -29.817 24.938 38.517 92.132 89.534 - - - - - - -
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Δ∆ιάγραµµα 2: Απασχολούµενοι (σε χιλ.) ηλικίας 15+, κατά είδος απασχόλησης (πλήρης-µερική 
απασχόληση) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δ∆υναµικού (εποχικά διορθωµένα στοιχεία) 

Δ∆ιάγραµµα 3:Λόγοι απασχόλησης σε καθεστώς µερικής απασχόλησης. 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δ∆υναµικού (εποχικά διορθωµένα στοιχεία) 
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Ο Πίνακας 3 καταγράφει τις προσλήψεις ανά είδος σύµβασης εργασίας από 01.01.2017 έως 30.05.2017. Όλα τα 

είδη συµβάσεων εργασίας παρουσιάζουν αύξηση (µε εξαίρεση την εκ περιτροπής απασχόληση το Μάρτιο 2017) 

µε την πλήρη απασχόληση να αυξάνεται µε ταχύτερο ρυθµό από τις υπόλοιπες κατηγορίες το Μάρτιο και Απρίλιο 

2017. Εν συνόλω, κατά το α’ πεντάµηνο του 2017 οι προσλήψεις µε πλήρη απασχόληση αυξήθηκαν κατά 

128,3%, µε µερική απασχόληση κατα 99 % και µε εκ περιτροπής απασχόληση κατά 73 %.  

Πίνακας 3: Προσλήψεις ανά είδος σύµβασης εργασίας από 01.01.2017 έως 30.05.2017. 

Πηγή: Εργάνη 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη της ΕΕ «Ευρώπη 2020» ο στόχος για την απασχόληση προβλέπει 

αύξηση του ποσοστού απασχόλησης για τον ηλικιακό πληθυσµό 20-64 στο 75,0% για την ΕΕ-28 και στο 70,0% 

για την Ελλάδα. Η Ελλάδα κατά την περίοδο 2008-2013 κατέγραψε έντονα αρνητική πορεία, ενώ από 2014 και 

µετά ο δείκτης σταδιακά ανακάµπτει. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται µακράν του εθνικού στόχου µε το 

ποσοστό απασχόλησης να διαµορφώνεται το 2016 στο 56,2%. Δ∆εν αποτελεί έκπληξη ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 

τελευταία θέση µε βάση το δείκτη απασχόλησης, µε αµέσως επόµενες την Ιταλία (61,6%), την Ισπανία (63,9%) και 

το Βέλγιο (67,7%). 

Μήνας
Πλήρης 

Απασχόληση
Μερική 

Απασχόληση
Εκ περιτροπής 
Απασχόληση

Σύνολο 
Προσλήψεων

Ιανουάριος 2017 58.813 49.283 18.405 126.501

Φεβρουάριος 2017 59.775 55.309 23.158 138.242

Μάρτιος 2017 83.935 63.897 22.978 170.810

Απρίλιος 2017 123.101 74.265 26.815 224.181

Μάιος 2017 134.264 98.350 31.973 264.587

Σύνολο Α' πενταµήνου 2017 459.888 341.104 123.329 924.321
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Δ∆ιάγραµµα 4: Ποσοστό (%) Απασχόλησης ατόµων ηλικίας 20-64 ως προς τον πληθυσµό. 

Πηγή: Eurostat 
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2.2.Μισθοί 

Ο Δ∆είκτης Μισθών  που δηµοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ για το δ΄ τρίµηνο του 2016, µε εποχική διόρθωση αλλά χωρίς 2

διόρθωση ως προς τον αριθµό των εργασίµων ηµερών, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δ∆είκτη του δ΄ τριµήνου 

2015, παρουσιάζει αύξηση κατά 0,2%. Ο Δ∆είκτης κατέγραφε πτωτική τάση µέχρι και το 2013 αλλά έκτοτε έχει 

σταθεροποιηθεί διαµορφώνοντας µια οριακά θετική τάση κατά το 2016. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η οικονοµία 

έχει πλέον σταθεροποιηθεί και επανέρχεται σταδιακά σε αναπτυξιακή τροχιά. 

Δ∆ιάγραµµα 5: Εξέλιξη Δ∆είκτη Μισθών (Με εποχική διόρθωση και χωρίς διόρθωση εργασίµων ηµερών). 

!  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δ∆ιεύθυνση Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς Εργασίας 

Στο Δ∆ιάγραµµα 6 παρουσιάζεται το ύψος των κατώτατων (µεικτών) µηνιαίων µισθών των εργαζοµένων πλήρους 

απασχόλησης στα κράτη-µέλη της ΕΕ το α’ εξάµηνο του 2012 και το α’ εξάµηνο του 2017. Στην Ελλάδα ο 

κατώτατος µηνιαίος µισθός από 877 ευρώ (σε 12µηνη βάση) που ανερχόταν πριν από την υπογραφή του 

δεύτερου µνηµονίου (2012) µειώθηκε στα 684 ευρώ και έχει παραµείνει σταθερός µέχρι σήµερα. Η χώρα µας 

είναι η µοναδική που κατέγραψε µείωση (-22,0%) στον κατώτατο µισθό σε σχέση µε τις άλλες χώρες-µέλη της 

ΕΕ, ακόµα και µεταξύ των χωρών που µπήκαν σε πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Στον αντίποδα 

βρίσκονται τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ, τα οποία σε διάστηµα πέντε ετών σηµείωσαν σηµαντικές αυξήσεις. 
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Δ∆ιάγραµµα 6: Κατώτατοι (µεικτοί) µηνιαίοι µισθοί.  3

Πηγή: Eurostat 
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2.3.Ανεργία 

Oι πρόσφατες θετικές εξελίξεις στο ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ αναµένεται να έχουν θετική επίδραση στην 

απασχόληση και τη σταδιακή αποκλιµάκωση της ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας σύµφωνα µε την Έρευνα 

Εργατικού Δ∆υναµικού που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ (µηνιαία, εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία) το Φεβρουάριο του 

2017 εκτιµάται στο 23,2% συνεχίζοντας αργά αλλά σταθερά την πτωτική της πορεία και έχοντας µειωθεί σε 

σχέση µε τον Ιανουάριο 2017 (23,5%) και τον Φεβρουάριο 2016 (23,9%). Πρέπει να τονιστεί πως το ποσοστό 

ανεργίας, παρά την σταδιακή αποκλιµάκωσή του εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως υψηλό, ειδικά στις γυναίκες 

όπου ανέρχεται σε 27,5% (στους άνδρες 19,7%) και στους νέους ηλικίας 15-24 όπου ανέρχεται σε 47,9% 

(µειωµένο, ωστόσο, από 50,6% τον αντίστοιχο µήνα πέρυσι). 

Κεντρικής σηµασίας ζήτηµα αποτελεί το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων, καθώς τα υψηλά ποσοστά 

µακροχρόνιας ανεργίας έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στο εργατικό δυναµικό (π.χ. εργασιακή απαξίωση). Οι 

µακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 71,8% (δ’ τρίµ. 2016) των ανέργων σηµειώνοντας µείωση σε σχέση µε το 

προηγούµενο τρίµηνο 73,8% (γ’ τρίµ. 2016). 

Δ∆ιάγραµµα 7: Ποσοστό ανεργίας και απασχολούµενοι (Μηνιαία στοιχεία, Ιανουάριος 2015-Φεβρουάριος 2017) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Μηνιαία Έρευνα Εργατικού Δ∆υναµικού, εποχικά διορθωµένα στοιχεία) 
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2.3.1. Χαρακτηριστικά Ανέργων 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δ∆υναµικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθµός των ανέργων µειώνεται 

σταδιακά µε αυτόν των γυναικών να µειώνεται µε πιο αργό ρυθµό. Η πιο πολυπληθής ηλικιακή οµάδα ανέργων 

είναι µεταξύ 30-44 και 45-64. Στην πρώτη οµάδα το ποσοστό των γυναικών είναι σηµαντικά υψηλότερο (44,6% 

έναντι 36,4% των ανδρών), ενώ στη δεύτερη οι άνδρες είναι περισσότεροι (35,2% έναντι 26,6% των γυναικών). 

Δ∆ιάγραµµα 8: Άνεργοι ανά φύλο και ηλικία και Άνεργοι ανά κλάδο (2016). 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δ∆υναµικού 

Σε ότι αφορά την οµάδα των 30-44 για τις γυναίκες η υπερεκπροσώπηση τους οφείλεται στην υψηλή συµµετοχή 

που έχουν στο ποσοστό ανεργίας του κλάδου του «εµπορίου, ξενοδοχείων, εστίασης, µεταφορών και 

επικοινωνιών» (43,2%) (Δ∆ιάγραµµα 8). Άλλοι παράγοντες που συµβάλουν στην σηµαντική συγκέντρωση που 

καταγράφεται σε αυτή την ηλικιακή οµάδα αποτελεί το γεγονός ότι σε ηλικία τεκνοποίησης και αυξηµένων 

οικογενειακών υποχρεώσεων, (ανατροφή παιδιών) που τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες εν καιρώ κρίσης. Οι 

κλάδοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους ανέργους είναι αυτοί του «εµπορίου, ξενοδοχείων, εστίασης, 

µεταφορών και επικοινωνιών» (άνδρες 39,0% και γυναίκες 43,2%) και οι «άλλες υπηρεσίες» (γυναίκες 31,1%) 

(Δ∆ιάγραµµα 8). 
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Δ∆ιάγραµµα 9: Άνεργοι ανά επίπεδο εκπαίδευσης & ανά Περιφέρεια-NUTS II (2016). 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δ∆υναµικού 

Οι άνδρες και γυναίκες απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης (41,7% και 36,4% αντίστοιχα) και οι γυναίκες πτυχιούχοι 

(28%) παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις µεταξύ των ανέργων ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 

(Δ∆ιάγραµµα 9). Τέλος, οι περιφέρειες µε την υψηλότερη συγκέντρωση ανέργων είναι αυτές που περιλαµβάνουν 

τα µεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης (Δ∆ιάγραµµα 9). 
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2.3.2. Ανεργία των Νέων 

Το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 αυξανόταν επί πέντε συνεχή έτη, 2008-2013. Το 2013 υπήρξε µια 

σταθεροποίηση ενώ έκτοτε κινείται πτωτικά. Οι νέοι µέχρι 24 ετών εµφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 

(47,9% το Φεβρουάριο του 2017 µειωµένο σε σχέση µε τον Ιανουάριο 2017 (48%) και το Φεβρουάριο 2016 

(50,6%) ενώ αποτελούν περίπου το 12% του συνόλου των ανέργων ήτοι 123,7 χιλιάδες άτοµα. Μολονότι 

καταγράφεται βελτίωση, το ποσοστό ανεργίας των νέων παραµένει εξαιρετικά υψηλό, το υψηλότερο στην 

ευρωζώνη, υπονοµεύοντας αφενός την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και αφετέρου το ατοµικό µέλλον των 

νέων. 

Τα προγράµµατα απασχόλησης για τη νέα γενιά που έχουν υλοποιηθεί κατά την τελευταία διετία είναι 

στοχευµένα στους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας νέους, και τους απολυµένους νέους ηλικίας 18 -29 

ετών µε σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Πιο αναλυτικά, µεταξύ του 2015 και του 2017 θα έχουν επωφεληθεί συνολικά 105.000 νέοι άνεργοι ηλικίας 18 

µε 29 ετών, δηλαδή κατά µ. ο. 35.000 το χρόνο. Συγκεκριµένα οι δράσεις περιλαµβάνουν: 

• Προγράµµατα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε 50.000 ωφελούµενους το 

2015 και 2016. 

• Προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας στον ιδιωτικό τοµέα και σε ΚΟΙ.Ν.ΣΕΠ. µε 13.000 

ωφελούµενους το 2016. 

• Προγράµµατα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε ειδικότητες που αφορούν κλάδους αιχµής µε 

15.000 ωφελούµενους το 2016. 

• Προγράµµατα υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας, προγράµµατα νέων θέσεων εργασίας, προγράµµατα 

συµπληρωµατικής κατάρτισης και προγράµµατα ενίσχυσης απολυµένων ατόµων µε συνολικό αριθµό 

27.000 ωφελούµενων.  

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω προγράµµατα είναι 6-µηνης ή 12-µηνης διάρκειας, και κατά συνέπεια δεν 

αποσκοπούν στη ριζική αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων, συµβάλλουν ωστόσο σε σηµαντικό βαθµό στην 

καταπολέµηση της µακροχρόνιας ανεργίας, της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.  
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Δ∆ιάγραµµα 10:Νέοι άνεργοι ηλικίας 15-24 (ποσοστό επί του συνόλου των ανέργων 2013-2016). 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δ∆υναµικού 
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3. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

3.1.Εξέλιξη ΑΕΠ 

Σύµφωνα µε τα τελευταία δηµοσιευµένα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, βλέπουµε πως παρότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι 

προσδοκίες για επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης από το δεύτερο εξάµηνο του 2016, η ελληνική 

οικονοµία επανήλθε σε θετική τροχιά ήδη από το πρώτο τρίµηνο του 2017. Συγκεκριµένα, µετά από το 1ο 

εξάµηνο του 2016 που κινήθηκε σε ελαφρώς αρνητικά επίπεδα (της τάξης του 0,3%), το 3ο τρίµηνο επέδειξε 

ισχυρούς ρυθµούς µεγέθυνσης της τάξης του 2% (σε ετήσια βάση, εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία). Ωστόσο, το 

4ο τρίµηνο κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα, µε την ύφεση να αγγίζει το 1,1%, γεγονός που οδήγησε την ελληνική 

οικονοµία σε στασιµότητα µε το ΑΕΠ να σηµειώνει οριακά θετική ετήσια µεταβολή για το 2016. 

Δ∆ιάγραµµα 11: ΑΕΠ (τριµηνιαία και ετήσια ποσοστιαία µεταβολή). 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί) 

Το 1ο τρίµηνο του 2017 χαρακτηρίστηκε από µια αναστροφή του αρνητικού κλίµατος, καθώς το ΑΕΠ παρουσίασε 

σηµαντική διόρθωση, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,4% σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε την πρώτη 

ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.  
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3.2.Επενδύσεις 

Από την έναρξη της κρίσης και ιδίως µετά την έναρξη της εφαρµογής των προγραµµάτων οικονοµικής 

προσαρµογής, υπήρξε µια τεράστια µείωση στο ύψος των πραγµατοποιούµενων επενδύσεων (όπως αυτές 

απεικονίζονται από τον Ακαθάριστο Σχηµατισµό Παγίου Κεφαλαίου). Από το 2008 έως και το 2016 χάθηκαν 36 

δισεκ. ευρώ επενδύσεων, ποσό που αντιστοιχεί σε µείωση της τάξης του 63%. Συγκεκριµένα, η πτωτική πορεία 

των επενδύσεων διατηρήθηκε έως και το 2015, µε τη συνολική σταθεροποίηση του ύψους των επενδύσεων να 

επιτυγχάνεται για πρώτη φορά το 2016 (οπότε και σηµειώθηκε αύξηση της τάξης του 0,2%). 

Στο Δ∆ιάγραµµα 12 παρουσιάζεται η εξέλιξη του Ακαθάριστου Σχηµατισµού Παγίου Κεφαλαίου και των δυο 

βασικών συνιστωσών του, των κατασκευών και των επενδύσεων σε µηχανήµατα και εξοπλισµό. 

Δ∆ιάγραµµα 12: Ακαθάριστος Σχηµατισµός Παγίου Κεφαλαίου (εκάτ. ευρώ, 2010=100). 

Πηγή: Eurostat 
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Σε ένα πρώτο επίπεδο, η µείωση των επενδυτικών δαπανών προσδιορίζεται από τη µεγάλη υποχώρηση του ΑΕΠ. 

Οι θετικοί ρυθµοί µεγέθυνσης του ΑΕΠ συνιστούν ένα από τα βασικότερα κίνητρα για επενδύσεις καθώς, µεταξύ 

άλλων, συµβάλλουν στον σχηµατισµό θετικών προσδοκιών και στην εµπέδωση εµπιστοσύνης, που τελικά 

οδηγούν στον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Η βαθιά και εκτεταµένη ύφεση 

της ελληνικής οικονοµίας επέδρασε αρνητικά, περιορίζοντας σε µεγάλο βαθµό τα κίνητρα των υποψηφίων 

επενδυτών. Στην αναστροφή του αρνητικού για τις επενδύσεις κλίµατος και τον σχηµατισµό θετικών προσδοκιών 

αναµένεται να συµβάλλει και η συµµετοχή του κράτους στην επενδυτική διαδικασία, µέσω του Προγράµµατος 

Δ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Συγκεκριµένα, για το 2017, το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος θα ανέλθει σε 1 δισεκ. 

ευρώ (αύξηση της τάξης του 33%), γεγονός που θα επιτρέψει την χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων σε 

τοµείς όπως οι υποδοµές και το ανθρώπινο κεφάλαιο.   

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 

Ένας τρόπος µέσω του οποίου θα µπορούσε να καλυφθεί το τεράστιο επενδυτικό κενό που δηµιουργήθηκε κατά 

τη διάρκεια της ύφεσης, και ο οποίος ταυτόχρονα θα συµβάλλει καθοριστικά στην πραγµατοποίηση θετικών 

ρυθµών µεγέθυνσης είναι η εισροή Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα, δηλαδή, η εισροή ξένων ιδιωτικών 

κεφαλαίων για την υλοποίηση νέων επενδύσεων. 

Δ∆ιαχρονικά στην Ελλάδα, τόσο το ύψος όσο και το ποσοστό επί του ΑΕΠ των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) 

παρέµενε σε πολύ χαµηλά επίπεδα και στηριζόταν κατά βάση σε επενδύσεις στον κλάδο των υπηρεσιών, ο οποίος 

συνεισέφερε το υψηλότερο ποσοστό στο σύνολο των ΑΞΕ. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα σχετικά στοιχεία της 

Τράπεζας της Ελλάδας, οι µεγαλύτερες Άµεσες Ξένες Επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών (π.χ. πώληση τµήµατος του ΟΤΕ στην Deutsche Telecom το 2008) και στον κλάδο των 

ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (π.χ. ιδιωτικοποίηση Εµπορικής Τράπεζας το 2006). Ειδικά για τον 

κλάδο της µεταποίησης, τα στοιχεία  της περιόδου 2005-2015 δείχνουν πως το επενδυτικό ενδιαφέρον στράφηκε 4

κυρίως στον κλάδο των χηµικών (σε ποσοστό περίπου 50% των συνολικών ξένων επενδύσεων στην 

µεταποίηση), ενώ ακολούθησαν οι κλάδοι των τροφίµων και ποτών (17%) και τα µηχανήµατα (12%). 
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Δ∆ιάγραµµα 13: Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (εκατ. ευρώ) 

Πηγή: ΤτΕ 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας της UNCTAD (World Investment Report, 2017) στην εξαετία 

2011-2016 υπήρξε σηµαντική εκροή ξένων επενδύσεων, η οποία ανήλθε στα 6 δισεκ. δολάρια (µε τις 

µεγαλύτερες εκροές να σηµειώνονται τη διετία 2014-2015), ενώ την ίδια περίοδο η εισροή κεφαλαίων ανήλθε 

στα 12 δισεκ. δολάρια περίπου. Η µεγαλύτερη εισροή Άµεσων Ξένων Επενδύσεων πραγµατοποιήθηκε το 2016, 

καθώς τριπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 2015. Η εισροή κεφαλαίων, σύµφωνα µε την έρευνα, προήλθε κυρίως 

από αποκρατικοποιήσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του 2016 (ΟΛΠ, Κασσιόπη). Την ίδια περίοδο υπήρξε 

και σηµαντική αποεπένδυση ελληνικών συµµετοχών στο εξωτερικό (κυρίως λόγω της πώλησης της Finansbank 

από την Εθνική Τράπεζα). 
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3.3.Εξωτερικός Τοµέας 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά το 2016 παρουσίασε έλλειµµα ύψους 1,11 δισεκ. ευρώ, αντί 

πλεονάσµατος 205 εκατ. ευρώ το 2015. Το έλλειµµα οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη µείωση του πλεονάσµατος 

του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 1,5 δισεκ. ευρώ περίπου, καθώς το ισοζύγιο αγαθών παρέµεινε µεν ελλειµµατικό, 

ωστόσο παρουσίασε µια ελαφρά βελτίωση (µείωση του ελλείµµατος κατά 650 εκατ. ευρώ περίπου). 

Δ∆ιάγραµµα 14: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκατ. ευρώ) 

Πηγή: ΤτΕ 

Η µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός  πως οι εισαγωγές αγαθών 

το 2016 µειώθηκαν κατά 1 δισεκ. ευρώ περίπου, καθώς οι εξαγωγές αγαθών παρέµειναν στάσιµες στα επίπεδα 

του 2015. Συγκεκριµένα, η αύξηση (της τάξης του 1.5%) που παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιµα 

και πλοία αντισταθµίστηκε από την µείωση των εξαγωγών καυσίµων, γεγονός το οποίο οδήγησε στη στασιµότητα 

του συνόλου των εξαγωγών για το 2016. Στο ισοζύγιο υπηρεσιών, η µείωση του πλεονάσµατος κατά το 2016 

οφείλεται στη µεγάλη µείωση των εισπράξεων τόσο στο ισοζύγιο µεταφορών και, συγκεκριµένα, από τη µείωση 

των εισπράξεων στις θαλάσσιες µεταφορές κατά 2 δισεκ. ευρώ, όσο και στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο (κατά 900 εκατ. 

ευρώ). 
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Στο Δ∆ιάγραµµα 14 παρατηρούµε πως το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών άρχισε να περιορίζεται 

σηµαντικά από το 2008 (οπότε και είχε ανέλθει στα 36 δισεκ. ευρώ) και µετά, για να φτάσει να είναι ελαφρώς 

πλεονασµατικό το 2015 µε τη διόρθωση να προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από την µείωση του ελλείµµατος του 

ισοζυγίου αγαθών. Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη του ισοζυγίου αγαθών, είναι σαφές πως ο περιορισµός 

του ελλείµµατος οφείλεται κυρίως στη σηµαντική µείωση του επιπέδου των εισαγωγών, λόγω της κατάρρευσης 

της ζήτησης, και όχι στην ανάκαµψη των εξαγωγών (παρά τις σηµαντικές µειώσεις του µισθολογικού κόστους 

και την συνεπαγόµενη αύξηση της ανταγωνιστικότητας). Αυτό γίνεται εµφανές στο Δ∆ιάγραµµα 15 όπου 

παρουσιάζεται η εξέλιξη του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιµα και πλοία, καθώς και ο Δ∆είκτης Κάλυψης 

Εισαγωγών. Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό στον οποίο οι εξαγωγές µπορούν να καλύψουν την αξία των 

εισαγωγών. Ενώ, θεωρητικά, µια υψηλή τιµή του δείκτη συνιστά ένδειξη πως η οικονοµία προσανατολίζεται στην 

εξαγωγή αγαθών και όχι στην κάλυψη των εγχώριων καταναλωτικών αναγκών, ειδικά για την περίπτωση της 

Ελλάδας βλέπουµε πως η σηµαντική βελτίωση στις τιµές του δείκτη οφείλεται στην µεγάλη µείωση της αξίας των 

εισαγωγών από το 2008 και µετά. 

Δ∆ιάγραµµα 15: Ισοζύγιο Αγαθών και Δ∆είκτης Κάλυψης Εισαγωγών 

!  
Πηγή: ΤτΕ 
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Τρέχουσα Συγκυρία 

Στο πρώτο τρίµηνο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραµένει ελλειµµατικό, µε το έλλειµµα να 

διευρύνεται κατά 160 εκατ. ευρώ (ή 4,7%) σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο για το 2016. Αυτή η µεταβολή 

οφείλεται στη µεγάλη αύξηση των εισαγωγών (11,7 δισεκ. ευρώ στο τρίµηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017, έναντι 

9,6 δισεκ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίµηνο του 2016), λόγω της µεγάλης αύξησης – κατά 1,5 δισεκ. ευρώ – των 

εισαγωγών καυσίµων. Η αύξηση αυτή υπερκάλυψε την σηµαντική άνοδο των εξαγωγών (αύξηση της τάξης του 

21%), η οποία στηρίχθηκε στις αυξηµένες εξαγωγές τόσο στα καύσιµα όσο και στα αγαθά χωρίς καύσιµα και 

πλοία. Για την ίδια περίοδο, το πλεόνασµα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσιάζει άνοδο της τάξης των 350 εκατ. 

ευρώ σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2016, κυρίως λόγω της αύξησης των εισπράξεων από µεταφορές.  

Δ∆ιάγραµµα 16: Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (εκατ. ευρώ) 

Πηγή: ΤτΕ 

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, το οποίο αποτυπώνει το σύνολο των χρηµατοδοτικών 

αναγκών της Ελληνικής οικονοµίας από το εξωτερικό, παρουσίασε το 2016 έλλειµµα ύψους 82,9 εκατ. ευρώ, σε 

αντίθεση µε το πλεόνασµα ύψους 2,19 δισεκ. ευρώ το 2015. Το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

και κεφαλαίων διατηρήθηκε και στο πρώτο τρίµηνο του 2017 και ανήλθε στα 2,29 δισεκ. ευρώ, αυξηµένο κατά 

600 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το αντίστοιχο δίµηνο του 2016. 
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3.4.Τουρισµός 

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε το 2016 πλεόνασµα ύψους 11,2 δισεκ. ευρώ, µειωµένο κατά 900 εκατ. ευρώ 

περίπου σε σχέση µε το 2015, λόγω της µεγάλης µείωσης στις εισπράξεις (13,2 δισεκ. ευρώ το 2016 έναντι 14,1 

δισεκ. ευρώ το 2015).  

Στο τρίµηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασµα ύψους 140,2 εκατ. 

ευρώ, αυξηµένο κατά 60 εκατ. ευρώ (ή περίπου 83%) σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η αύξηση 

οφείλεται κυρίως στον περιορισµό των ταξιδιωτικών πληρωµών, καθώς ταυτόχρονα καταγράφηκε και 

υποχώρηση των εισπράξεων κατά 5% , λόγω της µείωσης των αφίξεων κατά 1,8%. Η δαπάνη ανά ταξίδι των µη 5

κατοίκων κατέγραψε πτώση της τάξης του 3% και διαµορφώθηκε στα 314 ευρώ περίπου. 

Δ∆ιάγραµµα 17: Ταξιδιωτικές Εισπράξεις και Αφίξεις Τουριστών 

Πηγή: ΤτΕ, υπολογισµοί του συγγραφέα. 
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 Η ακριβής ερµηνεία των στοιχείων όσο και των αποτελεσµάτων σχετικά µε τις ταξιδιωτικές εισπράξεις απαιτεί, λόγω της 5

φύσης της ακολουθούµενης µεθοδολογίας, πιο ουσιαστική µελέτη του ζητήµατος.



_____________________________________________   ΕΝΑ, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών 

                 Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων 

3.5.Δ∆ηµόσια Οικονοµικά 

3.5.1. Εξέλιξη Δ∆ηµοσίου Χρέους 

Παρά τη µικρή µείωση το 2012 (µε την εφαρµογή του PSI) ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ βαίνει αυξανόµενος από το 

2008, κυρίως λόγω της πολύ µεγάλης µείωσης του ΑΕΠ από την έναρξη των προγραµµάτων προσαρµογής το 

2010. Παρατηρούµε πως το 2015 ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ µειώθηκε στο 177,4% (από 179,7% το 2014), ενώ 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µετά από µια µικρή αύξηση το 2016, θα ακολουθήσει 

καθοδική πορεία για τα έτη 2017 και 2018, οπότε και θα φτάσει στο 172,4%.  

Δ∆ιάγραµµα 18: Χρέος προς ΑΕΠ (%) 

Πηγή: Eurostat και European Commission Winter Forecasts 2016 (2016-2018 προβλέψεις). 

Στο Δ∆ιάγραµµα 19 παρουσιάζονται οι λήξεις χρέους (δηλαδή, οι πληρωµές για κεφάλαιο και τόκους), όπως είχαν 

διαµορφωθεί στις 30-09-2016. Παρατηρούµε πως οι πληρωµές για τα δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα στο 

πλαισιο των Προγραµµάτων Προσαρµογής αυξάνονται σηµαντικά το επόµενο διάστηµα (2021-2027) γεγονός 

που καταδεικνύει πως τόσο οι βραχυπρόθεσµες όσο και οι µεσοπρόθεσµες παρεµβάσεις για την ελάφρυνση του 

δηµοσίου χρέους πρέπει να οριστικοποιηθούν το συντοµότερο δυνατό, σε συνέχεια της απόφασης του Eurogroup 

του Μαΐου 2016. 
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Δ∆ιάγραµµα 19: Χρονοδιάγραµµα Λήξης Χρέους Κεντρικής Δ∆ιοίκησης την 31/03/2017 (σε εκατ. ευρώ) 

Πηγή: Δ∆ελτίο Δ∆ηµοσίου Χρέους, Μάρτιος 2017 (ΟΔ∆Δ∆ΗΧ) 

3.5.2. Εκτέλεση Προϋπολογισµού και αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών 

Το 2016 το πρωτογενές αποτέλεσµα του προϋπολογισµού, σε τροποποιηµένη ταµειακή βάση, ήταν 

πλεονασµατικό µε σηµαντική υπερκάλυψη έναντι του στόχου. Συγκεκριµένα, το πρωτογενές πλεόνασµα για την 

περίοδο Ιανουαρίου-Δ∆εκεµβρίου 2016 διαµορφώθηκε στα 4,4 δισεκ. ευρώ, αυξηµένο κατά 2 δισεκ. ευρώ σε 

σχέση µε το 2015, αλλά και αυξηµένουν έναντι του προϋπολογισµένου στόχου 1,98 δισεκ. ευρώ για το 2016. Το 

αποτέλεσµα αυτό οφείλεται κυρίως στη σηµαντική υπεραπόδοση των µέτρων στο σκέλος των εσόδων, τα οποία 

ανήλθαν σε 54 δισεκ. ευρώ (έναντι στόχου 52,3 δισεκ. ευρώ) όσο και στη συγκράτηση των δαπανών του κρατικού 

προϋπολογισµού κατά 800 εκατ. ευρώ περίπου (55,1 δισεκ. ευρώ πραγµατοποιηθείσες δαπάνες έναντι στόχου 

55,97 δισεκ. ευρώ). 

Επιπλέον, η Eurostat επικύρωσε στα τέλη Απριλίου τα ελληνικά δηµοσιονοµικά στοιχεία του 2016, µε το 

αποτέλεσµα για το πρωτογενές πλεόνασµα  να ξεπερνά τον στόχο του προγράµµατος και να ανέρχεται σε 3,9%. 6

Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως για το 2016, το αποτέλεσµα του προϋπολογισµού ήταν πλεονασµατικό (0,7% του 

ΑΕΠ ή 1,28 δισεκ. ευρώ), για πρώτη φορά την τελευταία 20ετία.  
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Το πρωτογενές αποτέλεσµα ορίζεται ως Έσοδα µείον Δ∆απάνες της Γενικής Κυβέρνησης µείον τα έξοδα των τόκων των 6

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
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Στο διάστηµα Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, µε βάση τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

το πρωτογενές αποτέλεσµα του προϋπολογισµού είναι πλεονασµατικό και ανήλθε σε 1,73 δισεκ. ευρώ, αυξηµένο 

κατά 900 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τον στόχο, αλλά µειωµένο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο το 2016. 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού ανήλθαν σε 14,5 δισεκ. ευρώ, µειωµένα σε σχέση µε το στόχο 

κατά 150 εκατ. ευρώ, αυξηµένα ωστόσο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο το 2016. Με τον ίδιο τρόπο, οι 

δαπάνες του προϋπολογισµού εµφανίζονται µειωµένες τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι των δαπανών που 

πραγµατοποιήθηκαν την αντίστοιχη περίοδο το 2016. 

Τον Ιούνιο 2016 ξεκίνησε η διαδικασία αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του Δ∆ηµοσίου προς 

ιδιώτες. Μέχρι το Δ∆εκέµβριο του 2016 είχαν αποπληρωθεί οφειλές ύψους 3.12 δισεκ. ευρώ τόσο για 

ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δ∆ηµοσίου όσο και για εκκρεµείς επιστροφές φόρων, ενώ στο πρώτο τετράµηνο του 

2017 αποπληρώθηκαν άλλα 500 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε παροχή σηµαντικής και 

αναγκαίας ρευστότητας στην Ελληνική οικονοµία, σε µια περίοδο που δεν έχει ακόµα επανέλθει η παροχή 

ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις από το τραπεζικό σύστηµα. Με την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης και την 

αποδέσµευση της επόµενης δόσης η διαδικασία αποπληρωµής των οφειλών θα συνεχιστεί µε στόχο την 

σηµαντική αποµείωσή τους. 

Δ∆ιάγραµµα 20: Ληξιπρόθεσµες Οφειλές Δ∆ηµοσίου (εκατ. ευρώ) 

!  

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
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3.6.Πληθωρισµός 

Μετά από 45 συνεχόµενους µήνες αποπληθωρισµού, το Δ∆εκέµβριο του 2016 ο Δ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή 

επέστρεψε σε οριακό θετικό πρόσηµο, και τον Απρίλιο 2017 ανήλθε στο 1,6%. Η µεταβολή αυτή επήλθε κυρίως 

από τις αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων, στο πετρέλαιο θέρµανσης και το φυσικό αέριο, καθώς και από τις 

αυξήσεις στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, στα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό. 

Δ∆ιάγραµµα 21: Δ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή 

!  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 33



_____________________________________________   ΕΝΑ, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών 

                 Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων 

3.7.Δ∆είκτες Οικονοµικού Κλίµατος 

Οι προοπτικές σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας και η σταδιακή άρση της αβεβαιότητας λόγω του 

προχωρηµένου σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των 

δανειστών αποτυπώνονταν εµφανώς και στους βασικούς δείκτες οικονοµικής συγκυρίας, οι οποίοι εκφράζουν τις 

προσδοκίες που καλλιεργούνται σχετικά µε την εξέλιξη της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, ο Δ∆είκτης Οικονοµικού 

Κλίµατος είχε ενισχυθεί για τρεις συνεχόµενους µήνες, φτάνοντας στις 94,9 µονάδες τον Απρίλιο 2017, επίπεδο 

σηµαντικά υψηλότερο σε σχέση µε το αντίστοιχο του Απριλίου 2016 (90,7 µονάδες). Ωστόσο, η καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης φαίνεται πως επέδρασε αρνητικά στο σχηµατισµό προσδοκιών στο σύνολο της 

οικονοµίας, µε αποτέλεσµα ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος να µειωθεί τον Μάιο 2017 στις 93,2 µονάδες, 

παραµένοντας, ωστόσο, σε επίπεδο σηµαντικά υψηλότερο σε σχέση µε τον Μάιο 2016 (90,1 µονάδες).  

Δ∆ιάγραµµα 22: Δ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος. Σύνολο Οικονοµίας (εποχιακά διορθωµένα στοιχεία) 

!  

Πηγή: European Commission, Economic Sentiment Indicator (ESI) 

Η ψήφιση των προαπαιτούµενων µέτρων και η ολοκλήρωση της εν εξελίξει αξιολόγησης, αναµένεται να 

ενισχύσουν ακόµα περισσότερο τον Δ∆είκτη Οικονοµικού κΚλίµατος και τις επιµέρους κατηγορίες του, καθώς θα 

αρθεί η αβεβαιότητα, η οποία επηρεάζει τον σχηµατισµό των προσδοκιών τόσο των νοικοκυριών όσο και των 

επιχειρηµατιών. 
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Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης παρουσίασε σηµαντική βελτίωση τους τελευταίους δυο µήνες, µετά από 

ένα τρίµηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος 2017) υποχώρησης, και είναι σαφώς βελτιωµένος και σε σχέση µε τον Μάιο  

του 2017. Συγκεκριµένα, η βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης προέρχεται τόσο από τις 

βελτιωµένες προσδοκίες των νοικοκυριών σχετικά µε την οικονοµική τους κατάσταση όσο και από την 

οικονοµική κατάσταση της χώρας, ενώ είναι σηµαντικό να τονιστεί πως ενισχύεται και η τάση αποταµίευσης. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα νοικοκυριά έχουν πλέον ξεκάθαρη εικόνα του πακέτου των µέτρων που 

πρόκειται να εφαρµοστεί από το 2019, και το έχουν ήδη ενσωµατώσει στo σχηµατισµό των βραχυχρόνιων 

προσδοκιών τους. Επιπλέον, η απαισιοδοξία για την πορεία της ανεργίας τους προσεχείς 12 µήνες αµβλύνεται, 

τόσο λόγο της αποκλιµάκωσης που παρουσιάζει το ποσοστό ανεργίας όσο και λόγω της έναρξης της τουριστικής 

περιόδου, η οποία προσφέρει επιπλέον προοπτικές απασχόλησης. 

Δ∆ιάγραµµα 23: Δ∆είκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης 

!  

Πηγή: European Commission, Consumer Confidence Indicator 
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Ο δείκτης προσδοκιών στη βιοµηχανία, µετά από ένα τετράµηνο συνεχούς ανόδου, παρουσίασε µια σταθερότητα 

τον Απρίλιο 2017 (93,3 µονάδες), τόσο σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα όσο και σε σχέση µε τον αντίστοιχο 

µήνα του 2016 ωστόσο, το Μάιο σηµείωσε σηµαντική πτώση σε σχέση µε τον Απρίλιο (από 93,3 µονάδες στις 

88), µειωµένος και σε σχέση µε τα επίπεδα του 2016. Η υποχώρηση αυτή προήλθε από την επιδείνωση των 

προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες, και αποτυπώθηκε στη µείωση που καταγράφεται στους 

επιµέρους δείκτες προσδοκιών για Καταναλωτικά αγαθά, καθώς και για τα Κεφαλαιουχικά. Αυτή η εικόνα 

ανέτρεψε τα θετικά στοιχεία που είχαν προκύψει από τον Δ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (εσωτερικής 

και εξωτερικής αγοράς), ο οποίος µετρά την δραστηριότητα της βιοµηχανίας στην αγορά. Ο Δ∆είκτης το Μάρτιο 

2017 εµφάνισε άνοδο της τάξης του 21,1% σε σχέση µε το Φεβρουάριο 2017, µε την αύξηση να οφείλεται εν 

µέρει στην σηµαντική ενίσχυση του Δ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων-Λατοµείων. Σε σχέση µε τον Μάρτιο 

2016 σηµειώθηκε αύξηση του Γενικού Δ∆είκτη Εργασιών κατά 24,5%, η οποία οφείλεται στην αύξηση κατά 50,6% 

που κατέγραψε ο Δ∆είκτης Ορυχείων-Λατοµείων (κυρίως λόγω της τεράστιας αύξησης στις εργασίες εξόρυξης 

άνθρακα και λιγνίτη), ενώ σηµαντική ήταν και η αύξηση στο δείκτη εργασιών της Μεταποίησης. Από τις 

επιµέρους αγορές, καταγράφηκε αύξηση κατά 38,1% στο Δ∆είκτη Κύκλου Εργασιών της Εξωτερικής Αγοράς 

(κινούµενη και πάλι από το δείκτη Ορυχείων-Λατοµείων). 

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στο λιανεµπόριο βελτιώθηκε τον Απρίλιο 2017, παρουσιάζοντας 

σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, ωστόσο βρίσκεται σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα σε 

σχέση µε τον Απρίλιο 2016. Η βελτίωση των προσδοκιών οφείλεται κυρίως στις θετικές προβλέψεις για την 

βραχυπρόθεσµη πορεία των πωλήσεων, τις παραγγελίες και τις προοπτικές για απασχόληση. Θετικές είναι οι 

εξελίξεις τόσο στο Δ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανεµπόριο (ο οποίος µετρά την εξέλιξη της αγοράς αγαθών) 

όσο και στον αντίστοιχο Δ∆είκτη Όγκου. Συγκεκριµένα, ο εποχικά προσαρµοσµένος Δ∆είκτης Κύκλου Εργασιών 

παρουσίασε αύξηση το Φεβρουάριο τον 2017 σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2017, ενώ και ο εποχικά 

διορθωµένος Δ∆είκτης Όγκου στο Λιανεµπόριο (ο οποίος προκύπτει ως ο αποπληθωρισµένος Δ∆είκτης Κύκλου 

Εργασιών) παρουσίασε αύξηση τόσο σε ετήσια (κατά 9,4% σε σχέση µε το Φεβρουάριο 2016) όσο και σε µηνιαία  

βάση (κατά 3,6% σε σχέση µε τον Ιανουάριο 2017). 

Τέλος, σε ότι αφορά τις κατασκευές, καταγράφηκε µείωση του σχετικού δείκτη προσδοκιών για δεύτερο συνεχή 

µήνα, µε αποτέλεσµα να είναι µειωµένος και σε σχέση µε τα επίπεδα του 2016. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη 

σηµαντική µείωση που κατέγραψε ο δεικτης Ιδιωτικών Κατασκευών µε τις προβλέψεις για το πρόγραµµα 

εργασιών να είναι δυσµενής, ενώ παρόµοια εικόνα υπάρχει και στο δείκτη Δ∆ηµοσίων Έργων. 

 36



_____________________________________________   ΕΝΑ, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών 

                 Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων 

3.8.Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας 

3.8.1. Καταθέσεις Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων 

Οι καταθέσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα παρουσίασαν µια σταθερά αυξητική πορεία και ανήλθαν τον 

Μάρτιο 2017 στα 119,3 δισεκ. ευρώ., µε µια µικρή µείωση τον Απρίλιο 2017 στα 118,9 δισεκ. ευρώ. Συνολικά, σε 

σχέση µε τον Ιούλιο 2015, οι καταθέσεις εµφανίζονται περίπου στα ίδια επίπεδα, το οποίο οφείλεται και στο 

γεγονός πως τον Δ∆εκέµβριο 2016 πραγµατοποιήθηκε αναταξινόµηση φορέων του Δ∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα οι 

καταθέσεις του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δ∆ανείων και του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 

να µην περιλαµβάνονται πλέον στις καταθέσεις ιδιωτών. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως παρά την µεταβολή 

αυτή, η καθαρή ροή καταθέσεων των νοικοκυριών τον Απρίλιο 2017 ήταν θετική και ανήλθε στα 444 εκατ. ευρώ, 

γεγονός που αποδεικνύει πως σταδιακά αποκαθίσταται η εµπιστοσύνη των καταθετών. Η αποκατάσταση της 

εµπιστοσύνης αντανακλάται και στο διαρκώς µειούµενο (ανώτατο) όριο παροχής ρευστότητας προς την ελληνική 

οικονοµία µέσω του µηχανισµού ELA (Emergency Liquidity Assistance). Τους δυο τελευταίους µήνες, το ανώτατο 

όριο έχει µειωθεί κατά 2 δισεκ. ευρώ και πλέον ανέρχεται στα 44 δισεκ. περίπου. 

Δ∆ιάγραµµα 24: Καταθέσεις (εκατ. ευρώ) 

!  
Πηγή: ΤτΕ 
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3.8.2. Χρηµατοδότηση Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων 

Σε ότι αφορά στη χρηµατοδότηση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, η 

παρεχόµενη χρηµατοδότηση (πιστωτική επέκταση) από το τραπεζικό σύστηµα µειωνόταν όλο και περισσότερο, 

στερώντας τις (βιώσιµες) επιχειρήσεις από την απαιτούµενη ρευστότητα η οποία θα στήριζε την συνέχιση της 

λειτουργίας τους. Στο Δ∆ιάγραµµα 25 βλέπουµε πως από τον Ιανουάριο του 2014, µε την εξαίρεση µόλις τριών 

µηνών το 2015 (Φεβρουάριο–Απρίλιο), η πιστωτική επέκταση κινείται σε ιδιαιτέρως αρνητικά επίπεδα. 

Δ∆ιάγραµµα 25: Ρυθµός Πιστωτικής Επέκτασης 

!  
Πηγή: ΤτΕ 

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως κατά τον µήνα Απρίλιο 2017 η µηνιαία καθαρή ροή της συνολικής 

χρηµατοδότησης προς τον ιδιωτικό τοµέα ήταν θετική κατά 659 εκατ., ενώ ειδικά για τις επιχειρήσεις η καθαρή 

ροή ήταν θετική κατά 763 εκατ. έναντι θετικής καθαρής ροής 307 εκατ. τον Μάρτιο 2017. 
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4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

4.1. Υγεία 

Στα χρόνια της κρίσης οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία έχουν υποστεί σηµαντική µείωση, γεγονός που έχει 

οδηγήσει και στη µεταβολή των ποσοστών συµµετοχής του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα για την Υγεία. 

Πίνακας 4: Δ∆απάνες για Υγεία(σε εκατ. ευρώ). 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Σύστηµα Λογαριασµών Υγείας) 

Συγκεκριµένα, µεταξύ 2010 και 2014, η συνολική χρηµατοδότηση για την υγεία µειώθηκε κατά 34% (από 21,6 

δισεκ. ευρώ σε 14,1 δισεκ. ευρώ). Η µείωση οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στον δραστικό περιορισµό των δαπανών 

των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία άγγιξε το 50%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες της Γενικης 

Κυβερνησης µειώθηκαν και αυτές, ωστόσο σε µικρότερο ποσοστό. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική 

µείωση της συµµετοχής του δηµοσίου στη χρηµατοδότηση της υγείας, µε το ποσοστό να σηµειώνει πτώση απο το 

70% περίπου στην περιοχή κάτω από το 60%. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Συνολική Χρηµατοδότηση             
(% ΑΕΠ)

9,56% 9,19% 8,78% 8,34% 7,94% 8,38%

Συνολική Χρηµατοδότηση           
(σε εκατ. ευρώ)

21.608 18.835 16.780 15.058 14.130 14.731
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Δ∆ιάγραµµα 26:Δ∆ηµόσια και ιδιωτική χρηµατοδότηση δαπανών Υγείας (% επί του συνόλου). 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Σύστηµα Λογαριασµών Υγείας) 

Οι ιδιωτικές πληρωµές για υγεία, µετά από µια υποχώρηση το 2011, αυξήθηκαν για να µπορέσουν τα νοικοκυριά 

να αντισταθµίσουν την απώλεια υπηρεσιών από το δηµόσιο.  

Το 2015 υπήρξε µια µικρή άνοδο των δαπανών της τάξης του 4%, η οποία προήλθε κυρίως από την αύξηση της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης κατά 500 εκατ. ευρώ. Η αυξηµένη χρηµατοδότηση κατευθύνθηκε κυρίως στους 

φορείς εξωνοσοκοµειακής (πρωτοβάθµιας) φροντίδας.  
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4.2. Δ∆ηµογραφικές Τάσεις 

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται οι έντονα αρνητικές τάσεις στους περισσότερους από τους 

δηµογραφικούς δείκτες. Συγκεκριµένα, οι γεννήσεις ανά φύλο το 2015 σε σχέση µε το 2008 µειώθηκαν από 

60.966 για τους άνδρες και 57.336 για τις γυναίκες σε 47.294 και 44.553, αντίστοιχα (Δ∆ιάγραµµα 27). Ειδικότερα 

ο ρυθµός γεννήσεων ανά 1000 κατοίκους µειώθηκε από 10,7 το 2008 σε 8,5 το 2015 (Δ∆ιάγραµµα 27) και ο 

δείκτης γονιµότητας (δηλαδή τα τέκνα ανά µητέρα) από 1,5 το 2008 σε 1,3 το 2008 (Δ∆ιάγραµµα 31). Αυτή η 

ραγδαία επιδείνωση των δηµογραφικών δεικτών υπογραµµίζει την ανάγκη µιας πολιτικής που θα αντιστρέψει 

την πορεία αυτών των αρνητικών τάσεων. 

  

Δ∆ιάγραµµα 27: Γεννήσεις (2000-2015)                       Δ∆ιάγραµµα 28: Ρυθµός γεννήσεων ανά 1000 κατ. 

                

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τµήµα Φυσικής και Μεταναστευτικής Κίνησης Πληθυσµού. Δ∆ιάγραµµα 28:Παγκόσµια Τράπεζα 
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Δ∆ιάγραµµα 29: Μέση ηλικία της µητέρας κατά τη γέννηση.  Δ∆ιάγραµµα 30: Προσδοκώµενη ζωή κατά τη γέννηση.            

                                                        

                                                                       

 Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα.                                                              Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.      

Δ∆ιάγραµµα 31: Δ∆είκτης Γονιµότητας 

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 
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4.3. Παιδεία 

Οι συνολικές κυβερνητικές δαπάνες για Εκπαίδευση αφορούν τόσο στις δαπάνες για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης 

(πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, µετα-δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια) όσο και στις δαπάνες για Έρευνα και 

Ανάπτυξη. Στη διάρκεια της περιόδου από το 2010 και µετά παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση των σχετικών 

δαπανών, οι οποίες έχουν περιοριστεί στα 7,5 δισεκ. ευρώ για το 2015, από 9,2 δισεκ. ευρώ το 2010. 

Πίνακας 5: Δ∆απάνες για Εκπαίδευση (σε εκατ. ευρώ) 

Πηγή: Eurostat (Classification of the Functions of Government) 

Παρά το γεγονός ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ οι δαπάνες για εκπαίδευση φαίνεται να συγκλίνουν προς τον µέσο όρο 

της Ευρωζώνης, η εικόνα αυτή χαρακτηρίζεται πλασµατική καθώς η αύξηση του ποσοστού οφείλεται στο γεγονός 

ότι η µείωση των δαπανών ήταν µικρότερη από την αντίστοιχη µείωση του ΑΕΠ.  

Σε κάθε περίπτωση, η στήριξη της εκπαίδευσης είναι καίριας σηµασίας για την επιστροφή της οικονοµίας σε 

βιώσιµους ρυθµούς µεγέθυνσης και την αποκλιµάκωση της ανεργίας. Προς την κατεύθυνση της στήριξης της 

εκπαίδευσης και, συγκεκριµένα, της έρευνας και της καινοτοµίας σε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, είναι 

και η θέσπιση του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛΙΔ∆ΕΚ), µέσω του οποίου θα διατεθούν 

περίπου 240 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραµµα Δ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ∆απάνες για Εκπαίδευση 
(σε εκατ. ευρώ) 9.280 9.183 8.657 8.257 7.800 7.593

Ποσοστό Μεταβολής -5% -1% -6% -5% -6% -3%
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Δ∆ιάγραµµα 32: Κρατικές Δ∆απάνες για Εκπαίδευση (% ΑΕΠ). 

Πηγή: Eurostat (Classification of the Functions of Government) 

4.3.1. Δ∆απάνες για Έρευνα και Καινοτοµία 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης , οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη 7

ανήλθαν σε 1,68 δισεκ. ευρώ το 2015, αυξηµένες κατά 195 εκατ. ευρώ ή 13,1% σε σχέση µε το 2014. Ως ποσοστό 

επί του ΑΕΠ, οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ανήλθαν στο 0,96%, από 0,84% το 2014. Στον Πίνακα 6 

παρουσιάζονται τόσο το ύψος των δαπανών όσο και ο Δ∆είκτης έντασης Έρευνας και Ανάπτυξης (το ποσοστό των 

δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη προς το ΑΕΠ). 

Πίνακας 6: Δ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη και Δ∆είκτης Έντασης Έρευνας και Ανάπτυξης 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

2011 2012 2013 2014 2015

Δ∆απάνες για Έρευνα και 
Ανάπτυξη (σε εκατ. ευρώ) 1391,2 1337,6 1465,7 1488,7 1683,8

Δ∆είκτης Έντασης Έρευνας και 
Ανάπτυξης 0,67% 0,7% 0,81% 0,84% 0,96%
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 Βασικοί Δ∆είκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για Δ∆απάνες και Προσωπικό το 2015. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι 7

προσωρινά καθώς εκκρεµεί η επαλήθευσή τους από την Eurostat. 
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Παρατηρούµε πως παρότι έχει αυξηθεί το σύνολο των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη (κυρίως λόγω των 

αυξηµένων δαπανών του ΕΣΠΑ), ο δείκτης έντασης υπολείπεται ακόµα από το στόχο του 1,2% που έχει τεθεί για 

τη χώρα στα πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ωστόσο είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η πορεία 

σύγκλισης φαίνεται πως θα συνεχιστεί. 

Το µεγαλύτερο κοµµάτι των δαπανών (643,8 εκατ. ευρώ ή 0,37% του ΑΕΠ) διοχετεύτηκε στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και στις µετα-δευτεροβάθµιες σπουδές, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 16% σε σχέση µε το 

2014, ενώ εξίσου σηµαντική ήταν και η δαπάνη που πραγµατοποίησαν και οι επιχειρήσεις και αφορούσε είτε 

ιδία χρηµατοδότηση εσωτερικών διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης είτε χρηµατοδότηση άλλων φορέων όπως 

ερευνητικά κέντρα. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Πίνακας 7: Εξέλιξη των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

Από τα 643 εκατ. ευρώ που διοχετεύτηκαν στην Έρευνα και Ανάπτυξη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα 458 

εκατ. ευρώ διατέθηκαν από κρατικές πηγές (τόσο από τον Τακτικό Προϋπολογισµό όσο και από πηγές του ΕΣΠΑ). 

Δ∆ιαχρονικά, η συµµετοχή του κράτους στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ξεπερνά το 50% του συνόλου των 

δαπανών, µε το µεγαλύτερο τµήµα να καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, ενώ από το 2014 και µετά 

αυξάνεται σηµαντικά και η συµβολή του ΕΣΠΑ. 

2011 2012 2013 2014 2015

Δ∆απάνες (σε εκατ. ευρώ) 559,5 534,3 548,6 553,2 643,8

Ετήσιο Ποσοστό Μεταβολής -4,5% +2,7% +0,8% +16,4%
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Πίνακας 8: Συµµετοχή του κράτους στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (εκατ. ευρώ) 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

Η αύξηση των δαπανών οδήγησε και σε σηµαντική αύξηση του αριθµού των ερευνητών που απασχολήθηκαν σε 

δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης το 2015. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των Ισοδυνάµων Πλήρους 

Απασχόλησης  ενισχύθηκε κατά 16% και ανήλθε σε 50 χιλ., εκ των οποίων οι 35 χιλ. περίπου είναι ερευνητές 8

(αυξηµένοι κατά 17%). 

2011 2012 2013 2014 2015

Κράτος 648,9 673,6 766,1 793,2 887,3

Εκ των οποίων Προϋπολογισµός 504,4 481,2 411,3 407,9 433,5

Εκ των οποίων ΕΣΠΑ 124,7 137,8 296,5 308,1 385,8

Σύνολο 1391,2 1337,6 1465,7 188,7 1683,8
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 Το Ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης ορίζεται ως ο λόγος των ωρών εργασίας που αφιερώθηκαν στην Έρευνα και 8

Ανάπτυξη στη διάρκεια ενός έτους προς τον συνολικό αριθµό ωρών εργασίας την ίδια περίοδο. Ένα Ισοδύναµο Πλήρους 
Απασχόλησης αντιστοιχεί σε έναν εργαζόµενο πλήρους απασχόλησης.
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5.ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ 

5.1. Δ∆είκτες φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισµού     

…και ανισότητας 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της πιο πρόσφατης Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών Δ∆ιαβίωσης των 

Νοικοκυριών  του 2016  (µε έτος αναφοράς το 2015), το κατώφλι της φτώχειας  ανέρχεται στο ποσό των 4.512 9 10 11

ευρώ ετησίως ανά άτοµο και σε 9.475 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας 

κάτω των 14 ετών (Πίνακας 9). Το κατώφλι της φτώχειας από το 2011 µέχρι το 2015 µειώνεται, ωστόσο κατά το 

2015 η µείωση περιορίζεται σηµαντικά. 

Πίνακας 9: Κατώφλι κινδύνου φτώχειας 

*ΜΑΔ∆: Μονάδες Αγοραστικής Δ∆ύναµης 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών Δ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών, 2015 

Τύπος νοικοκυριού
Νόµισµ

α
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά
Ευρώ 6.480 6.897 7.178 6.591 5.708 5.023 4.608 4.512

ΜΑΔ∆* 6.889 6.045 5.463 5.166 -

Νοικοκυριά µε δύο ενήλικες 
και δύο εξαρτώµενα παιδιά 

κάτω των 14 ετών

Ευρώ 13.841 11.986 10.547 9.677 9.475

ΜΑΔ∆* 14.466 12.696 11.471 10.849 -
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 Πρόκειται για µια επαναλαµβανόµενη ετήσια δειγµατοληπτική έρευνα στο ίδιο δείγµα νοικοκυριών, η οποία καθιερώθηκε 9

από το 2003 και είναι κοινή για σχεδόν το σύνολο των χωρών της ΕΕ.

 Τα αποτελέσµατα της Έρευνας του 2017 (έτος αναφοράς το 2016) θα δηµοσιευτούν στις 23 Ιουνίου 2017.10

 Το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάµεσου συνολικού ισοδύναµου εισοδήµατος του νοικοκυριού. Ως εισόδηµα 11

ορίζεται το διαθέσιµο εισόδηµα, δηλαδή το συνολικό εισόδηµα των νοικοκυριών µετά την αφαίρεση των άµεσων φόρων και 
των ασφαλιστικών εισφορών.
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Το 2015, το ποσοστό του πληθυσµού της χώρας που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας µετά τις κοινωνικές 

µεταβιβάσεις  ανήλθε σε 21,4% (Πίνακας 10).  Ωστόσο, την ώρα που ο Δ∆εικτης για το συνολικό πληθυσµό 12 13

αποκλιµακώνεται σταδιακά από το 2013, ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0 - 17 ετών (παιδική φτώχεια) 

ανέρχεται στο 26,6%, υψηλότερος κατά 5,2 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το ποσοστό του συνολικού 

πληθυσµού. Από την άλλη, ο κίνδυνος φτώχειας για άτοµα ηλικίας 65+ αποκλιµακώνεται στο 13,7%. Σε αυτή την 

ηλικιακή κατηγορία οι γυναίκες έχουν τη µεγαλύτερη απόκλιση σε σχέση µε τους άνδρες (15,2% το ποσοστό των 

γυναικών έναντι 11,9% των ανδρών). 

Πίνακας 10: Κίνδυνος φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις (κατά οµάδες ηλικιών και φύλο). 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών Δ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών, 2015 

Ηλικία Φύλο Μονάδα 2011 2012 2013 2014 2015

Σύνολο

Σύνολο % 21,4 23,1 23,1 22,1 21,4

Άρρενες % 20,9 22,5 22,4 22,2 21,5

Θήλεις % 21,9 23,6 23,8 22,0 21,2

18 -64

Σύνολο % 20,0 23,8 24,1 23,5 22,5

Άρρενες % 19,9 23,4 23,4 23,4 22,9

Θήλεις % 20,2 24,3 24,8 23,6 22,1

65+

Σύνολο % 23,6 17,2 15,1 14,9 13,7

Άρρενες % 21,7 15,9 13,7 13,3 11,9

Θήλεις % 25,2 18,3 16,2 16,1 15,2

0-17 Σύνολο % 23,7 26,9 28,8 25,5 26,6
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 Συµπεριλαµβάνονται, δηλαδή, τα κοινωνικά επιδόµατα και οι συντάξεις στο συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα των 12

νοικοκυριών.

 Το συγκεκριµένο όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάµεσου συνολικού ισοδύναµου εισοδήµατος του νοικοκυριού.13
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Ο παραπάνω υπολογισµός του κινδύνου φτώχειας γίνεται σε σχετικούς όρους µε αποτέλεσµα να µην αντανακλά 

τις µεταβολές στο επίπεδο διαβίωσης των χαµηλότερων εισοδηµατικών οµάδων. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό 

ο κίνδυνος φτώχειας να υπολογίζεται µε βάση ένα σταθερό, σε όρους πραγµατικής αγοραστικής δύναµης, 

κατώφλι φτώχειας. Η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει τον κίνδυνο φτώχειας µε βάση το κατώφλι φτώχειας του 2005 και 

2008. Στον Πίνακα 11 παρουσιάζεται το ποσοστό του πληθυσµού και διαφόρων πληθυσµιακών οµάδων που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας µε βάση το κατώφλι του 2008. Έτσι, το 2015, το ποσοστό του πληθυσµού της 

χώρας που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις ανήλθε στο 48,0% σηµατοδοτώντας 

τάσεις σταθεροποίησης. Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0─17 ετών ανήλθε στο 55,1%, και για τα άτοµα 

ηλικίας 65+ στο 44,5%. 

Πίνακας 11: Κίνδυνος φτώχειας υπολογιζόµενος µε το κατώφλι φτώχειας του 2008 (πληθωρισµένο µε τον 
εναρµονισµένο δείκτη καταναλωτή), κατά οµάδες ηλικιών και φύλο. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών Δ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών, 2015 

Ηλικία Φύλο 2011 2012 2013 2014 2015

Σύνολο

Σύνολο 24,9 35,8 44,3 48,0 48,0

Άρρενες 24,4 35,3 43,1 47,7 47,7

Θήλεις 25,4 36,3 45,5 48,2 48,3

18-64

Σύνολο 23,0 36,4 43,8 47,1 47,2

Άρρενες 22,9 35,7 42,6 46,7 47,1

Θήλεις 23,2 37,1 45,0 47,5 47,2

65+

Σύνολο 28,7 29,5 39,5 47,0 44,5

Άρρενες 26,7 28,6 38,1 44,4 40,8

Θήλεις 30,3 30,3 40,7 49,1 47,3

0-17 Σύνολο 27,5 40,5 51,8 52,3 55,1
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Πίνακας 12: Κίνδυνος φτώχειας πριν και µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις, ανά φύλο και ηλικιακή οµάδα. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών Δ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών, 2015 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται ο κίνδυνος φτώχειας ανά φύλο και ηλικιακή οµάδα πριν και µετά τις κοινωνικές 

µεταβιβάσεις (συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα). Για το σύνολο του πληθυσµού της χώρας που βρίσκεται σε 

κίνδυνο φτώχειας το ποσοστό ανέρχεται σε 52,9% χωρίς κοινωνικές µεταβιβάσεις, σε 25,5% χωρίς κοινωνικά 

επιδόµατα (οι συντάξεις συµπεριλαµβάνονται στο διαθέσιµο εισόδηµα) και σε 21,4% όταν παραλαµβάνονται όλες 

οι κοινωνικές µεταβιβάσεις. Αποτυπώνεται, εποµένως, ο καθοριστικός ρόλος των συντάξεων στη µείωση του 

κινδύνου φτώχειας και αντίστοιχα ο περιορισµένος ρόλος των κοινωνικών επιδοµάτων. 

Πριν τις κοινωνικές 
µεταβιβάσεις 

(στο διαθ. εισόδηµα δεν 
περιλαµβάνονται 

κοινωνικά 
επιδόµατα & συντάξεις)

Πριν τα κοινωνικά 
επιδόµατα (στο 

διαθέσιµο εισόδηµα 
περιλαµβάνονται οι 

συντάξεις)

Μετά τις κοινωνικές 
µεταβιβάσεις

Ηλικία Φύλο Μονάδα 2015 2015 2015

Σύνολο

Σύνολο % 52,9 25,5 21,4

Άρρενες % 51,1 25,5 21,5

Θήλεις % 54,6 25,5 21,2

18 -64

Σύνολο % 44,9 26,4 22,5

Άρρενες % 43,4 26,9 22,9

Θήλεις % 46,3 25,9 22,1

65+

Σύνολο % 88,6 16,7 13,7

Άρρενες % 88,4 13,8 11,9

Θήλεις % 88,8 18,9 15,2

0-17 Σύνολο % 38,7 32,6 26,6
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Πίνακας 13: Κίνδυνος φτώχειας εργαζοµένων µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις µε διάκριση πλήρους και µερικής 
απασχόλησης. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών Δ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών, 2015 

Μια άλλη διάσταση του κινδύνου φτώχειας προκύπτει από τη διάκριση των εργαζοµένων σε πλήρους και 

µερικής απασχόλησης. Το ποσοστό του πληθυσµού της χώρας που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας είναι 

υπερδιπλάσιο στους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση (28,2%) σε σχέση µε όσους εργάζονται µε πλήρη 

απασχόληση (11,6%) (Πίνακας 13). Το ποσοστό των πρώτων (µερική απασχόληση) τείνει να αυξάνεται από το 

2012. 

Μορφή απασχόλησης 2011 2012 2013 2014 2015

Πλήρης 10,4 13,4 10,7 11,9 11,6

Μερική 21,4 27,3 27,0 27,9 28,2
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5.2.Ανισότητα 

Ένας από τους πιο γνωστούς δείκτες για την ανισότητα είναι ο δείκτης άνισης κατανοµής εισοδήµατος 

(συντελεστής Gini). Ο συντελεστής Gini ορίζεται ως ο λόγος των αθροιστικών µεριδίων του πληθυσµού, 

κατανεµηµένου ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος, προς το αθροιστικό µερίδιο του συνολικού εισοδήµατος 

όλου του πληθυσµού. Η τιµή του κυµαίνεται µεταξύ 0 (πλήρης εισοδηµατική ισότητα) και 1 (πλήρης 

εισοδηµατική ανισότητα). Από τον Πίνακα 14 φαίνεται ότι µέχρι και το 2010 η ανισότητα είχε πτωτική τάση, ενώ 

από το 2011 και µετά αυξάνεται. Το 2015 ο συντελεστής Gini µειώνεται οριακά σε 34,2. 

Πίνακας 14: Δ∆είκτης άνισης κατανοµής εισοδήµατος (συντελεστής Gini) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών Δ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών, 2015 

Ένας άλλος εξίσου διαδεδοµένος δείκτης µέτρησης της ανισότητας είναι ο δείκτης κατανοµής εισοδήµατος σε 

πεντηµόρια S80/S20 (Πίνακας 15). Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στο µερίδιο του ισοδύναµου διαθέσιµου 

εισοδήµατος του «πλουσιότερου» 20% του πληθυσµού προς το ανάλογο εισόδηµα του «φτωχότερου» 20% του 

πληθυσµού. Ο δείκτης S80/S20 το 2015 (περίοδος αναφοράς 2014) παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε το 2014 (6,5, 

περίοδος αναφοράς 2013), που σηµαίνει ότι το µερίδιο του εισοδήµατος του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού 

είναι 6,5 φορές µεγαλύτερο από το µερίδιο του εισοδήµατος του φτωχότερου 20% του πληθυσµού. 

Πίνακας 15: Δ∆είκτης κατανοµής του εισοδήµατος σε πεντηµόρια (S80/S20), κατά οµάδες ηλικιών 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών Δ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών, 2015 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% 33,4 33,1 32,9 33,5 34,3 34,4 34,5 34,2

Ηλικία 2011 2012 2013 2014 2015

Σύνολο 6,0 6,6 6,6 6,5 6,5

65+ 4,5 4,5 3,9 4,1 4,1

0-64 6,4 7,4 7,5 7,3 7,4
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6.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020» τα κράτη-µέλη της ΕΕ 

έχουν δεσµευθεί για την επίτευξη συγκεκριµένων µετρήσιµων στόχων που αφορούν στην κλιµατική αλλαγή και 

στην ενέργεια, γνωστοί και ως στόχοι «20/20/20»: α) µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου κατά 

τουλάχιστον 20% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990 (ή κατά 30%, εάν πληρούνται οι όροι), β) αύξηση του 

ποσοστού των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε 20% και γ) αύξηση κατά 

20% της ενεργειακής απόδοσης. Κάθε µετρήσιµος στόχος εξειδικεύεται στις συνθήκες και τους περιορισµούς 

κάθε κράτους –µέλους της ΕΕ-28. 

Ο στόχος για µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, σε επίπεδο ΕΕ-28, κατά τουλάχιστον 20% σε 

σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990 (80,0 µονάδες σε όρους δείκτη 1990=100) εξειδικεύεται για την Ελλάδα σε 

µείωση 4% (96,0 µονάδες σε όρους δείκτη 1990=100). Η Ελλάδα συνεχίζοντας την πτωτική τάση των εκποµπών 

της από το 2007 και µετά κατέγραψε το 2015 µείωση µεγαλύτερη του προαναφερόµενου στόχου (-6,6%). Στην 

επίδοση αυτή έχει συµβάλει φυσικά η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο πεδίο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

ωστόσο, η σηµαντική µείωση που καταγράφεται οφείλεται σε µεγάλο βαθµό και στην παρατεινόµενη οικονοµική 

κρίση των τελευταίων χρόνων. 

Δ∆ιάγραµµα 33: Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, Δ∆είκτης (1990=100) 

Πηγή: Eurostat 
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Ο στόχος για τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στους κλάδους που δεν καλύπτονται από το Σύστηµα 

Εµπορίας Δ∆ικαιωµάτων Εκποµπών (ΣΕΔ∆Ε) που έχει τεθεί για την Ελλάδα ανέρχεται σε απόλυτα νούµερα στους 

61,24 εκατ. τόνους ισοδύναµου CO2. Ο στόχος αυτός δε θεωρείται ιδιαιτέρως φιλόδοξος καθώς τόσο η Ελλάδα 

όσο και η ΕΕ-28 ήδη τον έχουν υπερκαλύψει. 

Δ∆ιάγραµµα 34: Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στους κλάδους  που δεν περιλαµβάνονται στο ΣΕΔ∆Ε (εκατ. 14

τόνοι ισοδύναµουCO2). 

Πηγή: Eurostat 

Το ποσοστό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται σε 15,4% 

το 2015 στην Ελλάδα ενώ ο εθνικός στόχος έχει τεθεί στο 18%. Μετά από µια περίοδο σχετικής στασιµότητας, 

από το 2013, το 2015 καταγράφηκε µια µικρή πρόοδος. Σηµειώνεται ότι το ποσοστό αυτό υπολείπεται του µέσου 

όρου των κρατών µελών της ΕΕ-28 (16,7%). Ωστόσο, µεσοπρόθεσµα, η πορεία του δείκτη είναι θετική. 

Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει την 15η θέση στην κατάταξη µεταξύ των χωρών µελών της ΕΕ-28 µε βάση 

τον εν λόγω δείκτη. 
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 Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 14

2009 (απόφαση περί επιµερισµού των προσπαθειών (ESD)), τα κράτη-µέλη πρέπει να εκπληρώνουν δεσµευτικούς ετήσιους 
στόχους εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε τοµείς που δεν καλύπτονται από το Σύστηµα Εµπορίας Δ∆ικαιωµάτων 
Εκποµπής (ΣΕΔ∆Ε) της ΕΕ. Οι τοµείς αυτοί είναι των µεταφορών, των κτιρίων, της γεωργίας, των µικρών βιοµηχανιών και των 
αποβλήτων.
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Δ∆ιάγραµµα 35: Ποσοστό (%) Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας. 

Πηγή: Eurostat 

Ο εθνικός στόχος για την πρωτογενή κατανάλωση ενεργείας σε απόλυτους όρους ανέρχεται σε 24,7 εκατ. τόνους 

ισοδύναµου πετρελαίου. Η Ελλάδα, έπειτα από µια πτωτική πορεία, σταθεροποιήθηκε το 2013 σε χαµηλά επίπεδα 

µε αποτέλεσµα το 2015 να βρίσκεται σε χαµηλότερα επίπεδα του στόχου (23,7). Η ΕΕ-28 βρίσκεται υψηλότερα 

του στόχου της το 2015 καταγράφοντας µια ελαφρά συγκυριακή αύξηση σε σχέση µε το 2014. Ο παράγοντας της 

παρατεινόµενης ύφεσης στην Ελλάδα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην ανάγνωση της πορείας και αυτού του 

δείκτη. 
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Δ∆ιάγραµµα 36: Πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας (εκατ. τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου (ΤΟΕ)). 

Πηγή: Eurostat 

Δ∆ιάγραµµα 37: Τελική κατανάλωση Ενέργειας (εκατ. τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου (ΤΟΕ)). 

Πηγή: Eurostat 
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Ο εθνικός στόχος για την τελική κατανάλωση ενέργειας σε απόλυτους όρους ανέρχεται σε 18,4 εκατ. τόνους 

ισοδύναµου πετρελαίου. Η Ελλάδα καταγράφει πτωτική πορεία από το 2007 µέχρι και το 2013, ενώ το 2015 

σηµείωσε αύξηση παραµένοντας ωστόσο σε χαµηλότερο επίπεδο από αυτό του στόχου της (16,4). Η ΕΕ-28 

καταγράφει και αυτή πτωτική τάση και το 2015 βρίσκεται πολύ κοντά στον στόχο της.
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