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Σκοπός 

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. 

Πού απευθύνεται 

Το Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων απευθύνεται τόσο στον ειδικό που ενδιαφέρεται να αντλήσει 

µία σφαιρική ανάλυση συγκεντρωµένη 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. 

Τί περιλαµβάνει  

Το Δ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων έχει ως προτεραιότητα την ενσωµάτωση σε αυτό 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 

Το δίµηνο Ιούνιου-Ιουλίου 2017 χαρακτηρίζεται από µια σειρά πυκνών θετικών εξελίξεων για 
την ελληνική οικονοµία. Οι διαδοχικές αυτές εξελίξεις έρχονται να «πιάσουν το νήµα» από το 
3ο τρίµηνο του 2016, όταν ο ρυθµός µεγέθυνσης της οικονοµίας κατέγραψε σηµαντική άνοδο 
2,1% (σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2015). Λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη την έστω και 
οριακή αύξηση του ΑΕΠ κατά το 1ο τρίµηνο του 2017, εν µέσω ανοικτής τότε διαδικασίας 
αξιολόγησης, ενισχύεται η προοπτική σταθερής ανάκαµψης της οικονοµίας και η πορεία προς 
την επιτυχή και οριστική έξοδο της χώρας από το Πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής τον 
Αύγουστο του 2018. 

Αφετηρία εξελίξεων το Eurogroup της 15ης Ιουνίου 

Η απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου, σηµατοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση της 
δεύτερης αξιολόγησης του Προγράµµατος και επέδρασε θετικά στο οικονοµικό κλίµα αίροντας 
την αβεβαιότητα, αλλά και διασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα τόσο για το Δ∆ηµόσιο 
όσο και για την πραγµατική οικονοµία. Ακόµα και στο ζήτηµα του χρέους, παρότι η απόφαση 
της 15ης Ιουνίου απέχει από µια δραστική λύση, εν τούτοις διαθέτει θετικό πρόσηµο, καθώς 
αποτυπώθηκε µε µεγαλύτερη σαφήνεια η βούληση προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσής 
του.  

Ως θετική αναγνώστηκε αυτή η εξέλιξη και από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. 
Πρώτος ο οίκος Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017, αναβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα 
της Ελλάδας και στη συνέχεια η Standard and Poor’s, στις 21 Ιουλίου 2017, αναβάθµισε τις 
προοπτικές (outlook) από σταθερές σε θετικές. Οι ανακοινώσεις αυτές συνέβαλαν στην 
επιτυχή δοκιµαστική έξοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, µε τη χώρα να δανείζεται 
στο χαµηλότερο επιτόκιο από την έναρξη της κρίσης, µε µεγάλο αριθµό νέων επενδυτών, 
κυρίως από το εξωτερικό, να εκφράζουν ενδιαφέρον, υπερκαλύπτοντας τη ζήτηση. Η πρώτη 
έξοδος στις αγορές, που αναµένεται να ακολουθηθεί από αντίστοιχα βήµατα το επόµενο 
διάστηµα, αντανακλά τη µερική ανάκτηση της διεθνούς εµπιστοσύνης στις προοπτικές της 
οικονοµίας. Ασφαλώς, ζητούµενη είναι πλέον η εδραίωση και περαιτέρω τόνωση της 
εµπιστοσύνης αυτής. 

Παράλληλα, η έξοδος της χώρας από τη Δ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος 
στις 12 Ιουλίου 2017, στην οποία βρισκόταν από το 2009, αποτέλεσε άλλο ένα γεγονός-
ορόσηµο για τη χώρα. Αν και η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αναµενόµενη 
και έχει τυπικό χαρακτήρα, καθώς από το 2016 η Γενική Κυβέρνηση είχε πλεόνασµα ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, για πρώτη φορά έπειτα από πολλές δεκαετίες, έχει συµβολική σηµασία και 
αποτελεί «ψήφο εµπιστοσύνης» προς τη χώρα από την πλευρά της Επιτροπής, δεδοµένης της 
συγκυρίας έκδοσης οµολόγου. 

Ενδείξεις σταδιακής οικονοµικής ανάκαµψης  

Οι εξελίξεις αυτές συντελούνται τη στιγµή που πυκνώνουν τα δεδοµένα που αποτυπώνουν 
αφενός την καλύτερη των στόχων εξέλιξη των δηµόσιων οικονοµικών αφετέρου τα σηµάδια 
σταδιακής ανάκαµψης του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας.  
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Ειδικότερα, στο επίπεδο της πραγµατικής οικονοµίας διαµορφώνονται ελπιδοφόρες 
εξελίξεις που υπό προϋποθέσεις, µέσω µιας ανατροφοδοτούµενης διαδικασίας, θα µπορούσαν 
να δηµιουργήσουν συνθήκες οικονοµικά και κοινωνικά βιώσιµης ανάπτυξης. Ιδιαίτερα 
σηµαντικό στοιχείο είναι ότι το ποσοστό ανεργίας βαίνει διαρκώς µειούµενο φθάνοντας 
στο 21,7% τον Απρίλιο του 2017, σηµαντικά µειωµένο από το ανώτερο ποσοστό του 27,5% 
το 2013. 

Το πρωτογενές αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης για το διάστηµα 
Ιανουαρίου-Ιουνίου διαµορφώθηκε σε πλεόνασµα ύψους 1.936 εκατ. ευρώ, έναντι 
πρωτογενούς πλεονάσµατος 1.632 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2016 και στόχου 
για πρωτογενές πλεόνασµα 431 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει τόσο από την 
αύξηση των δηµοσίων εσόδων όσο και από τη µείωση των δαπανών, µε την αύξηση των 
εσόδων να οφείλεται κυρίως στην αύξηση έναντι του στόχου του Φόρου εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων (κατά 114 εκατ. ευρώ ή 95,2%), του Φόρου στην περιουσία (κατά 90 εκατ. ευρώ ή 
15,5%) και στους Άµεσους Φόρους ΠΟΕ (κατά 100 εκατ. ευρώ ή 8,9%). 

Οι εξελίξεις αυτές εδραιώνουν την αντίληψη ότι η Ελλάδα µπορεί να βάλει τάξη 
στα «του οίκου της» και ότι δεν θα επιστρέψει σε νοοτροπίες του παρελθόντος. Η εικόνα 
αυτή έχει παραλήπτες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, µε συνέπεια ήδη να 
συντελείται σταδιακή κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας.  

Στο πεδίο των τιµών, έπειτα από 45 συνεχόµενους µήνες αποπληθωρισµού, από 
τον Δ∆εκέµβριο του 2016 ο Γενικός Δ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή έχει επιστρέψει σε 
θετικό πρόσηµο. Συγκεκριµένα, ο Γενικός Δ∆ΤΚ παρουσίασε αύξηση κατά 1,02% τον Ιούνιο 
2017 σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2016. 

Τον Ιούλιο 2017 ενισχύονται σηµαντικά τόσο ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος 
όσο και ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης ενώ καταγράφεται βελτίωση σε όλους 
τους επιµέρους δείκτες οικονοµικού κλίµατος. 

Ο Γενικός Δ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία αυξήθηκε κατά 19,0% 
το Μάιο 2017 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2016, ενώ έναντι του 
Απριλίου 2017 αυξήθηκε κατά 9,1%. Σε πιο µεσοπρόθεσµη βάση, ο µέσος Γενικός Δ∆είκτης του 
δωδεκαµήνου Ιουνίου 2016–Μαΐου 2017 αυξήθηκε κατά 8,4% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2015-2016. 

Ακόµα και στο πεδίο του χρόνια προβληµατικού εξωτερικού τοµέα σηµειώνονται 
ελπιδοφόρες εξελίξεις. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 1o πεντάµηνο του 2017 
αν και παραµένει ελλειµµατικό, περιορίζεται κατά 63,9 εκατ. ευρώ σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο το 2016. Αυτή η µεταβολή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων 
υπηρεσιών, των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδηµάτων που αντιστάθµισαν την 
αύξηση του ελλείµµατος στο ισοζυγίου αγαθών. 

Παρά τη διεύρυνση του ελλείµµατος στο ισοζυγίου αγαθών είναι αξιοσηµείωτο ότι 
κατά το 1ο πεντάµηνο του 2017 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016 
καταγράφηκε σηµαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 19,2% µε σηµαντικές αυξήσεις 
να καταγράφονται στις πρώτες ύλες (εκτός καυσίµων), τα βιοµηχανικά είδη και τα χηµικά 
προϊόντα. 

Στο πεδίο του τουρισµού, το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών το Μάιο του 
2017 παρουσίασε πλεόνασµα 925,9 εκατ. ευρώ αυξηµένο κατά 2,5% σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο µήνα του 2016 (903,2 εκατ. ευρώ). Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 1,5% (Μάιος 2017-
Μάιος 2016) έναντι αύξησης 4,4% του Μαΐου του 2016 σε σχέση µε του 2015. Ειδικότερα, οι 
αεροπορικές αφίξεις Ιανουαρίου–Ιουνίου 2017 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα  
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του 2016 παρουσιάζουν αύξηση 10,5% επιβεβαιώνοντας τις εκτιµήσεις ότι το 2017 η 
τουριστική κίνηση θα αυξηθεί σηµαντικά. 

Στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι αξιοσηµείωτη η αύξηση της καθαρής ροής 
τόσο των καταθέσεων των νοικοκυριών τον Ιούνιο του 2017 κατά 771 εκατ. ευρώ 
έναντι µείωσης κατά 214 εκατ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα, όσο και των καταθέσεων 
των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων κατά 947 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 
665 εκατ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα. Η εξέλιξη αυτή είναι σηµαντική γιατί υποδηλώνει 
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του ιδιωτικού τοµέα προς το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα µε 
ταυτόχρονο περιορισµό της εκροής καταθέσεων προς το εξωτερικό και αύξησης της εισροής 
είτε κεφαλαίων από το εξωτερικό είτε επανατοποθέτησης κεφαλαίων που µέχρι πρότινος 
βρίσκονταν εκτός τραπεζικού συστήµατος. 

Στο πεδίο των επενδύσεων, κατά το 1ο τρίµηνο του 2017 καταγράφηκε αύξηση 
στο µηχανολογικό και µεταφορικό εξοπλισµό που αφορά όµως κυρίως σε παραγγελίες 
πλοίων. Σηµειώνεται ότι για το 2017, το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος αναµένεται να 
ανέλθει σε 1 δισεκ. ευρώ, γεγονός που εκτιµάται πως θα επιτρέψει τη χρηµατοδότηση 
επενδυτικών σχεδίων σε τοµείς όπως οι υποδοµές και το ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Ζητούµενο η εδραίωση συνθηκών σταθερής ανάπτυξης 

Οι συνέπειες της µακροχρόνιας λιτότητας στην ελληνική κοινωνία έχουν υπάρξει εξαιρετικά 
οδυνηρές, σε περιπτώσεις µάλιστα δραµατικές. Η αποκατάστασή τους αλλά και των 
ανισοτήτων γενικότερα που διεύρυνε η οικονοµική κρίση δεν µπορεί παρά να αποτελεί την 
πλέον σηµαντική πρόκληση. Οι θετικές εξελίξεις που καταγράφονται καταδεικνύουν ότι ήδη οι 
δυνάµεις της αγοράς έχουν τεθεί σε κίνηση και συνθέτουν ένα πρώιµο στάδιο ανάκαµψης.  

Η χώρα, η οικονοµία και η κοινωνία βρίσκονται σε µια κρίσιµη περίοδο. Αυτή τη στιγµή, κι 
ενώ αναµένονται τα αποτελέσµατα του 2ου τριµήνου 2017, οι προβλέψεις για µεγέθυνση το 
2017 κυµαίνονται από 1,6% έως 2,3%. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η 
αλληλουχία θετικών γεγονότων που την ακολούθησε φαίνεται ότι έχουν τονώσει το οικονοµικό 
κλίµα. Μένει, λοιπόν στους επόµενους µήνες να δειχθεί πώς και σε ποιο βαθµό η χώρα θα 
αξιοποιήσει και θα ενισχύσει στο µέγιστο την αναπτυξιακή δυναµική της. Το τελικό 
αποτέλεσµα ασφαλώς θα κριθεί και από τις εξελίξεις στο ρευστό διεθνές περιβάλλον και την 
Ευρωζώνη. Κυρίως όµως θα αποτελέσει προϊόν της διαθεσιµότητας του πολιτικού συστήµατος, 
της κοινωνίας και των παραγωγικών δυνάµεων του τόπου να απαντήσουν αποτελεσµατικά 
στις προκλήσεις και να αφήσουν οριστικά πίσω τα µοτίβα πρακτικών που οδήγησαν και 
παρόξυναν την κρίση, πραγµατοποιώντας πλέον το αποφασιστικό βήµα µετάβασης σε µια νέα 
περίοδο ανάπτυξης. 
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2. ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.1.  Απασχόληση 

Η απασχόληση εξακολουθεί να παρουσιάζει θετικές τάσεις. Τον Απρίλιο του 2017 οι 
απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 79.833 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2016 (αύξηση 
2,2%) και κατά 23.943 σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2017 (αύξηση 0,6%). 

Οι θετικές τάσεις επιβεβαιώνονται και από τα δεδοµένα του συστήµατος Εργάνη όπου 
καταγράφονται οι ροές µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα µέχρι και τον Ιούνιο 2017. 
Το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων διαµορφώθηκε στις 40.599 θέσεις εργασίας, µε τις 
αναγγελίες πρόσληψης να ανέρχονται στις 273.375 και τις αποχωρήσεις σε 232.776, από τις 
οποίες οι 94.918 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 137.858 από καταγγελίες 
συµβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου (Πίνακας 1). Πρόκειται 
για τον πέµπτο συνεχή µήνα που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις ροές µισθωτής 
απασχόλησης (Πίνακας 2). Σωρευτικά την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2017, οι αναγγελίες 
προσλήψεων ανήλθαν στις 1.197.696, ενώ οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 941.793, εκ των 
οποίων οι 491.785 ήταν αποτέλεσµα καταγγελιών ή λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου και 
οι 450.008 οικειοθελών αποχωρήσεων. Κατά συνέπεια, το ισοζύγιο των ροών µισθωτής 
απασχόλησης του α’ εξαµήνου του 2017 διαµορφώθηκε στις 255.903 θέσεις εργασίας. 
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Όλα τα είδη συµβάσεων εργασίας παρουσιάζουν αύξηση µε την πλήρη απασχόληση, ωστόσο, 
να αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό µετά από ένα διάστηµα σηµαντικής επιτάχυνσης κυρίως τον 
Μάρτιο και τον Απρίλιο (Πίνακας 3). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το µερίδιο των νέων θέσεων 
εργασίας πλήρους απασχόλησης στο σύνολο των προσλήψεων να µειώνεται στο 43% τον 
Ιούνιο από 51% τον Μάιο. (Δ∆ιάγραµµα 2). 

Η µερική απασχόληση στην Ελλάδα στο σύνολο της οικονοµίας ανέρχεται στο 10,4% των 
απασχολούµενων το α’ τρίµηνο του 2017 διπλάσια σχεδόν από το προ κρίσης ποσοστό 5,6% 
του α’ τριµήνου του 2008. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις χώρες της ευρωζώνης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχεδόν διπλάσια και ανέρχονται σε 21,9% και 19,6%, αντίστοιχα.  
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Οι κλάδοι µε το µεγαλύτερο ποσοστό µερικής απασχόλησης είναι των τεχνών-διασκέδασης-
ψυχαγωγίας (24,3%), της παροχής καταλυµάτων και εστίασης (21,2%), των διοικητικών 
δραστηριοτήτων (18,2%) και της εκπαίδευσης (16,1%). Στον αντίποδα, βρίσκονται τα ορυχεία 
και λατοµεία (1,0%) και η δηµόσια διοίκηση, άµυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
(1,0%), η ενέργεια (1,5%) και η ύδρευση (1,6%). 
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H στρατηγική για την ανάπτυξη της ΕΕ «Ευρώπη 2020» θέτει ως στόχο για το ποσοστό 
απασχόλησης στον ηλικιακό πληθυσµό 20-64 το 75,0% για την ΕΕ-28 και το 70,0% για την 
Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται µακριά τόσο από τον εθνικό της στόχο το 2016 (56,2%) όσο και 
από το µέσο όρο της ΕΕ-28 (71,1%). Στην κατάταξη ακολουθούν η Ιταλία (61,6%), η Ισπανία 
(63,9%) και το Βέλγιο (67,7%). 

2.2.  Μισθοί 

Ο εποχικά διορθωµένος Δ∆είκτης Μισθολογικού Κόστους  του α΄ τριµήνου 2017 αυξήθηκε 1

κατά 1% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δ∆είκτη του α΄ τριµήνου 2016 έναντι αύξησης 0,7% 
κατά το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016 και του 2015. Ο Δ∆είκτης µειωνόταν µέχρι και το 2013 
αλλά έκτοτε έχει σταθεροποιηθεί διαµορφώνοντας µια οριακά θετική τάση το 2016. Η εξέλιξη 
αυτή δείχνει ότι η οικονοµία έχει πλέον σταθεροποιηθεί και επανέρχεται σταδιακά σε 
αναπτυξιακή τροχιά. 
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Στην Ελλάδα µετά το Β’ µνηµόνιο ο κατώτατος µηνιαίος µισθός από 877 ευρώ (σε 12µηνη 
βάση) µειώθηκε στα 684 ευρώ παραµένοντας έκτοτε σταθερός. Η Ελλάδα µεταξύ των κρατών-
µελών της ΕΕ είναι η µοναδική που κατέγραψε µείωση (-22,0%) στον κατώτατο µισθό, ακόµα 
και µεταξύ εκείνων που εντάχθηκαν σε πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής (Δ∆ιάγραµµα 
7). Στον αντίποδα, τα νέα κράτη-µέλη της ΕΕ που σε διάστηµα πέντε ετών σηµείωσαν αυξήσεις 

µέχρι και 70%.Διάγ	  

ραμμαοι	  (μεικτοί)	  μηνιαίοι	  μισθοί.  2

2.3.  Ανεργία 

Το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο 2017 εκτιµάται στο 21,7% συνεχίζοντας σταθερά την 
πτωτική πορεία και έχοντας µειωθεί σε σχέση µε τον Μάρτιο 2017 (22,0%) και τον Απρίλιο 
2016 (23,6%). Το ποσοστό ανεργίας, παρά την σταδιακή αποκλιµάκωσή του εξακολουθεί να 
είναι ιδιαιτέρως υψηλό, ειδικά στις γυναίκες 26,2% (στους άνδρες 18.2%) και στους νέους  
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ηλικίας 15-24 όπου ανέρχεται σε 45.5% (µειωµένο, ωστόσο, από 49.9% τον αντίστοιχο µήνα 
πέρυσι). 
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3. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

3.1.  Εξέλιξη ΑΕΠ 

H ελληνική οικονοµία επανήλθε σε θετική τροχιά ήδη από το α’ τρίµηνο του 2017 καθώς το 
ΑΕΠ παρουσίασε σηµαντική διόρθωση, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,4% σε ετήσια 
βάση.  

3.2.  Επενδύσεις 

Από την έναρξη της κρίσης και, ιδίως, µετά την έναρξη της εφαρµογής των προγραµµάτων 
οικονοµικής προσαρµογής, υπήρξε δραµατική µείωση στις επενδύσεις. Την αρνητική αυτή 
πορεία φαίνεται να συµπαρέσυρε η ραγδαία πτώση του κλάδου των κατοικιών καθώς οι 
υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν αφενός ηπιότερες µειώσεις αφετέρου παρέµειναν σχετικά 
στάσιµοι. Εξαίρεση αποτελεί η αύξηση κατά το α’ τρίµηνο του 2017 των επενδύσεων στον 
µηχανολογικό και µεταφορικό εξοπλισµό (παραγγελίες πλοίων). 

Στην αναστροφή του αρνητικού κλίµατος για τις επενδύσεις αναµένεται να συµβάλλει 
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 τη χρηµατοδότηση 
επενδυτικών σχεδίων σε τοµείς όπως οι υποδοµές και το ανθρώπινο κεφάλαιο.  
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3.2.1.Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 

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. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι µεγαλύτερες ΑΞΕ 
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 κυρίως 3

στον κλάδο των χηµικών (περίπου 50% των συνολικών ΑΞΕ στη µεταποίηση), ενώ 
ακολούθησαν οι κλάδοι των τροφίµων και ποτών (17%) και τα µηχανήµατα (12%). 
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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 
ΑΞΕ πραγµατοποιήθηκε το 2016, καθώς τριπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 2015. Η εισροή 
κεφαλαίων 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). 

3.3. Εξωτερικός Τοµέας 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά το 2016 παρουσίασε έλλειµµα ύψους 1,119 δισεκ. 
ευρώ, αντί πλεονάσµατος 206 εκατ. ευρώ το 2015. Το έλλειµµα οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη 
µείωση του πλεονάσµατος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 1,5 δισεκ. ευρώ περίπου. 

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 (κατά 
1,5%) στις εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιµα και πλοία αντισταθµίστηκε από τη µείωση των 
εξαγωγών καυσίµων, οδηγώντας στη στασιµότητα το σύνολο των εξαγωγών το 2016. Στο 
ισοζύγιο υπηρεσιών, η µείωση του πλεονάσµατος το 2016 οφείλεται στη µεγάλη µείωση των 
εισπράξεων τόσο στο ισοζύγιο µεταφορών (συγκεκριµένα, στη µείωση των εισπράξεων στις 
θαλάσσιες µεταφορές κατά 2 δισεκ. ευρώ), όσο και στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο (κατά 900 εκατ. 
ευρώ). 

Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών άρχισε να περιορίζεται σηµαντικά 
από το 2008 και µετά, για να φτάσει να είναι ελαφρώς πλεονασµατικό το 2015 µε τη διόρθωση 
να προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από τη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών 
(Δ∆ιάγραµµα 12). Δ∆ιαχρονικά, ο περιορισµός του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών 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) (Δ∆ιάγραµµα 
13). Ο Δ∆είκτης Κάλυψης Εισαγωγών δείχνει το βαθµό στον οποίο οι εξαγωγές µπορούν να 
καλύψουν την αξία των εισαγωγών. Ωστόσο, ενώ σε θεωρητικό επίπεδο, µια υψηλή τιµή του 
δείκτη αποτελεί ένδειξη ότι η οικονοµία έχει εξαγωγικό προσανατολισµό και όχι την κάλυψη 
της εσωτερικής ζήτησης, στην περίπτωση της Ελλάδας η σηµαντική βελτίωση του δείκτη 
οφείλεται στη µεγάλη µείωση των εισαγωγών από το 2008 και µετά. 
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3.3.1.Τρέχουσα Συγκυρία 

Το α’ πεντάµηνο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραµένει ελλειµµατικό, µε το 
έλλειµµα ωστόσο να περιορίζεται κατά 64 εκατ. ευρώ (ή -1,7%) σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο το 2016 και να διαµορφώνεται στα 3637 εκατ. ευρώ. Αυτή η µεταβολή οφείλεται στη 
βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών (κατά 532 εκατ. ευρώ), των πρωτογενών (κατά 257 εκατ. 
ευρώ) και δευτερογενών εισοδηµάτων (κατά 154 εκατ. ευρώ), η οποία αντιστάθµισε την 
αύξηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών (κατά 879 εκατ. ευρώ). 

Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψε έλλειµµα 4823 εκατ. ευρώ, διευρυµένο 
κατά 347 εκατ. ευρώ από την αντίστοιχη περίοδο του 2016, εξέλιξη που οφείλεται όπως 
προαναφέρθηκε στη σηµαντική αύξηση των εισαγωγών αγαθών. Η διεύρυνση του ελλείµµατος 
στο ισοζύγιο αγαθών, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου καυσίµων, 
ενώ αυξηµένο είναι και το έλλειµµα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιµα.  
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Από την άλλη, η αύξηση του πλεονάσµατος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 532 εκατ. 
ευρώ οφείλεται στη βελτίωση όλων των επιµέρους ισοζυγίων ιδιαίτερα εκείνου των 
µεταφορών. Ειδικότερα, συγκριτικά µε το α’ πεντάµηνο του 2016, το ισοζύγιο µεταφορών 
αυξήθηκε κατά 31,9% ενώ το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,3%.  

Τέλος, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 
πλεόνασµα ύψους 235 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσµατος 670 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη 
περίοδο του 2016.  

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε κατά το α’ πεντάµηνο του 2017 σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 24,7%. Η διεύρυνση αυτή διαµορφώθηκε 
παρά την πολύ σηµαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 19,2% καθώς η αύξηση των 
εισαγωγών ανήλθε σε 21,5%. Εκτός από τα καύσιµα που καταγράφουν την υψηλότερη 
ποσοστιαία αύξηση στις εξαγωγές (59,8%), σηµαντική αύξηση κατέγραψαν οι πρώτες ύλες 
(38,5%), τα βιοµηχανικά είδη (14,9%) και τα χηµικά προϊόντα (10,1%). Αντίθετα τις 
µεγαλύτερες µειώσεις στις εξαγωγές κατέγραψαν τα λάδια και λίπη (-17,9%) και τα ποτά – 
καπνός (-14,2%).  

3.4. Τουρισµός 

Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών τον Μάιο 2017 παρουσίασε πλεόνασµα 926 εκατ. ευρώ 
αυξηµένο κατά 2,5% σε σχέση µε τον Μάιο 2016 (903 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσµα αυτό 
οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων (1,7%) τον Μάιο 2017 σε σχέση µε τον αντίστοιχο 
µήνα του 2016 και την αντίστοιχη µείωση των πληρωµών (-2,6%). Από την άλλη, οι αφίξεις 
αυξήθηκαν κατά 1,5% έναντι του Μαΐου 2016 και έναντι αύξησης 4,4% τον Μάιο 2016 σε 
σχέση µε τον Μάιο 2015. Με βάση τις πιο πρόσφατες εκτιµήσεις του ΣΕΤΕ, οι αεροπορικές 
αφίξεις Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2016 
παρουσιάζουν αύξηση 10,5% επιβεβαιώνοντας τις εκτιµήσεις ότι το 2017 η τουριστική κίνηση 
θα αυξηθεί σηµαντικά. 
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 Σε ό,τι αφορά το 2016 τόσο σε ετήσια βάση αλλά και τον µήνα Μάιο παρατηρείται το 
παράδοξο ενώ αυξάνονται οι αφίξεις (4,4%) οι εισπράξεις να µειώνονται (-12,0%). Το 
παράδοξο αυτό διερευνήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρέχει τα συγκεκριµένα 
στοιχεία, και στο τεύχος Ιουνίου 2017 της Νοµισµατικής Πολιτικής κατέληξε ότι οφείλεται 
αφενός στο ότι το µέγεθος των διανυκτερεύσεων και όχι των αφίξεων αποτελεί καλύτερο 
δείκτη συσχέτισης των ταξιδιωτικών εισπράξεων καθώς κατά την περίοδο αιχµής 
παρατηρείται αύξηση των αφίξεων µε ολιγοήµερη διαµονή στα αστικά κέντρα, αφετέρου στο 
ότι το µεγαλύτερο µέρος των διανυκτερεύσεων συνέπεσε την περίοδο αιχµής όπου και 
κατεγράφη σηµαντική µείωση των ξενοδοχειακών τιµών. 

3.5.  Δ∆ηµόσια Οικονοµικά 

3.5.1. Εξέλιξη Δ∆ηµοσίου Χρέους 

Το ελληνικό δηµόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ διαχρονικά είχε αυξητική τάση µε εξαίρεση µια 
περίοδο σχετικής σταθερότητας, αρχές δεκαετίας 1990 - τέλη δεκαετίας 2000, όπου και 
ξεκίνησε η ραγδαία αύξηση του µε τις γνωστές δραµατικές συνέπειες για τη χώρα. Από το 
2010 µε την έναρξη των προγραµµάτων οικονοµικής προσαρµογής και έπειτα και παρά τη 
µικρή µείωση το 2012 (µε την εφαρµογή του PSI) παραµένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα µε 
οριακά φθίνουσες τάσεις. 
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Σε ό,τι αφορά τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαχρονικά 
βρίσκονται σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα από το µέσο όρο της Ευρωζώνης (ΕΖ) και µόνο 
µετά από δύο χρόνια δραµατικής δηµοσιονοµικής προσαρµογής υπήρξε σύγκλιση (Δ∆ιάγραµµα 
16). Η απόκλιση αυτή κατά µέσο όρο δεκαπενταετίας (1995-2010) ανέρχεται σε 5,5 
ποσοστιαίες µονάδες περίπου. Τα χαµηλά δηµόσια έσοδα αποτελούν κατά κύριο λόγο 
αποτέλεσµα της χρόνιας και εκτεταµένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.  

Από την άλλη, παρά την ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη ότι οι δηµόσιες δαπάνες στην 
Ελλάδα είναι πολύ υψηλές, οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 
βρίσκονταν διαχρονικά στα ίδια ή και χαµηλότερα επίπεδα από το µέσο όρο της ΕΖ. Μόνο την 
περίοδο 2007-2010 ο λόγος δαπανών προς ΑΕΠ ξεπέρασε το µέσο όρο της ΕΖ εξαιτίας της 
µεγάλης αύξησης των δαπανών, ενώ έπειτα από την ένταξη στο πρόγραµµα οικονοµικής 
προσαρµογής ο λόγος δηµόσιων δαπανών προς ΑΕΠ εκτινάχθηκε ξεπερνώντας κατά πολύ το 
µέσο όρο της ΕΖ, και αυτό λόγω του σηµαντικά υψηλότερου ρυθµού µείωσης του ΑΕΠ έναντι 
του ρυθµού µείωσης των δηµοσίων δαπανών.  4

Συνέπεια της διαχρονικής ανισορροπίας δηµόσιων εσόδων και δαπανών αποτέλεσε η 
δηµιουργία δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων κατά πολύ υψηλότερων του µέσου όρου των χωρών 
της Ευρωζώνης και αναπόφευκτα στη συσσώρευση χρέους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η χώρα για 
πρώτη φορά έπειτα από παραπάνω από τρεις δεκαετίες πέτυχε πλεόνασµα Γενικής 
Κυβέρνησης το 2016. Συνέπεια αυτού υπήρξε η έξοδός της Ελλάδας από τη Δ∆ιαδικασία 
Υπερβολικού Ελλείµµατος στις 12 Ιουλίου 2017. 
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Σε ό,τι αφορά τις πληρωµές για τα δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα στα πλαίσια των 
Προγραµµάτων Προσαρµογής προκύπτει ότι αυξάνονται σηµαντικά το διάστηµα (2023-2025). 
Το γεγονός αυτό 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 και Ιουνίου 
2017 (Δ∆ιάγραµµα 18). 

3.5.2. Εκτέλεση Προϋπολογισµού και αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών  

Το διάστηµα Ιανουαρίου–Ιουνίου 2017, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού παρουσιάζει 
έλλειµµα ύψους 1.596 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειµµα 3.092 εκατ. ευρώ του ΜΠΔ∆Σ 
2018-2021 για το αντίστοιχο διάστηµα του 2017.  
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Το πρωτογενές αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε πλεόνασµα ύψους 1.936 εκατ. ευρώ, έναντι 
πρωτογενούς πλεονάσµατος 1.632 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2016 και στόχου 
για πρωτογενές πλεόνασµα 431 εκατ. ευρώ. 

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού διαµορφώθηκαν στα 22.175 εκατ. 
ευρώ αυξηµένα κατά 52 εκατ. ευρώ (ή 0,2%) έναντι του στόχου. Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα 
του τακτικού προϋπολογισµού διαµορφώθηκαν στα 21.338 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 74 
εκατ. ευρώ (ή 0,3%) έναντι του στόχου, ενώ τα έσοδα του Προϋπολογισµού Δ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔ∆Ε) διαµορφώθηκαν σε 836 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου. 

Από την άλλη, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού για την περίοδο Ιανουαρίου-
Ιουνίου 2017 ανήλθαν στα 23.771 εκατ. ευρώ µειωµένες κατά 1.443 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου (25.214 εκατ. ευρώ). Συγκεκριµένα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού ανήλθαν 
σε 22.863 εκατ. ευρώ µειωµένες κατά 1.149 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του 
ΠΔ∆Ε διαµορφώθηκαν σε 908 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση έναντι του στόχου κατά 294 
εκατ. ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά τον Ιούνιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισµού αυξήθηκε στα 3.493 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 54 εκατ. ευρώ έναντι µηνιαίου 
στόχου). Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού ανήλθαν σε 3.424 εκατ. 
ευρώ, (αύξηση κατά 79 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου) ενώ τα έσοδα του ΠΔ∆Ε σε 69 εκατ. ευρώ 
(µείωση κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου). 

Από την άλλη, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού µειώθηκαν σε 3.847 εκατ. 
ευρώ (µείωση κατά 428 εκατ. ευρώ έναντι του µηνιαίου στόχου), αποτέλεσµα της µείωσης στις 
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού σε 3.694 εκατ. ευρώ (µείωση κατά 361 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου) και στις δαπάνες του ΠΔ∆Ε σε 153 εκατ. ευρώ (µείωση κατά 67 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου). 

Τον Ιούνιο 2016 ξεκίνησε η διαδικασία αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων του Δ∆ηµοσίου προς ιδιώτες. Μέχρι τον Δ∆εκέµβριο 2016 είχαν αποπληρωθεί 
οφειλές ύψους 3,12 δισεκ. ευρώ τόσο για ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δ∆ηµοσίου όσο και για 
εκκρεµείς επιστροφές φόρων, ενώ στο α΄ 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. Τον Μάιο 2017 οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του 
Δ∆ηµοσίου µειώθηκαν σε 3.843 εκατ. ευρώ έναντι 3.914 τον Απρίλιο 2017, ενώ οι επιστροφές 
φόρων παρουσίασαν µικρή άνοδο από 1.051 εκατ. τον Απρίλιο σε 1.210 εκατ. ευρώ τον Μάιο. 
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        3.6. Πληθωρισµός 

Μετά από 45 συνεχόµενους µήνες αποπληθωρισµού, από τον Δ∆εκέµβριο του 2016 µέχρι και 
σήµερα ο Γενικός Δ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή επέστρεψε σε θετικό πρόσηµο. Ο Γενικός Δ∆ΤΚ 
αυξήθηκε κατά 1,02% τον Ιούνιο του 2017 σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2016.  

Η µεταβολή αυτή προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις στις τιµές των αλκοολούχων 
ποτών και καπνού κατά 7,0%, των µεταφορών (καύσιµα, λιπαντικά, αεροπορικά εισιτήρια) κατά 
6,9%, και της στέγασης (πετρέλαιο θέρµανσης και φυσικό αέριο) κατά 2,9%. Αντισταθµιστικό 
ρόλο έπαιξαν οι µειώσεις στις τιµές των διαρκών αγαθών– ειδών νοικοκυριού και υπηρεσιών 
κατά -4,0%, της Υγείας (φαρµακευτικά προϊόντα, παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκοµειακή 
περίθαλψη) κατά -3,1% και στα άλλα αγαθά και υπηρεσίες (είδη ατοµικής φροντίδας, 
προσωπικά είδη, ασφάλιστρα οχηµάτων) κατά -2,5%. 
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      3.7. Δ∆είκτες Οικονοµικού Κλίµατος 

Οι προοπτικές ανάκαµψης της οικονοµίας παγιώνονται καθώς σταδιακά υποχωρεί η 
αβεβαιότητα ιδιαίτερα µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του Προγράµµατος. 
Αυτό αποτυπώνεται στους βασικούς δείκτες οικονοµικού κλίµατος, οι οποίοι εκφράζουν τις 
προσδοκίες που διαµορφώνονται σχετικά µε την εξέλιξη της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, ο 
δείκτης οικονοµικού κλίµατος ενισχύεται σηµαντικά τον Ιούλιο του 2017 στις 98,2 µονάδες, 
επίπεδο σηµαντικά υψηλότερο σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2017 (94,0 µονάδες) και τον 
αντίστοιχο µήνα του 2016 (91,4 µονάδες). 

Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης παρουσίασε σηµαντική βελτίωση τον Ιούλιο 
2017 (-61,5) σε σχέση µε τον Ιούνιο (-68,8) και τον αντίστοιχο µήνα του 2016 (-69,2). Ο 
δείκτης καταγράφει διαδοχικές αυξήσεις κατά τους τελευταίους τέσσερις µήνες µε τον Ιούλιο 
να επιταχύνει σηµαντικά.  

Η ενίσχυση του δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης αποτελεί συνδυαστικό 
αποτέλεσµα της βελτίωσης του συνόλου των επιµέρους δεικτών µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα 
να εντοπίζεται στη βελτίωση του δείκτη προσδοκιών για την ανεργία κατά τους επόµενους 12 
µήνες και των δεικτών που αφορούν στις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση των 
νοικοκυριών και την οικονοµική κατάσταση της χώρας κατά τους επόµενους 12 µήνες. 
Σηµειώνεται ότι και ο δείκτης πρόθεσης για αποταµίευση τους προσεχείς 12 µήνες κατέγραψε 
αύξηση αν και παραµένει σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα.  
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Tον Ιούλιο 2017 καταγράφηκε βελτίωση σε όλους τους επιµέρους δείκτες οικονοµικού 

κλίµατος (βιοµηχανία, υπηρεσίες, λιανικό εµπόριο και κατασκευές). Ειδικότερα, ο δείκτης για τη 
βιοµηχανία, τον Ιούλιο 2017 ανήλθε σε -2,7 µονάδες από -7,3 τον Ιούνιο. Η ανάκαµψη αυτή 
προήλθε κυρίως από τη βελτίωση της παραγωγής κατά τους προηγούµενους µήνες, τις 
εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες. O 
δείκτης βιοµηχανίας παρουσιάζει ανοδική πορεία από τον Δ∆εκέµβριο 2017, µε εξαίρεση µια 
προσωρινή κάµψη το τρίµηνο Μάρτιος-Μάιος. 

Οι εκτιµήσεις των δεικτών οικονοµικού κλίµατος για τη βιοµηχανία εν γένει  
επιβεβαιώνονται σε ό,τι αφορά τη µεταποίηση και από τον εποχικά προσαρµοσµένο Δ∆είκτη 
Υπευθύνων Προµηθειών της IHS Markit για τον τοµέα της µεταποίησης (Purchasing 
Managers’ Index–PMI), ο οποίος διαµορφώθηκε στις 50,5 µονάδες τον Ιούλιο (τιµή πάνω από 
το σηµείο µηδενικής µεταβολής των 50,0 µονάδων), παραµένοντας, ωστόσο, στα ίδια επίπεδα 
µε τον Ιούνιο. Η βελτίωση αυτή είναι η δεύτερη από τον περασµένο Αύγουστο και οφείλεται 
κυρίως στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγής, λόγω της τρίτης διαδοχικής αύξησης του 
αριθµού των εργαζοµένων, αν και οι νέες εργασίες παρουσίασαν στασιµότητα. 

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δ∆είκτης του Κύκλου Εργασιών 
στη Βιοµηχανία τον Μάιο 2017 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2016, είχε 
παρουσιάσει αύξηση κατά 19,0% έναντι µείωσης 13,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 
2016 µε το 2015. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 9,1% και έναντι του Απριλίου 2017. Σε πιο 
µεσοπρόθεσµη βάση ο µέσος Γενικός Δ∆είκτης του δωδεκαµήνου Ιουνίου 2016 – Μαΐου 2017, 
σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, αυξήθηκε κατά 8,4%, έναντι 
µείωσης 13,2% κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων. 

Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος για το λιανεµπόριο αυξήθηκε τον Ιούλιο 2017 σε -1,3 
µονάδες από -3,4 τον Ιούνιο σηµειώνοντας σηµαντική πτώση έναντι του Μαΐου. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση των προσδοκιών για την οικονοµική 
δραστηριότητα τους επόµενους τρεις µήνες, στις προσδοκίες για την κίνηση των τιµών και 
στην εξέλιξη των αποθεµάτων. 
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Οι εποχικά διορθωµένοι Γενικοί Δ∆είκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο 
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) κατά τον Μάιο 2017 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 
2017 µειώθηκαν κατά 2,8% και 1,8%, αντίστοιχα. Και οι δύο δείκτες, ωστόσο, είναι αυξηµένοι 
σε σχέση µε τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2016 κατά 0,4% και 0,3%, αντίστοιχα. Η αύξηση 
αυτή προήλθε κυρίως από τα Βιβλία-Χαρτικά-Λοιπά Είδη και τα µεγάλα καταστήµατα 
τροφίµων. 

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη για τις κατασκευές, µετά από πτώση τον Μάιο ανέκαµψαν 
διαδοχικά τον Ιούνιο και Ιούλιο σε -55,6 και -39,7 µονάδες, αντίστοιχα. Στην τάση αυτή κατά 
τον Ιούνιο συνέβαλλαν κυρίως οι Ιδιωτικές Κατασκευές έναντι των Δ∆ηµοσίων Έργων, ενώ τον 
Ιούλιο η συµβολή των Δ∆ηµοσίων Έργων ήταν εντονότερη. Μεταξύ των βασικών συνιστωσών 
του δείκτη θετικές ήταν οι προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων και οι 
προβλέψεις για την απασχόληση. 

Σηµειώνεται ότι ο Δ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του α΄ τριµήνου 2017 (στοιχεία 
ΕΛΣΤΑΤ) σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριµήνου 2016, παρουσίασε αύξηση 
8,6% έναντι µείωσης 8,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 µε 
το 2015. Επιπλέον, το διάστηµα Ιανουαρίου - Απριλίου 2017, η Συνολική Οικοδοµική 
Δ∆ραστηριότητα εµφανίζει αύξηση κατά 7,8% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 
17,6% στην επιφάνεια και κατά 15,7% στον όγκο, σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 
2016. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδοµική Δ∆ραστηριότητα αυξήθηκε κατά 8,2% στον αριθµό 
των οικοδοµικών αδειών, κατά 19,9% στην επιφάνεια και κατά 17,9% στον όγκο, σε σχέση µε 
την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 

Ο δείκτης για τις υπηρεσίες συνεχίζει την αυξητική του πορεία για έκτο διαδοχικό µήνα µε 
εξαίρεση τον Ιούνιο που παρουσίασε κάµψη. Τον Ιούλιο 2017, ανήλθε σε 17,4 µονάδες έναντι 
9,0 τον Ιούνιο και 11,5 το Μάιο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη βελτίωση όλων των επιµέρους 
δεικτών ιδιαίτερα σε αυτούς που αφορούν στην κατάσταση των επιχειρήσεων κατά τους τρεις 
τελευταίους µήνες, τις προσδοκίες για τη ζήτηση τους επόµενους τρεις µήνες και την εξέλιξη 
της ζήτησης κατά τους τρεις προηγούµενους µήνες.  
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 3.8. Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας 

 3.8.1 Καταθέσεις Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων 

Η εξέλιξη των καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα είναι θετική για το διάστηµα 2016 
- αρχές 2017 µε εξαίρεση µια µικρή κάµψη κατά τους πρώτους µήνες του 2017. Αυτό κατά 
κύριο λόγο οφείλεται στο γεγονός ότι τον Δ∆εκέµβριο 2016 πραγµατοποιήθηκε αναταξινόµηση 
φορέων του Δ∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα πλέον οι καταθέσεις του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
Δ∆ανείων και του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων να µην περιλαµβάνονται 
στις καταθέσεις ιδιωτών. 

Ειδικά για τον Ιούνιο του 2017 οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε 120,4 δισεκ. ευρώ έναντι 
119,4 δισεκ. ευρώ τον Μάιο. Η µηνιαία καθαρή ροή των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα 
αυξήθηκε κατά 1.090 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 638 εκατ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα 
και ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής διατηρήθηκε αµετάβλητος στο 3,4% συγκριτικά µε τον 
προηγούµενο µήνα. 

Τη µεγαλύτερη συµβολή στην αύξηση αυτή έχουν οι καταθέσεις των µη 
χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των 
ιδιωτικών µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων (ΙΜΚΙ) τον Ιούνιο αυξήθηκαν σε 99,5 δισεκ. ευρώ 
έναντι 98,8 δισεκ. ευρώ τον Μάιο, ενώ οι καταθέσεις των µη χρηµατοπιστωτικών 
επιχειρήσεων ανήλθαν τον Ιούνιο σε 18,3 δισεκ. ευρώ από 17,4 δισεκ. ευρώ το Μάιο. 

Η καθαρή ροή καταθέσεων των νοικοκυριών τον Ιούνιο του 2017 παρουσίασε αύξηση 
κατά 771 εκατ. ευρώ, έναντι µείωσης κατά 214 εκατ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα. Η µηνιαία 
καθαρή ροή καταθέσεων των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 947 εκατ. 
ευρώ, έναντι αύξησης κατά 665 εκατ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα. Η αύξηση αυτή 
υποδηλώνει βελτίωση της εµπιστοσύνης του ιδιωτικού τοµέα προς το εγχώριο τραπεζικό 
σύστηµα µε ταυτόχρονο περιορισµό της εκροής καταθέσεων προς το εξωτερικό και αύξησης 
της εισροής κεφαλαίων είτε από το εξωτερικό είτε επανατοποθέτησης κεφαλαίων που µέχρι 
πρότινος βρίσκονταν εκτός τραπεζικού συστήµατος. 
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Η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης αντανακλάται και στο διαρκώς µειούµενο 
(ανώτατο) όριο παροχής ρευστότητας προς την ελληνική οικονοµία µέσω του µηχανισµού ELA 
(Emergency Liquidity Assistance). Στις 2 Αυγούστου 2017 το ανώτατο όριο προς τις ελληνικές 
τράπεζες ορίστηκε στα 38,9 δισεκ. ευρώ µειωµένο κατά 1,6 δισεκ. ευρώ σε σχέση µε την 
προηγούµενη έγκριση της ΕΚΤ. 

3.8.2 Χρηµατοδότηση Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων 

Η χρηµατοδότηση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, από το 
τραπεζικό σύστηµα συρρικνωνόταν όλο και περισσότερο, στερώντας τις (βιώσιµες) επιχειρήσεις 
από την απαιτούµενη ρευστότητα για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Από τον Ιανουάριο 
του 2014, µε εξαίρεση µόλις τρεις µήνες το 2015 (Φεβρουάριο – Απρίλιο) η εξέλιξη των 
χορηγήσεων κινείται καθοδικά (Δ∆ιάγραµµα 25). 

Τα Μη Εξυπηρετούµενα Δ∆άνεια  (ΜΕΔ∆) κατά το 2015 παρουσίαζαν τάσεις σταθεροποίησης, 5

ενώ το 2016 τα καταναλωτικά και επιχειρηµατικά δάνεια σε καθυστέρηση φαίνονται να 
υποχωρούν ελαφρώς µετά στεγαστικά, ωστόσο, να εµφανίζουν ήπια ενίσχυση. Κυριότερος 
παράγοντας µείωσης του επιχειρηµατικού και καταναλωτικού χαρτοφυλακίου αποτέλεσαν οι 
διαγραφές. Το α΄ τρίµηνο του 2017 τα µη εξυπηρετούµενα καταναλωτικά δάνεια ανέρχονταν 
στο 50,3%, τα στεγαστικά σε 32,0% και τα επιχειρηµατικά σε 36,6%.  
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Σύµφωνα µε την Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούµενων 
Ανοιγµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος του Μαρτίου 2017, οι τράπεζες έχασαν το στόχο για τα 
ΜΕΔ∆ αλλά πέτυχαν το στόχο για τα Μη Εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα  (ΜΕΑ).  Σε ό,τι αφορά το 6 7

δείκτη ΜΕΔ∆, η απόδοση σε σχέση µε τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί για τις 
τρεις κυριότερες κατηγορίες του δανειακού χαρτοφυλακίου (στεγαστικό, καταναλωτικό και 
επιχειρηµατικό) παρουσιάζει µεγαλύτερες αποκλίσεις στο επιχειρηµατικό (36,6% έναντι στόχου 
35,7%) και στεγαστικό χαρτοφυλάκιο (32,0% έναντι στόχου 31,3%), ενώ καλύτερη εικόνα 
εµφανίζει το καταναλωτικό (50,3% έναντι στόχου 50,6%). Σε κάθε περίπτωση, ο δείκτης ΜΕΔ∆ 
παραµένει σε υψηλά επίπεδα για όλα τα είδη δανείων παρά τις µικρές υποχωρήσεις που 
παρουσιάζουν.  

 Ο δείκτης ΜΕΑ για το σύνολο των δανειακών χαρτοφυλακίων το α’ τρίµηνο του 2017 
βρίσκεται ακριβώς στο στόχο 50,6%. Μεταξύ των επιµέρους κατηγοριών, ωστόσο, τις καλύτερες 
επιδόσεις έναντι των στόχων παρουσιάζει το επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο (53,0% έναντι 
στόχου 53,5%), ενώ έχουν υπερβεί τον επιχειρησιακό στόχο τα στεγαστικά (42,2% έναντι 
στόχου 41,4%) και τα καταναλωτικά δάνεια (62,8% έναντι στόχου 62,2%). 
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4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

4.1. Υγεία 

Κατά την περίοδο της κρίσης οι συνολικές δαπάνες για την υγεία έχουν υποστεί σηµαντική 
µείωση. Αυτό οδήγησε στη µεταβολή των ποσοστών συµµετοχής του δηµοσίου και του 
ιδιωτικού τοµέα στις δαπάνες. 

Συγκεκριµένα, µεταξύ 2010 και 2014, η συνολική χρηµατοδότηση για την υγεία µειώθηκε 
κατά 34% (από 21.608 εκατ. σε 14.731 εκατ.). Η µείωση οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στον 
δραστικό περιορισµό των δαπανών των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία άγγιξε 
το 50%, ενώ οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης µειώθηκαν αλλά σε µικρότερο ποσοστό. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση της συµµετοχής του δηµοσίου στη χρηµατοδότηση 
της υγείας, µε το ποσοστό να µειώνεται από 70% περίπου στην περιοχή κάτω από το 60%. 

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 αύξηση 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 

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 28). Ειδικότερα ο 
ρυθµός γεννήσεων ανά 1000 κατοίκους µειώθηκε από 10,7 το 2008 σε 8,5 το 2015 
(Δ∆ιάγραµµα 29) και ο δείκτης γονιµότητας (δηλαδή τα τέκνα ανά µητέρα) από 1,5 το 2008 σε 
1,3 το 2015 (Δ∆ιάγραµµα 32). Η ραγδαία επιδείνωση των δηµογραφικών δεικτών υπογραµµίζει 
την ανάγκη µιας πολιτικής που θα αντιστρέψει την πορεία αυτών των αρνητικών τάσεων. 
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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 
7593 εκατ. ευρώ για το 2015, από 9280 εκατ. ευρώ το 2010. 

Παρά το γεγονός ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ οι δαπάνες για εκπαίδευση φαίνεται πως 
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. 
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4.3.1 Δ∆απάνες για Έρευνα και Καινοτοµία 

Οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ανήλθαν σε 1.683 εκατ. 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.  

Παρά την αύξηση στο 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 πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ωστόσο είναι 
σηµαντικό πως η πορεία σύγκλισης φαίνεται πως θα συνεχιστεί. 

Το µεγαλύτερο κοµµάτι των δαπανών (644 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. 
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Από τα 644 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν 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. 

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  αυξήθηκε κατά 16% και ανήλθε σε 50 χιλ., εκ των 8

οποίων οι 35 χιλ. περίπου είναι ερευνητές (αυξηµένοι κατά 17%). 

5. ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ 

     5.1. Δ∆είκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών Δ∆ιαβίωσης των 
Νοικοκυριών του 2016 (µε έτος αναφοράς το 2015), το κατώφλι της φτώχειας  ανέρχεται σε 9

4.500 ευρώ ετησίως ανά άτοµο και σε 9.450 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο 
εξαρτώµενα παιδιά κάτω των 14 ετών (Πίνακας 10). Η µείωση του κατωφλιού της φτώχειας το 
2016 είναι οριακή σε σχέση µε το 2015. 
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Το	  Ισοδύναμο	  Πλήρους	  Απασχόλησης	  ορίζεται	  ως	  ο	  λόγος	  των	  ωρών	  εργασίας	  που	  αφιερώθηκαν	  στην	  Ερευνα	  και	  8

Ανάπτυξη	  στη	  διάρκεια	  ενός	  έτους	  προς	  τον	  συνολικό	  αριθμό	  ωρών	  εργασίας	  την	  ίδια	  περίοδο.	  Ενα	  Ισοδύναμο	  Πλήρους	  
Απασχόλησης	  αντιστοιχεί	  σε	  έναν	  εργαζόμενο	  πλήρους	  απασχόλησης.
Το	  όριο	  φτώχειας	  ορίζεται	  στο	  60%	  του	  διάμεσου	  συνολικού	  ισοδύναμου	  εισοδήματος	  του	  νοικοκυριού.	  9
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Το 2016, το ποσοστό του πληθυσµού της χώρας που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας µετά τις 
κοινωνικές µεταβιβάσεις  ανήλθε σε 21,2% ελαφρώς µειωµένο σε σχέση µε το 2015 (21,4%) 10

(Πίνακας 11). Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά 0─17 ετών (παιδική φτώχεια), ωστόσο, 
ανέρχεται στο 26,3%, οριακά µειωµένος σε σχέση µε το 2015. Για τα άτοµα ηλικίας 65+ το 
ποσοστό διαµορφώνεται στο 12,4% από 13,7% το 2015.  

Ο ρόλος των συντάξεων είναι καθοριστικός στη µείωση του κινδύνου φτώχειας ενώ τα 
κοινωνικά επιδόµατα έχουν περιορισµένη επίδραση. O κίνδυνος φτώχειας πριν τις κοινωνικές 
µεταβιβάσεις (Πίνακας 12) για το σύνολο του πληθυσµού της χώρας ανέρχεται σε 52,9% 
παραµένοντας αµετάβλητος σε σχέση µε το 2015, χωρίς κοινωνικά επιδόµατα µε τις συντάξεις 
να συµπεριλαµβάνονται στο διαθέσιµο εισόδηµα σε 25,2% (έναντι 25,5% το 2015) και σε 
21,2% (έναντι 21,4% το 2015) όταν παραλαµβάνονται όλες οι κοινωνικές µεταβιβάσεις.  
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νοικοκυριών.
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Το ποσοστό του πληθυσµού της χώρας που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας είναι υπερδιπλάσιο 
στους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση (30,3%) σε σχέση µε όσους εργάζονται µε πλήρη 
απασχόληση (12,2%) (Πίνακας 13). Και οι δύο κατηγορίες παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση µε 
το 2015. 

5.2. Δ∆είκτες Ανισότητας 

Το 2016 ο συντελεστής Gini  αυξήθηκε οριακά σε 34,3 από 34,2 το 2015. Η πορεία του δείκτη 11

είναι σταθερή από το 2012 µε οριακές αυξοµειώσεις. 

Ο δείκτης κατανοµής εισοδήµατος σε πεντηµόρια S80/S20 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 2016 για το 
σύνολο του πληθυσµού διαµορφώθηκε στο 6,6 ελαφρώς αυξηµένος σε σχέση µε το 2015. Αυτό 
σηµαίνει ότι το µερίδιο του εισοδήµατος του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού είναι 6,6 
φορές µεγαλύτερο από το µερίδιο του εισοδήµατος του φτωχότερου 20% του πληθυσµού. Για 
τις ηλικίες 65+ο δείκτης µειώθηκε ενώ για τις ηλικίες 0-64 παρέµεινε σταθερός. 
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	  Ο	  συντελεστής	  Gini	  ορίζεται	  ως	  ο	  λόγος	  των	  αθροιστικών	  μεριδίων	  του	  πληθυσμού,	  κατανεμημένου	  ανάλογα	  με	  το	  ύψος	  11

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).
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6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Στα πλαίσια 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 την 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%). Ωστόσο, 
σε µεγάλο βαθµό η επίδοση αυτή, κατά τα τελευταία χρόνια, οφείλεται στην παρατεινόµενη 
οικονοµική ύφεση αλλά έχει συµβάλει και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο πεδίο των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

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 61,2 εκατ. τόνους ισοδύναµου CO2. Ο στόχος αυτός δε 
θεωρείται ιδιαιτέρως φιλόδοξος καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και η ΕΕ-28 ήδη τον έχουν 
υπερκαλύψει. 
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Εκπομπές	  αερίων	  του	  θερμοκηπίου	  στους	  κλάδους	  που	  δεν	  περιλαμβάνονται	  στο	  ΣΕΔΕ	  (εκατ.	  ο	  

2016	  ο	  συντελεστής	  Gini ύναμουCO2).	  12

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 
δύο χρόνια σχετικής στασιµότητας, 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. Η Ελλάδα κατέχει τη 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	  12

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	  
Δικαιωμάτων	  Εκπομπής	  (ΣΕΔΕ)	  της	  ΕΕ.	  Οι	  τομείς	  αυτοί	  είναι	  των	  μεταφορών,	  των	  κτιρίων,	  της	  γεωργίας,	  των	  μικρών	  
βιομηχανιών	  και	  των	  αποβλήτων.
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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 έχει 
σταθεροποιηθεί από το 2013 σε χαµηλότερα του στόχου επίπεδα (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. 

Ο εθνικός στόχος για την τελική κατανάλωση ενεργείας 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 (16,4). Η ΕΕ-28 καταγράφει και αυτή πτωτική τάση και το 2015 βρίσκεται 
πολύ κοντά στον στόχο της. 
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